
SZÉP REMÉNYEK, SZERÉNY EREDMÉNYEK

Szinte mindannyian szeretnénk egészségesek, boldogok, gaz-
dagok, szépek és fiatalok lenni. A legtöbben szeretnének egy ideá-
lis társat, kedves, értelmes és szófogadó gyermekeket, jó anyóst,
szép karriert, nagy utazásokat, és még sorolhatnám.

A törekvéseinkben nincs hiba, vágyunk a szépre, a jóra, a biz-
tonságosra, és ezen célok elérésének érdekében szüntelenül gon-
dolkodunk, cselekszünk, kombinálunk.

Mindazok, akik olvasták elsõ könyvemet, A végsõ valóságot, bi-
zonyára tisztában vannak már azzal, hogy a gondolatnak milyen
hatalmas ereje van. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy életünkben
hol marad a sok jó gondolat és jó szándék eredménye?

Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy olyan társadalomban élünk,
ahol ezek a szándékok nem – vagy csak részben – valósulnak meg
az egyének életében, és ez felvet néhány kérdést.

Vajon mit nem csinálunk jól? Mi az, amit jobban csinálhatnánk,
és mi az, amit egészen másképp kellene megközelíteni? Esetleg
van-e olyan dolog, amitõl azonnali hatállyal el kellene határolód-
nunk?

Édesapám azt szokta mondani, hogy ha az ember már elmúlt
ötven éves, és reggel úgy ébred, hogy nem fáj semmije, akkor egé-
szen biztosan meghalt. Hiába a gyógyszeripar robbanásszerû fejlõ-
dése, hiába a megelõzõ praktikák egész sora, az emberek többsé-
gének életében egy egész sor dolog félrecsúszhat, és félre is csúszik.

Ilyenkor két eset lehetséges. Az elsõ az, hogy a hibát, a kudarc

vagy a boldogtalanság okát másokban keressük. Aki ezt teszi, saj-
nos nem számíthat arra, hogy a viharfelhõk elmúlnak a feje fölül.

A második eset a lelkileg már fejlettebb, a tudatosság maga-
sabb fokán álló emberekre jellemzõ, akikben felmerül a kérdés,
hogy a kialakult helyzethez esetleg maguk is hozzájárultak, sõt, mi
több, a kialakult helyzetért teljes egészében saját maguk felelõsek.

Amennyiben sikerül az életedben jelentkezõ problémákat ebbõl
a szempontból megvizsgálni, már lehet reményed arra, hogy a
megoldást is megtalálod. Gondolataidnak ugyanis teremtõ erejük
van, akár tisztában vagy ezzel, akár nem. Segítségükkel szünet nél-
kül alakítod és irányítod a testi egészségedet és az életedben jelent-
kezõ valamennyi helyzetet.

Ha felismered, hogy az életedben jelentkezõ problémák felol-
dásának a titka nem az, hogy a külsõ körülményeken próbálsz meg
változtatni, hanem az, ha önmagadat belülrõl átalakítod, nyertél.

Sokan már ezt az utat járják, több-kevesebb sikerrel. Kitûnõ tan-
folyamok, tréningek és gyakorlatok százai segítenek abban, hogy
testi és lelki egészségünket helyre tudjuk állítani. Lehet, hogy sikerül
is kiválasztanod azokat, amelyekrõl úgy gondolod, hogy segíthetnek.

Ebben az esetben már csak egy apró megoldandó feladattal kell
megküzdened, és ez az idõ. Vagy nevezzük inkább idõhiánynak?

Hiába mondja bárki, hogy végtelen idõ áll a rendelkezésünkre
a fejlõdéshez, attól a napnak még mindig csak huszonnégy órája
van. Ez alatt az idõ alatt kell biztosítanod a magad és családod
anyagi hátterét, de bevásárolnod is kell, és a mosás, fõzés, takarí-
tás, gyermeknevelés sem halasztható máskorra. Közben szeretnél
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kikapcsolódni, pihenni, néha egy jó könyvet elolvasni, szórakozni.
Ráadásul még aludnod is kell. Mindezt huszonnégy órában.

Márpedig ha a testi vagy lelki egészség megõrzésére vagy hely-
reállítására szolgáló gyakorlatokat mind elvégeznéd, ha az étrend-
ben mindenre odafigyelnél, lehet, alig maradna idõd egyébre.

Így azután gyakran marad a hétköznapi rutin, és a jó szándék
ellenére is kevés lesz a változás.

Ennek a könyvnek az elolvasása is idõbe telik. Lehet, hogy hoz-
zásegít néhány felismeréshez, közöl pár érdekes gondolatot, de lé-
nyeges változást az életedben ez sem fog elõidézni.

A mellékelt CD azonban igen.
Mégpedig olyan módon, hogy nem vesz el semmit az amúgy is

szûkre szabott szabadidõdbõl. Mindaz, ami a CD-a kellemes zenei
kísérettel elhangzik, elsõsorban nem a tudatos énednek szól. Figyel-
hetsz rá, hallgathatod érdeklõdéssel, de nem szükséges. Elég, ha
háttérzeneként szól, de a legjobb az, ha elalvás elõtt kapcsolod be,
és belealszol, vagy úgy programozod a lejátszót, hogy felkelés elõtt
egy fél órával induljon.

Semmit nem fog elvenni az idõdbõl. De hat hónap alatt csodát
tesz.

Hogy ez a „csoda” milyen mértékû, és az életednek mely terüle-
teire vonatkozik, sokban tõled is függ. A magam részérõl ezt a CD-
t csak tudatalatti akadályelhárításnak, vagy tudatalatti átprogramo-
zásnak szoktam nevezni. Elsõ változatát több mint tíz évvel ezelõtt
készítettem el. Azóta nagyon sokan elkérték, és akik a használati
utasításnak megfelelõen alkalmazták, tanúsíthatják, hogy a hatás
nem marad el.

PROBLÉMÁIDAT MINDENHOVÁ MAGADDAL VISZED

Igenis, lehet erkölcsi értékek figyelembevételével élni, másokat
segíteni, és ötvenéves kor után is fájdalom nélkül ébredni. Ki lehet
gyógyulni súlyos betegségekbõl, meg lehet oldani évtizedek óta tar-
tó konfliktushelyzeteket, de ahhoz, hogy a rosszul sikerült dolgoknak
elejét vehessük, le kell ásnunk problémáink gyökeréhez.

Annak idején szórakozva és másokat is szórakoztatva ismétel-
gettem Murphy törvényeit.

„Ami elromolhat, az el is romlik.” „Egyszerre megy tönkre min-
den.” „Az egymással felcserélhetõ alkatrészek nem azok.” Stb.

Sajnos csak késõbb ismertem fel, hogy a gyakran ismételt és
gyakran hallott kijelentések milyen kárt tudnak okozni az életemben.

Még 1987-ben, amikor sikerült Svédországba emigrálnom, úgy
gondoltam, nem csupán a rám nehezedõ nyomástól szabadulok
meg. Ez abból adódott, hogy idegenként kezeltek a saját szülõfölde-
men. Úgy véltem, a szabad kapitalista világ lehetõségeivel élve min-
den más lesz az életemben. Valóban, nagyon sok minden megvál-
tozott, de egy idõ után döbbenten ismertem fel, hogy bizonyos dol-
gok kísértetként követnek. Az elsõ meglepetés az volt, hogy a mene-
külttáborban egy román családdal kerültünk közös faházba, akik az
otthoni mintát követve, gátlástalanul szóltak ránk, hogy „beszéljetek
románul!” Egy alkalommal eljött a táborba egy szatmári honfitár-
sunk azzal a céllal, hogy az újonnan érkezett magyaroknak némi út-
baigazítást adjon a svédországi élettel és lehetõségekkel kapcsolat-
ban. Az összejövetelre néhány román is bejött, és mit ad Isten, egyi-
kük részérõl ott is elhangzott a szónoknak címzett rendreutasítás:
„Beszélj románul!” Azt hittem, rosszul hallok. Nyilván rögtön akadt,
aki felvilágosította az illetõt: nem ártana, ha megnézné a térképen,
hogy éppen hol is tartózkodik, és ezzel az eset számunkra – mulat-
ságos fordulatot vett, de rendkívül különösnek tûnt, hogy több ezer
kilométerre Erdélytõl ugyanaz történik velem és a többiekkel, mint
otthon.

Késõbb mérnökként munkát kaptam egy nagy építkezésnél,
ahol az lepett meg a legjobban, hogy visszaköszöntek rám az isme-
rõs arcok. Mintha korábbi munkahelyeimrõl „importáltak” volna
embereket, oly kísérteties hasonlóságot véltem felfedezni egyes svéd
építõmunkások és az erdélyiek között.

Társadalmilag sem változott lényegében semmi, ha csak az
nem, hogy új nyelvet kellett tanulni, és ezúttal nem románul, hanem
svédül beszélni magyar helyett. Itt már nem „bozgornak” (hazátlan-
nak) neveztek, hanem csak úgy, egyszerû gyûjtõnéven „invandrare”
azaz bevándorló voltam.

A munkahelyemen is kb. ugyanaz a helyzet állt elõ. Sokkal job-
ban és sokkal többet kellett teljesítenem, mint a bennszülötteknek,
mármint a svédeknek.

Bevallom, egy idõ után elégedetlen voltam az újonnan kialakult
helyzettel. Megvolt a kellõ szorgalom, az igyekezet, a megfelelõ tu-
dás és a jó nyelvtudás. Mégis, hiába igyekeztem megváltoztatni bi-
zonyos dolgokat, valahogy újra és újra ugyanabba a mederbe tere-
lõdött minden. Ez idõ tájt kezdett derengeni elõttem, hogy az
életemben valójában a saját gondolataim teremtõ ereje dolgozik.
De nem csupán a tudatos gondolatokét Ha csak az lenne, amit tu-
datosan gondolok, akkor remekül menne minden. Ott vannak
azonban azok a mélytudatban, tudatalattiban, tudatfölöttiben –
bárhogyan is nevezném, a nem tudatos gondolkodás részeit – azok
a régi elvárások, hitek, beidegzõdések, amelyek látszólag sokkal
nagyobb erõvel dolgoznak, és a tudatos szándékot és gondolatot
újra és újra „felülírják”. Elgondolkodtam arról, hogy valójában az
egész szervezetem mûködése is olyan irányítás alatt történik,
amelyrõl jóformán fogalmam sincs. Lélegzem, ver a szívem, meg-
történik a bonyolult anyagcsere, és minden pontosan oda kerül,
ahová kerülnie kell, miközben én ebben a folyamatban tudatosan
nem is veszek részt.

De mi van akkor, ha ugyanilyen precízen és pontosan hajtok
végre más belsõ utasításokat, amelyek a nevelés, a társadalmi kör-
nyezet, a média és a reklámok hatására épülhettek be a nem tu-
datos gondolkodásomba? És ha beépültek, hogy lehetne ezeket fel-
ismerni és megszabadulni tõlük?

Sokáig töprengtem, amíg rájöttem: ha vannak bennem ilyen
„programok”, amelyek bizonyos élethelyzetekben átveszik az
irányítást a tudatos gondolkodás fölött, és ezek a programok nem
tudatosak, akkor semmi esélyem arra, hogy felismerjem õket. Talán
pszichológus segítségével és sok idõ ráfordításával el lehetne érni
bizonyos részeredményeket, de átfogóan, minden részletre kiterje-
dõen feltérképezni a tudatalattit lehetetlen.

Aztán felmerült bennem a lehetséges megoldás.
Ha nem ismerem a térképet, ami rendszeresen rossz irányba

vezet, mi történne, ha helyettesíthetném egy általam készített térkép-
pel, ami a jó irányt mutatja? És természetesen nem ártana tudni azt
sem, hogy melyik az a bizonyos „jó irány”.

Ekkor már tagja voltam a svédországi Fehér Sas Páholynak, és
túl voltam azon a felismerés-áradaton, amely végül A végsõ valóság
c. könyv megírásához vezetett. Így hát nem volt nehéz kitalálni, hogy
a sikeres és boldog élet programja csakis olyan lehet, ami harmó-
niában van az univerzálisan érvényes törvényekkel. Nagy érdeklõ-
déssel olvastam a tudatalatti gondolatok hatalmáról szóló könyve-
ket, és egyre jobban megerõsödött bennem az az érzés, hogy ezek
a könyvek nagyszerûek ugyan, de az életemben nem hoznak lénye-
ges változást. Ahhoz ugyanis, hogy egy gondolatból tudatalatti hit
vagy beidegzõdés legyen, azt a bizonyos gondolatot nagyon sok-
szor kell ismételni vagy hallani. Összeválogattam hát bizonyos po-
zitív gondolatokat, és zene kíséretében felvettem õket egy kazettára.
A kazettát betettem az autóm magnójába, és ettõl kezdve minden-
nap munkába menet és munkából jövet csak azt hallgattam.

Öt hónapig nem történt semmi.
A hatodik hónapban, mintha a „levegõben lógtak volna”, kezd-

tek felbukkanni korábban nem is sejtett lehetõségek. Aztán elkezdett
történni a „csoda”. Ezt a csodát és az odavezetõ utat szeretném
most megosztani olvasóimmal, bízva abban, hogy ami nekem és
nagyon sok barátomnak és ismerõsömnek segített, olvasóim szá-
mára is pozitív változást fog hozni. Természetesen csak annak, aki
szükségét érzi, és maga is szeretné.
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SAJÁT MAGUNKAT EGYETLEN GONDOLATUNKTÓL

SEM KÍMÉLHETJÜK

Mindenekelõtt szeretném ezúton is minden olvasó számára nyil-
vánvalóvá tenni, hogy a gondolat ereje miként hat az anyagra, és
következésképpen a fizikai testünkre.

Sokan és sokat írtak már arról, hogy nem csupán cselekedete-
ink, hanem puszta gondolataink is óriási hatást gyakorolnak saját
szervezetünkre és egészségünkre. A pozitív gondolkodással kapcso-
latban egész irányzatok és iskolák alakultak ki, számomra mégsem
volt egyiknek sem olyan meggyõzõ ereje, mint Masaru Emoto japán
kutató eredményeinek. Õ az elsõ, aki láthatóvá és megmutathatóvá
tette, hogy minden gondolatunk hatást gyakorol az anyagra, jelen
esetben a vízre.

Emoto különbözõ vízmintákat vett, azokat lefagyasztotta, és mik-
roszkóp alatt lefényképezte a kialakult kristályokat. Majd felfigyelt
arra, hogy a lefagyasztott víz mindig másképp kristályosodik ki, attól
függõen, hogy milyen szavakat mondunk a vízminta jelenlétében.

Masaru Emoto: A víz üzenetei c. könyve már bejárta a világot,
és Japánban Emoto úr kiemelt tiszteletnek örvend. Munkásságának
jelentõségére azonban csak akkor tudunk ráébredni, ha tudatosítjuk
magunkban, hogy a gondolat és a kimondott szó ereje nem csupán
a testünkön kívül lévõ vízre gyakorol ilyen döbbenetes hatást. Íme
néhány példa A víz üzenetei c. könyvében szereplõk közül:

Az elsõ vízmintának azt mondta: hányingert kapok tõled, meg-
öllek. És íme az eredmény.

A következõ vízmintának azt mondta: szeretet. A kialakult kris-
tály önmagáért beszél…

Ez a Fujiwara víztározó vizébõl vett, lefagyasztott minta, „termé-
szetes” állapotban.

És ilyen módon kristályosodott ki ugyanabból a vízbõl származó
másik minta, miután a minta jelenlétében egy buddhista szerzetes
elmondott egy imát.

Látható tehát, hogy a rossz, illetve a jó gondolatok által vezérelt
szavak milyen hatást gyakorolnak egy csepp vízre. Vajon csak a kör-
nyezetünkben lévõ vízre hatnak ezek a gondolatok? Vagy netán
megtörténhet, hogy ugyanúgy hatnak a szervezetünkben lévõ víz
minden egyes cseppjére? A testünk nagyon sok vízcseppbõl áll, hi-
szen több mint 70%-a víz. És vajon csak akkor hatnak, ha kimond-
juk õket? És vajon csak a vízre hatnak, vagy a többi anyagra is?

Ezekre a kérdésekre ad egyértelmû választ a két üveg fõtt rizs.
Ennek a két mintának nem mondtak semmit. Csak gondoltak

egyet, és az egyikre ráragasztottak egy címkét azzal a felirattal,
hogy „te hülye”, a másikra pedig egy címkét azzal a felirattal, hogy
„szeretet”.

Majd pár napig úgy hagyták…
A képen látható a kísérlet eredménye. Otthon bárki ellenõrizhe-

ti, kipróbálhatja.
Ez az eredmény azonban rendkívül komoly figyelmeztetés. Hi-

szen nem csupán arról van szó, hogy két üveg rizs másképp viselke-
dik különbözõ gondolatok hatására, hanem arról is, hogy elég
egyetlen rossz gondolat, és a testünkben lévõ minden csepp vízre,
és a testünket alkotó minden molekulányi szerves anyagra nagyon
erõs negatív hatást gyakoroltunk. Bármi rosszat gondolunk is más-
ról, bármi rosszat készülünk is tenni mással, ha kimondjuk, ha nem,
ha megtesszük, ha nem, elõbb saját magunkban hozzuk létre a vál-
tozást, és annak következményeit.

Korábban (A végsõ valóság c. könyvben) már kifejtettem, hogy
az ismert fizikai törvények alapján, a kísérleti eredmények figyelem-
bevételével egyszerûen kizárható a feltételezés, miszerint a gondo-
latainkat a fizikai agy hozza létre. Az emberi test, az emberi szerve-
zet egy irányított rendszer, amit egy másik rendszer, egy magasabb
rezgésszámon létezõ energiarendszer irányít. Bár az irányító rend-
szernek is több rétege és szintje van, nevezzük az egyszerûség ked-
véért aurának. Nos, íme újabb bizonyítéka annak, hogy az aurában
lévõ gondolatok alakítják az anyagot – jelen esetben a vizet – testen

kívül, és a szerves anyagokban, tehát a testen belül is, és nem a test-
ben végbemenõ kémiai és fizikai változások hozzák létre a gondo-
latokat. Darwin és az evolúciós elmélet minden elfogult hívõjének fi-
gyelmét szeretném még egyszer felhívni a jelenség lényegére.

Nem a farok csóválja a kutyát!
De ha a gondolatok ilyen hatást gyakorolnak a vízre és a szer-

ves anyagra, vajon milyen hatást gyakorolnak az életünk alakulásá-
ra? És mi történik abban az esetben, ha esetleges ellenséges vagy
barátságos gondolatainkat az ismeretségi körünkben lévõk – tudat
alatt ugyan – de érzékelik? És mi történik abban az esetben, ha saját
magunkról gondolunk rosszat?

Bizonyára mindannyian találkoztunk már olyan beteg emberek-
kel, akik szünet nélkül fújják a tüneteiket, és meg nem szûnõ pa-
naszáradat az életûk. Nos, mit tesznek ezek az emberek valójában?
Minden alkalommal újragondolják, újrateremtik a tüneteiket, a be-
tegségeiket, gondolatban valósággal fenntartják azt az állapotot,
amibõl ki szeretnének mászni.

És – ha már itt tartunk – az ember nemcsak bizonyos betegsé-
gekbõl szeretne kimászni. Legalább annyira gyakori, hogy bizonyos
élethelyzetekbõl, konfliktushelyzetekbõl, nyomasztó anyagi körül-
ményekbõl, rossz párkapcsolati viszonyból szeretne kilépni.

Sokan mégis képtelenek erre. Képtelenek, mert gondolataikkal a
meglévõ helyzet energiáját táplálják, és nem az új, a kívánt helyzet
energiáit erõsítik. Ahová gondolat megy, oda energia megy. Vajon
mennyi energiát, azaz gondolatot fordítunk arra, hogy a fennálló ál-
datlan helyzet minden részletét újra átgondoljuk, és kitaláljuk az
újabbnál újabb érveket saját védelmûnkre, vagy az „ellenfél” sérte-
getésére?

Minden egyes panasz, akár csak gondolatban is, visszahúzó
erõ. Hogy ez az erõ mekkora? Gondoljunk csak az ólomkamrás kí-
sérletekre, vagy az Apollo 14 esetére. Ha a gondolat át tud hatolni
két ólomkamra falán, és meg tudja tenni az ólomkamrák közötti
1700 km-es távolságot, ha a gondolat át tud hatolni egy jól szigetelt
ûrkabin falán, és meg tud tenni 250 000 km távolságot, akkor ez
bizony hatalmas erõt képvisel. És ezt a hatalmas erõt rendkívül
gyakran fordítjuk mások ellen, de közben semmi módon nem kerül-
hetjük el, hogy saját magunk ellen is fordítsuk, mert saját magunkat
egyetlen gondolatunktól sem kímélhetjük meg.

Ezért aztán rendkívül sok tanfolyam és továbbképzés indult arra
vonatkozólag, hogy tudatosan a pozitív gondolkodás irányába terel-
jen bennünket, hiszen ez az egyik kulcsa a jobb és teljesebb életnek.

De van itt valami, amivel ezek a tanfolyamok – az agykontroll
kivételével – nem tudnak mit kezdeni. Ez pedig a tudatalattiban, tu-
dattalanban elrejtett gondolatokról, programokról, mély belsõ hi-
tekrõl szóló rész.

Pedig a legfõbb galibát pontosan ezek okozzák.

A JÓ SZÁNDÉK NEM ELÉG

Jó szándékkal, pozitív gondolatokkal, nagy lendülettel és szép
reményekkel hozzákezdünk valamihez, és az eredmény rossz lesz,
vagy nagyon gyenge.

Megrázzuk magunkat, és újra nekilendülünk. És az eredmény
ismét rossz lesz.

Hogy ez kinél milyen területen jelentkezik, az rendkívül változó.
Van, aki párkapcsolati viszonyait rontja el sorozatosan, van, aki
anyagi helyzetén nem tud segíteni, van, aki egészségi állapotával
kínlódik, és még sorolhatnám. A harmadik, negyedik próbálkozás
után az emberben elkezd kialakulni egy olyan meggyõzõdés, hogy
õ már csak ilyen, neki ehhez vagy ahhoz nincs szerencséje, gyakran
panaszkodik is emiatt, és így a helyzetet tovább rontja.

Nézzünk hát a dolgok mélyére! Mi az a gondolati erõ vagy
program, ami a jó szándék és pozitív tudatos gondolkodás eredmé-
nyeit képes áthúzni, és honnan származik?

Sokan és sokat beszéltek már a tudatalatti részünkrõl, amely az
életünk lényeges, meghatározó tényezõje. Ez valóban így van. Lás-
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suk hát, hogyan is kerülnek be a tudatalattiba bizonyos gondolatok,
bizonyos programok, vagy hitrendszerek.

AGYMOSÁS AVAGY MÉLYTUDAT-SZENNYEZÉS?

A pszichológusok tisztában vannak vele, hogy a tudatunk meg-
szûri a dolgokat, és bizonyos dolgokat elfogadunk, más dolgokat
elutasítunk. Ez természetes. A tudatalattin azonban nincs ilyen szûrõ.
A tudatalatti másként mûködik. Amit egyszer hall, az egyszerûen le-
pereg róla. Az olyan dolgokat viszont, amelyeket több százszor hall,
egy idõ után beépíti, mint „programot”.

Márpedig mindannyiunknak vannak szülei, nevelõi, és gyer-
mekkorunkra visszatekintve biztosan halljuk belsõ hallásunkkal –,
hogy „már százszor megmondtam”, hogy ezt vagy azt csináld, vagy
ne csináld. Már százszor – sõt sokkal több, mint százszor – hallottuk,
hogy ügyetlenek vagyunk, lusták vagyunk, irigyek vagyunk. Millió-
szor hallottuk, hogy kevés a pénz, hogy ezt vagy azt nem engedhet-
jük meg magunknak. Akaratlanul is belénk ivódott a szüleink, neve-
lõink által mutatott minta, átvettük gondolkodásmódjukat, gyakran
szokásaikat is, és a 16-18 éves kori lázadás után pár évvel vagy év-
tizeddel döbbenten ismerjük fel, hogy szép reményeink és nagy cél-
jaink helyett szánalmas középszerû életet élünk, és az egész egyál-
talán nem hasonlít a boldogsághoz. Azt mondják, a legtöbb ember
40 éves kora után csendes beletörõdésben él. A népi bölcsesség is
rögzíti a szülõk általi tudatalatti programozás következményeit.

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát” tartja a közmondás.
Hiába esküszik meg a lány, hogy õ soha nem lesz olyan, mint az
anyja, a tudatalatti program, a „már százszor megmondtam” szû-
retlen parancsa óhatatlanul elvégzi a maga munkáját.

Lássunk egy egyszerû példát.
A szülõk féltõ gondoskodással nevelik gyermeküket. Óvják szél-

tõl, víztõl, balesettõl és betegségtõl.
És tanítják. Tanítják mindarra, amire õket is megtanították a

szüleik, mindarra, amit saját tapasztalataikból leszûrtek. A gyermek
huncut, szófogadatlan, vagy csak nehezen hajlik az idomításra,
ezért a szülõ újra és újra elmondja neki a követendõ szabályokat.
Egy alkalommal a gondos édesanya észreveszi, hogy a gyermek
pénzzel játszik, sõt a szájába veszi. Természetes ösztönétõl hajtva
azonnal rászól:

– Pistike, azonnal vedd ki a szádból a pénzt! Piszkos! A pénzt
mindenki összefogdossa. Tele van bacilusokkal. Ha már hozzá
nyúltál, máris menj kezet mosni!

Pistike rémülten vagy értetlenül, de szót fogad. Az anyuka azon-
ban tudja, hogy egy figyelmeztetés nem elég. Sokszor el kell mon-
dani a gyermeknek, amíg valamit jól megjegyez, és szokásává vá-
lik. Talán százszor is, vagy még többször.

– Pistikei Már százszor megmondtam, hogy a pénz piszkos! Hát
nem érted? Azonnal menj kezet mosni! Pistike nem igazán érti. Hi-
szen mindenki mindent összefogdos. Mennyivel jobb egy kilincs,
vagy egy kapaszkodó a villamoson? Egy valamiben azonban bizto-
sak lehetünk. Ha sokszor hallja – márpedig a szülõ igazán kitartó
tud lenni a gyermeknevelésben –, Pistike elhiszi. Nem ám csak úgy
felületesen, rövid idõre, hiszékenységbõl, hanem jó mélyen, a tudat-
alatti legmélyebb régióiba bevésve. Ez válik tudatalatti hitévé, és
közvetve cselekedeteinek és gondolatainak irányítójává. Hogy ho-
gyan és mitõl? Egyszerûen attól, hogy míg a tudatos elmének van
szûrõje, mérlegel, elfogad vagy elvet dolgokat, addig a tudatalatti
részen ilyen szûrõ nincs. A sokszor ismételt, sokszor hallott dolgok
mélyen bevésõdnek, és „hit”-ként, vagy jelenkori szóhasználattal
„program”-ként mûködnek.

A fent említett program természetesen nem fogja megóvni Pisti-
két egy életre a bacilusoktól. Egy valamitõl azonban biztosan meg-
óvja, és az a pénz. Tudat alatt, ösztönösen, belsõ „hitébõl” fakadó-
an távol szeretné tartani magát mindattól, ami piszkos, ami fúj, pi-
há, kakás stb. A nevelés sikere ilyen szempontból bámulatos lesz, és
persze egy életre lehangoló. A gyermek felnõ, és tudat alatt tudni

fogja, hogy a pénz piszkos, és hogy a lehetõ legjobb, amit tehet, az,
ha távol tartja magát tõle. Minden cselekedetének, pénzgyûjtési
szándékának, anyagi, gazdasági sikert célzó tevékenységének a hát-
terében ott van a „program”, ami csak egyet tud: úgy kell intézni a
dolgokat, hogy abból pénz semmiképpen se legyen. Ha pedig még-
is lenne, akkor a lehetõ leggyorsabban meg kell tõle szabadulni!

Ez természetesen csak egy kiragadott példa a kitartó és követke-
zetes nevelés hitépítõ mechanizmusából, hiszen ugyanígy említhet-
nénk azokat, akikre gyermekkorukban nagyon sokszor rámondták,
hogy ügyetlen, lusta, semmirekellõ, kétbalkezes, irigy, kövér, so-
vány, csúnya, és szinte vég nélkül folytathatnánk. Ezek a tudatalatti-
ba beépülõ programok vagy hitrendszerek fogják meghatározni az
egyén magáról alkotott véleményét, gondolatait, cselekedeteit.

Jó lenne felmérést készíteni arról, hányan vannak, akik jó szán-
dékkal, erejükben és tehetségükben bízva belevágnak valamibe, és
reménykedve várják a megfelelõ eredményt, csak azért, hogy újra
és újra keservesen csalódjanak. A tudatalatti hit hatalmát nem lehet
megtörni. Aki elég éber, elõbb-utóbb észreveszi, hogy melyik is volt
az a „szerencsétlen” mondat, oda nem illõ tréfa vagy megjegyzés,
amely „véletlenül” csúszott ki a száján, és a dolgokat rossz irányba
térítette. A legtöbben azonban sorozatos balsikereik tanulságát le-
vonva tovább rontanak a helyzetûkön. Elkönyvelik magukban, hogy
õk már csak ilyenek, és mondogatják, mondogatják maguknak és
másoknak.

Ilyen esetben nem segít a tudatos gondolkodás, mert a tudat
alatt futó program mindig „átírja” az eredményt. Az igazi probléma
az, hogy ezeknek a programoknak a létérõl mit sem tudunk. Mély,
belsõ hitként mûkõdnek, ezért soha, semmilyen körülmények között
nem kérdõjelezzük meg bizonyos döntéseinket.

Ha az ember valamit nagyon sokszor hall, akkor bizonyos tekin-
tetben „agymosás” történik. Elõbb-utóbb elhiszi, és maga is vallja,
hogy az a bizonyos dolog úgy is van. Ezt az agymosást végzik raj-
tunk – nagyon is tudatosan és célzottan – a reklámok.

Agymosást? Dehogy. A mosás célja a tisztítás, a tisztulás. A rek-
lámok azonban a legcsekélyebb mértékben sem segítenek hozzá
ahhoz, hogy életünk harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb legyen.
Legfõbb céljuk az, hogy fogyasztásra, vásárlásra ösztönözzenek, és
benne tartsanak abban a bizonyos „mókuskerékben „, amely az
újabb javak megszerzését lehetõvé teszi. Itt nem agymosásról, ha-
nem a tudatalatti vagy mélytudat állandó szennyezésérõl van szó.
Ezt a mélytudat-szennyezést végzik a félelemkeltõ hírek, amelyeket
azért sugároznak újra és újra, hogy ne a szeretetre, az egységre és
a szépségre gondoljunk, hanem a megosztottságra, a betegségre, a
harcra, a terrorizmusra és a halálra. Ez teszi lehetõvé a fegyveripar
szárnyalását, ez teszi lehetõvé a gyógyszeripar részvényeinek érték-
növekedését.

Kislányomat, amennyire lehetett, óvtuk a Tv-híradóktól. Próbál-
kozásunk, úgy tûnik, nem volt sikeres, mert hároméves korában,
egy alkalommal váratlanul megállt az egyik áruház közepén, és –
mintegy magának – ezt mondta:

„Milyen rossz is ez a világ. Az emberek ölik egymást.” Igyekez-
tem megmagyarázni neki, hogy ez a Föld pillanatnyilag valóban
nem a legjobb világok egyike, de mi azért vagyunk itt, hogy jobbá
tegyük. És hogy valóban vannak, akik ölik egymást, de csak a bu-
ták, akiknek a szívében nincs szeretet.

A gyakran ismételt hírek – és van-e olyan nap, amikor nem esik
szó gyilkosságokról, robbantásokról, merényletekrõl? – beszivárog-
nak az emberek és a gyermekek mélytudatába, lassan viselkedési
mintává alakulnak, és azután csak csodálkozunk, amikor azt hall-
juk, hogy egyik vagy másik diák lelõtte a tanárát és az osztálytársait,
vagy azt, hogy egy ötéves gyermek lelõtt egy hároméves kislányt.

A tudatalatti ugyanis – mint azt a reklámok esetében is láthatjuk
– hozzáférhetõ. Csupán a „már százszor megmondtam” elvét kell
alkalmazni, és az új program beépül. És mennyi fegyvert el lehet
adni, ha az emberek félnek. És milyen könnyû irányítani õket…

Vajon miért vannak mindig nagy sorok a McDonalds elõtt, és a
mellette lévõ Burger King-nek alig van vásárlója?
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Jobb az étel? Tudjuk, hogy nem. Olcsóbb?
Szó sincs róla. Szeretünk sorban állni? Aligha.
Beprogramozták a tudatalattinkba a sok reklámmal? IGEN!!!
Ez az egyetlen oka. Semmi más. A gyermek már úgy nõ fel,

hogy a „Mekibe” akar menni, mert ott játékot is kap. És így van ez
nagyon sok más termék esetében is.

A program származhat szülõktõl, nevelõktõl, barátoktól és isko-
lai tanárainktól. Származhat reklámokból, de származhat a társa-
dalmi rendszer szlogenjeibõl is. Ezek talán a legveszélyesebbek,
mert kész „értékrendet” szolgálnak fel, és a lehetõ legnagyobb mér-
tékben akadályozzák a szabad gondolkodást. Ezért is tekintették
mindig rendkívül veszélyesnek – és nem csak a kommunizmusban –
a szabad gondolkodókat, akiknek sikerült kivonniuk magukat a
„pártprogram” vagy az éppen divatos ideológia állandóan ismételt
és minden médián keresztül sugárzott programozó ereje alól. Ked-
ves kolléganõm szokta mondogatni, hogy „a hit hallásból van”, és
ez így igaz. Csakhogy bármi legyen is az, amit nagyon sokszor hal-
lunk, egy idõ után hitként épül be, és tudatalatti hitként, az életünk
mozgatórugójaként kezd mûködni. Mégpedig teljesen függetlenül
attól, hogy az állítás igaz vagy nem, hogy összhangban van-e az
univerzális törvényekkel, vagy épp ellenkezõleg.

Kambodzsában a „Vörös Khmerek” annak idején valóságos há-
borút vívtak az intellektus, a józan gondolkodás ellen, és kivégeztek
mindenkit, akinek szemüvege volt, hiszen a szemüvegre nyilván
olyan embereknek van szükségük, akik sokat olvasnak, tehát veszé-
lyes gondolataik lehetnek.

Hittek benne. Ez is hit.
És ez a hit egyáltalán nem volt építõ jellegû.
Talán ezért is tanította Jézus annak idején (az Akasha króniká-

ból, Levi H. Dowling által lehozott tanítás), hogy: „A megváltás egy
három fokból álló létra, ami az ember szívébõl az Isten szívébe vezet.”

Az elsõ lépcsõ a hit, és ez az, amirõl az ember úgy gondolja, le-
het, hogy igaz.

A belsõ bizonyosság a második, és ez az amirõl az ember egé-
szen biztosan tudja, hogy igaz.

A harmadik a megvalósulás, mikor az ember maga az igazság.
A hit elvesztõdik a belsõ bizonyosságban, és a belsõ bizonyos-

ság elvesztõdik a megvalósulásban, és az ember akkor éri el a meg-
váltást, amikor eléri az isteni életet, amikor Isten és Õ egy.”

MÁR SZÁZSZOR MEGMONDTAM…

Lépjünk hát egy nagyot és merészet, és ismerjük fel, hogy a vi-
lágot olyannak látjuk, amilyennek gondoljuk, sõt amilyennek tudat
alatt hisszük. Ha környezõ világunkon változtatni szeretnénk, akkor
elsõsorban saját magunkon kell változtatnunk. Valamilyen módon
meg kell változtatnunk a világról és benne a magunk szerepérõl ki-
alakult – tudatalatti – hitünket, elképzeléseinket.

Ezt pedig, tudjuk, milyen módon tehetjük meg. A „már százszor
megmondtam” elve alapján.

Mi történne akkor, ha százszor, de lehet, hogy több százszor is
meghallgatnánk olyan pozitív és építõ jellegû kijelentéseket, amelyek
életünk legfontosabb területeit lefedik? Gondolok itt az alábbiakra:
egységtudat, megbocsátás, elfogadás, jóvátétel, egészség, ideális
társ, siker, bõség, béke és harmónia, valamint bölcsesség.

Tekinthetjük ezt akár a tudatalatti tízparancsolatának is, bár itt
minden címszó alatt egy egész kis csomag jelen idõben megfogal-
mazott – pozitív és építõ jellegû kijelentés hangzik el. Amennyiben
ezek a területek a tudatalattiban jól mûködnek, meg fogják határoz-
ni az egész élethez való hozzáállásunkat.

Gondoljuk csak végig…
Ha életünkben az itt felsorolt területek kifogástalanul mûködné-

nek, jobban éreznénk magunkat?
– Ha sikerülne úgy tekintened önmagadra, mint a nagy Élet el-

választhatatlan részére, és biztosan tudnád, hogy mindenre van
idõd, mert az életed örök…

– Ha nem hordoznál haragot a szívedben, és mindenkinek meg
tudnál bocsátani, még önmagadnak is…

– Ha könnyen el tudnád fogadni, hogy mindenki különbõzik tõ-
led, és jónak tudnád tartani, hogy mások másképp élik az életüket…

– Ha felismernéd, hogy te is követtél el hibákat, és lehetõségeid-
hez képest igyekeznél ezeket helyrehozni…

– Ha teljes és tökéletes testi egészségnek örvendenél…
– Ha volna egy ideális társad, akivel tökéletesen kiegészítitek

egymást, és akivel az élet csupa öröm…
– Ha sikeresnek érezhetnéd és mondhatnád magad a munkád-

ban, a szakterületeden, a vállalkozásodban…
– Ha bõségben, anyagi gondok nélkül élhetnél…
– Ha rendelkeznél annyi bölcsességgel, hogy nyugodt belsõ

mosollyal szemléld a világ változását…
– És végül, ha béke és harmónia uralkodna az életedben…
Ha mindez így lenne, jobban éreznéd magad?
Nos, kifejezetten ezen célok elérésének megkönnyítésére készült

a könyvhöz mellékelt CD, amelyet több mint tíz évig teszteltem, mi-
elõtt úgy döntöttem, hogy jelen formájában közzé lehet tenni.

A fenti címszavak szerint csoportosítva, zenei aláfestéssel, olyan
gondolatok hangzanak el, amelyek fokozatosan beépülnek a tudat-
alattiba. Az anyag összeállításához inspirációs forrásként használ-
tam Louis L. Hay, Éld az életed c. könyvét, de a pozitív gondolatok
megfogalmazásakor olyan fontos részek kerültek bele a szövegbe,
amelyek más, tudatalattiról szóló könyvekbõl sajnos hiányoznak. Az
elv ugyanaz, amit minden reklámmal foglalkozó szakember ismer.
Minél többször hallunk vagy látunk valamit, annál erõsebb lesz a
belsõ késztetés gyakran nem is vagyunk tudatában –, hogy engedel-
meskedjünk a reklám utasításának.

A CD ugyanígy mûködik, annyi különbséggel, hogy tapasztalata-
ink alapján a „már százszor megmondtam” nem elég. A javasolt mi-
nimális idõtartam 6 hónap, napi minimum kétszeri meghallgatással.

Ez legkevesebb 360 meghallgatást jelent. Bármilyen jók is a
tudatalatti hatalmáról szóló könyvek, egészen biztos, hogy egyiket
sem fogjuk 360-szor vagy még többször elolvasni. Az ilyen könyvek-
ben ajánlott gyakorlatokhoz is komoly kitartás és elég sok idõ kell.
Ugyanez a helyzet a sikeres agykontroll esetében. Idõt kell rá
fordítani. Sajnos ezzel sem mindig rendelkezünk, és – még ha ren-
delkezünk is –, a kitartásunk sem mindig az igazi.

Most azonban itt van egy CD, amit csak hallgatni kell, nem is kell
rá odafigyelni. Mint ahogy gyermekként a szülõi hangra sem figye-
lünk oda, amikor azt mondja: „fiacskám, rakj rendet magad után!”

A tudatunkról simán lepereg, és nyugodtan le is pereghet mind-
az, ami a CD-a elhangzik. A tudatalatti, vagy mélytudat azonban
mindig figyel és raktároz. Ezért aztán hallgathatjuk reggel, félálom-
ban, felkelés elõtt, hallgathatjuk este, lefekvés után, és az sem baj,
ha belealszunk. Hallgathatjuk olvasás, mosogatás, kézimunkázás
vagy barkácsolás közben, hallgathatjuk az autóban munkába me-
net és jövet. Nem fog elvenni az amúgy is kevés idõbõl, amit napon-
ta magunkra szánunk.

Kezdetben azért számolhatunk bizonyos nehézségekkel. Saját
tapasztalatomból és mások tapasztalataiból leszûrve annyit mond-
hatok róla, hogy nagyon gyakori a belsõ felháborodás bizonyos ki-
jelentések hallatán. Elõfordulhat, hogy úgy érzed, ez a te életedtõl
teljesen idegen. Megtörténhet, hogy bizonyos kijelentéseket a való-
sággal nem megegyezõnek, azaz hazugságnak fogsz tekinteni, an-
nál is inkább, mert a gondolatok kivétel nélkül jelen idõben, kész
tényként hangzanak el.

Ennek természetesen nagyon komoly oka van. A tudatalattink
ugyanis egyetlen idõt ismer. Ezt az idõt úgy hívják, hogy MOST. Szá-
mára nincs múlt, nincs jövõ. Ha azt mondom, hogy ez vagy az lesz
holnap, azt úgy értékeli, hogy rendben van, tehát NEM MOST. Nem
tudom, észrevetted-e, hogy az életedben mindig MOST van. Soha
nincs holnap vagy tegnap. Az csak gondolati torna, de nem a való-
ság. A valóság az örök MOST-ban zajlik.

A belsõ ellenkezés kezdeti állapotán túl tudod tenni magadat,
ha felismered: életed valóban nem olyan, mint ahogy azt az elhang-
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zó állítások bizonygatják. De mit is teszel most? A gondolat hatal-
mas erejével és a „már százszor megmondtam” elvét alkalmazva
azon dolgozol, hogy életedet harmonikussá, kiegyensúlyozottá, bol-
doggá és sikeressé tedd.

Mikor lesz ennek eredménye? – kérdezhetnéd.
Nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy jó munkához idõ kell, de

nem olyan sok. Lehet, hogy az elsõ õt hónapban szinte semmi nem
történik. Azután – mintha valami különös dolog „lógna a levegõ-
ben” – lehetõségek villannak fel, és kezdenek körvonalazódni.
Olyan lehetõségek, amelyekrõl korábban még álmodni sem mertél.
Aztán úgy hat hónap elteltével ezek a lehetõségek elkezdenek „ma-
terializálódni” testet ölteni a fizikai világban. A földi életben megin-
dul a változás.

Ne számíts arra, hogy egyik napról a másikra csodák történnek,
de kérlek, igyekezz felismerni a folyamatot, amely az életed bizo-
nyos területein jelentkezõ kátyúkból szépen, fokozatosan kivezet. Az
emelkedés és a fejlõdés ettõl kezdve akár folyamatos is lehet. A tel-
jes sikerhez természetesen hozzájárul, ha az univerzum erkölcsi-fizi-
kai törvényeit ismered és betartod.

APRÓ BETÛS FEJEZET

Bizonyos szerzõdések alján vagy utolsó oldalán egészen apró
betûkkel feltüntetnek olyan feltételeket, amelyeket az ember rend-
szerint nem olvas el. Amikor jogainak vagy elvárásainak érvényesí-
tésére kerülne sor, akkor világosítanak fel, hogy ne számítsunk se-
gítségre, és különben is, tudhattuk volna, ha elolvassuk az apró be-
tûs részt.

Ennek a CD-használatnak is van „apró betûs része”, amit ez al-
kalommal – a fent említett hagyománytól eltérõen – nem félig rejtve,
olvashatatlanul apró betûkkel, hanem nyíltan az olvasó elé tárok.

A CD rendszeres hallgatása valóban mélyreható változásokat fog
hozni az életedben. De ne feledd, hogy korábban esetleg nem ezek
szerint az alapelvek szerint éltél. Korábbi cselekedeteidnek a kö-
vetkezményei olyanok, mintha feladtad volna õket postán, önmagad-
nak címezve. Meg fognak érkezni. Nem büntetésként, hanem tanító
leckeként. Ez az, amit keleten a karma törvényének hívnak. Az Ok és
Okozat Tõrvénye alól nincs kibúvó. Azt is mondhatnám, hogy a CD
karma ellen nem mûködik, de ez mégsem egészen így igaz. A 2.
Megbocsátás, a 3. Elfogadás és a 4. Jóvátétel címszó alatti gondo-
latok beépülése ugyanis rendkívül sok lehetõséget nyit arra; hogy fel-
ismerd, és még idejében helyrehozd bizonyos tévedéseidet. Nyilván
nem sokat tehetsz abban az esetben, amikor valamelyik elõzõ éle-
tedben elkövetett dolog következménye ér utol, de ott is segítségedre
lehetnek az új gondolatok az elfogadásban és a megbékélésben.

Bár a tudatalatti átprogramozása az élet legfontosabb területeit
lefedi, a tapasztalat alapján mégsem lehet elvárni, hogy minden te-
rületen azonnali, jelentõs változás álljon be. Bizonyos területeken
hamarabb jelentkeznek a változások, más területeken késõbb. Szá-
momra hat hónap után szinte azonnal megváltoztak az anyagi kö-
rülmények, de az ideális társra még hét évig várnom kellett.

IDEÁLIS TÁRS
Csak saját felelõsségre!

Az ideális társra vonatkozó résszel csínján kell bánni. Nem min-
den életben kapjuk meg a lehetõséget arra, hogy lelki társunkkal
együtt lehessünk. Ennek jó oka van, hiszen a teljes és felhõtlen bol-
dogsághoz mindkét fél részérõl kell bizonyos fokú lelki érettség.
Ezért, ha valakinek alapjában véve jól mûködõ házassága van, gyer-
mekei vannak, és ezzel bizonyos kötelezettségeket magára vállalt,
akkor azt javasolnám, hogy az erre vonatkozó tudatalatti programot
– a hatodik felvételt – „ugorja át”. A CD-lejátszók programozhatók,
a számok kazettára másolhatók, a CD-rõl saját használatra lehet
olyan égetett másolatot készíteni, amely a hatodik számot nem tar-

talmazza. Mindez ma már meglehetõsen könnyûszerrel megoldható.
Másik fontos szempont, amit ennél a résznél figyelembe kell

vennünk az, hogy – bár vágyunk egy ideális társra gyakran megfe-
ledkezünk arról, hogy a kapcsolat két emberrõl szól, és nekünk ma-
gunknak is ideális társsá kell válnunk a másik ember számára. Az
élet minden területen tûkörként mûködik, és kifelé azzal találko-
zunk, amit valójában magunkban hordunk. Hogy lehet elvárni,
hogy olyan társra akadjunk, aki becsületes, szeretõ szívû, hûséges
és igaz, ha mi magunk még csak a közelében sem járunk ezeknek
a tulajdonságoknak?

Megmondom. Sehogy.
Ne is legyenek ilyen irányú illúzióink.
Az univerzumban kifogástalanul mûködik a rezonancia és a

megfelelés törvénye. Hasonló a hasonlót vonzza. Ha szebbet, job-
bat, tökéletesebbet kívánsz, elõbb magadnak kell lelkileg, szellemi-
leg szebbé, jobbá, tökéletesebbé válnod. És ez nem hit kérdése.

A lelki fejlõdés bizonyos szintjének elérése elõtt jobb számodra,
ha nem találkozol ideális társaddal, lelki duálpároddal. Ha mégis
megtörténik, oly erõs a vonzódás, hogy hajlamossá válsz minden
józan ész ellenére cselekedni, és bárkit félresöpörni az utadból, csak
hogy együtt lehessetek. Nem törõdsz azzal, hogy kinek okozol szen-
vedést, kiben hagysz mély érzelmi sebeket.

Az ilyen dolgoknak azután évekre – akár életekre kiható karmi-
kus következményei lesznek.

A CD-a lévõ program azonban stimulálni fogja ez irányú törek-
vésedet, ezért szeretettel felhívom a figyelmedet, hogy ezt a részt va-
lóban csak saját felelõsségre, az esetleges veszélyek és karmikus kö-
vetkezmények tudatosításával és figyelembevételével hallgasd rend-
szeresen.

A SZÜLÕK LELKI FEJLÕDÉSE

ÉS A SZÜLETENDÕ GYERMEK

A modern tudomány tanításaival ellentétben az univerzum törvé-
nyei szerint szó nincsen „genetikai öröklõdésrõl”. A kutatók rendkívül
büszkék arra, hogy végre sikerült elkészíteniük a géntérképet, azaz
megfejteni az emberi DNS-bázis sorrendjét. Úgy gondolják, minden
információ ezekben van kódolva, és ezek megváltoztatásával gyógyít-
hatók lesznek a betegségek, felismerhetõk lesznek bizonyos betegsé-
gekre való hajlamok, megválasztható lesz a születendõ gyermek ne-
me, és még sorolhatnám. Mindez részben – de csak részben – való-
ban így is van. Érdemes azonban bepillantani a kulisszák mögé.

Amint azt A végsõ valóság c. könyvben remélhetõleg sikerült
mindenki számára érthetõvé vagy felismerhetõvé tenni, az élet több
síkon, több egymást átitató energiaszinten zajlik. Az ember gondo-
lataival, érzelmeivel és emlékeivel együtt él és létezik magasabb rez-
gésszámon a fizikai testetöltés elõtt, és élete folytatódik a fizikai test
halála után. Ez olyan felismerés, amelyhez ezúttal nem a hit vagy a
vallásos tanítások vezettek, hanem a már felismert fizikai törvények,
kutatási eredmények rendszerezése, megfelelõ csoportosítása. Az
ember él a születése elõtt, és él a test halála után, függetlenül a bõre
színétõl, társadalmi rangjától vagy etnikai hovatartozásától, és füg-
getlenül attól, hogy mit hisz. Hogy ez az élet milyen, erre itt nincs le-
hetõségem kitérni, de arra mindenképpen szeretném felhívni a fi-
gyelmet, hogy a test halála utáni élet minõsége és milyensége na-
gyon szoros összefüggésben áll a lelki fejlõdés mértékével és szint-
jével. Legmarkánsabb meghatározója az, hogy kinek mennyi szere-
tet van a szívében.

Érdekes módon ugyanezek a dolgok határozzák meg azt is,
hogy milyen gyermek születik a családba. A gyermek valójában
olyan lélek, aki már több fizikai inkarnációt átélt, emlékekkel, élmé-
nyek gazdag tárházával, és saját gondolatokkal, elképzelésekkel
rendelkezik. Csalóka dolog úgy gondolni rá, mint aki most látja meg
elõször a napvilágot, mint aki kicsi és gyámoltalan, és mindenre a
szülei fogják megtanítani. Még az is megtörténhet, hogy az a lélek,
aki most gyermekedként van veled, elõzõ életedben az édesanyád
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vagy az édesapád volt, és erre valamilyen szinten emlékszik is.
„Emlékszel anyu/apu, amikor én nagy voltam, és te kicsi vol-

tál…” – szólal meg a csemete, mire a szülõ: „Ugyan, kisfiam, ne be-
szélj butaságokat.”

Pedig dehogy beszél butaságokat a gyermek. Születése elõtt a
lélek kiválasztja a szüleit. Vajon milyen alapon választ?

Hasonló a hasonlót vonzza. Ez az univerzum egyik törvénye,
ami itt érvényesül a leglátványosabban. Vajon vonzódik-e egy értel-
mes, szeretõ szívû, egészséges lélek olyan szülõkhöz, akik – önzés-
bõl és tudatlanságból származó – veszekedésben, civakodásban, és
részben ezeknek következményeként, betegségektõl kínozva élik az
életüket? Gondolom, a válasz egyértelmû. Hiszen azért jövünk,
hogy tovább fejlõdjünk, és a korábban, elõzõ életekben elért
eredményeket tovább javítsuk. Nyilvánvaló, hogy olyan szülõket vá-
lasztunk, akik ezt lehetõvé teszik számunkra.

Kislányom mindössze két és fél éves volt, amikor a bölcsibõl ha-
zafelé jövet, az utcán szemtanúja volt, amint egy anyuka verte a kisfi-
át. Nem szólt semmit, csak órák múlva reagált a történtekre az aláb-
bi szavakkal: „Milyen rossz anyukát választott magának az a kisfiú.”

Bölcs õ, a gyermek, aki a bölcsõben fekszik vagy a bölcs-õ-débe
jár, hiszen még nem veszítette el a kapcsolatot azzal a világgal,
ahonnan érkezett.

A szülõk kiválasztása némi túlzással ahhoz hasonlítható,amikor
felnõtt fejel kocsmát vagy vendéglõt választunk. Van, aki csak a leg-
tisztább, legelegánsabb vendéglõben érzi jól magát, és van, aki
csak a legfüstösebb, legkoszosabb „késdobáló” kocsmában. Nem
jellemzõ, hogy ugyanaz az ember mindkét típusú vendéglátóipari
egységet ugyanolyan elõszeretettel és ugyanolyan gyakorisággal lá-
togatná. Egyszerûen nem az õ „rezgésszáma”, nem tudja benne ott-
hon érezni magát. Ugyanígy a születendõ gyermek is csak ott tudja
„otthon érezni magát”, ahol saját fejlettségi szintjének megfelelõ
szülõk és rokonok vannak.

Na már most: aki lélekben gazdagabb, szebb, okosabb, szor-
galmasabb, tehetségesebb gyermeket szeretne magához vonzani,
annak bizony lelkileg fejlõdnie kell. Magasabb szintû tudatosságot
kellene elérnie, több harmóniát teremtenie önmagában és a kör-
nyezetében. Pozitív gondolatokkal kellene feltöltenie a mindennap-
jait. Mindenben igyekeznie kellene a szépet és a jót látni. Tartózkod-
nia kellene minden panasztól, és minden olyan gondolattól és cse-
lekedettõl, ami embertársainak kellemetlen. És – nem utolsósorban
– amint a gyermek megérkezik, õt is támogató, bátorító szavakkal
volna jó nevelni. Bõkezûen kellene bánni a dicsérettel, ha rászolgál,
és ha valami rosszat tesz, nem õt kellene minõsíteni, hanem a
cselekedetét. Ezerszer jobb azt mondani, hogy „ejnye, ez most nem
sikerült olyan jól, úgy látszik, több gyakorlatra van szükség „mint
azt, hogy „ügyefogyott, ügyetlen és kétbalkezes vagy”.

Ez a cél. Az odavezetõ út azonban gyakran rögös, elsõsorban
azért, mert a saját szüleink más mintákat ültettek el a mélytudatunk-
ban. Fogalmunk sincs már arról, hogy gondolataink teremtõ erõvel
rendelkeznek, amivel életünk legtöbb aspektusa megváltoztatható,
és a már jól bejáratott, kesergõ, önmagunkkal és másokkal elége-
detlenkedõ gondolataink hatására újra és újra megteremtjük azt,
amitõl a legjobban szeretnénk szabadulni.

Az önmagunk által teremtett és életre hívott nehéz élethelyzetek
azonban egy pillanatig sem jelentik azt, hogy fejlõdésünk elakadt. A
nehéz helyzetekbõl, ha lassan is, de tanulunk. A betegségek is hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy gondolkodásmódunkat megváltoztassuk,
korábbi életvitelünket átértékeljük. A betegség rendszerint akkor
jelentkezik, ha már jó ideje nem figyelünk a szívünk tájékán jelent-
kezõ szorongó érzésre, a napfonatcsakra szintjén jelentkezõ ideges-
ségre, vagy a torokcsakra szintjén jelentkezõ fojtogató szorításra, de
még sorolhatnám. Késõbb megjelenik a fizikai tünet, amely felhívja
a figyelmünket, hogy itt bizony valamit változtatni kell.

A születendõ gyermek gyakran ugyanilyen problémákkal küzd.
Korábbi életeiben nem figyelt a jelekre, és csak a fizikai test szintjén
jelentkezõ betegség tudja ráébreszteni arra, hogy gondolkodásmó-
dot, életmódot kell változtatnia. Ezért az ilyen gyermek olyan szülõ-

ket fog választani, akiktõl bizonyos betegségekre való hajlamot
„örökölhet”. Azért teszem idézõjelbe, mert valójában nem öröklés-
rõl van szó, és nem a szülõk felelõsek érte. A születendõ gyermek
már eleve magában hordja ezeket a hajlamokat, és olyan környe-
zetre tud behangolódni, ahol a szülõk szintén magukban hordozzák
a hasonló hajlamokat. A betegségekre való hajlamot tehát nem
„örököljük „, hanem magunkban hordjuk. Ennek oka elsõsorban
az, hogy nem vagyunk tisztában az univerzális élet törvényeivel és
lehetõségeivel, és gondolati, teremtõ erõnket még nem sikerült a
béke és harmónia irányába terelnünk.

Az orvostudomány ma – jobb híján és még mindig a darwini
evolúciós elmélet hitvilágában élve – azt feltételezi, hogy a DNS-ben
kódolt információ van. Valószínûleg el kell még telnie néhány évnek
vagy évtizednek addig, amíg megállapítást nyer, hogy az anyagi vi-
lág egy magasabb energiaszint által létrehozott és irányított világ,
és ilyen értelemben a DNS valójában egy energiaátalakító antenna.
Nem információtároló, hanem információt felfogó és továbbító
rendszerrõl van szó. Ha egy rádióantennát megváltoztatunk, formá-
ját, anyagát változtatjuk, más adás befogására lesz alkalmas. Ha a
DNS-láncba beleavatkozunk, abból bizonyos részeket kiveszünk, és
másokkal helyettesítünk, más adást fog közvetíteni, és a fizikai szin-
ten megjelenõ eredmény is más lesz. Maga az információ azonban
nem a DNS-ben van. Már csak azért sem, mert az információ létezik
a fizikai test megszületése elõtt, és megmarad a fizikai test felbom-
lása után is.

Amit magunkkal hozunk, és amit a földi lét elhagyása után ma-
gunkkal viszünk, az a tapasztalat, a tudatosodás szintje, a szívünk-
ben megerõsödött szeretet. Ezt sem a földi létben, sem azon túl tõ-
lünk senki el nem veheti.

De a földi létben és azon túl van még egy fontos dolog, amelyre
érdemes odafigyelni.

Talán furcsán hangzik, de gondolkodásunkra, beszédünkre, ér-
zelmeinkre és cselekedeteinkre nagy hatást gyakorolnak azok a bi-
zonyos csakrák, az energiaközpontok, amelyek energiatestünkben
vannak.

GONDOLKODÓ CSAKRÁK

Az energiatestünkben lévõ energiaközpontokról, keleti nevükön
csakrákról, már nagyon sokan és sok mindent írtak. Egy lényeges
dolog azonban rendszerint kimarad, mégpedig az, hogy ezek az
energiaörvények milyen nagy hatással vannak a mindennapi gon-
dolkodásunkra.

A keleti „csakra” név számunkra kissé idegenül hangzik, és keve-
sen vannak, akik ilyen formában meg tudják jegyezni, hogy melyik is
a muladhara csakra, a manipura csakra vagy az anahata csakra.

Tekintettel arra, hogy ezek az energiaközpontok tisztánlátó
szemmel nézve gyakran lótuszvirágszerû fényalakzatokként látha-
tók, olyan megfogalmazásban is hallottam már, hogy ez a szív ese-
tében például a szívnek a „csokra”.

Rendelkezésünkre áll azonban egy olyan megnevezés, amely szá-
munkra sokkal érthetõbben érzékelteti, hogy ezeknek az energiaköz-
pontoknak mi is a szerepük. Régi magyar nevükön a táltosok állítólag
almáknak nevezték ezeket a központokat. Hogy ez igaz vagy sem, ar-
ról keveset tudunk, és aligha találunk hiteles történelmi forrást erre vo-
natkozólag, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a régé-
szek vajmi keveset foglalkoznak az emberi lélekkel, a finomanyagi
testekkel és azok energetikai összetevõivel. Tény azonban, hogy ma-
ga az alma, mint hatalmi jelkép, „országalma” néven mindannyiunk
számára ismert. Tekintsük hát a csakrákra vonatkozó megnevezése-
ket pusztán érdekességnek, és játsszunk egy kicsit a szavakkal.

Urad alma

Kezdjük mindjárt a gyökércsakrával, más néven kundalinivel,
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amely a testben a hátgerinc alsó részén helyezkedik el. Ennek – tör-
ténelmi források által meg nem erõsített – régi magyar neve: URAD-
ALMA. Ez az, amit az Úrtól kaptunk, hogy energiájának segítségével
boldogulni tudjunk az anyagi világban. Ez a Föld felé irányuló töl-
csérszerû energiaörvény az, amin keresztül „leszületünk”, megjele-
nünk fizikai testünkkel az anyagi világban.

Amint ez megtörtént, elsõrendû szükségleteink kielégítésével va-
gyunk elfoglalva, mégpedig azzal, hogy biztosítsuk a magunk szá-
mára a mindennapi betevõt, azaz az élelmet.

Életünk késõbbi szakaszában, amikor már nem szüleink gon-
doskodnak rólunk, szintén elsõrendû szempont, hogy legyen meg a
mindennapi élelem, a megfelelõ ruházat és a lakás, vagy ház,
amely az idõjárás viszontagságai ellen védelmet nyújt. Az anyagi
világba való leszületés tehát elsõsorban arra ösztönöz bennünket,
hogy létünket anyagi szinten biztosítsuk.

Azt is mondhatnánk, hogy ezen cél elérésnek érdekében ez az
energiaközpont irányítja a gondolkodásunkat. A biológusok ezt túl-
élési vagy életben maradási ösztönnek nevezik, és valóságos rém-
történetek egész sora szól arról, hogy az ember mi mindenre képes,
ha például az éhenhalás veszélye fenyegeti.

Bár a földi, anyagi létet mindannyian szeretnénk bebiztosítani,
hozzáállásban mégis nagy különbség van spirituálisan fejlett és ke-
vésbé fejlett embertársaink között. A spirituálisan kevésbé fejlett em-
bert a félelem (félelem) irányítja, fõként a halálfélelem. A teremtõ
erõt, amivel rendelkezik, még nem ismerte fel. Lényének lényegérõl,
arról, hogy valójában örök életû, halhatatlan energialény, még fo-
galma sincs, mint ahogy arról sem, hogy következmények nélkül
nem bánthat másokat, nem veheti el tõlük erõszakkal a javaikat, és
nem kínozhatja õket úgy, hogy mindezt neki is át ne kelljen majd él-
nie. A földi civilizációk fejlõdésének egyik-másik mélypontján, ami-
kor a spirituális tudás gyenge, egész társadalmakat és népeket ez a
bizonyos gyökércsakra-gondolkodás vezérel, és zászlójukra rend-
szerint ki is tûzik a gyökér-csakra meghatározó színét, a szivárvány
színei közül a legalacsonyabb energiaszinttel rendelkezõ vöröset.
Így lett „vörös” Kína, így lett „vörös” a Szovjetunió hadserege, de
említhetjük a „Vörös Khmereket” is Kambodzsában.

Lakod alma

Amikor életkorban és fejlõdésben odajutunk, hogy anyagi lé-
tünk hátterét sikerült biztosítani, természetes módon egészen más
ösztönök és vágyak kerülnek elõtérbe. Szeretnénk valakivel megosz-
tani az életünket. Ekkor aktiválódik a következõ energiaközpontunk,
a szexualitást irányító második, ún. szakrális csakra, amelynek õsi
magyar neve – ha igaz – a LAKOD-ALMA.

Szinte mindannyian meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy gon-
dolkodásunk kizárólag agyi tevékenység; a népi bölcsesség azon-
ban számon tartja, hogy bizony van, aki a „farkával” vagy a „fene-
kével” gondolkodik, és „elveszíti a fejét”, mihelyt szoknyát vagy
nadrágot lát.

Amint ez az energiaközpont kezdi vezetni a gondolkodásunkat,
már valamivel kevesebb az önzés, és a fél-elem, és hajlandók va-
gyunk megosztani életünket és javainkat valaki mással.

Ezen a szinten – hacsak nem rendelkezünk magasabb spirituális
tudással – nagyon gyakori a szexuális partner kisajátítása, és sokan
valósággal birtokolni szeretnék élet- vagy házastársukat. Gyakori az
ebbõl adódó féltékenyég, és errõl tanúskodnak a féltékenységi drá-
mák. A szexuális csakra domináló színe a szivárvány színei közül
sorrendben és energetikai szempontból a második, tehát a narancs.

Amint egy társadalom átlagos spirituális fejlõdési szintje meg-
haladja a vörös színhez tartozó gondolat- és érzésvilágot, természe-
tes, hogy nem lehet hirtelen nagy ugrásra számítani, és energia-
szintben is csak a következõ lépcsõfokra lehet fellépni. Így aztán
nem véletlen, hogy például Romániában 2004-ben az ellenzék na-
rancsszínbe öltözött. Ukrajnában ugyanebben az évben „Narancs-
sárga forradalomról” beszélnek, és az emberek narancssárga lobo-

gókkal vonulnak az utcákra. A szexualitás fokozottan jelenik meg a
reklámokban, és a mai állapotokra jellemzõ, hogy a garázskaputól
az üdítõig, a tetõcseréptõl a csokoládéig szinte minden reklámnak
van valamilyen mértékû szexuális vagy erotikus töltete.

Víg alma

Nos, mi történik akkor, ha az anyagi háttér már biztosított, és a
párkapcsolat is mûködik? Ekkor aktiválódik erõteljesebben a követ-
kezõ energiaközpont, a napfonat-csakra, õsi magyar nevén – ha
igaz – a VÍG-ALMA.

Mit is akarunk valójában, amikor ez a központ irányítja a gon-
dolkodásunkat?

Élvezni szeretnénk az életet.
Többet és jobbat szeretnénk kapni mindenbõl, jóval többet és

jobbat, mint ami alapvetõ szükségleteinket kielégíti. Finomabb ételt,
elegánsabb ruhákat, jobb autót, luxussal felszerelt házat.

Habzsolni szeretnénk az élvezeteket, legyen az utazás, hegymá-
szás vagy mélytengeri búvárkodás, legyen az étel és italkülönleges-
ségek egész sora, de lehet kábítószer vagy extrém, életveszélyes
helyzetek keresése is.

Tulajdonképpen több szabadságot, több lehetõséget szeret-
nénk. A lényeg az, hogy „történjen már végre valami”, amitõl az élet
szebb, gazdagabb, érdekesebb és izgalmasabb lesz. A napfonat-
csakrának a színe a szivárvány energetikai szempontból is a na-
rancs után kõvetkezõ színe, tehát a sárga.

Az elsõ három csakra irányítása alatt élõ és gondolkodó ember
kizárólag kapni akar az élettõl. Kapni, kapni és kapni, mert „nekem
jár” „megérdemlem” „hát még ennyit se engedjek meg magam-
nak?” és a sort bátran folytathatnánk.

Az igazi változás az ember spirituális fejlõdésében valójában
akkor következik be, amikor életében az irányítást – ha eleinte csak
pillanatokra is – a szívhez tartozó energiaközpont veszi át.

Fogad alma

A szívhez tartozó csakra meghatározó színe a zöld, de kisebb
mértékben ott van mellette a rózsaszín is. A szívcsakra, vagy a vib-
ráló fénybõl álló lótuszvirág csokra õsi magyar nevén a FOGAD-AL-
MA. Talán ezért van az, hogy amikor leteszünk egy-egy esküt, ami
minden esetben arról szó, hogy valakinek vagy valaminek a szolgá-
latába állunk, kezünket a szívûnkre tesszük. Maga a fogad szó is
sokat rejt magában, hisz egyszerre fog és ad. A szív, mint szerv, a
szó orvosi, fiziológiai értelmében, befogad, majd továbbad. Befo-
gadja az oxigéntartalmát leadott vért, valami pluszt hozzáad, és
nagy nyomással továbbadja, amit befogadott. Azt is mondhatnánk,
hogy mindig többet ad, mint amennyit kap, és egy pillanatra sem
igyekszik megtartani magának azt, amit befogadott.

A szív tehát nem gondolkozik önzõ módon, és csodák csodája,
éppen ez az, ami az életet lehetõvé és fenntarthatóvá teszi. Ha csak
rövid idõre is, de úgy gondolná, hogy „a vér, amit kaptam, vagy
megszereztem, az enyém, és ebbõl a többi szervnek nem adok”, nos,
akkor megnézhetnénk magunkat.

De mit is csinál a szív, mint energiaközpont? Mit csinál a szív-
csakra? Honnan az energia, hogy mindig hozzáadjon valamit ah-
hoz, amit kap?

A válasz egyértelmû. Az univerzum fenntartó ereje a szeretet. A
szív motorja a szeretet. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a
szeretet csupán egy érzés a többi között, és nem is tulajdonítanak
neki különösebb jelentõséget. A szeretet azonban lényegesen több
ennél. A szeretet az univerzális Erõ, Bölcsesség és Intelligencia szün-
telen sugárzása a világba, amely a fizika nyelvére lefordítva nem
más, mint fény. Fény a fizikai világban; belsõ fény, amelyet csak
belsõ látásunkkal láthatunk, a mentális szférákban, a teremtõ kép-
zelet világában; isteni Fény és Szeretet a lélek világában.
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Riad alma

Sorrendben a következõ energiaközpontunk vagy csakránk a
torokcsakra. Ha tisztánlátó szemmel nézzük, a színe világos kék.

Szinte mindannyian megtapasztaltuk már, ha veszélyes helyzet-
be kerültünk, hogy „elszorult a torkunk”, vagy „a torkunkban dobo-
gott a szívünk”. Nagy riadalom esetén aktiválódik az energiaköz-
pont, amely többek között a kommunikációért is felelõs, hogy haté-
konyabban tudjunk segítségért kiáltani, ha erre szükség volna. Ta-
lán ezt hivatott kifejezni a régi név, a RIAD-ALMA.

Gyakran megtörténik azokkal, akik a Fehér Sas Páholy vezetett
meditációin kezdõként részt vesznek, hogy a zene után, a rituálé ál-
tal létrehozott és megemelkedett spirituális erõtérben váratlanul ak-
tiválódik a torokcsakrájuk, és ellenállhatatlan köhögés vesz erõt raj-
tuk. Kezdetben ez velem is elõfordult, és az érzés körülbelül olyan,
mintha az ember torkán átszúrnának egy kötõtût. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy a rituális gyógyító és öngyógyító meditáció elõtt
lecsendesítsük gondolatainkat, kikapcsolódjunk a mindennapi élet
rohanásából, és elõkészítsük magunkat a csend és harmónia vilá-
gába való belépésre.

Ez természetesen nemcsak a Páholyon belüli meditációkra érvé-
nyes. Érvényes a Gyógyító meditáció c. könyv mellékleteként kiadott
CD segítségével végzett meditációkra, és természetesen érvényes
minden más típusú és más irányzatot követõ meditációra, amennyi-
ben a belsõ csend és nyugalom megteremtésén dolgozunk.

Hat alma

A következõ központ a „harmadik szem” a hatodik alma, más
néven HAT-ALMA. Színe indigókék.

Valódi hatalma azonban csak annak van, akinek gondolatait,
szavait és cselekedeteit már a szíve irányítja. A hatalom jelképe volt
az országalma is, amely eredetileg még csak szimbólumként létezett.

„A világuralmat jelképezõ éggömb az ókortól kezdve hatalmi
szimbólum volt. A bizánci császárok kezében tûnik fel a tetején ke-
reszttel díszített kerek tárgy, majd a karoling uralkodók is kezükben
tartják az ábrázolásokon. A 11. századig azonban feltehetõleg nem
valóságosan létezõ tárgy, hanem csak hatalmi jelkép volt. Az elsõ
tényleges országalmát II. Henrik császár kapta VIII. Benedek pápától
1014-ben, Róma városi császárrá koronázása alkalmával: a császár
azonban nem tartotta meg, hanem a cluny bencés kolostornak aján-
dékozta. A II. Henriket követõ uralkodóknak már volt valódi ország-
almájuk.

Az országalma Magyarországon elõször a koronázási paláston
István király kezében tûnik fel: ugyanolyan tárgyat tartanak kezük-
ben a vértanúk is. Minden bizonnyal István kezében az uralmat jelké-
pezõ tárgy a valóságban királyi jelvényként még nem létezett; a kirá-
lyi pecséteken ugyan már a 11. századtól látható (Péter, Salamon,
Kálmán királyok kezében), azt azonban nem lehet tudni, hogy az Ár-
pád-ház melyik uralkodójától vált valóságos jelvénnyé. III. Béla sírjá-
ban sem található meg.

A magyar országalma aranyozott ezüstbõl készült; 8,9 cm átmé-
rõjû, 7,9 cm magasságú; két félgömbbõl illesztették össze, és a tete-
jére kettõs keresztet, az oldalára pedig kis címerpajzsot illesztettek.
Teljes magassága 16 cm.

A címer áruja el a korát: a négyelt pajzsot az Árpád-házi uralko-
dók zománctechnikával készült, ezüst-piros sávos, és az Anjouk lilio-
mos címere díszíti: az országalma tehát a magyar Anjoukhoz kapcsol-
ható, feltehetõleg Károly Róbert uralkodása (1310-1342) kezdetén ké-
szítették. Az írásos források pedig csak az Anjou kort követõn említik.

A keletrómai császárságban elterjedt, gyakran ábrázolt, és az
országalma tetejét is ékesítõ kettõs kereszt a Konstantinápolyban ne-
velkedett III. Béla érmein és pecsétein tûnik fel. Ha volt is a korábbi
Árpád-házi uralkodóknak országalmája, azt csak latin kereszt díszít-
hette. Kettõs keresztes országalma elõször III. Béla fiának, Imrének

(1196-1204) a pecsétén látható.”
Forrás: http://www.sulinet.hu/tananyag/97122/on/T14T.HTM

Az elsõ három csakra vagy energiaközpont irányítása alatt nem
történnek váratlan, kiszámíthatatlan dolgok vagy csodák. A vörös
valójában a cél elérésének érdekében szentesíti az eszközt, és gát-
lástalanul elveszi másoktól azt, amire jogot formál. Ezt a történelem
folyamán többféleképpen nevezték, vörös forradalomnak, kulturális
forradalomnak stb. Irányítója a halálfélelem, a betegségektõl való
félelem, az alárendeltségtõl való félelem. A fél-elem oka pedig nem
más, mint az egész-ségre vonatkozó hiányos információ, alacsony
szintû tudatosság. Az ilyen emberek és embercsoportok vélt bizton-
ságuk érdekében hatalomra törnek, anyagi biztonságra törnek, de
a szív irányító szerepét megkerülve, a hatodik alma, a HAT-ALMA
bölcsessége nélkül. Innen ered a hatalomvágy.

Így hatalmuk valójában csak félelmen és félelemkeltésen alapu-
ló hatalmaskodás, vagy hat-almáskodás. Ezt idézi a régi mondóka,
miszerint:

Azt mondják a hatalmasok,
Hogy akinek hat alma sok,
Az éppen elég hatalmas ok,
Hogy ne legyenek hatalmasok.

Az egyének és társadalmak azonban idõvel – és sok szenvedés
árán – meghaladják ezt a szintet. Eljutnak oda, ahol már hajlandók
adni is valamit cserébe. Ekkor hangolódnak rá a szakrális csakra
színére, a narancsra. Az emberek vagy embercsoportok azonban
ezen a szinten gondolkodva még mindig többet igyekeznek elvenni
és megtartani, mint amennyit adni képesek.

Az egyéni és társadalmi fejlõdés következõ állomását a fokozott
szabadság és a korlátok levetésének igénye jellemzi. A sárga – jó
esetben – egy kiegyensúlyozott „cserekereskedelem”, ahol hosszú
távon az ember maximum annyit kaphat, mint amennyit befektetett.

A fejlõdés „iránya” tehát adott, úgy is mondhatnám, elõre
meghatározott. A vörös képezi az alapot, és miután ezt felépítettük,
tovább léphetünk a narancs, majd a sárga irányába.

A „csoda” azonban a szívcsakra, a FOGAD-ALMA szintjén kez-
dõdik.

A fejlõdésnek az iránya adott, de a fejlõdés üteme egyéni. Egy
és ugyanazon társadalmon vagy nemzeten belül – de vonatkoztat-
hatjuk ezt a Föld egészére is – vannak olyanok, akik még erõsen a
gyökér-csakra szintjén élik mindennapjaikat. Vannak olyanok, akik
már a lakod-alma érzés- és gondolatvilágát vallják a magukénak,
és vannak természetesen olyan társaink is, akiknek legfõbb gondjuk
a víg-alma. Arányukban, szám szerint nézve lényegesen kevesebben
vannak jelen a Földön a fogadalma szintjén élõ és gondolkodó em-
berek. Mindezen változatosságból – a népek, nemzetek, országok
és a bolygó szintjén – kialakul egy „átlag” és ez az átlag fogja meg-
határozni azt, hogy az illetõ nép vagy nemzet adott körülmények kö-
zött milyen utat választ, és elérkezett-e az idõ, hogy magasabb szint-
re lépjen a lelki fejlõdésben.

A nép vagy a nemzet azonban egyénekbõl áll. Az egyén lelki
fejlõdése tehát kulcsfontosságú. Minél magasabb csakrának az irá-
nyításával történik meg a befogadott energia átalakítása, annál na-
gyobb az egyénnek a környezetére kifejtett hatása. A narancs ma-
gasabb energiaszintet képvisel, mint a vörös, a sárga magasabbat,
mint a narancs, és a zöld magasabbat, mint a sárga. Ezért, amikor
egy nép vagy nemzet átlagos energia- és tudatszintjérõl beszélünk,
tisztában kell lennünk azzal, hogy nem szám szerinti átlagról van
szó. Egyetlen ember, akinek a szíve és a gondolkodása tiszta,
többezer társára fejthet ki lelkesítõ, lélekemelõ, pozitív hatást.

Természetes az, ha naponta többször más és más csakra veszi
át az irányítást. Van a napnak olyan szakasza, amikor az anyagiak
biztosítását tartjuk a legfontosabbnak, van olyan szakasza, amikor
a szexualitást, és van olyan, amikor az élvezeteket. Ha eléred azt,
hogy minden napnak legyen olyan szakasza is, amikor az önzetlen
segítségnyújtás, az embertársaidnak nyújtott segítség és szolgálat
határozza meg a cselekedeteidet, elérhetõ közelségbe kerül szá-
modra a megvilágosodás.
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Úr alma

Sokan vágynak a megvilágosodásra, a csodára, ami megnyitja
elõttük a mennyei világok kapuit. Jógagyakorlatok, koplalás, tantri-
kus szex és meditáció csak néhány azon megközelítési módok közül,
amelyekkel az ember siettetni próbálja a csodát, és bizonyosságot
akar szerezni akár a halál utáni életrõl, akár mindarról, ami eddig
rejtve volt elõtte.

Ez a tudásszomj egyáltalán nem új keletû. A Biblia szerint vala-
mikor réges-régen, amikor az emberek még „paradicsomi” állapot-
ban éltek, a kígyó megkísértette Évát, hogy belekóstoljon a tudás fá-
jának gyümölcsébe.

Bizonyára sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ez valóban
így történt. Éva sétált a paradicsomban, és egy fáról egy sziszegõ kí-
gyó elkezdett hozzá beszélni, és rávette, hogy kóstoljon bele valami-
be, amirõl az Úr azt mondta, hogy tilos.

És mi volt az a valami? Egy alma.
A tudás fájának gyümölcse, amitõl az ember olyan lesz, mint az

Úr.
Természetesen, ha rápillantunk egy távolkeleti ábrára, amely a

csakrarendszert ábrázolja, azonnal feltûnik a kígyószerû dupla spi-
rál, amely ezeket az energiaközpontokat összeköti. Ha megnézzük
Hermész botját, a cadduceust, azon is két feltekeredett kígyót lá-
tunk. A legenda szerint Hermész két marakodó kígyó közé dobta a
botját, a két kígyó feltekeredett rá, és attól kezdve a bot alkalmassá
vált a gyógyításra.

A szimbólumokba rejtett tanítás azonban mélyebb tartalommal
is rendelkezik. Ez a rejtett tartalom válik érthetõvé White Eagle-nek,
a Fehér Sas Páholy jelenleg fénytestben élõ mesterének és irányító-
jának szavai által, amelyeket Grace Cooke, az angliai Páholy veze-
tõje tolmácsol számunkra.

„Gyakran beszéltünk az ember földi inkarnációinak céljáról és
értelmérõl. Szenvedésen és örömön keresztül az ember Lassan kifej-
leszti a finomabb energiákból álló testét, a fénytestet, amelyet meny-
nyei testnek is neveznek. Ez hosszú folyamat. Azért vagy itt, hogy az
isteni tulajdonságokat kifejleszd, mint ahogy a nagy tanítók és mes-
terek is ezt tették korszakokon át.

A cél elérésének érdekében különbözõ módszereket használtak,
és ma már mindenki a saját úját járja, de a cél mindig ugyanaz. Min-
den vallásban meg lehet találni azt a belsõ tanítást, ami célhoz ve-
zet, és ezek a tanítások nagyon sokmindenben hasonlítanak egy-
máshoz.

Megpróbáljuk elmagyarázni a lehetõ legegyszerûbb módon,
hogy milyen módon kerül a tanítás a Földre. A tanítás maga egy
mennyei szférából származik, amit mi Krisztus-körnek nevezünk. Más
néven is szokták emlegetni, mint például a Nagy Fehér Testvériség,
nagy csak egyszerûen a Testvériség, vagy Melkhizedek Rendje. A ta-
nítás mindig ugyanaz. Arról szól, hogy milyen módon fejlesszük ki
fénytestünket, azaz mennyei testünket. Ez a tanítás fellelhetõ a világ
minden szent iratában, és idõnként a »kígyó tüzének« nevezik.

„Mózes elsõ könyvében azt olvashatjuk, hogy »Az Úristen így
szólt a kígyóhoz: Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a
mezõ minden vadjai között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed
életed minden napján. Ellenkezést cetek közéd és az asszony közé, a
te ivadékod és az õ ivadéka közé. Õ széttiporja fejedet, te pedig a
sarkát veszed célba.« Ezeket mondta az Úr. Az Ótestamentumban a
kígyó szimbóluma céloz erre a Nap-, vagy kígyóerõre. Az embernek
mindig rendkívül elõvigyázatosnak kell lennie, amikor ezzel az erõvel
bánik. Ha nincs meg a hozzá szükséges lelki erõd és bölcsességed,
ez az erõ oda vezet, hogy elveszíted az ellenõrzést a vágyaid felett.
Ezt az erõt csak az tudja kezelni., aki spirituálisan erõs, és karakteres.
Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy »Ellenkezést vetek közéd és az
asszony közé«, arra kellene gondolnunk, hogy a kígyó, ami megter-
mékenyítõ erõt és újjászületést jelent, az ember alacsonyabb rendû
énjében fejti ki a hatását. Ez széttiporta a kígyó fejét.

A kígyó pedig az ember sarkát veszi célba. Ez vajon mit jelent?

Amikor az ember a kreatív erõt fizikai kielégülésre, ellenõrizetlen
szenvedélyekre és önzõ célokra használja, szenvedni fog. Ez minden
emberi szenvedés oka. Hogy miért pont a sarkát veszi célba a kígyó?
Azért, mert azt a részét támadja, ami a legközelebb van a földhöz,
azaz a fizikai testét, szenvedélyeit és vágyait. Más szóval: amikor en-
gedsz a szenvedélynek, a testi vágyaknak és egyéb emberi gyenge-
ségeknek, nagyon sok szenvedést húzol a saját fejedre.

Ezen az úton szeretnénk stimulálni gondolataidat, mert így igye-
kezeted és tanulási vágyad nagyobb lesz, mintha csak olvasnád, a
régi szövegeket.

Az ember fejlõdésével párhuzamosan a kígyó felemeli a fejét, és
fokozatosan stimulálni kezdi az idegrendszert. Ez megnyitja az em-
ber lelki szemeit. A lelki szemek valójában az éteri testben lévõ fõ
csakrák. Amint megnyílnak, olyanokká válnak, mint az ablakok.

A szentek életében gyakran esik szó csodatételekrõl. Amikor már
ismered a kígyó erejét, megérted, hogy azok a bizonyos szentek mi-
ért szántak annyi idõt a kontemplációra, meditációra, imára és az Is-
tennel való egyesülési vágyukra. Amikor életük bizonyos szakaszá-
hoz értek, átélték az isteni erõ beáramlását. Az ezzel párhuzamosan
történõ csodák mind a mai napig megmagyarázatlanok és érthetet-
lenek a hétköznapi emberek számára. Csak az érti õket, aki a Fény
útját járja. Csak az tudja, hogy a felébredõ Nap-erõrõl és annak ha-
tásáról van szó.

Talán emlékszel még Illés prófétára, és az õ tüzes szekerére,
amely elragadta? Ez volt az, amit a körülötte állók láthattak. Illés va-
lójában úgy feltöltõdött Fénnyel, hogy földi szemmel adott pillanat-
ban láthatatlanná vált. Bár ezeket a jelenségeket az emberek csodá-
nak nevezik, valójában a lelki erõ ezen demonstrációi az ember isteni
természetébõl és isteni erejébõl fakadó törvényszerû jelenségek. Szá-
míthatunk arra, hogy a közeledõ Vízöntõ korszakban az ilyen meg-
nyilvánulások gyakoribbak lesznek.” (White Eagle)

Nos, ebbõl a szemszögbõl nézve már nyilvánvaló, hogy nem
egy külsõ kígyóról, egy állatról van szó, hanem egy belsõ, kígyó
formában elhelyezkedõ energiaáramról, amelynek felébresztése és
aktiválása valóban egyenlõ lehet az isteni tulajdonságok és képes-
ségek elérésével. Az is kiderül, hogy miért nem lett volna szabad az
embereknek a teremtés hajnalán hozzáférniük a Tudás almájához.
Kellõ spirituális tudatossággal, bölcsességgel és szeretettel kell ren-
delkeznie annak, aki az isteni erõt szeretné használni. Ez a szint sen-
ki számára nem elérhetetlen, de ha túl korán szeretnénk megszerez-
ni, csak árthatunk vele magunknak. Az Atya bölcsessége nyilvánul
meg a korlátozásban. A gyermekeink nevelése is hasonló módon
történik. Minden szülõ tudja, hogy „kés, villa, olló, gyermek kezébe
nem való”. A bölcs szülõ nem ad olyan eszközt gyermeke kezébe,
amelyet a gyermek még nem képes a megfelelõ módon és a meg-
felelõ célra használni. Miért feltételeznénk mást a Teremtõrõl? Nem
a Tudástól zár el bennünket, csak a tudás átadásának idejét köti bi-
zonyos szintû lelki fejlettséghez.

Más szóval: az embernek csak akkor válik hasznára a „kígyó-
erõ” ha gondolatait, szavait és cselekedeteit a szívcsakra irányítja,
és nem az alacsonyabb rendû energiaközpontok.

Karmád felgyorsulhat
Lehet, nem találunk rá logikus magyarázatot, hogy miért is len-

ne számunkra jobb az, ha többet adunk, mint amennyit kapunk. Ez
az univerzum lényegének és mûködési módjának felismerése nélkül
valóban érthetetlen. Egyedül a spirituális fejlõdés az, ami lehetõvé
teszi, hogy az Univerzum törvényeit felismerjük, de maga a felis-
merés még nem hoz igazi megoldást. Az univerzumban hibátlanul
mûködõ Ok és Okozat Törvénye szabályozza az életünket. Amíg ezt
nem ismerjük fel, addig olyanok vagyunk, mint egy sötét labirintus-
ban botorkáló ember, aki hol az egyik, hol a másik falnak ütõdik
neki, és csak sok szenvedés után, zúzódásokkal gazdagon tarkítva
találja meg a kivezetõ utat.

A spirituálisan öntudatra ébredt ember már másként közelít a
dolgokhoz. Ismeri a törvényt, de ébredésének kezdeti szakaszában
még nem biztos benne, hogy a világ valóban így mûködik. Vannak
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ismerõseim, akik elméletben már mindent tudnak, de a gyakorlati
életben régi megszokásaik, apró csirkefogó húzásaik rabságában
élnek. A sorozatos kudarcok és szenvedések persze elvezetik õket a
tudatosodás magasabb szintjére, már csak azért is, mert az, aki a
törvényt ismeri, már nem tekinthetõ gyermeknek. A magasabb vilá-
gokból érkezõ útmutatás és gondviselés pedig minden esetben tesz
arról, hogy a lelki törvényt ismerõ, de azt szándékosan megszegõ
ember a lehetõ leghamarabb szembesüljön cselekedeteinek követ-
kezményeivel. Az elméleti tudás ugyanis csak annyit ér, amennyit át
tudunk ültetni belõle hétköznapi életünk gyakorlatába.

Valamikor – mintegy tíz évvel ezelõtt – jómagam is „teszteltem”
a törvényt. Akkor még Svédországban éltem, de gondolatban egyre
többet foglalkoztam azzal, hogy valójában Magyarországon volna
a helyem. Ezért – a gyökércsakra irányításának engedelmeskedve –
hozzákezdtem összegyûjteni valamit abból az „anyagi háttérbõl”
amire úgy gondoltam, szükségem lesz. Abban az idõben közel dol-
goztam egy Älmhult nevû városkához, és ebédelni mindennap be-
jártam a városba. Maga a város arról nevezetes, hogy itt van egy is-
mert svéd bútoráruház központi raktára, és itt van a legnagyobb
részleg, ahol sérült csomagolású, leértékelt termékeket lehet vásá-
rolni. Központi raktár és áruház lévén, az ország egész területérõl
ide hordják a sérült, vagy csak vastagon beporosodott csomagolású
bútorokat, de olyan mennyiségben, hogy azt még a központi raktár
is képtelen volna folyamatosan befogadni, hacsak nem csökkente-
nék le az ilyen cikkek árát a minimumra. Az ár gyakran az eredeti,
üzleti árnak csupán 10-15%-a. Nos, ebbõl az árelõnybõl kiindulva,
és felismerve azt, hogy az árunak leggyakrabban csak a csomago-
lása sérült, de maga az áru nem, kinéztem magamnak azokat a bú-
torokat a katalógusból, amelyeket szerettem volna megvásárolni.
Természetesen 10%-os vagy 15%-os áron. Tudtam, arra kevés az
esély, hogy mondjuk egy szekrénysor minden darabja és csomagja
egyszerre kerüljön be a raktárba sérült csomagolással, de a türelem
nem csupán rózsát teremhet. Minden ebédszünetemet az áruház
vendéglátói részén töltöttem, és ebéd után végigjártam a leértékelt
áruk részlegét. Mintegy hat hónap alatt sorra beérkeztek azok a do-
bozok, amelyek a teljes szekrénysort kiadták, és kivétel nélkül mind-
egyiket 10%-os áron sikerült megvennem. Már csak egy darab üveg
vitrinajtó hiányzott.

És ekkor megtörtént az elképzelhetetlen.
Megjött a csomag a vitrinajtóval, de az ára az eredeti ár 50%-

val volt feltüntetve.
Valósággal megsértõdtem.
Úgy éreztem, ez csakis valami tévedés lehet, vagy a sors rossz-

indulatú fintora. Sehogy sem akaródzott többet fizetni ezért a vitrin-
ajtóért, mint a másik kettõért. Egy darabig sündörögtem a csomag
körül, majd gyors elhatározásra jutottam. Az árcímkéket már jól is-
mertem, vonalkód nem volt rajtuk, így hát kerestem egy olyan áru-
cikket, amelyen az általam megfelelõnek tartott ár volt feltüntetve,
óvatosan levettem a dobozról, és áttettem a vitrinajtóra, a vitrinajtó
címkéjét pedig ügyesen levettem. Ezzel az egyszerû mûvelettel a ki-
szemelt bútortartozék máris mintegy 200 svéd koronával, azaz kb.
5000 forint értékkel olcsóbb lett. Azután vásároltam még ezt-azt,
többek között egy barátnõmnek egy konyhai polcot, amire ideadta
a pénzt, és elindultam a kijárat felé. Kicsit izgultam a pénztárnál,
hogy észreveszik-e a huncutságot, de minden simán ment.

Kint éppen tél volt, nagy hó esett és csak a lámpák fényénél le-
hetett látni valamit. A megrakott kocsival odaküzdöttem magam az
autóhoz, és elkezdtem bepakolni. Nem volt egyszerû, ki kellett talál-
ni a sorrendet, hogy minden beférjen, ezért aztán volt olyan árucikk,
amit ideiglenesen letettem a kocsi mellé, amíg sorra került. Amikor
mindennel végeztem, elégedetten csuktam be az ajtókat, és elindul-
tam hazafelé. Talán két-három kilométert tehettem meg, amikor
bevillant a tudatomba: a konyhai polc! Nem emlékszem, hogy be-
tettem volna a kocsiba. Odatámasztottam a kocsi oldalához, és…
minden bizonnyal ott is maradt.

Irány vissza. Hátha még ott lesz a nagy hóban… Nem volt ott.
Körülnéztem, bementem az üzletbe, érdeklõdtem, hogy valaki

adott-e le valami talált csomagot. Semmi. A polc eltûnt.
Mit volt mit tenni, visszamentem az áruházba, és megvettem

még egyszer, hiszen a barátnõm kifejezetten erre adott pénzt. A polc
ára 200 svéd korona volt.

Azonnal megértettem a történtek spirituális üzenetét. Késõbb
gondolatban visszapörgettem életem korábbi eseményeit is, amikor
szintén vétettem a törvény ellen, és rájöttem, hogy valójában min-
den tévedésemért meg kellett fizetnem. Még szerencse, hogy nem
volt sok „tartozásom”. Ez az esemény azonban oly nyilvánvalóan,
oly gyorsan prezentálta a cselekedet következményét, hogy egy élet-
re elment a kedvem a törvény „tesztelésétõl”.

A TEST-ELEMENTÁL ÉS AZ ÚJÉVI FOGADALOM

Amikor a különbözõ iskolák tanításai felsorolják az aura rétege-
it, a lehetõ legritkább esetben tesznek említést a test-elementálról.
Való igaz, a test-elementál nem olyan auraréteg, mint a többi, ha-
tását azonban nagy tévedés volna figyelmen kívül hagyni. De mirõl
is van szó?

Ha sorra vesszük azokat az aurarétegeket, amelyek a testet kö-
rülveszik és átjárják, mindjárt az étertesttel vagy aurával kell kezde-
nünk. Ennek egy része annyira sûrû, hogy szinte mindenki szabad
szemmel is láthatja. Ez az a pár centiméter széles kékes csík, ame-
lyik a fej körül és a test körül látható, de látható a nõvények és álla-
tok körül is. Ezt követi az asztrális aura, majd a mentális és kauzális
aura, amelyek lényegében mind az isteni szikrának, az emberi szív-
ben lakozó Fénynek vagy Léleknek a ruhái. Az is tudott dolog, hogy
a magasabb szférákban létezõ élettel csakis a hozzátartozó
auraréteg közvetítésével vehetjük fel a kapcsolatot.

A test-elementál ilyen értelemben valóban nem tartozik az aurá-
hoz, hiszen a fizikai világgal való kapcsolatteremtéshez ott van ma-
ga a fizikai test. A test-elementál – lényegét tekintve – gondolatfor-
ma, amely összesíti mindazon sokat ismételt gondolatokat, érzése-
ket és cselekedeteket, amelyekkel nap mint nap együtt élünk.

Néhány példa arra, hogy mibõl is állhat össze a testelementál:
1. Az egyik az édességfogyasztás gondolata. Nyilván nem az

idõnként, kis mennyiségben elfogyasztott édességrõl van szó, ha-
nem arról a belsõ késztetésrõl, amelyik szinte mindennap többször
is rávesz bennünket, hogy elõvegyük a csokis dobozt.

2. A dohányzás gondolata. Szinte minden dohányos keserûnek,
köhögtetõnek, fanyarnak érzi élete elsõ cigarettáját, de lehet, hogy
a másodikat és a harmadikat is. Mégis, mintha a cigaretta helyette-
síthetne valamit, hol a társaság kedvéért, hol a kávé kedvéért, vagy
akár csak azért, mert a szülõk tiltották, az ember fokozatosan hoz-
zászoktatja ízlelõbimbóit, szervezetét ennek a méregnek a befoga-
dásához. Késõbb már maga a mozdulat, a rágyújtás apró szertar-
tásai, az elsõ füst elégedett leszívása is hozzájárul ennek a gondo-
lat-együttesnek az állandó erõsítéséhez.

3. Az alkoholfogyasztás gondolata. Mint minden egyébnél, itt is
a mennyiség számít, hiszen amíg egy pohár bor kifejezetten jóté-
kony hatást gyakorolhat, addig egy üveg konyak kiûzheti még az
éteri testet is a fizikaiból. Ennek egyenes következménye a delirium
tremens, amikor az aura az alacsony asztrális világokból „közvetít”
rémes jeleneteket az agy számára. A kezdeti és a végsõ stádium kö-
zött azonban ott van a kellemes mámor állapota, a felszabadultság
érzete, a gátlásoktól mentes, könnyebb kommunikáció lehetõsége
vagy a könnyelmû nagyvonalúság. De ott lehet mindaz az agresz-
szió, elutasítottságtól való félelem és önsajnálat is, amivel az ember
józan állapotában nem kíván szembenézni. Az alkohol csak pilla-
natnyilag és átmenetileg juttatja el az embert abba az állapotba,
amelyben mindig élni szeretne, de ezért a pár pillanatnyi illúzióért
sokan kemény árat fizetnek.

4. A kábítószer-fogyasztás, az alkoholhoz hasonlóan, vágyott
állapotok elérésének segédeszköze. Ezek az állapotok azonban bel-
sõ lelki tartás és fejlõdés hiányában még egyre növekvõ kábítószer-
adagok segítségével sem tarthatók fenn. A következmény a fizikai
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test elgyengülése, leromlása, és – ami sokkal súlyosabb – olyan
gondolatok áradata, amelyek kizárólag az újabb adag bármilyen
áron való megszerzésével vannak lefoglalva. A „bármilyen ár” kö-
vetkezményeit tekintve rendszerint súlyos karmát, nagyon nehéz
életkörülményeket és hosszan tartó szenvedést jelent. A lefelé vezetõ
utat elõbb utóbb felfelé is meg kell majd tenni, mert az ÉLET-bõl
nincs kiszállás. Az élet örök, vagy – ha úgy tetszik – idõn kívüli, idõt-
len. Az idõ érzetét tudatunk teremti. Ebbõl adódik az is, hogy rövid-
nek tûnik minden olyan idõ, ami kellemesen telik, és hosszúnak tû-
nik a szenvedés, holott órával mérve lehet, hogy másodpercre
egyenlõ intervallumokról van szó.

5. Minden étkezési rendellenesség a test-elementált alkotó gon-
dolatok és érzések újabb összetevõje lehet, függetlenül attól, hogy
valami, a külvilágtól való védekezési kényszer hajt a mértéktelen za-
bálás felé – mintha a zsírpárna vagy „úszógumi” bármitõl is meg-
védhetne vagy, a másik irányba tekintve, a saját testalkattal való
elégedetlenség. A csinosság hajszolása annyira torz gondolati képet
eredményezhet, amely már nem vesz tudomást a környezet vissza-
jelzéseirõl. Az egyetlen mérce a belsõ elvárás lesz, a bulimia és
anorexia minden káros következményével. Különösen erõs gondo-
lati elementál építhetõ fel ilyen módon, amikor a csinosság hajszo-
lása kóros soványsághoz, szõrösödõ, bundásodó bõrhöz vezet, és
az egyetlen örömet az életben az a szám jelenti, amit a mérleg ese-
tenként mutat.

6. A játékszenvedély. Mozgatórugója a „kevés pénzzel sokat
nyerni, és hirtelen meggazdagodni” nevû vágyálom. Ez a gondolko-
dásmód nagyon sok embernél fellelhetõ, fõként olyanoknál, akik az
univerzum spirituális lényegét még nem ismerték fel, és nem értették
meg. Az ilyen emberek bíznak a véletlen szerencsében, holott az
univerzumban minden törvény által szabályozott. Véletlenek nincse-
nek. A gondolat ereje, és különösen a tudatalattiba mélyen beágya-
zott hitrendszer minden körülmények között meg fogja határozni,
hogy az egyén mihez juthat hozzá, és mihez nem. Magyarországon
– de talán máshol is a világon – rendkívül sok embert tart lázban
egy esetleges lottónyeremény. Különösen felfokozott ez az izgalmi
állapot, amikor a nyeremény várhatóan meghaladja a milliárdos
nagyságrendet. Barátok és ismerõsök egész sorával találkoztam,
akik arra számítanak, hogy életüket egy lottónyeremény fogja rend-
be hozni.

Ezzel kapcsolatban nem árt tisztázni néhány alapvetõ tévedést.
Az egyik az, hogy talán úgy gondolod, a lottónyereményhez nem

kell semmi más, mint véletlen szerencse. Csakhogy ilyen nem létezik.
A Szeretet Törvényének irányítása alatt, a gondolati tevékenységünk
által meghatározottan az történik velünk, amit gondolunk, és amit
hiszünk. A tudat mélyén rejtõzködõ szûk-ség nem képes hirtelen,
mintegy véletlenszerûen bõ-séggé változni. A szerencsejátékoknak
egyetlen biztos nyertesük van, éspedig minden esetben az a vállalat,
amelyik a szerencsejátékot üzemelteti. A játékosok közül, aki nyer,
nem véletlenül nyer. Korábbi cselekedeteid, korábbi gondolataid, a
mélytudatban megbúvó programjaid fogják meghatározni, hogy
milyen számokat írsz a szelvényre, miközben az idõ illúziójában élve
úgy gondolod, hogy a húzás „késõbb” lesz. A szerencsejáték
lényegében nem más, mint egy önként befizetett adó, mégpedig
több milliárd forint hetente, ami az államkasszában köt ki. Ha
bölcsebbek lennénk, ekkora összeggel nagyon sok jót tehetnénk.

És most tegyük fel, megtörténik a csoda, és tiéd a lottó ötös.
Olyan mennyiségû energia áramlik be az életedbe, amelynek keze-
lésére nem vagy felkészülve. Mint ahogy arra sem, hogy a kundali-
ni- vagy kígyóerõt megfelelõ lelki fejlettség hiányában a javadra for-
dítsd. Mihez fogsz hát kezdeni a nyereménnyel? Ez teljes mértékben
attól függ, hogy lelki fejlõdésedben meddig jutottál el, és melyik
energiaközpontnak az irányítása érvényesül az életedben.

Alapvetõen azt lehet mondani, hogy a beáramló energiát – je-
len esetben pénzt – mindenki annak a csakrának a szintjén fogja
elégetni, vagy átalakítani, amelyik szintig eljutott, és amely pillanat-
nyilag meghatározza az életét. Ha valakinek az URAD-ALMA szint-
jén vannak kielégítendõ vágyai, akkor elsõ gondolata lehet a ház és

a kocsi. Ha valaki a LAKOD-ALMA szintjénél tart, akkor szexuális
örömök keresése emészti el az összeg jelentõs részét. Ki ne hallott
volna olyan férfiakról vagy nõkrõl, akik egész vagyonokat költöttek
kedvesükre? Amennyiben a VÍG-ALMA irányít, a szórakozás, az uta-
zás és a luxus különbözõ megnyilvánulásai lesznek a legfontosab-
bak. És pontosan ez a három az, amelyeknek esetében „a kígyó a
sarkadat veszi célba”. Érdemes egy kicsit utánanézni, mi is történt
azokkal az emberekkel, akik váratlanul nagy nyereményhez jutot-
tak. Alig találni közöttük olyat, akinek a nyeremény örömet és bol-
dogságot hozott volna.

A titok nyitja – mint mindig – most is a FOGAD-ALMA, a szív-
csakra szintjén található. Csak az számíthat a nyeremény áldásos
hatásaira, akinek az útját már nem az önzés, hanem a szolgálat és
a szeretet irányítja.

Ezeken kívül természetesen számos más erõs gondolat és az
azokhoz kötõdõ érzések-érzetek alkothatják ezt a „csomagot” amit
test-elementálnak nevezünk. Az összetétel személyre szabott, és
rendkívül változatos. Egy valami azonban mindannyiunk számára
közös benne. És ez nem más, mint egy lefelé húzó erõ, amelyik a
legnemesebb szándékaink, célkitûzéseink és ideáljaink útjába áll.

Sokan azt kérdezik, miért sokkal nehezebb a szívvel és értelem-
mel felismert „jó” irányba mozdulni, és miért könnyebb a lefelé hú-
zó erõknek engedelmeskedni?

A lefelé húzó erõk gondolataiba sokkal több energiát fektettünk,
sokkal többet gondoltunk testi vágyainkra, szükségleteinkre, vélt
vagy valós sérelmeink elrejtésére vagy megbosszulására. És sokkal
kevesebbet törõdtünk gondolatban azokkal a bizonyos „jó” dolgok-
kal – gondolok itt elsõsorban a szeretetre, önmagunk és mások el-
fogadására, a türelemre és az embertársainknak nyújtott segítség-
re –, amelyek az anyagi világ terheit könnyíthetnék.

Hát ezért.
Ezért könnyebb a „rossz” mint a „jó”. Gondolatokból lefelé hú-

zó, hatalmas erõteret építettünk magunk köré, és csodálkozunk,
hogy egy jóval gyengébb, jóval ritkábban megerõsített gondolat mi-
ért is nem képes bennünket ebbõl kiragadni. Olyan ez, mintha azt
kérdeznénk, miért nem tud felemelni bennünket egy pillangó, ami-
kor derékig benne állunk az iszapban?

Bár úgy tûnik, hogy a test-elementál, lefelé húzó ereje miatt,
csak nehézséget és bonyodalmakat okoz, hiba volna rossznak te-
kinteni. A test-elementál biztosítja ugyan alacsonyabb énünk megis-
merési vágyát, gazdagítja tapasztalatainkat, de elõbb-utóbb kény-
telenek leszünk változtatni gondolatainkon és hozzáállásunkon, hi-
szen felismerjük, hogy ez az út szenvedéshez vezet. Ha egyszer már
sikerült kimászni a gödörbõl, még egyszer nem fogunk beleesni,
mert tudjuk, hogy melyek azok a gondolatok, amelyeket kerülni kell.

A felsorolt lefelé húzó erõk közül nekem csak a dohányzással
kapcsolatban van személyes tapasztalatom. Azért szeretném ezt
megosztani, mert különös módon, végül pontosan a cigaretta segít-
ségével sikerült leszoknom e káros szenvedélyrõl.

Diákkoromban, amikor az osztálytársaim cigarettázni kezdtek,
ezzel is mutatva, hogy õk már „felnõttek” határozottan elutasítottam
a cigarettát. A szülõktõl kapott minta azonban mélyebben bennem
lehetett – édesapám nagy dohányos volt –, mert az egyetem évei
alatt a szünetben a kávé mellé néha rágyújtottam. Azzal vigasztal-
tam magam, hogy ez nem igazi dohányzás, hiszen csak néha szívok
el egy-egy szálat, és azt is csak a kávéhoz…

Aztán jöttek a vizsgák, az éjszakába nyúló tanulások, és egyre
több kávé. És persze minden kávé mellé egy cigi. Majd elmúlt a vizs-
gaidõszak, de fura módon maradt a napi négy-öt kávé, és hozzá
mindig a cigi. Késõbb rájöttem, hogy semmi értelme annyi kávét in-
ni, ha cigarettázni akarok. Akkorra a cigaretta már test-elementál
mivoltában volt jelen. A napi egy csomag természetes velejárója lett
az életemnek. Egy ideig rendben is volt minden.

Pár év múlva egy alkalommal úgy adódott, hogy nagyot szalad-
tam egy autóbusz után. Döbbenten vettem észre, hogy alig kapok
levegõt. Ilyesmi korábban soha nem fordult elõ. Nem volt kétségem
felõle, hogy a dohányzás miatt jutottam ide, és úgy döntöttem, lete-
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szem a cigarettát. Van ám nekem akaraterõm, gondoltam. Ha nem
akarok, akkor nem gyújtok rá.

Egy hónapig minden jól ment cigaretta nélkül. Azután úgy gon-
doltam, én már úgysem dohányzom, ugyan mi bajom lenne tõle, ha
elszívnék egyet. (Persze ezt nem is én gondoltam, hanem a test-ele-
mentál).

Rágyújtottam. És másnap reggel ismét. Pár nap múlva ott tartot-
tam, ahol abbahagytam.

Késõbb ismét megpróbálkoztam ezzel a módszerrel, de az
eredmény szóról szóra ugyanaz lett. Az akaraterõm kevésnek bizo-
nyult a jól bejáratott test-elementál gondolati erejéhez képest.

És ekkor megszületett a megoldás.
Úgy döntöttem, hogy gondolati erõvel csakis egy másik gondo-

lati erõ veheti fel eredményesen a harcot. Pontosabban, ha a do-
hányzásra vonatkozó gondolatokat nem erõsítem, nem táplálom,
és közben olyan gondolatokat ismételgetek magamban, amelyek
távol tartanak a cigarettától, talán sikerülhet. Úgy döntöttem hát,
hogy kutyaharapást szõrével – a cigaretta segítségével fogok le-
mondani a dohányzásról. Akkor gyújtok rá, amikor akarok, és na-
ponta annyiszor, ahányszor megkívánom. De minden alkalommal,
amikor rágyújtok és rágyújtás után minden leszívott füstnél elisméte-
lem magamban gondolatban –, hogy „NEM KÍVÁNOM A CIGARET-
TÁT ÉS NEM CIGARETTÁZOM”

Nem voltam biztos benne, hogy sikerül, de megpróbáltam. Nem
mondom, kellett hozzá kitartás, de egy idõ után valahogy szokássá,
automatikussá vált. Pár hónapig nem történt semmi. Ugyanúgy ciga-
rettáztam, mint korábban, és még azt sem mondhatom, hogy akár-
csak egy szállal is kevesebbet szívtam volna. Egy csomag volt a napi
adag, és estére mindig el is fogyott. Lelkiismeretfurdalásom sem volt,
hiszen úgy éreztem, saját magammal kötött egyezségemnek eleget
teszek, és ezzel a gondolatban ismételt mondókával talán a leghaté-
konyabban dolgozom egy káros szenvedély leküzdésén.

Mintegy fél év elteltével azon vettem észre magam, hogy este
marad pár szál cigaretta a dobozban. Késõbb egy csomag három
napra is elég volt, majd olyan napok következtek, amikor a cigaret-
ta ott volt a zsebemben, de nem gyújtottam rá.

Amikor egyik kollégám megkínált, a szemébe néztem, és a világ
legtermészetesebb módján azt mondtam neki: Köszönöm, én nem
cigarettázom.

Nagyon meglepõdött. „Hogy létezik? Hiszen pár nappal ezelõtt
még szívtad!”

Hát így. Gondolattal. A gondolat erejével.
Különben gyakran látom a cigarettás dobozokon feltüntetett fi-

gyelmeztetéseket. Vastag betûkkel, szembetûnõ módon ott van min-
denki elõtt a „program”. Íme néhány, amit cigarettásdobozokról
másoltam ide:

A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet. A dohányosok
korábban halnak.

A dohányzás öregíti a bõrt.
Megannyi jelen idõben megfogalmazott állítás, ami önmagá-

ban rendelkezhet ugyan igazságtartalommal, de ha beépül a tudat-
alattiba, akkor sokkal többet árt, mint maga a cigaretta. Valamikor
talán eljutunk oda, hogy ne ijesztgessük egymást, ne próbáljunk fé-
lelmet és szorongást kelteni egymásban. Ha valaki – pénzt nem kí-
mélve – már amúgy is rendszeresen mérgezi a testét, ne tetézzük a
bajt romboló, tudatalattiba beépülõ programokkal. Természetesen
ehhez is, mint mindenhez, ami szép és jó az életben, lelki fejlõdés
szükséges.

A TUDATALATTI ÉS A RÁK

Korunk egyik mumusa a nehezen és ritkán gyógyítható, váratla-
nul megjelenõ rák. Az utóbbi években sokan felkerestek, tanácsot,
lelki vigaszt és gyógyulást keresve, és minden segítségkérõ esetében
igyekeztem felderíteni azokat a lelki-szellemi okokat, amelyek a da-
ganatos megbetegedéshez vezettek. Ha valakinek gyomorfekélye

van, saját maga is könnyen felismeri, hol tévedett, miért és mikor
idegeskedett annyit, hogy idejutott. Még egy autóbaleset kapcsán is
könnyû rávilágítani arra a belsõ konfliktusra, amelyet a balesetet
okozó vagy elszenvedõ egyén hosszú ideje magában hordoz. A bal-
eset csak a belsõ konfliktus külsõ megjelenési formája.

A rákkal kapcsolatban azonban más a helyzet. Járt nálam alig
negyvenéves apuka, aki éjt nappallá téve dolgozott a családjáért,
anyuka, aki mindig mindent megtett a gyermekeiért és az unokái-
ért, és a sort bátran folytathatnám. Azt mondhatom, hogy kivétel
nélkül olyan emberek voltak, akik példásnak nevezhetõ önzetlen-
séggel, kifejezetten másokért éltek, mások boldogulását igyekeztek
segíteni. Egész életükben adtak, adtak, és ismét csak adtak. Saját
magukról szinte megfeledkeztek, sokszor a pihenést is elhanyagol-
ták csak azért, hogy mások szolgálatában lehessenek. Ilyen életvi-
tel után természetes az, ha döbbenten veszik tudomásul, hogy a
testükben daganat van kialakulóban. Szinte közhelynek számít már
a gyakran ismételt megállapítás, hogy „Mindig a jó emberek kap-
nak rákot.” Magától értetõdõ a kérdés is, hogy az ilyen ember va-
jon nem a szív útját járja? Vajon nem érdemelne valamilyen kom-
penzációt az univerzum Ok-Okozati törvénye szerint? Vagy mégis
tévedett valamiben?

Ahhoz, hogy a problémát – pontosabban a megoldandó fela-
datot – világosabban láthassuk, érdemes felidéznünk White Eagle
tanítását (Lelki fejlõdés I.), miszerint mindig mindenben a középút
az, ami célra vezet.

Tegyük fel hát magunknak a kérdést, hogy lehet-e mindig adni,
adni és adni anélkül, hogy közben feltöltõdnénk, anélkül, hogy elfo-
gadnánk az élet ajándékait?

Miért is vagyunk a Földön?
Lelki fejlõdés és tudatosodás céljából. A harmonikus létállapot

kialakítását tanuljuk, ami azt jelenti, hogy a kilégzéshez és belégzés-
hez hasonlóan engedjük, hogy bizonyos dolgok az életünkbe beá-
ramoljanak, majd kiáramoljanak.

Azok a rákos betegek, akik hozzám ellátogattak, kivétel nélkül
mind csak adni akartak, anélkül, hogy képesek vagy hajlandók let-
tek volna másoktól bármit is elfogadni. Márpedig mindig csak kilé-
legezni lehetetlen. Ugyanígy lehetetlen mindig adni, és sohasem fel-
töltõdni.

A probléma ott van, hogy ezek az emberek nem tudatosan cse-
lekszik, amit csinálnak. Egyfajta belsõ késztetés, bizonyos esetekben
szülõi „ösztön” hatására igyekeznek segíteni és adni. Ugyanígy ön-
értékelésükbe is valami hiba csúszhatott a nevelés vagy az önneve-
lés során, mert alig mernek megszólalni a saját érdekükben. Gyak-
ran tartanak attól, hogy mit szólnának mások, ha csak egyszer is
önzõ módon viselkednének. Belsõ természetüktõl idegen az önzés,
de ugyanilyen idegen lehet az is, hogy saját magukra szeretettel és
elfogadással gondoljanak.

Ilyen feltételek mellett pedig a spirituális fejlõdés egy idõre ela-
kad. Csakhogy azért születünk a fizikai világba, hogy spirituális fej-
lõdésünket biztosítsuk, és egyre tudatosabbá váljunk. Ha ez a belsõ
vágy nem valósul meg, és mindig lemondunk magunkról valaki
másnak az érdekében, akkor a fejlõdési igényünk áttevõdhet a fizi-
kai test szintjére, és daganatként jelenhet meg. Ilyenkor a beteg fi-
gyelme kénytelen-kelletlen önmaga felé fordul, tehát a tünet segít
abban, hogy a sokáig elhanyagolt és háttérbe szorított énjével fog-
lalkozzék. Nem mindegy azonban, hogy miként foglalkozik vele.
Amennyiben idejében megtalálja a kiutat, és sikerül megváltoztat-
nia az élethez való hozzáállását, a fejlõdés ismét megindul a lelki-
szellemi síkon, és a daganat visszahúzódik.

Hogy a modern orvostudomány milyen gyógymódokat használ
a daganatos betegségek kezelésére és milyen eredménnyel, abban
nem vagyok járatos, egy valami azonban egészen biztos:

Bármiféle kezelés, amely segíti a szervezet egészségének a hely-
reállítását, csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha közben sikerül
„felülírni”, kicserélni a régi beidegzõdéseket, szokásokat, gondolko-
dásmódot.

Amennyiben ezt nem tesszük meg, vagy csak elhanyagolható
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részben sikerül megvalósítani, ne feledjük: hasonló gondolatok és
érzések hasonló fizikai tünetekhez vezetnek.

Járt nálam egy kedves hölgy, akinek kis daganatot fedeztek fel
a mellében. Késõbb kiderült, hogy öt évvel korábban a méhében
volt egy kis daganat, amit „idejében” eltávolítottak, és gyógyultnak
nyilvánították. Igen ám, de a mûtéti beavatkozás a gondolkodás-
módján alig változtatott valamit.

Gyakran mondják, és igaz is, hogy a szeretetnek gyógyító ereje
van. Aki önmagára szeretettel tud gondolni, alapjáraton sokkal
jobb egészségnek örvend, mint az, akit sötét gondolatok és félelmek
kínoznak. Nem lehet elvárni az orvosoktól, hogy pusztán a fizikai
test kezelésével helyreállítsák az egészséget, ha a beteg saját maga
is aktívan nem vesz részt a gyógyulás folyamatában.

A rák esetében a gyógyulás egyik útja a belsõ egyensúly
helyreállítása az adok-kapok között. Más szóval és lehet, ez most
sokak számára nagyon furcsán hangzik – meg kell tanulni bizonyos
fokig önzõnek lenn! Meg kell tanulni néha, nemet mondani, és meg
kell tanulni pihenni, feltöltõdni, szórakozni, még akkor is, ha a leg-
kedvesebb aranyhajú unoka könyörög valamiért. Meg kell tanulni
elfogadni bizonyos dolgokat, ajándékokat, segítséget vagy pénzt.
Meg kell tanulni továbbá szót emelni a saját érdek sérülése esetén,
és le kell mondani a korábbi sérelmek következtében kialakult ne-
heztelésrõl. A rákos betegnek kifejezetten nehezére esnek ezek a
dolgok, pontosan azért, mert tudatalattijában egészen más prog-
ram fut. Nagyon szeretne megfelelni a külsõ elvárásoknak, ám ezek
az elvárások gyakran nem is külsõk. Leggyakrabban a betegnek sa-
ját magával szemben támasztott, belsõ elvárásaival találkoztam, és
a segítségkérõknek még gondolatban is nehezükre esett, hogy ezen
a hozzáálláson változtassanak. Az egyensúly tehát alaposan felbo-
rult. Ezen egyensúly helyreállításában segít a mellékelt CD rendsze-
res hallgatása. Az új program viszont legalábbis eleinte – összeütkö-
zésbe kerül a „korábban telepített, már futó” programmal, és ilyen-
kor bizonyos kijelentések hallatára belsõ ellenérzés vagy elutasítás
lesz a reakció. Akkor lehet sikeresnek tekinteni az egyensúlyi állapot
helyreállítását célzó új „programot”, amikor az ellenérzés teljesen
elmúlik, és nemcsak az „adok” szó tûnik természetesnek és magától
értetõdõnek, hanem a „kapok” is. Ha ezzel kapcsolatban valakinek
még mindig volnának kételyei, kérem, gondoljon arra, hogy van
egy csõ, amelyiken van két csap. Az egyik beengedi a vizet a csõbe,
a másik továbbengedi. Ha csak azt a csapot nyitja meg, amelyik
továbbengedi a vizet, és a bemeneti csap zárva marad, egy idõ után
az áramlás leáll, a tartalékok elfogynak. Ha többet szeretne adni,
ahhoz lehetõvé kell tennie azt is, hogy többet tudjon befogadni. Ha
többet tud befogadni, spirituális fejlõdése ismét biztosított, és a testi
tünet – mivel feladatát már elvégezte, és további gondolati-érzelmi
utánpótlást nem kap – visszahúzódik. Hasonló gondolatok és
érzések hasonló tünetekhez vezetnek. Megváltoztatott gondolatok
és érzések meg fogják változtatni a test összetételét, mûködését, a
sejtekben lévõ víz szerkezetét, az anyagcserét, az információáram-
lást, egyszóval: mindent.

Kivéve, amikor nem. Találkoztam már olyan nõvel, akiben az
adok-kapok egyensúly látszólag rendben volt, és spirituális fejlõdé-
sét sem hanyagolta el. Amikor megtudtam, hogy rákos, elõször úgy
gondoltam, csupán próbatételrõl van szó, és minden bizonnyal si-
kerül is legyõznie a betegséget. Kezdetben valóban minden jel erre
mutatott. Végül mégis a rák gyõzött. Csak késõbb, tanítómesterem
segítségével értettem meg az összefüggéseket. A probléma ugyanis
nem ebbõl az életbõl származott. Mint azt tanítómesterem elmond-
ta, meditációban visszatekintett a hölgy elõzõ életeire. Látta õt, mint
háromgyermekes anyát, akinek a férje a családot hátrahagyva,
pusztán virtusból elment katonának. A harcban ott is hagyta a fogát.
A nõ élete rendkívül nehézzé vált a három kiskorú gyermekkel. Ta-
lán ezek a nehézségek okozhatták, hogy halála és újjászületése
után, a következõ inkarnációban zárdába vonult, és apácaként kí-
vánta leélni az életét. Sajnos ez sem úgy sikerült, ahogy tervezte.
Szerelmes lett az egyik papba, és a szerelembõl gyermeke született.
Ezt azonban zárdatársai elõl sikerült eltitkolnia, és a gyermeket köz-

vetlenül a szülés után megfojtotta, és a kolostor pincéjében elásta. A
lelkiismeret hangja azonban több életen át elkíséri az embert. A
hölgy következõ életében Svédországban született meg, és férjhez
ment ahhoz az emberhez, aki két élettel ezelõtt is a férje volt. Isme-
rem a férjét. Mai napig katonatiszt Svédországban. Úgy tûnik, ko-
rábbi életében szerzett tapasztalatai még nem vették el a kedvét a
katonáskodástól. Három kicsi gyermekük volt, amikor a nõrõl kide-
rült, hogy rákos. A legkisebb alig múlt egy éves. A hölgy az elõzõ
életben megfojtott gyermek miatti vezeklésként a szenvedésnek ezt a
formáját választotta, beteljesítve ezzel a férje karmáját is. Ez alka-
lommal ugyanis a férj maradt egyedül a három kiskorú gyermekkel.

Nyilván felmerült bennem a kérdés, hogy a gyermekek ebben a
helyzetben mit vétettek, hogy hol apa, hol anya nélkül kellett felnõ-
niük, de tanítómesterem felhívta a figyelmemet, hogy az univerzum-
ban semmi sem történik véletlenül. Az Ok és Okozat Törvénye
csalhatatlanul mûködik. A gyermekek sorsának elemzése csupán
egy további láncszem volna, és ugyanúgy megtalálhatók lennének
az összefüggések, a karmikus adósságok és törlesztések, mint a
szülõk esetében.

Szolgáljon vigaszul, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetek rit-
kák. A leggyakoribb a belsõ megfelelési vágy és az adok-kapok
egyensúly felborulásából adódó megbetegedés. Ezért egy pillanatig
sem kellene azon töprengeni, hogy vajon több életre visszanyúló
karmikus adósságról van-e szó?

Sokat segít, ha a beteg azonnal hozzákezd a tudatos gyógyulás-
hoz és a tudatalatti kitisztításához, mihelyt a fizikai tünetekrõl tudo-
mást szerzett. Belátom, ez nagyon nehéz, hiszen az elsõ reakció az
elutasítás. Ezt követi a rémület és a kétségbeesés. Van, aki ilyenkor
teljesen lemond az életérõl és a lelki fejlõdésérõl, és a diagnózist
egyértelmû halálos ítéletnek tekinti. Marad a gyógyulásba – ponto-
sabban az orvosok hozzáértésébe és a gyógyszerek hatásába – ve-
tett remény. Fordultak hozzám olyan segítségkérõk is, akik csak
utolsó szalmaszálként, „hátha ez még segíthet” alapon igyekeztek
menteni amit lehet, sokszor csak napokkal a test halála elõtt.

Vannak azonban olyanok, akik összeszedik magukat, és megte-
szik mindazon lépéseket, amelyeket eddig elhanyagoltak.

A mélytudatban rejlõ gondolati minták megváltoztatásához
azonban idõ kell. A beteg aktív részvétele nélkül az orvosok minden
tudása és gyógyszere elégtelennek bizonyulhat. Örömömre szolgál,
hogy olyan segítségkérõ is akadt, aki a fent leírt módszerek segítsé-
gével, rostos növényi táplálkozással, egészséges szervek egészséges
mûködésének vizualizálásával, stb. mindössze három hónap lefor-
gása alatt – kemoterápia és sugárkezelés nélkül – tökéletes egészsé-
gi állapotnak megfelelõ véreredményeket tudott felmutatni, kezelõ-
orvosának nem kis meglepetésére.

Ezen és ehhez hasonló sikerek láttán felmerül a kérdés, hogy
létrehozható-e egy olyan daganatos betegségeket gyógyító köz-
pont, ahol a hagyományos orvosi kezelés kiegészítéseként a szak-
emberek a beteg gondolat és érzelemvilágának megváltoztatásá-
val, a rossz beidegzõdések kiigazításával, pozitív gondolatokra és
érzelmekre való hangolással is hozzá tudnak járulnia gyógyulás fo-
lyamatához. Talán még a gyógyszergyártók érdekeit sem sértené,
ha a kezelés eredményeként a beteg meggyógyulna, és még évtize-
dekig fogyaszthatná a gyógyszeripar egyéb kitûnõ termékeit.

Ez úton is kérem mindazokat, akik egy ilyen ügyet támogatni
szeretnének, hogy az alábbi e-mail címre bátran küldjék el javasla-
taikat, ötleteiket.

bela@lords.com

A TUDATALATTI ÉS A MÉDIA

Korunk egyik veszélye – bár kevesen tekintik annak a televízió
által sugárzott adások programozó erejében rejlik. Amikor tájéko-
zódni szeretnénk bizonyos adások tartalma felõl, megnézzük a rá-
dió-, vagy a TV-mûsort. Külföldön TV-programnak hívják. Nicsak,
már a nevében is benne van, hogy micsoda!
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Elõször Svédországban figyeltem fel néhány különös dologra
ezzel kapcsolatban. Azt vettem észre, hogy kivétel nélkül minden es-
te, a híradóban bemondtak egy gazdasági természetû hírt, amely-
nek az volt a lényege és a nézõk számára továbbított üzenete, hogy
holnaptól az életed anyagi szempontból drágább, és ezzel együtt bi-
zonytalanabb lesz. Az ilyen és ehhez hasonló tartalmú hírek, nap
nap után ismételve, elvégzik az ember tudatalattiján a munkát,
ugyanakkor azonban megakadályozzák azt is, hogy – ha csak né-
hány pillanatra is – felemeljük fejünket, és az anyagi dolgok helyett
a spiritualitással foglalkozzunk.

A híreknek egy másik csoportja – amire szintén Svédországban
figyeltem fel – a bevándorlók által elkövetett törvénysértések, és
azok bemutatási módja. Svédországban ugyanis – elméletileg –
nincs diszkrimináció, és az embert nem a bõrének a színe alapján
ítélik meg. Ezzel szemben, valahányszor bevándorlók által elkövetett
törvénysértésrõl volt szó a TV Híradóban, a háttérben mindig egy
vagy több sötét alak körvonala kísérte a bemondott szöveget. A tu-
datalatti hosszú távon ezt úgy értelmezi, hogy a bevándorló egy sö-
tét alak, sötétbõrû, gyakran bûnözõ, és semmilyen körülmények kö-
zött sem tekinthetõ egyenrangúnak velem, a szõke, kékszemû, be-
csületes svéddel. Egyetlen oka van annak, hogy idejött, és az csakis
gazdasági lehet. Kultúrája rendkívüli módon eltérõ a mienktõl, ré-
szesülni szeretne a svéd jólétbõl, de közelebb áll hozzá a bûnözés,
mint másokhoz általában. Ismétlem, ez nem a tudatos gondolko-
dásra jellemzõ, hanem arra, ami a képi programozás útján a mély-
tudatra hat.

Amikor 1987-ben megérkeztem Svédországba, és bekerültem
Alvestára, a menekülttáborba, még nem voltam tisztában azzal,
hogy a svéd lakosság tudatalattijában milyen program fut a beván-
dorlókkal kapcsolatban. Ezért aztán rendkívüli módon meglepõd-
tem, amikor odaérkezésûnk napján ágynemûosztáskor megkérdez-
te tõlem a tábor alkalmazottja, hogy láttam-e már ágynemût, és tu-
dom-e, hogyan kell használni? A kérdés jóindulatúan, barátságo-
san, segítõkészséget sugallva hangzott el. Ezzel együtt olyan volt
számomra, mint egy jól irányzott pofon.

Amikor egy évvel késõbb munkát kerestem, fogadott egy nagy
építkezési vállalat helyi fõnöke. Kifaggatott, hogy honnan jövõk, mi-
lyen nyelveket beszélek, miért jöttem, és milyen iskolát végeztem.
Miután elmondtam – természetesen svédül – hogy Kolozsváron vé-
geztem a Mûszaki Egyetem Út-, Híd- és Vasútépítõ szakán, és be-
szélek magyarul, románul, angolul, és valamennyit konyítok a fran-
ciához, azt kérdezte:

– Olvasni tudsz?
Mindezt csak azért írom le, hogy érthetõbbé tegyem, milyen ha-

talmas erõvel dolgozik az emberben a tudatalattijába rögzült kép
vagy meggyõzõdés, és milyen mértékben képes ez a meggyõzõdés
eltakarni a szem elõl is azt, aminek bizonyos esetekben nyilvánvaló-
nak kellene lennie.

Amikor 1999-ben úgy döntöttem, hogy magam mögött ha-
gyom Skandináviát, és Budapesten fogok letelepedni, kész felüdülés
volt bekapcsolnia TV-t, és meghallgatni a híradót. Azonnal feltûnt,
hogy hiányzik belõle az a módszeres mélytudat-szennyezés, amit
svédországi tartózkodásom idején nap mint nap tapasztaltam.

Hat év alatt azonban nagyot változott a helyzet.
Ha más tekintetben nem is, ebbõl a szempontból nemcsak hogy

sikerült utolérni a nyugati világot, de alaposan magunk mögött is
hagytuk. Ma már nálunk is rendszeresen lefelé, az anyagiak és az
anyagi világ felé terelik a lakosság figyelmét, azzal a különbséggel,
hogy a napi egy – bizonytalanságérzetet keltõ – hír helyett minden-
nap legalább kettõt-hármat jelentenek be.

A stratégia lényegében egyszerû. A lakosságot egyrészt olyan
fogyasztási cikkek megszerzésére kell ösztönözni, amelyeknek fenn-
tartása és üzemeltetése idõben meghaladhatja az eredeti termék
árát is.

Másrészt a lakosság nagy részét el kell adósítani. Ez a lakásvá-
sárlás kapcsán megy a legegyszerûbben.

Így könnyen elérhetõ, hogy mindazok, akik ebben a mókuske-

rékben vannak, figyelmüket fõként az anyagi világ felé fordítsák, és
teremtõ gondolataik erejét ne használják másra, mint a földi léten
való átvergõdésre. Ilyen helyzetben nagyon könnyû ijesztgetni és
irányítani az embert.

A mélytudat-szennyezés másik szomorú példája a terrorizmus
és a terrorizmus elleni harc. Amióta nemzetközileg összefogtunk a
terrorizmus ellen, nagyon bizonytalanná vált a világ. Elméletben
mindenki tudja, hogy az erõszak erõszakot szül, és tanítással,
együttmûködéssel sokkal többre lehet jutni, mégsem ezt tesszük.
Úgy tûnik, ellenségre nagy szûksége van – a fegyveriparnak.

Az arabok pedig szinte hivatalból terroristának tekintendõk, oly-
annyira, hogy még magas politikai pozícióban lévõ vezetõ is akadt,
aki nyilvánosan „elszólta” magát, és a szaudi focistákat terroristák-
nak nevezte. Pedig nem tehet róla. A tudatalatti program átírja a jó-
zan ész döntéseit, és ez mindenkivel így van. Komoly és rendszeres
erõfeszítésbe kerül, ha valaki nap mint nap újra tudatosítani
szeretné magában, hogy egy megszállt ország védekezõ lakossága
túlnyomó többségben nem terroristákból, hanem szabadságukat,
életüket és életmódjukat védõ, és ezért nem ritkán életüket feláldozó
hazafiakból áll, akik szívvel lélekkel hisznek az ügyben, amiért har-
colnak. Ezt a hitet és belsõ meggyõzõdést nem írja felül a katonai je-
lenlét és a haditechnika.

A média által közölt hírek másik – szintén bizonytalanságot kel-
tõ és sugalló csoportja – a halálos balesetekrõl történõ beszámoló.
Nem tudom, észrevették-e a nézõk, hogy bizonyos típusú balesetek
mindig csoportosan jelentkeznek. Ha a médiában szárnyra kap egy
hír egy repülõgép lezuhanásáról, azt rövid idõn belül másik három
vagy négy hasonló típusú, de mindenképpen repüléssel kapcsolatos
baleset követi. Ha autóbusz-szerencsétlenségrõl számolnak be a
hírek, szinte biztosra vehetjük, hogy hasonló balesetek egész soro-
zata következik. Ha pedig netán egy vonattal történik valami, akkor
bizonyos idõszakon belül a vasúti szerencsétlenségek lesznek a hí-
rek fõszereplõi.

Vajon miért?
Tudott dolog, hogy a hírügynökségek ellátják egymást hír-

anyaggal, és kisebb-nagyobb eltéréssel minden csatornán ugyan-
azok a hírek kerülnek bemutatásra. Nem csak az országon belül, de
nemzetközi viszonylatban is.

Na már most, ahova a gondolat megy, oda energia megy,
mégpedig nem is kevés. A gondolatnak pedig teremtõ ereje van. Ha
a média egy bolygó lakosságának nagy részét eléri egy repülõsze-
rencsétlenség hírével, nagyon sok ember fog repülõszerencsétlen-
ségre gondolni.

És ennek meg is lesz a hatása.
Nyilván nem arról van szó, hogy bizonyos emberek halálát,

vagy a földi létbõl való távozását mi közösen idézzük elõ, hiszen a
test elhagyásának idõpontját a felsõbbrendû Én kezeli. A baleset
módjára viszont – közös gondolati erõvel – óriási hatást gyakoro-
lunk anélkül, hogy ezzel tisztában lennénk.

Ezért áldásos hatást gyakorolna a világra, ha a média közös
gondolatainkat a szépnek, a jónak, a humoros dolgoknak és az épí-
tõ jellegû dolgoknak az irányába terelné. És – ha valaki azt kérdez-
né, hogy egy ilyen irányváltáshoz mi szükséges – a válasz az, hogy
egyénileg és kollektíven felül kell tudnunk emelkedni a gyökércsakra
irányításán, túl kell lépnünk a halálfélelem okozta korlátainkat, és
sokkal több teret kell engednünk mindannak ami szép, ami jó az
életben.

A pozitív gondolkodás nem csupán divatos fogalom. Gondola-
taink nyomán szavak és cselekedetek születnek. Az egész bolygó át-
alakításának, kiépítésének – vagy mértéktelen kizsákmányolásának,
és az ezzel együtt jelentkezõ klímaváltozásnak – a hátterében a gon-
dolataink ereje áll. Igyekeznünk kellene hát szépet és jót gondolni,
mert az építõ gondolatok, az egymást segítõ, bátorító gondolatok
ugyanúgy megvalósulnak, mint a negatív, félelemkeltõ vagy a kör-
nyezet kárára történõ, mértéktelen meggazdagodást célzó gondo-
lataink.

Ugyanakkor jó volna végre felismerni, hogy bizonyos gondola-
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tok csak az egyéni érdekek fényében tûnnek szépnek és hasznos-
nak, miközben a közös jót figyelembe sem veszik, vagy egyszerûen
csak szem elõl tévesztik.

A bolygó változik. Ezt ma már mindenki beláthatja. A klíma vál-
tozik. A felszín változik.

Mi is változunk. Ha önszántunkból nem, hát a kényszerítõ körül-
mények hatására. De nem mindegy, hogy milyen irányba változunk.

A legtöbben úgy szeretnének élni, hogy az nekik jó legyen.
Ez ma már nem elég. Nem tudjuk függetleníteni magunkat a vi-

lág eseményeitõl. Bárhol következne be valami komolyabb kataszt-
rófa, szinte azonnal kihat a Föld minden lakosára, akár felismerjük
ezt, akár nem.

Összetartozunk, és ahhoz, ami a bolygóval és velünk történik,
gondolkodásunk révén nap mint nap mindannyian hozzájárulunk.

Jó volna felismerni, hogy a tartós jót csak akkor érhetjük el, ha
egymást támogatva és segítve úgy szeretnénk élni, hogy az minden-
kinek jó legyen.

SZEBB ÉLET VÁR

Mint látod, kedves olvasó, nem kívánom azt sugallni, hogy
pusztán egy CD gyakori meghallgatásától egy csapásra szebbé és
jobbá válik az életed. Bizonyos területeken mindenképp lényeges és
érezhetõ változást fog hozni, de szinte biztosra veheted, hogy lesz-
nek olyan területek, olyan tulajdonságok, amelyeknek csiszolásán
még dolgoznod kell. Valóban szebb és jobb élet vár, ami azt jelenti,
hogy valahogy el kell jutnod odáig. A legkülönösebb mégis az,
hogy ennek a szebb életnek a lehetõségét magadban hordod, és te
magad döntheted el, hogy milyen gyorsan vagy hajlandó elfogadni
és követni a Törvényt, ha már felismerted.

A tudatalatti tízparancsolata címû CD rendszeres hallgatása
mindenesetre hatalmas tehertõl szabadíthat meg, A rossz beidegzõ-
dések, a gyakran ismételt – saját magadra vagy másokra vonatkozó
– elmarasztaló gondolatok, az oktalan haragtartás és a panaszko-
dás terhétõl. Gondolataid teremtõ erõvel rendelkeznek.

Teremts jót! Teremts szépet!
A jó gondolatokból elõbb-utóbb jó dolgok születnek. Lehet, ész-

re sem veszed, amint belül változni kezdesz, de azt észre fogod ven-
ni, hogy megváltoznak körülötted az emberek. Másképp viszonyul-
nak hozzád rokonaid és régi ismerõseid, új arcok, új barátok vesz-
nek körül, új lehetõségek nyílnak.

Élj velük boldogan!

A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA

„Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor,
amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk,
és ahogyan élünk.”

J. Krishnamurti
Most pedig arra kérlek, olvasd át alaposan a szöveget, amely a

CD tartalmát alkotja. Vizsgáld meg mélyrehatóan, gondold át, és
tedd fel magadnak a kérdést, hogy el tudod-e fogadni azt, ami el-
hangzik. Szeretnéd-e, hogy az életed ezen új vagy részben új para-
méterek irányítása alatt mûködjék? Biztosan lesznek olyanok, akik
mindezt „agymosás”-nak neveznék. Én inkább mélytudat frissítés-
nek, mélytudat tisztításnak tartom. Mint ahogy rendszeresen tisztál-
kodunk, és ruháinkat is rendszeresen kimossuk, ugyanúgy kellene
vigyáznunk arra is, hogy az életünket alapvetõen meghatározó gon-
dolatok a szépséget, a jót, a tisztát juttassák kifejezésre.

Egészen biztos, hogy lesznek e könyvnek olyan olvasói is, akik A
végsõ valóság c. könyvet még nem olvasták. Ezért elõfordulhat,
hogy számukra bizonyos kijelentések furcsának, vagy éppenséggel
értelmetlennek tûnnek. Mondhatnám, hogy „kérem, higgyék el,
nem azok”, de ez ellenkezne saját természetemmel, hiszen én sem
hittem el semmit, amíg ki nem próbáltam és meg nem gyõzõdtem

róla. Így csak azt mondhatom: ne hidd el. Nézz utána, próbáld ki,
gyõzõdj meg. Hinni bármit lehet, és mindaddig, amíg a hit nem ke-
rül összeütközésbe az univerzum törvényeivel, mûködik is. A hit a
mélytudat gondolati ereje, amely teret, idõt és formát teremt. Ahol a
hit nem mûködik, ott már nagy szükséged lesz a biztos belsõ tudás-
ra, ha tovább szeretnél lépni.

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtõ ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz. Kigyó-
gyulhatsz minden betegségbõl, kilábalhatsz a szûk-ségbõl, élhetsz
sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.

Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezõjét állítja. Egyedül tõled
függ.

És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lé-
võ isteni Fénynek…

1. EGYSÉGTUDAT
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden tel-

jes, egész és tökéletes.
Felismerem, hogy az egyetemes teremtõ erõ és intelligencia el-

választhatatlan részeként létezem.
Lélek és tudat formájában bennem van az egyetemes erõ és ér-

telem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bõség, igaz szó és ih-
let formájában áramlik át rajtam.

Felismerem, hogy gondolataim teremtõ erõvel rendelkeznek.
Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek.

Minden fontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.
Ha bármikor félelem nagy aggodalom uralkodna el a tudato-

mon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel
engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.

A bennem lévõ teremtõ erõt szabadon használhatom. Teremtõ
erõmet a közösség javának szolgálatába állítom. Amint ezeket az
igazságokat érzem, és gondolom, megteremtem a tudatosság új
ciklusát, és átalakul az életem. Az egységtudat és öröm természetes
lelkiállapotom. Világomban minden rendben van.

2. MEGBOCSÁTÁS
Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és meg-

bocsátom.
Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett en-

gem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet min-
den örömét kívánom.

Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt
gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy,
és én is szabad vagyok.”

A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költõzik a szí-
vembe. Teremtõ erõm felszabadul, és építõ módon használhatom.

Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelki-
leg, szellemileg és testileg betegek.

Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek. Világomban
minden rendben van.

3. ELFOGADÁS
Embertársaimat tejes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítél-

kezéstõl gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy
minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik,
és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különbözõ
megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erõ, intelligencia
és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha
valaki idegesít nagy zavar, annak okát elsõsorban magamban ku-
tatom.

Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok. Én felelek
azért, amit az embertársaimról gondolok. Egészséget, sikert, lelki
békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi
nagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim õszinték, hisz
mindezt színem szeretetébõl sugárzom.

Világomban minden rendben van.
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4. JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fo-
gadom.

Kész nagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen,
kész vagyok változtatni beszédemen.

Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsá-
natot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek,
mert tudom, hogy ezzel a bennem lévõ feszültséget is feloldhatom.
Mindig megkérdezem, van-e lehetõség arra, hogy tévedésemet jó-
vátegyem.

Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.
A régitõl az új felé könnyû szívvel haladok. A változást egyre

jobban érzem magamon.
Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a

belsõ béke és a nyugalom.
Világomban minden rendben van.

5. EGÉSZSÉG
Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem.

Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit

mindig figyelembe veszem.
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat. Egészségtõl

és energiától duzzad.
Tudom, hogy testem minden sejkére kihat minden gondolatom.

A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önma-
gamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondo-
latok, a belsõ béke és a szeretet mindig egészséges testet teremte-
nek. Gondolataim teremtõ erõvel rendelkeznek, ezért valahányszor
a testemre nagy annak valamely részére figyelek, gondolatban min-
dig egészségesnek, tejesnek, és tökéletesnek látom. Az egészséget
és szabadságot választom.

Az engem is megalkotó erõnek a gyógyító szeretete most felold
és eltávolít minden üledéket a testembõl. Bízom tiszta gondolataim
teremtõ erejében és bízom a változásban.

Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondola-
taim és érzelmeim tükörképe.

Világomban minden rendben van.

6. IDEÁLIS TÁRS – Csak saját felelõsségre!
Most becsületes, õszinte, lojális, hûséges, boldog és sikeres tár-

sat vonzok tapasztalataim körébe.
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tu-

datalattimba merülnek.
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás

egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelõ társat ma-
gamhoz vonzom.

Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapítha-
tom.

Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom. Kapcso-
latunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi.
Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog
rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.

Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.
Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.
Világomban minden rendben van

7. SIKER
Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örö-

mömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szaba-
don kamatoztathatom.

Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szere-
tek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bõséges ellenszol-
gáltatás a jutalom.

Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, meg-
sokszorozva visszakapom.

Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját ma-
gamat látom.

Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat
teszek, amelyek belsõ igényeimet kielégítik. Mindig vannak embe-
rek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.

Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetõségekbõl életkorom-
tól függetlenül kedvem szerint válogathatok. Munkámmal és jövedel-
memmel elégedett vagyok. Örömöm telik abban, amit csinálok.

Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett. A siker feltételei
eleve adottak bennem.

Akaratom erejével, gazdag képzelõerõm segítségével és kitartá-
sommal életemet boldoggá és sikeressé teszem. Bármire szól is a
küldetésem, sikerre viszem. Minden élménybõl tanulok.

Sikerrõl sikerre haladok.
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az új befogadására és

a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.
Világomban minden rendben van

8. BÕSÉG
Azért születtem a világra, hogy egész életemet bõségben, bol-

dogságban, szabadon és sugárzó módon éljem. Arra születtem,
hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlõdjem, ki-
bontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és
megvalósítsam önmagam. Tudom, hogy külsõ világom gazdag tu-
datom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, nagy megváltoztat-
hatom.

Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely ki-
elégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el
szívemet.

Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak
belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.

A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyi-
ségben részesedem. A szépség és a bõség életem természetes része.
Az élet ajándékait hálásan fogadom.

Szívbõl örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bõven
mindenkinek.

Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a pénz a raj-
tam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és épí-
tõen használom.

A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom,
és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra for-
dítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.

Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tu-
datában vagyok. Bõ kézzel mérem képességeimet, és bõséges
anyagi áldás a jutalmam.

Jólétemért, és elmém teremtõ gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van.

9. BÉKE ÉS HARMÓNIA
Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért

békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész

lényemet.
Szétárad belõlem minden irányba, majd visszatér hozzám meg-

sokszorozva.
Akkor érzem jól magam, ha szeretek.
Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc

szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.
Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövõmet fé-

nyesnek, boldognak, biztonságosnak tudom. Segítek magamon, és
az élet is megsegít.

Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend mûködik.
Mindent szórakozva tanulok.
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai

eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet.
Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a tes-
temet.
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Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem. Lényemmel, sze-
retetemmel az élet szépségét hirdetem. Világomban minden rend-
ben van.

10. BÖLCS ESSÉG
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet,

és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba for-
dulása.

Életem téren és idõn kívüli létezõ, tudatom teret és idõt teremtõ.
A szeretet törvényét szívemben ismerem. Biztonságos magamba

néznem. Biztonságos a múltba tekintenem.
Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul.
Folyton megújul az életem.
Minden pillanata új, friss, és eleven.
Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok. Tudom,

hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.
Életemet magam irányítom. Mindenben a szépet és a jót kere-

sem. Gondolataimmal a szépet és a jót erõsítem. Új valóságom új
gondolkodásom tükörképe.

Bízom az egyetemes erõben, bölcsességben és szeretetben, hisz
tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul elõttem az, bármire
van is szükségem, megkapom azt a megfelelõ helyen, idõben és
összefüggésben.

Világomban minden rendben van.
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Jó szándékkal, pozitív gondolatokkal, nagy lendülettel és szép

reményekkel hozzák ezdünk valamihez, ám az eredmény messze
elmarad elvárásainktól.

Van, aki párkapcsolati viszonyait rontja el sorozatosan, mások anyagi nehézségeiktõl nem tudnak szabadulni, és
nagyon sokan egészségi állapotukra panaszkodnak.

A tudatos gondolkodás és döntés – úgy tûnik – nem segít. A titok nyitja a tudatalattiban rögzült programjainkban
rejlik. Csakhogy a rosszul mûködõ programok, beidegzõdések, sorozatos kudarcokhoz vezetõ hitrendszerek felülírha-
tók, kicserélhetõk. Csupán legalább annyiszor kell meghallgatni a „jó programot” ahányszor szüleink, nevelõink
vagy a média elültette bennünk a rosszat.

Hogyan valósítható ez meg a gyakorlat ban?
Egy tudatalattiról szóló könyvet biztosan senki sem olvas el négyszázszor, de egy kellemes, zenei aláfestéssel ké-

szült CD napi kétszeri meghallgatásával akár hat hónap alatt csodálatos eredményeket érhetünk el! 


