
Ami bent van, az van kint is
Az előző rész legfontosabb gondo-

latai: minden pillanatban rezgéseket 
bocsátunk ki magunkból. A pillanat-
nyi hangulatunknak, gondolataink-
nak, meggyőződéseinknek megfele-
lőeket.  Ezek pedig – az Univerzum  
törvénye szerint – környezetünkből, 
embertársainkból  a hozzájuk hason-
ló impulzusokat vonzzák magukhoz. 
Általuk visszajelzést kapunk a bel-
sőnkben zajló folyamatokról, még-
pedig azért, hogyha nem tetszik amit 
a „tükör” mutat, akkor mielőbb vál-
toztathassunk. 

Azt, hogy min, és hogyan, az ún. 
Tükör törvények segítségével állapít-
hatjuk meg. 

Ezek a következők:
1. Minden tulajdonság, viselkedés, 

ami másokban dühössé tesz, zavar, 
amit kritizálok benne, úgy érzem „én 
jobban csinálnám”, megváltoztatnám, 
ami ellen harcolok – az mind valami-
lyen módon, bennem is megvan.

Méghozzá ebben az esetben az 
óhajtott egyensúlytól, harmóniától 
vagy felfelé, vagy lefelé térek el. Tehát 
az adott dolgot nem, vagy csak alig 
működtetem, elnyomom magam-
ban, vagy túlműködtetem, túlzásba 
viszem. Azaz ha a párunk pl. sok 
esetben lebecsül bennünket, akkor 
mi sem becsüljük meg magunkat 
eléggé, vagy ez azt is mutathatja, 
hogy egyes területeken túlbecsül-
jük, túlértékeljük a képességeinket 
másokkal szemben. A megfejtésnél 
arra is figyelemmel kell lennünk, 
nem biztos, hogy ugyan azon az 
életterületen viselkedem én a másik-
hoz hasonló módon, mint amiben ő 
mutatja nekem a „tükröt”. 

2. Mindaz, amit a másik személy 
rajtam kritizál, harcol ellene, meg akar 
változtatni nálam -, és ha ez engem 
zavar, sért, bánt, érint stb. – akkor az 
nincs feldolgozva, megoldva, elfogadva 
bennem.

Például ha a szüleink gyakran 
emlegetik nekünk, hogy mi min-

den nem tetszik nekik rajtunk, vagy 
abban amit, és ahogy csinálunk – és 
ez bosszant, vagy elszomorít ben-
nünket, akkor ez jelzi, hogy mi is jó 
pár területen elégedetlenek vagyunk 
önmagunkkal. A két első pontnak 
megfelelő helyzetekbe pedig addig 
fogunk kerülni – az említett pél-
dáknál maradva –, amíg egészséges 
mértékűre nem állítjuk az önbecsülé-
sünket, vagy a másik esetben el nem 
jutunk oda, hogy bárki, bármit is ki-
fogásol rajtunk, az nem bánt minket, 
mert a pillanatnyi kinézetünkkel, és 
a hibáinkkal együtt is elfogadtuk, 
szeretjük magunkat. (Azzal együtt 
persze, hogy tudjuk, min akarunk 
változtatni, és azt a megfelelő időben 
meg is tesszük.)

Ezzel el is jutottunk a következő 
törvényszerűséghez:

3. Azok a tulajdonságok, viselkedés, 
amit a többiek kritizálnak bennem, 
harcolnak ellene, meg akarják változ-
tatni, de ez engem már nem zavar, 
nem nyugtalanít, nem érint, mert 
elfogadtam őket. Vagy azért, mert 
ezekkel együtt is jól érzem magamat 
a bőrömben, vagy mert tudom, hogy 
igazából nem így van. Ebben az eset-
ben mindez az ő problémájuk, az ő 
feldolgozatlanságuk, kiegyensúlyo-
zatlanságuk, tökéletlenségük, melyet 
kivetítenek rám, mert önmaguk nem 
tudnak, vagy nem mernek szembe-
nézni vele. Ilyenkor békével, és nyu-
galommal tudjuk fogadni a másik 
megnyilvánulását. Tudva, hogy a vi-
selkedése, a szavai – még ha rólunk 
is beszél –, ő róla szólnak. Hiszen aki 
elégedetlen önmagával, az velünk is 
az lesz. Nem tudja másképp szemlél-
ni és látni a világot, és benne minket, 
csak az ő személyiségén, tudatszint-
jén, tapasztalatain, megélésein - azaz 
a saját „szemüvegén”, szűrőjén – ke-
resztül. Ennek megfelelően fordítja 
le önmaga számára mindazt, amit 
lát, hall, tapasztal. (Persze ez nálunk 
is így van!)

 És végül:

4. Minden, amit én a másikban 
elfogadok, szeretek, az bennem is 
megvan, azt önmagamban is már el-
fogadtam, szeretem. Ebben az esetben 
is az én rezgéseim váltják ki a pozitív 
megnyilvánulásokat is belőle, ill. fel-
ismerem a magam pozitívumait ben-
ne is. Itt is igaz az, hogy nem mindig 
ugyan azon a területen mutatkozik 
meg a hasonló tulajdonságunk, pl. 
egyikünk a munkáját végzi nagy ön-
zetlenséggel, a másikunk a családi 
dolgok terén mutatja ugyanezt ki. 

Ha változunk, változtatunk
Ezek alapján már látható, hogy 

ha mást szeretnénk kiváltani a má-
sikból, mint annak előtte, akkor ez 
teljes mértékben rajtunk múlik, és 
nem ő rajta. Keressük meg a nem 
harmonikus mintáinkat, és változ-
tassunk rajtuk. Ennek segítségével 
teljes mértékben meggyógyíthatjuk 
emberi kapcsolatainkat is.

Ha nem tetszik, amit a tükör mutat… 2. rész* 
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