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Minden jog fenntartva!

„NEM  VAGYUNK  MÁSOK,  CSUPÁN  GONDOLATAINK
EREDMÉNYEI!”

/BUDDHA/

Előszó
Kedves olvasók!

Ebben  a  kötetben  olyan  írásokkal  kedveskedem  nektek,
melyekben  válaszokat  kerestem  a  legtöbbünkben  felmerülő
kérdésekre, hiszen bármerre mentem, s főleg, mióta írok, mindig
erről kérdeztek én pedig feleltem rá azon a szinten, amely addig
eljutott hozzám.

Az időrendi sorrendben papírra vetett prózák és/vagy cikkek
felismeréseimet,  tapasztalataimat  tartalmazzák,  ők  pedig  hűen
tanúskodnak az általam megélt lépcsőfokokról, melyeket 2007-től
kezdtem megörökíteni, miután az élet „padlóra küldött” és onnan
felállva a spiritualitás útjára léptem. Bár, eleve mindig azon járunk,
ha „tudatosan” nem is tudunk róla. Minden spirituális, az is, amiről



nem is gondoljuk, de erről bővebben az írásaimban.

Sokak szerint a spiritualitás maga a negyedik dimenzió, amit
egy  meghatározott  rezgésszint  elérése  után  sokkal  tisztábban
megtapasztalhatunk.  Jómagam annyira  nem hiszek  ebben,  mert
minden dimenzió itt és most van egyszerre, hiszen sem tér, sem idő
nem  létezik,  azt  csak  az  emberi  agyban  lévő  piciny  érzékelő
segítségével  érezzük úgy,  hogy  haladunk az  időben,  lineárisan,
előre…

Ma azonban egyre emelkedik rezgésszintünk a Föld bolygóval
együtt, érzékenyebbé válunk a finom energiákra. Ébredünk…

Ébrednek az angyalok…

Néhol ismétlésekbe is bocsátkozom, mert minden fejezet önálló
írásnak készült, ez a magyarázat miatt szükséges, ám ne feledd,
ismétlés  a  tudás  anyja!  Emiatt  és  a  hatékonyabb  megértés
érdekében  egyszerre  csak  egy  fejezetet  érdemes  ízlelgetni,
összehasonlítani  saját  tapasztalatokkal,  megélésekkel,
felfedezéseiddel.

A  felismerések  kibontakozását  egy  lótuszvirág  szirmainak
fesléséhez  hasonlítottam,  mert  úgy  tárultak  elém,  ahogyan egy
virág, lépésről lépésre, pillanatról pillanatra bontja ki a szirmait, a
nyugati kultúrában ugyanezt szimbolizálja a rózsa szirmai… Akkor
miért éppen lótuszvirág? Ösztönösen… amint komolyabb kutatásba
kezdtem, érdeklődésem egyenesen az ősi keleti tanok felé fordult.
Az is  csupán manapság tudatosult  bennem, hogy a fiaimat pici
korban, ha valami extra széppel szerettem volna kedveskedni nekik,
lótuszvirágocskának becéztem,  s  ha ez  még nem lenne elég,  a
lótusz annyira természetes számomra, hogy néha még az illatát is
érzem,  pedig  „igaziból”,  fizikai  valójában  ebben  az  életemben
sohasem láttam,  nem éreztem ezt  a  virágot.

A lótuszvirág a keleti tanok, legfőképpen a buddhizmus szerint



a tudat ébredését jelenti, ezen kívül a hetedik csakrát (Sahasrara)
is szimbolizálja. Ez a fejtetőn található energiaközpont serkenthető
a jóga és a meditáció egyes formái által. Amikor a hetedik csakra
felébred, egy tiszta, békés, boldog tudatállapotba kerülünk, mivel
akkor  összekapcsolódik  a  többi  csakrával  és  Istennel  való
egyesülés benyomását kelti.  Ezt a folyamatot a tudat spirituális
utazásának  tartják,  mint  ahogy  az  emberek  lelke  is  több
inkarnáción  megy  keresztül  az  Istennel  való  egyesülés  felé,  a
kundalini  energia  hasonlóan  hét  csakrán  megy  keresztül,  hogy
elérje a Sahasrarát, amikor is a tudat beolvad az egységbe. Ezért a
lótuszvirág  a hetedik csakra szimbóluma.  Számos tan szerint  a
hetedik  csakra  a  49.  életév  elérésekor  érheti  el  ébredése
csúcspontját, ami persze az egyéntől is függ, mennyire hajlandó
elfogadni  spirituális  létét,  vagy  hol  tart  éppen  a  szellemi
fejlődésben. A lehetőséget mindenki megkapja, csak élnie kell vele,
engedd, hogy megtörténjen.

Jó  szórakozást,  és  eredményes  elmélkedést  kívánok,  amíg
végigjössz  velem ezen a  képzeletbeli  úton!

A szerző

Lótusz
Új hajnal ébred a létezők lelkében,

misztikus fényt szór a sápadt szürkeségben,

szellők szárnyán halkan suhan egy sugallat,

langy melege lágyan simítja arcunkat.

Már kél a Nap, de még felhő árnyékolja,

mégis szivárványt csal a benti égboltra,

alant hullámzik a Szeretet tengere,



sajgó szívek sorra megmártóznak benne.

Megrezdül valami, új hírnök érkezik,

fújja trombitáját, a kapu megnyílik,

tudja, hogy célba ér egyszer az üzenet,

s öntudatra ébred milliónyi szellem.

Létünk jobban tudja, mi a fontos nekünk,

tekintetünk mától az égre emeljük,

szabadon szállhatunk kéklő messzeségben,

de terelnek minket a jótékony szelek.

Nem vagyunk egyedül, soha nem is voltunk,

Teremtőnk él bennünk, s így istenek vagyunk,

bíborfényben úszik, ragyog a horizont,

gyémántvirág nyílik, a Lótusz szirmot bont…

Amikor fenti versemet közzétettem, többféle reakció érkezett rá,
mint minden más írásra. Mindenkinek mást jelent, véleménye róla
és a szemszögéről tanúskodik. Az írás tükröt tart az olvasó elé,
önmagát vetíti ki bele, és önmaga hangját hallhatja általa.

„Mindegyik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja
minden dalban…”

Egy  kedves  „testvérem”  az  alábbi  választ  küldte  rá,  teljes
mértékben igazat  adtam neki:

A lótusz szirmot bontott
A lótusz szirmot bontott, magadra találtál,



észre sem vetted és költővé váltál.

A magyar nyelv pedig a legdrágább holmi,

megtanított Téged Az Istenhez szólni.

/Trubicza Ágnes/

Miért feltűnő az ember meztelen?
Egyik nap a Fiú bokszer alsóban sétált a lakásban, Anya szemét

sértette, nem bírta nézni, ezért rászólt.

- Vegyél már fel valamit!

- Miért? Nem vagyok meztelen! – méltatlankodott.

- Akkor is!

- Nem értem! – csóválta fejét.

- Nem illik így mászkálni, főleg egy konyhában! – szögezte le.

- Én ezt nem értem! Áruld el nekem, miért feltűnő az ember
meztelen? Nézd meg az állatokat, hogyan közlekednek az utcán,
egyébként is, egyáltalán nem látszanak meztelennek!

- Ez igaz…

- Neked eszedbe jut,  ha egy kutya jön veled szemben, hogy
meztelen van? Nézz ki az ablakon, ott ül egy macska!

- Hát… ez is igaz…

- Miért? Miért csak az ember feltűnő? Mert nincsen olyan sok
szőre? Vagy, mert nincsen tolla? Miért? – faggatat tovább.

-  Hát… Ezek valóban nagyon jó  kérdések,  de nem tudom a
válaszokat! – nyögte, amikor ilyen dolgok jutnak az eszébe, mindig



tud olyat kérdezni, amitől égnek áll az Anya haja, és nincs készen
válasz.

- Várok! – nézett rá jelentőségteljesen.

-  Az  biztos,  hogy  a  neveltetésünk  miatt ,  mert  már
kisgyermekkorban  rászólunk  a  babákra,  hogy  ne  mutogassák
magukat! Majd szép lassan beleneveljük, hogy azok intim, privát
részek,  és  nem szabad  mutogatni!  Sőt!  Felkiáltunk,  rászólunk,
ezáltal  még féltettebb,  még intimebb,  még sajátosabb részekké
válnak a takargatnivaló testrészeink! – próbálkozott.

- Na persze! Tényleg csak ezért? – hitetlenkedett.

-  Nem tudom! Már megint olyat kérdeztél, amire nem tudok
egyből válaszolni! Egyébként nem csak a toll, meg szőr miatt, ez
sokkal  mélyebb,  és  sokkal  régebbi  dolog  lehet  az  embernél!  –
vélekedett.

- Milyen régi?

- Ősrégi…

- Na, ne! Ezt nem veszem be! Magyarázd el rendesen! Legyen
hozzám is türelmed! – követelte a jussát.

- Nem tudom! – kiáltott fel.

- De tudod, csak nem akarod elmondani! – akadékoskodott.

- Jól van! Hát… tudod… Egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez
akkor  kezdődhetett,  amikor  az  ember  tudatára  ébredt  a
létezésének, amikor rájött, hogy ő egy ember, egy értelmes lény.
Amikor felfedezte, hogy csodálatos szelleme belekerült egy ilyen
testbe, ami bizony működésileg hasonlít az állatokéhoz. Ezt talán
szégyellni  kezdte,  és  ezért  öltözött  fel.  Minden  a  tudással
kezdődött…  Aztán  az  évezredek  során  különböző  elvárásokat
támasztott  a  társadalom  az  öltözködéssel  kapcsolatban,  ilyen



módon  próbálta  az  embereket  az  erkölcsi  normák  betartására
kényszeríteni.  Az  ember  azt  hitte,  hogy okosabb,  és  különb az
állatoknál, ezért muszáj kifejeznie ezt az öltözködéssel, meg miden
mással, hogy még véletlenül se keverjék össze őket velük!

- Értem! Már megint ezzel az emelkedett spirituális szöveggel
jössz? – méltatlankodott.

- Jó! Ha te jobban tudod, akkor mondd meg te! Tessék! Na…
miért? – kérdezte.

- Én nem tudom, azért faggatlak téged! Nem azért, mert fázik?
Miért van az, hogy az ember nem bírja a földi klímát ruha nélkül se
télen, se nyáron? Hiszen ez az otthonunk, itt élünk mi is, mint az
állatok, és a növények, és ők nem öltöznek fel soha! Nem laknak
fűtött lakásban! – nevette.

- Talán elkorcsosultunk a ruhák miatt…

-  Mert  felöltöztünk,  ezáltal  elveszítettük  az  alkalmazkodó
képességünket?

- Talán… nem tudom…

Még sokáig beszélgettek erről a dologról, de nem volt meg a
teljes válasz.

Aztán az Anya nevetve mesélte a barátnőjének:

- Tegnap, amikor a piros hetes buszon ültem, eszembe jutott a
beszélgetésünk, és magamban mosolyogtam. Mi lenne, ha most itt
mindenki meztelenül ülne? Állati vicces lenne, mindjárt kitérne a
hitéből  mindenki,  sőt  közszeméremsértés,  meg  egyéb  hasonló
dolgok…

- Az biztos! – kacagta a Barátnő.

- De gondoljunk bele! Ma is vannak primitívebb népek, akik egy
ágyékkötőben  élik  napjaikat,  és  senki,  sőt  még  mi  sem



botránkozunk  meg.  Elfogadjuk  teljesen  természetesnek!  Vajon
velünk, civilizáltnak nevezett emberekkel mi történt? Miért feltűnő
egy ember, ha mondjuk, végig sétál a Váci utcán meztelen? Esetleg
bemegy  egy  nagyáruházba  vásárolni?  Valljuk  be,  hogy  azonnal
beindulna  a  fantáziánk,  és  szórnánk  rá  az  ítéleteket:  „Ez  nem
normális! Hívjuk a mentőt? Rendőrt? Gyorsan tűntessük el, ne is
lássuk!”

- Tényleg… Miért?

- Miért van ez így? Persze, társadalmi elvárás, morál, erkölcs,
stb.  De  most  hagyjuk  ezeket!  Miért?  Az  elfogadás,  vagy  a
rejtegetés miatt? Miért nem fogadjuk el a testünket úgy, ahogyan
van,  ahogyan Isten  adta?  Miért  mennek olyan sokan plasztikai
műtétre, fodrászhoz, kozmetikushoz… pedikűr, manikűr, masszázs,
dietetikus?  Miért  diétázunk,  miért  takarjuk  magunkat?  Ha
meglátunk egy meztelen embert, akkor az felhívás keringőre? A
ruha eltakar? Mit rejtegetünk? A szexualitást? A testi „hibákat”?
Esetleg azt hisszük, hogy a szép ruha eltakarja a lelkünket is más
elől? Miért?

Mester & tanítvány
„Ha készen áll a tanítvány, megérkezik a mester!”

Mondja egy bölcs mondás…

Hittem én ebben a mesterben, de mindig egyedül másoknál,
magamra vonatkozóan nem véltem valósnak. Igen, mindenki más
szép, mindenki más jó, mindenki másnak pont olyannak kell lennie,
amilyen,  ez  alól  kizárólag  én  vagyok  kivétel!  Nekem  nem  így
kellene kinéznem, engem nem szeret senki, nekem biztosan nincs
mesterem,  én  nem vagyok  méltó  erre… Aztán  az  élet  viharos
fordulatai utamba sodortak egy kedves barátnőt, akinek az életem
további részét köszönhetem. Ő lett az őrangyalom, a tanítóm, a



mesterem? - Akkor először kezdtem hinni a mester & tanítvány
mesében…

Barátnők vagyunk, amit köszönök a sorsnak, mert ő terelt az
utamon, először a reiki  felé.  Nem akartam menni,  nem hittem,
hogy  sokat  változtathat  a  sorsomon,  bár  gépisen  vonszoltam
magam az úton.  Nem tudtam, mi vár rám, mi jöhet még, csak
mentem, csak mentem tovább, egyre és egyre céltalanabbul.

Egy  másik  embernek  köszönhetően  felismertem,  hogy  nem
szerettem,  nem  tartottam  magam  méltónak  -  Semmire…  Azt
gondoltam, ha az élet így megy tovább, inkább feladom, meghalok,
s  majd  a  következő életemben mindent  másképp teszek,  akkor
talán  minden változik,  de  ebben az  életben  már  úgyis  minden
mindegy! A körülményeim, az életem, hát élet ez?

Nekem is van valahol mesterem? Jó kérdés! De hol a válasz?

Talán a fiam? Akitől rengeteg útmutatót kaptam, én, az anyja!
Nem fordítva  kellene?  Hogyan  lehetséges,  hogy  néha  okosabb,
tapasztaltabb, bölcsebb nálam, én megyek hozzá tanácsért, nem ő
hozzám? Itt rájöttem, nem a kor számít!

Az embernek bárki lehet a mestere, még egy gyermek is, aki
olyat  mond,  amire  az  adott  pillanatban  szükségünk  van.  Sokat
tanultam a kicsiktől, ők még tiszták, őszinték, bölcsek, eredetiek,
okosak.  Az  a  baj  velünk,  hogy  be  akarjuk  őket  törni,  a
nevelés-tanítás  címszó  alatt  bedobozolni,  skatulyába  zárni,
szocializálni,  ugyanolyanná tenni,  mint  a  többit!

Munkám  során  gyűjtöttem  a  gyermekek  bölcs  és  vicces
mondásait,  idézek egyet,  amely mélységes mély benyomást  tett
rám:

„Heni, a 7 éves lányka hozott egy CD-t az óvodába. Vidáman
meglobogtatta a kezében, majd az óvónőjéhez fordult:



- Óvó néni! Ezt ismered?

- Hallottam már róla… - bólintott az óvónő.

- A Megasztárban volt! Láttad a Tévében?

- Nem! – ingatta a fejét az óvónő.

- Miért?

- Nem nézek Tv- t! – válaszolta.

-  Te  nem  nézed  a  Megasztárt!?  –  kiáltott  fel  tágra  nyílt
szemekkel.

- Nem!

- Miért nem szoktad nézni a Megasztárt? – döbbent le.

-  Nem  érek  rá!  –  legyintett  az  óvónő,  miközben  a  többi
gyerekkel rajzolt az asztalnál.

- De az vasárnap van! – folytatta egyre jobban csodálkozva.

- Akkor sem érek rá!

- Vasárnap sem érsz rá? – hitetlenkedett.

- Nem…

- Nahát!  Miért?  –  faggatózott  tovább,  miközben egész közel
hajolt az óvónőhöz.

-  Hát… mert  állandóan dolgozom, építkezünk,  mosok,  főzök,
takarítok… - nevette az óvónő a fontos beszédet.

- És a szülinapodon? – firtatta.

-  Akkor  is  dolgozom,  sütök-főzök,  vendégeket  fogadok,
mosogatok,  takarítok…

- Ez szörnyű! – sóhajtott nagyot.



- Hát… ez van! – nevette és megsimogatta a kislány fejét.

- Itt az oviban sem pihensz, mert rosszak a gyerekek…- nézett
körül a gyerekcsoportban.

- Igen! Itt a gyerekek! Bár ők nem rosszak… – mosolygott.

- Te tudod, hogy az élet nem csak munkából áll? Neked is kell
szabadnap! Te életre születtél! Arra, hogy jól érezd magad, arra,
hogy éljél! Hogy legyen szabad napod is, hogy pihenj is! Csak ezek
a napok okoznak örömöt az életben! -  fejezte be elégedetten a
leckét. Majd nagy dérrel–dúrral átment a másik asztalhoz.”

Rendesen elgondolkodtatott, megtorpantam – lélekben…

Vajon honnan tudta mindezt? Hallotta? Tapasztalta? Miért pont
akkor mondta? Miért pont nekem? Miért?

Tovább éltem az életem, már a reikivel együtt…

A mester szavain számtalanszor elmerengtem, szöget ütöttek a
fejemben,  megmondta,  életünk  teljesen  meg  fog  változni,  nem
olyan lesz, mint eddig. Persze hittem is meg nem is. Ez a mester
dolog olyan mese volt számomra, mint az angyalok, a tündérek,
vagy  a  sárkányok.  Nem  tudtam  elhinni,  hogy  nekem  is  lehet
mesterem,  hogy megváltozhat  az  életem.  Ha pedig igen,  akkor
hogyan? Hogyan? Hogyan? - Mennyi, mennyi kérdést tettem fel
égbe kiáltva, melyekre sorban érkezett válasz, csak akkor még nem
tudtam fogni az üzenetet, utólag értettem meg…

Reiki mestertanárom szerint, egy reggelen felébredünk, és azt
mondjuk: „Értem! Mindent értek! Minden világos!”

„Na, persze, de jó is lenne! - gondoltam - Biztosan mások, csak
én nem…

Az életünk pedig ment tovább a maga útján, és amikor elég
érett lettem rá, kaptam újabb mestert, aki nap, mint nap segített



tanácsaival,  majd  újabbak,  és  újabbak  jöttek.  Úgy  éreztem,  a
sötétség  teljesen  elnyelt,  már  mindennek  vége,  amikor  belül,
mélyen  bennem  megérintett  egy  halovány  fénysugár,  valami
kezdett  derengeni  és  a  fényénél  megtapasztaltam egy  bennem
elém tárt  lépcsőt.  Elfogadtam a segítő  kezeket,  és  szép lassan
elindultam  felfelé,  a  fény  felé,  egyszerre  felismertem  valamit,
hiszen tényleg velem is megtörtént! Mennyi-mennyi mesterem volt
életem során! Mindig az alkalmas helyen, az alkalmas időpontban,
amikor már meg tudtam érteni a tanítást! Ott volt a lépcső, és
minden fokon rám talált a megfelelő „hang”, film, zene, cd, ember,
szó, könyv, könyvcím érzés formájában.

Eljutottam ahhoz a ponthoz,  amikor a barátnőm azt  mondta
nekem, én vagyok a mestere, én adom neki a hitet… Ezen azért
csodálkoztam, mert ő billentett  ki  engem az egyhangúságból,  ő
hozott  vissza  az  életbe,  neki  köszönhetem  a  csodákat,  amiket
átéltem. Mindig őt tartottam a mesteremnek, nem gondoltam, hogy
én is az lehetek! Ettől újabb felismerésekre jutottam.

Rájöttem, egyszerre vagyunk mindannyian mohó tanítványok,
és alkalmas mesterek, attól függően, éppen mire van szükségünk,
tanításra,  vagy  tanulásra.  Az  élet  egy  csodálatos  körforgás,
folyamatos tanítás-tanulás, felismerés, csak figyelni kell a jeleket,
az úton nem a cél a lényeg, hanem maga az út a cél!

Mára már nem mese, hanem ez a tündérvilág a valódi életem.
Igazi csodákat élek, igazi mesterekkel, akiktől rengeteget tanultam!
Hálásan  megköszönöm  a  sorsomnak  a  mestereket,  az  új
reményeket,  az  új  utakat…

Titkom- titkom
A titok ott hever mindenki előtt, előttem is mindvégig ott volt,

csak még nem tudtam olvasni a jelekből. Elolvastam ugyan sok



könyvet, megnéztem rengeteg filmet, kutattam, tanfolyamra jártam,
tapasztaltam, mire végül megértettem valamennyire a dolgokat.
Minden  egyes  könyv,  tanfolyam eljutott  a  létezés  nagy  titkáig,
mindegyik  megmagyarázta  valahogyan,  felállított  egy  rendszert,
elméletet.  Mindent  bevonzunk,  amit  kimondunk,  akarunk,  a
gondolatainknak azért van hatalma, mert a gondolat is energia, sőt,
a testünk is az…

A  vallások  is  így  keletkeztek,  valaki  megértette  a  titkot,
kidolgozott  egy  módszert,  amiből  tanítás  lett  a  többi  kereső
számára,  így  végül  vallássá  fejlődte  ki  magát.  Megértem,
mindezekre szükség van, mert az ember hiába hallja, látja, olvassa,
megérzi  a  dolgok  menetét,  nem biztos,  hogy  el  tudja  fogadni,
magáévá tudja tenni. Valami megakadályozza benne, talán a saját
hite, amikor azt mondja, „ezt nem hiszem, az lehetetlen”! Az összes
lelki  tanító,  a  könyvek,  a  filmek,  sőt  a  kvantumfizika  is
bebizonyította  már,  hogy minden energia.  Az  egész,  csodálatos
Univerzum energia. Tehát már tudományos bizonyítékunk is van,
sokan mégsem hiszünk. Mégis azt hisszük, hogy amit látunk, csak
az  létezik,  létezhet,  az  a  valóság.  Hajlamosak  vagyunk  csak  a
testünkkel azonosítani magunkat, ami olykor nagyon nagy bajba
keverhet bennünket.

Az igazság az, hogy a valóságnak csak egy igen kicsi százalékát
láthatjuk, tapasztalhatjuk. Az a kis százalék a látás, hallás, tapintás
útján jut el az érzékszerveinkhez. A szerveinkről pedig tudjuk, hogy
vannak, hiszen nélkülük nem működne a testünk. Sokszor hallottuk,
hogy a testünk folyamatosan lecseréli magát, ma nem ugyanaz a
testem, mint mondjuk három éve. A test szervei, sejtjei emlékeznek
és átviszik az emlékeket a következő, megújuló sejtekbe, szervekbe,
rendszerekbe. Én ugyanannak látom, elhiszem, hogy ugyanaz. Nem
így van. Sőt… Azt hiszem a kezem szilárd anyag… Ha megnyomom,
ugye kemény? Nem, ez sem így van!

Ha leülünk például, akkor azt hisszük, érintkezünk a székkel. Ez



sem igaz! Ha a kvantumfizika elméletét, és bizonyítékát vesszük
alapul,  láthatjuk,  egészen közel  van,  de mégsem ér hozzánk. A
hatalmas energiák közel kerülnek, de vibrálva taszítják egymást.
Mondhatjuk,  hogy  hihetetlen,  pedig  így  van!  Semmi  soha  nem
érintkezik teljesen!

A kvantumfizika kutatási  eredményei  alapján vizsgáljuk csak
meg, miből van az anyagi testünk.

A  test  szervekből,  szervrendszerek  pontosan  összefüggő
rendszeréből áll. A szervek sejtekből állnak. Ezt még tudjuk is, bár
már  nem  látjuk,  csak  mikroszkóppal.  A  sejtek  atomokból,  az
atomok szubatomi részecskékből, azok apró energiacsoportokból,
azok pedig alapenergiából állnak.

Energiából!

Az anyag tehát nem szilárd, nem is anyag.

Ha a testünket jobban megvizsgáljuk, akkor láthatnánk, hogy
olyan, mint egy galaxis, a hatalmas űrben itt- ott lebeg egy- egy kis
anyagi részecske, egy- egy bolygó. Gondolom, itt az űrt a víz tölti ki,
ha testünk 70 %- a víz. Ilyen a testünk, olyan, mint egy galaxis,
mely folyton rezgésben van, folyton mozog, szüntelenül átalakul,
folyamatosan újrateremti magát a világmindenség anyagából. Én
úgy  neveztem el,  hogy  mi  magunk  is  csillagporból  születtünk.
Bizony így is van! Ugyanabból vagyunk, mint a világegyetem, a
galaxisunk,  a bolygónk, a Föld… Porból  lettünk,  azzá leszünk…
Igaz! Talán éppen pontosan annyi pici részecskéből állunk, mint a
saját csillagrendszerünk. Ráadásul ez nem is anyag, hanem csak
egy esemény, egy történés, egy folyamat.

A párhuzamos univerzumok elméletei szerint ez sem egy síkban,
nem  egy  dimenzióban  zaj l ik ,  hanem  sokkal  többen,
megszámlálhatatlan,  végtelen  lehetőség,  végtelen  sok  dimenzió
létezik.  Ami  megtörténhet,  az  meg is  történik!



Mennyi, mennyi összefüggés! Micsoda csodálatos rendszer!

Biztos vagyok benne, hogy a manilai gyógyítók így gyógyítanak.
Két magyarázatom van rá (csak nekem, nem biztos, hogy így van).

Az egyik: tényleg bele tudnak nyúlni ebbe a mi kis nem sűrű,
kemény anyagnak vélt, mégis laza galaxisunkba, és kivenni belőle
a betegséget… Utána bezárul a seb a szemünk láttára…

A másik: úgy tesznek, mintha belenyúlnának, valójában a hit, a
gondolat erejével gyógyítanak, mint a pszi sebészek. (a beteget a
saját hite, és a gyógyító hite gyógyítja meg). Na, meg aztán a test,
és a betegségek is csak egy folyamat, egy történés…

Tulajdonképpen  mindannyian  képesek  vagyunk  erre,  ha  el
tudjuk  hinni!

Ez olyan, mint amikor egy falfestményt kezdek festeni. A fiam
azt kérdezte egyszer: „Anyuci! Olyan bátor vagy! Meg sem fordul a
fejedben, hogy elrontod? Ha pedig elrontottad, tönkreteszed a falat,
és  akkor  mi  lesz?”  Nem!  Magabiztosan,  biztos  tudattal,  hittel
nekiállok festeni, és meg sem fordul a fejemben, hogy elrontom! Mi
van, ha elfolyik a festék? Hát odafestek valamit, ami illik a képhez!
Ennyire, ilyen magabiztosan kell hinni, így kell tudni a gyógyítást is,
és minden mást! A hitünkkel, a gondolatainkkal bármire képesek
vagyunk, a határ a csillagos ég, és még az sem!

Szellemi  lények vagyunk,  akik  folyamatosan megteremtjük  a
testünket,  hogy  emberi  tapasztalatokat  szerezzünk.  Ha  tudjuk,
hogy így van, tudunk hatni a testünkre. A gondolatainknak nagy
hatalma van! Ezért! A gondolatunk hat a testünkre, a testünk hat a
gondolatunkra. A szubjektív az objektívre, és fordítva. Valójában
sokkal nagyobb hatalom van a kezünkben, mint az gondolnánk, el
tudnánk hinni! (hinni!)

Mi a hit?



Nem  kell  túl  bonyolult  dologra  gondolni,  a  hit  a  saját
tapasztalatainkra  épülő  bizonyosság.  Amikor  bebizonyosodik
valamilyen tétel,  amit saját bőrünkön tapasztalunk. Ez erősíti  a
hitet, mely mindig csak egy kis lépéssel kezdődik…

Most vizsgáljuk meg, hogy mi a gondolat.

A gondolat egy rezgés, energia (mint minden más a látható és
láthatatlan világban). Ma már mérni is tudják az energiáját. Ha a
gondolat egy rezgés, energia, akkor képes hatni a testünkre, mely
szintén rezgés, energia. A világegyetemben minden-minden rezgés,
minden energia. Minden mindennel összefügg, semmi sem létezik
véletlen, céltalanul. A minden egy, a mindenség összefügg, mint a
tengerben  a  vízcseppek,  melyek  együtt  alkotják  a  tengert.  Mi
vagyunk a tenger, a kövek, a homoktenger, a sivatag, a fény, a
sötétség, az út, az élet maga. Szükség van ránk a létezésben, ha
nem lennénk ott pontosan addig, amíg szükség van ránk, akkor
hiányozna onnan az a pici részecske, amit éppen mi töltünk be.

Ezzel a magyarázattal érthető a rengeteg csodálatos gyógyítás,
gyógyulás.  Amikor  az  ember  képes  ezt  megérteni,  elfogadni,
megérteni,  TUDNI,  akkor  tud  hatni  a  testére.  Ha  a  testünk
folyamatosan megújul, akkor már az új test lehet egészséges, nem
kell a lélek sebeit magán viselnie, ezzel figyelmeztetve a feladatára.
A  folyamatos  átalakulás  során  tudunk  hatni  rá  a  gondolataink
energiájával, rezgésével. Ezért van fáziskésében a test a lélekhez
képest, hiszen a lélek, amikor meggyógyult, akkor utána teremti
meg folyamatosan a testet, mint egy történést, egy folyamatot.

Számomra  is  csodálatos  a  felfedezés,  valóban  nem  csak  a
testem  vagyok,  nem  csak  az  a  feladatom,  hogy  felneveljem  a
gyerekeimet,  éljek,  aztán  meghaljak,  a  létezésemnek  sokkal
magasabb céljai vannak. Szellemi lényként létezem a Föld nevű élő
bolygón,  mely  iskolaként  szolgál,  hogy  emberi  tapasztalatokat
szerezhessek, ez annyira csodálatos dolog! Ez a létezés legnagyobb



csodája!  Hálás  vagyok,  hogy  részt  vehetek  benne,  boldogan
elfogadom  a  feladatom,  leélem  ezt  az  életet,  amennyi  nekem
adatott  belőle.  Ha el  tudom fogadni,  akkor  maga a  csoda lesz
minden egyes perc,  minden egyes pillanat.  Akkor már érzem a
szeretetet, az elfogadást a megbocsátást, a hálát, az alázatot, a
segíteni  akarást  mások  iránt,  hogy  más  is  eljusson  ehhez  a
csodához, amikor nem kell mást tennie, csak élni a lehetőségekkel.

Ha el tudjuk fogadni csodálatos szellemi létünket,  akkor mit
számít ehhez képest egy kis fejfájás, vagy a hétköznapi élet ezernyi
apró fájdalma?

Gyermekként  sokszor  ültem a  ház  hátánál  egyedül,  egészen
elrévedeztem, azon gondolkodtam, ez a valóság, vagy csak illúzió?
Most tényleg létezem, itt  vagyok,  vagy csak álmodom? Sokszor
egészen  máshol  jártam  lélekben,  ma  azt  mondanám  erre,
meditáltam. Ilyen állapotban sokszor gondolkodtam az élet nagy
kérdésein, például, mi a célja annak, hogy én itt és most vagyok?
Miért? Mi célból? Miért pont most? A most az most, vagy ez is már
elmúlt? A most a jövőm, vagy a múltam, vagy tényleg most van? De
hiszen minden egyes pillanat már a múlté, minden egyes pillanattal
haladok az időben…

Ha úgy képzeljük el az időt, mint a koromsötét éjszakát egy
úton, amikor csak egy kis elemlámpa van nálunk, akkor a megjárt
út a múlt, a megteendő út a jövő, a megvilágított út, ahol most
vagyunk a jelen… Akkor mit mondunk? Tudjuk, hogy egyszerre van
itt mind, csak nincs megvilágítva! A múlt is itt van, a jövő is, meg a
jelen is. Tudjuk, hogy létezik, tudjuk, hogy ott van, hogy itt van…
tudjuk,  hogy benne vagyunk,  ismerjük a megtett  utat,  várjuk a
megteendőt, és haladunk az úton, tudjuk, hogy ott van az út… talán
egyszer  meglátjuk  az  egészet  fényes  nappal  bevilágítva… talán
éppen a halál pillanatában, hiszen akkor mindenki megvilágosodik,
mindenki  tud  mindent,  csak  már  nincs  ideje  elmondani  a
többieknek…



Ha pedig tudjuk, hogy egyszerre van itt minden, ilyen módon
elképzelhető  a  múltba,  és  a  jövőbe  látás  képessége  is,  hiszen
vannak érzékenyebb emberek, akiknek meg van világítva minden…

Mégis azt  mondom, jó  hogy nem tudjuk előre a jövőt,  mert
akkor elvárásaink lennének, és gondolatainkkal képesek lennénk
megváltoztatni,  mely  által  elveszítenénk  a  csodát.  A  jövő  még
változhat,  hiszen  tudjuk,  hogy  ott  az  út,  de  számtalan
kereszteződés  lehetséges,  szabad  akaratunkkal  eldönthetjük,
melyik úton menjünk… Akkor máris más lesz a jövő… talán minden
út más, máshová vezet…

Érthető már,  hogy ilyen módon a  folyamatos  döntéseink,  és
gondolataink eredményei vagyunk, ezért is nem látjuk annyira a
jövőt előre, mert bármerre mehetünk…

Persze, érdemes megtartani a középutat, a ló túlsó oldalára sem
szabad átesni!

Most itt vagyok, én vagyok itt a jelenben, ez a feladatom, ez a
mostani életem, ezt élem, az a feladat, hogy tovább haladjak, és
csak éljek, boldogan.

Gyermekkorom képzelete
Öcsémmel rendszeresen játszottunk egy játékot:

Azt  képzeltük,  a  játékmaci  egy  hatalmas  ház,  melynek  a
testrészei a helyiségek, ebben él a család. A játék így mindig abból
állt,  hogy  a  maci  előttünk  ült,  mi  „csak”  képzeletben,
fantáziánkban  barangoltunk  belső  barlangjában,  játszottunk:
Mondjuk,  hogy  most  fürdeni  megyek,  mondjuk,  hogy  alszunk,
eszünk,  játszunk,  vagy  utazunk…

A hasa volt a nappali, minden szál itt futott össze, minden ajtó
ide nyílott, itt jött össze a család, itt volt a TV, a rádió…



A feje a csodálatos szoba, ahol a szemei az ablakok, a fülei a
szellőző nyílások voltak. A legcsodálatosabb ágyat képzeltük bele
baldachinnal, az ablakokon szépséges fodros függönyök, a talajon
puha  szőnyegek,  igazi  varázslatos  meseszoba  ál l t  a
rendelkezésünkre,  ha  pihenni  akartunk.

Egyik kezében a konyha, a másikban fürdőszoba, a lábaiban
alkotóműhely, ahol festeni, varrni, hímezni, írni lehetett, no meg
csak úgy játszani is. A másik lába pinceként szolgált, ott a raktár
kapott helyet,  ahol mennyei mannákat tároltunk végeláthatatlan
polcsorokon… Minden földi jó,  földi,  és égi kényelem ott volt a
tüneményes mesevilágunkban.

A  maci  egy  élő  gépezet  volt,  úgy  képzeltük  el,  hogy  a
vérkeringése fűti,  hűti, ezért nem kell külön kályha bele, mégis
mindent pont úgy tud tenni, mint egy igazi maci: Járni, aludni, ülni,
sétálni.  Ebben  a  csodálatos  világunkban  indultunk  mindig
világkörüli  útra, az ablakból kényelmesen figyelve a panorámát.
Emlékszem,  mennyire  jó  játék  volt!  A  mesés  macigépezetben
minden  egyes  sejtnek  külön  feladata  volt,  együtt  alkották  az
egészet!

Arra gondoltunk, mi van, ha mi magunk is egy ilyen hatalmas
gépezetnek  az  apró  alkatrészei  vagyunk,  és  úgy  végezzük  a
feladatunkat, ami ránk van bízva, de kicsinységünk folytán nem
láthatjuk soha az egészet, legalábbis, amíg itt a Földön élünk? Nem
tudhatjuk  pontosan,  milyen  gépezetnek  a  mikro  milliméternyi
alkotórészei vagyunk… De fontos a feladatunk, hát végezzük, mert
ez  a  dolgunk,  dolgozunk a  nagy egészért,  hogy az  tökéletesen
működjön… Mostanában sokszor eszembe jut,  milyen „tudattal”
játszottunk…

Egy gépezet apró alkatrészei, egy ilyen óriásmaci pici sejtjei,
egy hatalmas egész piciny atomjai, vagy egy óriás ember sejtjei,
kiknek meghatározott feladatai vannak…



Talán még igaz is volt a játékunk, a mesevilágunk? Hiszen egy
végtelen, határtalan EGYSÉG-MINDENSÉG részei vagyunk…

Megbocsátás
Minden  eseményért  te  magad  vagy  a  felelős!  Mindent

magadnak vonzottál be az Univerzum törvényei szerint. Tudod, a
gondolat hatalma… Ne hibáztass másokat a saját problémáidért!
Önmagadnak  is  bocsáss  meg!  Ha  önmagadnak  megbocsátasz,
másoknak is  meg tudsz.

Gondold  végig,  ha  már  megtörtént,  úgysem  tudod
megváltoztatni,  lehet,  hogy  így  kellett  lennie.  Ha  ezt  minden
alkalommal  gyakorolod,  amikor  mérges  leszel,  haragszol,  így
sikerülni fog elengedni. Biztos, hogy mindennek pont így kellett
megtörténnie, hiszen rájössz te is – ha még eddig nem jöttél rá –
véletlenek nincsenek! Fogadd el  az eddigi  döntéseidet,  bocsásd
meg magadnak, ha ezért esetleg haragudtál volna magadra!

Sokkal  jobb  a  megbocsátás,  de  annak  olyannak  kell  lennie,
mintha meg sem történt volna! Minden sérelmet elfelejteni, mintha
meg sem történt volna!  Igen,  tudom, hogy nehéz (csak először
hiszed, hogy nehéz!)! Eleinte… Mégis megéri! Senki másért, csakis
önmagadért! Tegyük meg önmagunkért!

Tedd  meg önmagadért!  Neked  lesz  jobb!  Ha  megbocsátasz,
elengedsz egy sor negatív érzelmet.

A másik ember tükör számodra. Nem érdemes ítélkezni, mert
mindenki olyan, amilyen, pont azt testesíti meg ebben az életben,
amiből  tanulhat,  fejlődhet.  Neki  is  olyannak  kell  lennie,  ahogy
nekünk, neked is.

Próbálj  ítéletmentesen  élni,  mindenkit  elfogadni.  Akkor  már
nem is kell megbocsátanod senkinek sem… Ha mégis ítélkeztél,



nem baj, ember vagy! Megtetted, bocsásd meg magadnak! Nézz
mindig mindenkire úgy, mintha most látnád először. Felejtsd el a
múlt fájdalmait, ne a múltat testesítse meg a jelenléte se másnak,
se önmagadnak!

„Nem tudjuk megoldani a magunk által okozott problémákat,
Ha  ugyanúgy  gondolkodunk,  mint  amikor  létrehoztuk  őket!”
(Albert  Einstein)

Valójában  nincs  szükséged  másra,  csak  arra,  hogy  hajlandó
legyél változni, változtatni, elfogadni, befogadni a fényt. Szeresd
meg az életed úgy, ahogy van, engedj, és létezz szabadon! A kulcs
nálad van önmagadhoz és minden általad előidézhető változáshoz,
minden kérdésre magadban van a válasz! Életünk értelme megélni
a szívünkben dédelgetett álmot, mindannyian egyek vagyunk, te is
képes vagy bármire, határtalan szabad lény vagy! Az vagy, ami
lenni szeretnél, nem kell mást tenned, mint hinned!

Hinned az  álmaidban,  az  erődben,  önmagadban!  Ha elestél,
nem baj, állj fel, menj tovább! Tudd, hogy olyan a világ körülötted,
amilyen  szemmel  nézed!  Változtass  a  szemszögeden,  meglátod,
minden megváltozik – benned…

***

De hogyan működik ez a gyakorlatban?

„...sajnos nem tudom a fejem a homokba dugni és azt mondani,
meg  sem  történt  és  hogy  ma  látom  először....  mert  akkor
egyszerűen  csak  hagynám,  hogy  rajtam  élősködjenek.

...biztos én vonzottam be, csak nem találom a megoldást....

...Szerintem  ehhez  a  megbocsátáshoz  az  szükséges,  hogy
érezzem, hogy ők azt a tettet szívből megbánták,. No de addig,
amíg ez  nem alakul  ki  bennük és  a  bocsánat  nem hangzik  el,
nekem sem megy…



Nehéz továbblépnem.... mert azt érzem, hogy ők újra és újra
lehúzzák a bőrt rólam... no ilyenkor? Menj tovább és fogadd el,
hogy ennyit tudtak?

...mi van akkor, ha ez éppen a saját családod? Hagyod magad
továbbra is elhordani vagy elzárod magad ez elől... de akkor én
tenném őket rossz helyzetbe....

...ha tovább segítesz korlátokkal, újra és újra átvernek...

...egyszerűen nem értem, hogy ha ők a tükröm, akkor én lennék
ennyire szívtelen?”

Mindenkinek vannak hasonló szituációi, lehúzói, kizsákmányolói
és olyanok, akik az energiájából táplálkoznak, (mert hagyjuk, mert
megengedjük), de nem az a fontos, hogy a másik ember mit tesz,
vagy mit nem, hanem az, hogy mi hogyan reagáljuk le! Sőt! Az sem
számít, mit tettünk, vagy nem tettünk meg…

Na, persze, könnyű ezt mondani, de aki benne él, annak bizony
eleinte kőkemény, és ha nem figyel magára, bármikor visszaeshet.
Egyszerűen az elme átveszi a hatalmat, és újból ő irányít, olyan
gondolatokat  küld,  hogy az  csak,  na,  és  akkor ismét  felforr  az
agyvíz…

… aztán, amikor kiborul az a bizonyos, akkor megint rá kell
jönnünk,  hogy  ezzel  is  csak  magunknak  ártottunk,  a  világ
mindaddig nem változik, amíg mi negatív érzelmeket küldünk a
tükrünk felé!

- Érdemes elfogadni, hogy ő is mi vagyunk, (hisz mindannyian
egyek vagyunk) és nem azon töprengeni, hogy ők miért teszik, ők
hogyan változzanak, hanem nekünk kell megtenni azt a bizonyos
lépést a változás felé, aztán a környezet, a másik én, ha lassan is,
de biztosan elindul a változás útján!

- Van, aki nem bírja, és távozik, van, aki örökké sanyargatja



magát, van, aki belenyugszik, és megadja magát, van, aki pedig
csak annyit tesz, amennyi tőle telik – többet nem is kell tennie.
Mindenki tegye bele a magáét, amennyi tőle telik! Ez pedig nem
homokba dugott fejet jelent,  hanem elfogadást,  mert ha tudjuk,
hogy a másik ember is mi vagyunk, akkor nem vagyunk képesek
megbántani önmagunkat!

- A tükör nem azt jelenti, hogy szívtelenek vagyunk, hanem azt,
hogy  olyanok  nem szeretnénk  lenni,  de  mivel  folyton  energiát
adunk a nemtetszésünknek, ezért még jobban magunkhoz kötjük
azt!

Minden éremnek két oldala van, ha például nem lenne sötét,
nem ismernénk a fényt, nem tudnánk örülni neki!

Javaslom az elfogadást, érezzük át a másik helyzetét, fogadjuk
el,  hogy  abban  a  helyzetben  nem tudott  mást  tenni… az  tűnt
részéről is  a legjobb megoldásnak! Mindenki előbb saját magát
tegye helyre…

Más részről, hiába él a köztudatban az a mondás, miszerint „az
ember nem válogathatja meg a családját, csak a barátait!” – de
igen!  Bizony,  nem véletlen  vagyunk éppen abban a  családban,
éppen olyan rokonokkal, mert pontosan tőlük kell tanulnunk, nekik
meg  tőlünk!  Az  elfogadást,  a  feltétel  nélküli  szeretetet,  a
megbocsátást, az emberi kapcsolatokat, és minden egyebet, ami
még jön! Semmi sincs véletlen!

Fölösleges időpocsékolás elemezgetni,  honnan jöttünk, merre
tartunk, meg a tudatosodás, felemelkedés, megvilágosodás kérdése
olyan…  elcsépelt  szópárbaj,  mint  a  szeretet  szó,  amire  az
évszázadok során már annyi  minden ráragadt… Manapság már
annyi guru, meg mester van, alig győzzük kapkodni a fejünket… a
végén  még  azt  hisszük,  kevesebbek  vagyunk  nálunk?  Dehogy!
Mindannyian  pontosan  ott  vagyunk,  és  akkor,  amikor  és  ahol
lennünk kell!



Egyben  biztos  vagyok,  és  ezt  már  egy  ideje  tudom:  nem
mondani kell, hanem tenni – ebben az esetben ÉREZNI, és azon túl
semmi sem fontos! Csak az ÉRZÉS!

Buddha mondása: „A megvilágosodás a szenvedés vége”

Kész! – nincs mit magyarázni, amíg szenvedünk, és tocsogunk a
múltban, toporgunk, és fizikailag fáj valamink, nem vagyunk OTT,
és nem érezzük, hogy AZ-ok vagyunk, amiknek lennünk kellene!

Nem érezzük, mert elnyomjuk valódi önmagunkat…

Ellenség
Ha áldást szórsz az ellenségre,

- előbb, vagy utóbb -

meglágyul a kőszíve!


