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Manapság egyre több forrásból hallhatunk a vonzás törvényéről és az emberi elme páratlan
hatalmáról.  Tudósok,  filozófusok,  sportolók,  üzletemberek  és  motivációs  előadók  mind-mind
megerősítik azt a sokezer éves tudást, amely valójában mindig is ott rejtőzött a különféle spirituális
tradíciókban. Mindig is ott volt, a legtöbbünk figyelmét azonban valahogy elkerülte. De ma már
nincs menekvés: a vonzás törvénye (ahogy e jelenséget leggyakrabban hívják) egyre felkapottabb és
egyre többen érdeklődnek iránta. Ennek megfelelően egyre több könyv, film és hanganyag születik a
témában, melyeknek többsége igen hasznos a tanulni vágyók számára, ám ezek korántsem fedik le a
vonzás törvényének valamennyi aspektusát.

Az emberben újabb és újabb kérdések merülnek fel, valahányszor a végére ér egy újabb könyvnek
vagy végig ül egy újabb szemináriumot. És, bizonyos szempontból, ez így is van rendjén. Ha ugyanis
a vonzás törvényének tárgyköre felmerül, szinte mindig találni egy új megközelítést, vagy egy újabb
információtöredéket, mellyel még inkább árnyalhatjuk a képet. Elkötelezettség kell tehát és kitartás,
ha valaki mély és átfogó ismereteket szeretne elsajátítani a tudatos teremtés témájában.

Ezt  a  könyvet  afféle  „haladó”  tananyagnak  szánom,  első  sorban  olyanoknak,  akik  már
megismerkedtek a vonzás törvényének mibenlétével  és  szeretnék még jobban megérteni  annak
működését. Másod sorban pedig azoknak is kiváló segítség lesz, akik még semmilyen forrásból nem
hallottak a tudatos teremtés, vagy „vonzás” fogalmáról. Azoknak pedig, akik már a mesterévé váltak
életük alakításának,  szeretném megmutatni  saját,  egyéni  nézőpontomat,  hogy új  megvilágításba
helyezzem a vonzás törvényének központi tanítását. Ezáltal újabb apró összefüggések tárulhatnak
fel, amelyek segítik ezen tudás elmélyítését.

Nem állítom, hogy ez a könyv egymaga elég ahhoz, hogy valaki maradéktalanul megértse, miről
is szól a tudatos teremtés. Ez egyfelől nem lenne igaz, másfelől pedig szöges ellentétben állna
mindazzal, amit az imént kifejtettem. Egymaga talán nem elég hozzá, de mindenképpen hasznos
támpontot  ad  a  további  tanulmányozáshoz.  A  célom  nem  más,  mint  hogy  egyszerű,  logikus
lépésekkel - szám szerint hat lépésben - szemléltessem az elvet, melyen a vonzás törvénye és a
tudatos  teremtés  alapszik.  Ez  a  könyv  a  lényegre  koncentrál,  így  mentes  mindenféle  elvont
példázatoktól és spirituális sallangtól. Nem kell tehát naphosszat meditáló szerzetesnek lenned, hogy
megértsd a mondanivalóm. Úgy szeretném eléd tárni a vonzás törvényét, ahogy azt én megértettem
és ahogyan számomra a legkönnyebben átlátható, a maga egyszerűségében és nagyszerűségében.
Ennyi bevezető után lássunk is neki!



Első lépés A gondolatok dolgokká válnak
 

Mi  mással  is  kezdhetnénk,  mint  magával  az  alapelvvel?  Ez  lesz  ugyanis  képzeletbeli
tanulmányutunk kiindulópontja, erre fogjuk felfűzni az összes többi állítást, amelyet e könyv lapjain
megosztok. Az alapelv pedig, ahogy azt a fejezet címe is sugallja, nem más, mint hogy a gondolatok
dolgokká válnak. Egyszerű állítás ez, mégis sokan nem értik, vagy egyszerűen képtelenek komolyan
venni, mert azt hiszik, a gondolat valami elvont fogalom, valami nem evilági, ami voltaképpen nem is
létezik. Ez nem is állhatna messzebb a valóságtól. Gondolataink épp annyira valódiak, amennyire mi
magunk azok vagyunk. Tény és való, hogy egy gondolatot nem láthatunk és nem észlelhetünk külső
érzékeinkkel, de ugyanez elmondható a rádióhullámokról is, amelyek nem csak, hogy léteznek, de a
modern technológia számtalan módon fel is használja őket.

Sokan a fizikai valósággal azonosítják a világot, vagyis azon jelenségek összességével, melyeket
látnak, hallanak vagy bármilyen módon érzékelik hatásaikat. Úgy gondolják, hogy a gondolat maga
csupán a tudatukban van jelen, amit nagyjából úgy képzelnek el, mint egy szobát, ahová csak nekik
van  bejárásuk.  Ebben  a  szobában  aztán  bármit  megtehetnek,  amihez  kedvük  szottyan,  vagyis
kedvükre  gondolkodhatnak,  ám  mihelyt  elgondolnak  egy  adott  gondolatot,  az  azon  nyomban
semmivé foszlik. Ezzel a szemlélettel rögtön két probléma is adódik: egyrészt, a tudatunk korántsem
annyira  személyes,  mint  az  gondolnánk,  másrészt  pedig  egy  gondolat  nem szűnik  meg létezni
pusztán  az  által,  hogy  másfelé  irányítjuk  a  figyelmünket.  Az  emberi  tudat  valójában  sokkal
összetettebb, mint azt elsőre hinnénk, de erre a későbbiekben fogunk csak kitérni. Most egyelőre
koncentráljunk a gondolatokra. A gondolatok dolgokká válnak  elv tehát azt állítja, hogy minden
egyes gondolat, ami a tudatunkban megfordul, tovább él, még akkor is, ha már nem foglalkozunk
vele, sőt, mi több, igyekszik megvalósulni fizikai életterünkben is.

 

A világ, mint olyan, szintén nem egészen úgy néz ki, mint ahogy sokáig az emberiség képzelte.
Most, hogy azt gondoljuk, kezdjük végre megismerni a világ és a valóság igazi természetét, könnyen
lehet,  hogy  még  mindig  csak  a  felszínt  kapargatjuk.  A  gondolatok  világa  ugyanúgy  része  a
valóságnak, mint egy darab kő, vagy éppen a lábfejed. Elhamarkodott lenne az alapján ítélni, hogy
mit látunk és mit nem, vagy miről vannak tapasztalataink és miről nem. A tudomány sokáig nem
foglalkozott a gondolatok természetével, sem azok hatásaival a világra. Világos, hiszen tudományos
értelemben nem beszélhetünk valaminek a létezéséről, ha azt a valamit történetesen nem tudjuk
mérni.  Nos,  sokáig  a  rádióhullámok  létezéséről  sem tudtak,  hasonló  okokból.  Aztán,  ahogy  a
tudomány fejlődött, jöttek az újabb és újabb hajmeresztő ötletek és felfedezések, melyek végül odáig
vezettek, hogy kedvünkre telefonálgatunk, böngészünk a világhálón, ha utazni szeretnénk, repülőre
ülünk  és  mellesleg  embereket  küldünk  az  űrbe.  Hiszem és  tudom,  hogy  ismét  fordulóponthoz
érkezett az emberiség. Az ezredforduló legnagyobb felfedezése pedig éppen a gondolatok dolgokká
válnak elv, mely számtalan, ezidáig ismeretlen jelenségre ad választ, mint például a placebo-hatás.

Eddig a tudomány úgy vélte, az emberi tudat pusztán megfigyelője a világnak (vagyis a fizikai
valóságnak, amit sokáig tévesen összekevertek a világ fogalmával). Ma már a tudomány is inkább
afelé az álláspont felé hajlik, hogy a tudat nem csak passzív módon megfigyeli a fizikai valóság
eseményeit, hanem alakítja is azokat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a gondolatok dolgokká válnak elv
a fizikai valóság alakítására vonatkozik. A gondolatok nem alakítják a világot, az ugyanis már rég
kész van, sőt, kiválóan működik a maga szabályai szerint. Nincs mit alakítani rajta. Itt elsősorban a
fizikai valóságon kívüli világra utalok. A világ ugyanis messze nem csak a fizikai valóságból áll. Sok
minden más is van még rajta kívül (például a gondolatok). A gondolatok csakis a fizikai valóságot



alakítják. Semmi hatásuk nincs arra, ami ezen kívül esik. Tekintve, hogy a gondolatok (ahogyan az is
ahogy  a  fizikai  valóságot  alakítják)  részei  a  világnak.  A  gondolatok  tevékenységét  természeti
törvények szabályozzák, következésképpen a rendszer egyetlen eleme nem módosíthatja magát a
rendszert, csupán azt az elemet, amellyel közvetlen kapcsolatban áll (amely, jelen esetben a fizikai
valóság). Erről a „sok minden más”-ról azonban, ami túlmutat a fizikai világon, értelem szerűen, nem
sokat tudunk még.

Annyit lehet tudni a világról, a maga teljességében, amennyi a fizikai valóságban megmutatkozik
belőle, a többit pedig vagy kitaláljuk, vagy nem. Azt például már régóta sejtjük, hogy igen pontos,
igen precíz szabályok alapján működik és néhányat ezek közül már viszonylag jól ki is ismertünk,
például  a  gravitáció  törvényét.  A  vonzás  törvényével,  vagy  épp  a  gondolatok  dolgokká  válnak
törvénnyel  az  a  gond,  hogy  jócskán  túlmutat  az  általunk  belátható  és  tanulmányozható  fizikai
élettéren. Noha bőven van rá alkalmunk, hogy rátaláljunk a fizikai világban képzett „lenyomataira”,
ha az ember tudományos eszközökkel akarja vizsgálni e jelenséget, bizony bajban lesz.

 

Sokan rátaláltak már ezekre a bizonyos lenyomatokra, vagyis kifigyelték a vonzás törvényének
hatásait itt, a fizikai síkon, nem hiába ennyire felkapott ez a téma mostanság. Mi több, egyre többen
teszik meg ezt a felfedezést napról napra. Azok kedvéért azonban, akik ezt még nem tették meg,
elmesélem, mi a legkönnyebb módja, hogy tetten érjük az alapelv működését. Ez a módszer pedig
olyannyira  félelmetesen  egyszerű,  hogy  a  legtöbbeket,  akik  elutasítják  az  alapelv  valódiságát,
szerintem egyes egyedül ez zavar. Ez a módszer pedig nem más, mint hogy nyisd ki a szemed és láss.
Ennyire egyszerű! Nem kell hozzá semmi más. A vonzás törvénye ugyanis megmutatkozik életed
minden eseményében, mindenben, ami a hétköznapok során történt,  történik vagy történni fog.
Minden külső tapasztalatod ugyanis a gondolatok dolgokká válnak elv közbenjárása révén jut el
hozzád, továbbá mindegyikük a te tudatodban gyökerezik. A gondolatok nemcsak, hogy dolgokká
válnak  tehát,  hanem  minden  dolog,  minden  esemény,  ami  valaha  létezett  vagy  megtörtént,
gondolatok  által  látott  napvilágot.  Ami  veled  történik,  jó  vagy  rossz,  azt  egyes  egyedül
gondolataidnak köszönheted, vagyis saját magadnak, hisz te voltál az, aki életre hívta őket. A külső
tapasztalásaid pusztán a tudatodban lejátszódó folyamatok kivetülései a fizikai világra. Az alapelv
egy másik megfogalmazása tehát:  A téged körülvevő világ minden esetben belső világod fizikai
leképezése. Bármivel is találod szembe magadat odakint, a térben és az időben, az valahol benned
gyökerezik. Ezzel pedig elérkeztünk ahhoz az állításhoz, mely a legtöbbekből heves ellenérzéseket
szokott kiváltani. Nevezetesen is, hogy te vagy a felelős életed minden eseményéért és te vagy az
egyetlen, aki változtathat rajtuk. Ezzel az emberek nem szívesen néznek szembe, de, ha elfogadjuk a
gondolatok dolgokká válnak alapelv igazságát, kénytelenek vagyunk belátni ugyanezt a második
állítás kapcsán is.


