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Bevezetés 

 

A boldog élet titkának kulcsát mindenki a saját kezében hordozza akár tud róla, 

akár nem. Ahhoz, hogy valaki megváltoztassa az életét először a gondolatait, 

hiedelmeit és érzelmi állapotát kell átalakítania és csak ezután fog bekövetkezni 

a változás a fizikai életében is. Az univerzum törvényének képlete, miszerint az 

ember saját maga teremti meg a valóságát a gondolataival és érzelmi 

állapotával egyszerűnek hangzik, de a gyakorlatban már nem mindig az. 

Az alábbiakban ehhez a szemléletváltáshoz szeretnénk útmutatást kínálni (mely 

során, a rövid tartalmi lényeget tartottuk szem előtt, hiszen már számtalan 

könyv fellelhető hasonló témával) kihangsúlyozva mi miért működik és miért 

nem, hol követnek el sokan hibát teremtésük folyamán, mi a legfontosabb 

„törvény”, miért vannak „próbák” és mit tegyél amíg megvalósulnak a vágyaid. 

Kellemes olvasást és sikeres teremtést kívánunk mindenkinek! 
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A tudatalatti elméről dióhéjban 

 

- A tudatalatti használatának egyik kulcsa, hogy megértsük, hogy az mennyire 

másképpen működik, mint a tudatos elménk. A tudatalatti használatakor a 

legtöbbször nem is veszi észre az ember, hogy az amit kért meg fog valósulni, 

hiszen nincs egy tűzijáték, ami felhívja a figyelmet arra, hogy „nézd csak, most 

manifesztálódik az, amit kértél, amire vágytál.” Ha állandóan külső bizonyítékok 

után keresgél valaki vagy arra gondol, hogy még nem kapta meg, amit szeretne,  

akkor ezzel az érzelmi állapottal ezt- a „még mindig nem kaptam meg-et” - 

erősíti meg.  

- A megerősítések bizonyítottan hatástalanok, ha az elme béta állapotában, 

azaz éber állapotában hangzanak el, vagyis ha a tudatalattinak üzenünk, akkor 

az alfa illetve a théta állapot a megfelelő.  

- A tudatalatti elmének nincs kapcsolata a külvilággal, nem látja azt. A 

tudatalatti olyan, mintha vak lenne. Laboratóriumi körülmények bizonyítják, 

hogy ugyanúgy reagál a valóságos dolgokra, mint az elképzeltekre.  

- A tudatos elmének van meg az akarata, a tudatalatti elmének az ereje. 

- A tudatalatti elme nem ítélkezik vagy nem keresi az okokat. Pl. Ha 

megkérdeznék tőle azt, hogy tudod, hogy mennyi az idő? A válasz az lenne, 

hogy „Igen, tudom”. Nézd meg hány olyan kijelentést teszel vagy gondolsz 

magadban egy nap, ami nem építő jellegű: „Olyan hülye vagyok. Ez sem fog 

sikerülni. Nekem mindegy.”  

Egy ilyen kijelentés nem okoz „kárt” az emberben, de a túl gyakran elhangzott 

kijelentések megteszik a hatásukat, főleg, ha erős érzelmek is párosulnak 

melléjük. Ezért törekedj arra, hogy ezeket fokozatosan kiiktasd a szótáradból, a 

mindennapi beszédedből.  

- A tudatalatti elme cél orientált és mindig leköti magát, hogy megvalósítson 

egy célt.  
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- A tudatalatti a tapasztalásra reagál a legjobban mivel a tapasztalás során 

összetett és főleg erős érzelmekkel járó reakciót él át az ember. De mivel a 

tudatalatti nem képes megkülönböztetni a valóságot az elképzelt valóságtól, 

ezért megváltoztatható egy domináns hit/gondolat egy-egy témával 

kapcsolatban. A vizualizáció és a közben átélt érzelmek ilyenkor átírják az 

emberben levő domináns gondolatot.  

- A tudatalatti elme akkor reagál jól, ha a tudatos elmét nem használjuk, azaz 

nincs erőfeszítés, elengeded a vágyaidat, nem ragaszkodsz görcsösen ahhoz, 

amit elgondoltál, csupán a gondolattal párosuló érzéshez. 

- Egy dologgal kapcsolatban csak egy gondolat a meghatározó a tudatalatti 

elmében. 

- Ha valamit elvár a tudatalatti, hogy meg fog történni akkor, azt fogja 

létrehozni (az elvárás a lényeg!) Pl.: mindenkinek ismerős az, hogy hipnózis 

során a hipnotizőr azt mondja, hogy „most megégeted a kezed egy 

cigarettával” és valóban az illető kezén megjelenik az égési sérülés. 

- Engedd, hogy megtörténjen, ne forszírozd, hogy megtörténjen.  Minél 

keményebben, próbálod csinálni, annál keményebb lesz megvalósítani azt, amit 

elterveztél.  

 

A teremtés működése a gyakorlatban 

A siker, a boldogság elérése (ami a lelket is boldoggá tesz) nem intellektuális 

módon érhető el, hanem spirituálisan és érzelmi alapon.  Az „átalakulás” alatt 

megtanulunk bízni a belső hangban, hogy higgyünk saját belső vezérlő 

rendszerünkben, hiszen nem létezik olyan út vagy módszer, ami mindenkinek 

egyformán működik és főleg beválik.  
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ALAPVETŐ IGAZSÁGOK: 

Mivel minden EGY, egyvalamiből jött létre, ezért Te is ez a Forrás Energia vagy.  

Gondolataiddal, érzelmeiddel energiát összpontosítasz és így teremted meg a 

valóságodat. 

Amit az ember kínál az univerzumnak, a gondolataival, érzelmeivel, ugyanazt 

fogja látni a fizikai valóságában, a saját életében megnyilvánulni.  

A tudat formálja a valóságot. Először az elmének el kell hinnie ezt az igazságot, 

hogy e szerint a törvény szerint tudj élni, mert ha nem hisz ebben, akkor azt a 

valóságot fogja megteremteni, hogy nem a tudat formálja a valóságot.  

Hasonló a hasonlót vonzza. A hasonló minőségű vibráció a hasonlót vonzza.  
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Miért „nem működik” sokszor a teremtés 

törvénye? 

A teremtés törvénye mindig működik. Akármi jelenik meg az ember életében, 

az mindig a belső vibráció fizikai manifesztációja. A legtöbbször két dolog 

hátráltatja az embereket vágyuk elérésében.  

1 – Türelmetlenség.  

2 – Azt hiszik sokan, hogy a szavaikkal vonzzák be a vágyott dolgot, pedig az 

alapvető, domináns érzés az, ami döntő. 

 

Döntsd el, mi az, amit valóban szeretnél? 

Amikor akarsz valamit, az Univerzum annak megfelelően reagál, hogy belül 

milyen a kapcsolatod az adott témával, milyen a viszonyod az adott dologgal.  

Ha eddig nem voltál tisztában azzal, hogy mit szeretnél és különböző 

gondolataid, érzelmeid voltak egy dologgal kapcsolatban, akkor ez is 

manifesztálódott az életedben, vegyes tapasztalások.  

Példa: 

Ha valaki bemegy egy utazási irodába és azt mondja: 

„Egyiptomba szeretnék elmenni nyaralni. Várjon csak, nem is oda szeretnék 

menni, inkább Görögországba, a barátaim annyira dicsérték. Á, hagyjuk 

Görögországot, szívem szerint Japánba mennék, de ott olyan drága minden.” 

Ezek után az utazási iroda eladója nem csoda, hogy nem fogja tudni mit is 

csináljon, hiszen az ügyfél se tudja, hogy mit akar. Ugyanígy van ezzel az 

univerzum, hogy nem tudja megadni neked azt, amit kérsz, mivel te magad sem 

tudod, hogy mit is akarsz.  

Ezért lényeges, hogy tisztában legyél azzal, hogy mit szeretnél. A 

következőkben ehhez adunk egy pár támpontot. 
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Először is a kérdésfeltevés nagyon fontos, hogy valóban szívből fogalmazd meg, 

mit szeretnél, ne egóból kívánj nagy házat, szép autót, sok pénzt.  

Ami segíthet a megfogalmazásban: 

- Kivé szeretnél válni?  

- Mi az, amit el szeretnél érni? 

- Milyen érzés fog el az álmaiddal kapcsolatban? 

- Mit eredményeznek az álmaid? 

- Mi a célod az vágyaiddal? 

Két akadály, ami rendszerint elő szokott fordulni az embereknél: 

1) A félelem – hogy megengedd magadnak azt, amit szeretnél (hátráltató 

gondolatminták pl.: ezt én nem érdemlem meg, mindenért keményen meg kell 

dolgozni, stb.) és 

2) a rossz beidegződés. 

 

1) A félelem  

A félelem sokszor abból adódik, hogy már a múltban megpróbáltad és 

csalódtál, nem igazán hiszel benne, hogy sikerül, szülői, társadalmi elvárás nem 

engedi, stb. A kulcs az, hogy egyszerűen megengedd magadnak, hogy akard azt 

a valamit, hogy mindezt megérdemled, függetlenül  a múltadtól vagy hogy 

jelenleg mi folyik az életedben. Teljesen természetes az, hogy a belső vágyadat 

fejezed ki és ezt szeretnéd magvalósítani az életedben.  

A vágy szó meglehetősen rossz érzést kelthet sok emberben, különösen 

spirituális körökben. Ez abból adódhat, hogy a vágy szót sokan összekapcsolják 

a szenvedéssel, hiszen a vágy miatt szenved az ember, mivel ha nem kapja meg 

azt, amire vágyott, akkor szenvedni fog. Itt egy alapvető tévedésről van szó. 

Vágy nélkül nem létezne az ember. Természetünkben van a vágy, hogy vágyunk 

valamire, hogy megvalósítsunk valamit. Buddha tanításában, miszerint minden 

szenvedés okozója a vágy, az emberek, mint oly sokszor szó szerint értelmezték 

a kijelentést. Nem a vágy, a vágyakozás a szenvedés alapja, hanem az, hogy az 
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ember azt hiszi, csak a vágya megvalósításával tud boldog lenni. A vágyakozás 

ezért okozza a szenvedést, mert ha nem kapja meg az ember vágya tárgyát, 

akkor már úgy érzi, úgy hiszi, nem lehet boldog. Vagyis a ragaszkodás a 

vágyunkhoz okozza a szenvedést. Ezért hirdeti sok spirituális tan a ragaszkodás 

mentességet. Mindenkivel fordult már elő olyan, hogy csak egy lehetőséget 

tudott elképzelni arra, hogyan lesz jó neki egy adott élethelyzet, de egy másik 

lehetőség bukkant fel, ami vagy ugyanolyan eredményt vagy még jobbat 

hozott. Ezért tartsd észben, hogy a vágyad kitűzésénél a „hogyan” nem számít 

csak a végeredmény. A „hogyan-t” bízd az életre. 

Vágyad megítélésében, ha nem játszik szerepet a sóvárgás, a ragaszkodás, 

hanem egy olyan vágyról van szó, ami felvillanyoz, belülről jön és egyszerűen 

szeretnél átélni és megtapasztalni, akkor biztos lehetsz abban, hogy ez nem 

bűn. 

2) Rossz beidegződés 

 A rossz beidegződés egész egyszerűen arra utal, hogy valaki arra összpontosít, 

amit nem akar és ez köti le ideje és az energiája nagy részét. Hiába szán 

magának az ember  napi 15 percet arra, hogy elcsendesedjen és elképzelje mit 

szeretne, ha nap közben panaszkodik, mérgelődik és vágyával ellentétes 

dolgokra fordítja a figyelmét.  
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Hogyan találd meg, hogy mit is akarsz az 

életben? 

Sokan hangoztatják, hogy egyszerűen nem találják meg, hogy mit is 

szeretnének az életben, csak sodródnak ide-oda. Minden embernek vannak 

vágyai, amiket szíve szerint szeretne átélni. Igazán merned kell őszintének lenni 

saját magadhoz, hogy kimond mire vágysz.  

Első lépésként, teheted azt, hogy egyszerűen leülsz és elkezded leírni, hogy mit 

szeretnél az életben (különbontva részekre, pl. magánélet, karrier, pénzügyi 

helyzet, külső, belső, stb.) 

A megfogalmazásnál ne azt írd le, hogy hogyan fog mindez megvalósulni, 

hanem csak azt, amit akarsz. Most olyan, mintha megnyitnád benső valódat és 

kiengednéd, ami ott van.  Jó gyakorlat, érdemes megcsinálni! 

Miközben írsz, nézd meg milyen érzés önt el. Az érzésre fókuszálj! 

Miért akarod azt, amit akarsz?  

Pl. le szeretnél fogyni, vagy azt akarod, hogy szépnek találd magad vagy hogy 

megcsodáljanak az utcán, hogy milyen szép vagy, azért mert nincs kellő 

önbizalmad és talán így elnyered azt?  

Nem muszáj szóról-szóra megfogalmazni minden részletét, hogy mit akarsz, 

hacsak nem érzed úgy, hogy ezt szeretnéd. Az érzés az, ami döntő.  

Ha a megfogalmazásoknál belső ellenállást, feszültséget érzel, akkor vizsgáld 

meg milyen gondolat, érzés, emlék váltja ki benned mindezt. Ha megtaláltad, 

akkor helyettesítsd pozitív gondolattal és gondolj arra, hogy mit szeretnél, hogy 

a pozitív teremtést erősítsd meg magadban. Ha még mindig érzel ellenállást 

akkor érdemes egy szakemberhez fordulnod, hogy a hátráltató gondolatot meg 

tudd szűntetni.  

Kellő gyakorlás után – negatív érzelem felismerése, abbahagyása, majd 

kérdésfeltevés, mit akarok, a válasz jön szinte magától - már a célodra fogsz 

tudni fókuszálni és a negatív gondolatmenetet meg tudod szakítani. A lényeg, 
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hogy arra fordítsd figyelmed, amit szeretnél. Mit akarsz? Miért akarod azt? Mi 

lesz, ha eléred a kívánt dolgot? Hogy fogod érezni magad? Stb. 

Egy másik játékosabb módszer, ha nyitott szemmel jársz és felírod egy füzetbe, 

amit látsz napközben, mi okoz örömöt, mitől vagy boldog, mitől lennél boldog? 

(Lehet egy TV műsorban látottak alapján, másokat látva, hallgatva, magazinok, 

könyvek, stb.)  

Hogyan kezdj hozzá? 

Az egyik legjobb tanács az, hogy tegyél meg mindent azért, hogy a mostani 

helyzetedből, életedből a lehető legjobbat hozd ki magadnak. 

Emlékezz, hogy nem a kimondott szavak válnak valóra, hanem a közben átélt 

érzelmek.  

Sokan meg akarják győzni magukat, hogy „jól érzem magam”, (és szavaikkal a 

valódi érzelmeiket próbálják elnyomni) de belül nem érzik ugyanazt. A vibrációt 

kell megemelni azzal, hogy jobban érzed magad és olyan dologgal foglalkozol, 

ami örömöt okoz, mindezt minél gyakrabban. 

Gyakran esnek emberek abba a hibába, hogy most aztán ezt tökéletesen kell 

végigcsinálni ahhoz, hogy megvalósuljon a vágy, amit szeretnének. Ez, ami 

persze egy félelem, rögtön ellenállást kelt az emberben. Azt hiszik, hogy akkor 

mostantól már nem lehet rosszul érezni magukat, nem lehetnek negatív 

gondolatai, mert akkor már ezzel ellendolgoznak a vágyaiknak. Ez egyszerűen 

nem így működik.  

Azzal, hogy ellenállást ébresztesz magadban, hogy azt hiszed vagy úgy érzed, 

hogy egy negatív gondolat vagy egy haragos pár perc (akár több is) árt a 

végső célodnak, rettegni fogsz attól, hogy ilyen gondolataid /érzelmeid 

támadnak és ez a belső állapot –a rettegés vagy félelem tart majd távol a 

vágyadtól. Mivel (feszülten) kontrolálni akarod a gondolataidat és az 

érzelmeidet ellenállást keltesz magadban.  

Ha a negatív érzelmeiddel viaskodsz, bírálod őket, saját magadat, ellenállsz 

nekik, elnyomod őket, ezzel feszültséget, ellenállást hozol létre magadban, 

ami a természetes energiaáramlásodat akadályozza.  
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Úgy próbálja sok ember élni az életét, hogy kontrolálni akarják magukat, hogy 

helyesek, megfelelőek legyenek a gondolataik és az érzelmeik (viszonyítva 

valamilyen normához.) Ebbe egész egyszerűen bele lehet bolondulni, hiszen 

állandóan az ember csak küzd és küzd, harcol és harcol és ezzel ezt a harcolást 

és küzdést – önmagával és a világgal – erősíti meg és teremti újra. 

Azzal, hogy elnyomnod a negatív érzelmeket/gondolatokat éppen a 

természetes belső üzenetnek állsz ellen, ami figyelmeztet, hogy olyan 

gondolataid/érzelmeid vannak, amik nem a boldogságodat szolgálják.  Vagyis, 

amikor negatív érzelmet érzel, akkor annak az üzenettartalmát vedd észre és ne 

vessz el a negatív érzésben. Sose az „első” negatív gondolattól, érzéstől érzed 

magad rosszul, hanem amikor azt „továbbviszed” és már a 100-adik, 300-adik 

hátráltató gondolatnál jársz.  

Pl. mikor mérges vagy, ahelyett, hogy ezzel ellenkezel (mert hiszen ilyenkor 

olyat teremtesz ezzel, amit nem szeretnél) mond ki magadban, hogy bizony 

mérges vagy, de mit tehetsz most abban a pillanatban, hogy ne legyél mérges. 

Azzal, hogy kimondod, hogy valóban hogyan érzel, kimondod az „igazságot”, 

ami „felszabadít” és már nem fogsz ez ellen ellenkezni. Az érzés jön és megy.  

Gyakorlással egyre többször fogsz a számodra megfelelő állapotba kerülni, ha a 

negatív érzés elején már felteszed a kérdést, mit akarsz valójában? Majd erre 

fordítod a figyelmed.  

Gyakorolni kell, ennyi a siker záloga! Sokan ezt felejtik el, hogy nem megy 

rögtön egyik napról a másikra. Itt is gyakorolni kell és tényleg működni fog! 
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A megerősítésekről 

 

A megerősítések a hasznodra vannak, hiszen a kimondott szónak is nagy az 

ereje, főleg ha minél többször mondasz ki valamit. Ha életed bármelyik 

területén szeretnél javítani, nézd meg, hogy általánosságban miket szoktál 

mondani, gondolni az adott témával kapcsolatban. Pl. ha párkapcsolatról van 

szó, ha pénzről, az éltről, stb. Rögtön fel fog tűnni, hogy bizony vannak a 

vágyaiddal ellentétes beidegződéseid, amiket viszont megerősítésekkel képes 

vagy helyettesíteni.   

Szeretnénk egy pár tanácsot adni, amire érdemes odafigyelni. 

Olyat megerősítést válassz, amiben tényleg hiszel, amitől tényleg jól érezed 

magad. A megerősítések nem használnak, ha számtalanszor ismételgeted és 

próbálod meggyőzni magad a tartalmáról. (Itt is hagyatkozz a belső 

érzelmeidre.)  

A megerősítéseknél, használj jelen időt és csakis pozitív kijelentéseket. Pl.: 

Sikeres vagyok. Szép az alakom. Jól érzem magam a bőrömben. 

 

A belső vibrációd, érzelmi állapotod tükröződik a fizikai világban, nem a kiejtett 

szavaid. 

Nagyon fontos a fokozatosság elve. Ha magad alatt vagy, akkor ritka az az 

ember, aki egyből el tud jutni érzelmileg egy sokkal pozitívabb állapotba. Pl. ha 

úgy érzed, hogy egy boldog és sikeres emberré szeretnél válni és azt 

mondogatod, „Szívem tele van szeretettel, boldog és sikeres vagyok” az nem 

fog működni, mert az elme nem hiszi ezt el abban a negatív érzelmi állapotban. 

Viszont az pl. hogy „készen állok arra, hogy minél több boldogságot és 

szeretetet érezzek a szívemben”, már hihetőbb és valószínű nem kelt ellenállást 

benned, nem akarod meggyőzni magadat semmiről, amit az elméd nem hisz el. 

Sokszor az ugrás túl nagy a célhoz, ezért érdemes a célodat kis, apró részletekre 

lebontani és ezekre megfogalmazni megerősítéseket.  
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 Nyitottá válni és hagyni, hogy megtörténjen 

Miután megfogalmaztad a vágyaidat, hagyd, hogy az Univerzum végezze a 

dolgát. Te már elvégezted a sajátodét – megfogalmaztad, hogy mit akarsz, 

mostantól hagyni kell, hogy az Univerzum végezze az ő dolgát. Nyitott elmével 

és szívvel várni a megvalósulást. Ne gondolkozz azon, hogy hogyan fog mindez 

megtörténni.  

Az elengedéssel elengeded, hogy hogyan fog megvalósulni a vágyad és azt is, 

hogy mikor. Ugyanakkor nyitott maradsz arra, hogy még valami számodra jobb 

dolog történjen, mint amit kértél. Pontosan „az egyenletnek” azt a részét 

engeded el, amit annyira szeretnél (főleg az egód) kontrolálni. 

Nagyon fontos!!!  

Itt szeretnénk egy rövid mondanivalót idézni, ami segíteni fog mindenkinek 

saját életének teremtésében és rávilágít arra, hogy miért adja fel sok ember 

félúton vágyai megvalósítását. Egyben elmondja mit tehetsz, hogy ez ne 

forduljon elő veled. 

Az alábbi kis rész megtekinthető videó formájában is.  

Link: www.szeretetiskolaja.hu (videók menüpontban „Az egyik legfontosabb 

tanács” című klip. Illetve a youtube.com oldalon a szeretetiskolaja 

csatornájának oldalán szintén ugyanez a című videoklip.  

 „Biztosan emlékeztek rá, hogy a „Titok” című filmben volt egy nagyon fontos 

rész a szenvedéllyel kapcsolatban. Miszerint legyél szenvedélyes, legyen 

benned szenvedély és mindezt tedd játékosan, játékos módon.  

Játékosan állj hozzá mindahhoz, ami veled történik, legyél hálás mindazért, 

hogy mindazt, ami veled történik játékosan tudd felfogni és pont ezért sokkal 

többet tudj vele kezdeni. Sokkal kreatívabb tudsz lenni, így engeded, hogy a 

dolog/vágyad rugalmasabb, alakíthatóbb, bővíthetőbb, könnyebben 

változtathatóbb legyen.  Játssz! Játssz ezzel az energiával. Ez teszi lehetővé, 

hogy a fizikai valóságod olyan legyen, mint az agyag. Játssz, hogy formázhass! 

http://www.szeretetiskolaja.hu/
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Ha egy alacsonyabb energia szintről állsz neki, akkor az agyag megkeményedik. 

Ilyenkor nem változik meg. De ha játékosan állsz hozzá, akkor megpuhul és 

ismét agyag lesz, formázható, gyúrható, változtatható és összhangba kerül a 

negyedik univerzális törvénnyel: „ A változás az egyedüli állandó dolog.” Tehát 

ha te is játékosan állsz hozzá, akkor te is könnyebben alakíthatóbbá válsz. És 

ennek a következményeként a fizikai valóságod is visszatükrözi a te játékos, 

alakítható állapotodat. Könnyebben lehet megváltoztatni a vágyad és téged az 

egyik dologból egy másikba.  

Szóval, és ez most nagyon, nagyon, nagyon fontos! 

Itt lép be sokszor a fizikai elme, hogy kontroll alatt tartsa a környezetét. 

Beszéltünk már arról, hogy amit kifelé adsz magadból azt kapod vissza, az elme, 

mivel azt hiszi, hogy csak a fizikai valóság létezik, azt fogja hinni, hogy ha nem 

azt látja viszont a környezetében egy az egyben, amit szerinte kifelé mutat, 

akkor valami nem stimmel. 

Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy ez az a pillanat, amikor a saját 

paradoxonotok csapdájába estek bele.  Annak ellenére, hogy igaz az, hogy amit 

kifelé adtok, azt kapjátok vissza, a lényetek minősége határozza meg a külső 

körülményeiteket, az első manifesztáció legtöbbször, különösen a ti idő –tér 

valóságotokban – az első visszatükröződés ugyan olyan lesz, mint előtte.  Mert 

ez adja meg a lehetőséget nektek, hogy másképpen reagáljatok ugyanazokra a 

körülményekre és ezzel megerősítsétek, demonstrálni tudjátok azt a tényt, 

hogy valóban megváltoztatok.  Mivel másképpen reagáltok a körülményekre, 

annak ellenére, hogy azok ugyanazok, így működik a dolog. 

Tehát a legtöbb esetben az első visszatükröződés egy visszhangja lesz annak, 

hogy milyen volt a múltban.  Nem szabad úgy reagálnod erre a visszhangra, 

mintha az a mostani állapotodnak megfelelő visszatükröződése lenne. Úgy kell 

reagálnod, mintha tudnád, hogy ez csak egy visszhang és az, ahogy most 

reagálsz a körülményekre fogja végérvényesíteni, hogy valóban megváltoztál és 

már egy másik vibrációt képviselsz és ez fogja ténylegesen megváltoztatni a 

körülményeket. Ez a vibráció lesz a bizonyíték arra, hogy te valóban 

megváltoztál. Mert ha ugyanúgy reagálsz a régi körülményeidre, akkor nem 

változtál meg. Ez olyan, mintha egy kicsit tesztelnéd saját magad. Mintha adnál 

magadnak egy lehetőséget, hogy lásd, hogy valóban akarod-e hogy 
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megváltozzanak a körülményeid, ugyanazokat a körülményeket helyezed 

magad köré, hogy lásd valóban másként reagálsz-e, üzenve ezzel, hogy 

ténylegesen megváltozott a vibrációd minősége. Miután ezt megtetted, fog a 

fizikai körülményed visszatükröződni úgy, hogy valóban megváltozik. Tehát ne 

higgy az első visszhangnak, hogy valamit rosszul csináltál.” 

 

 

Mit csinálj a megvalósulás közben? Mivel 

foglald le magad? 

 

Végezz olyan tevékenységet, ami örömöt okoz. Az öröm emeli az ember 

vibrációját és közelebb viszi vágyi megvalósulásához. Teljesen mindegy mi okoz 

örömöt, az öröm érzése vonzza be a többi élményt, ami szintén örömöt fog 

okozni.  

Ennek az ellenkezője is igaz, ha azon bosszankodsz, hogy miért dicsérték meg a 

kolléganőd új blúzát, a tiédet meg kevésbé vagy hogy miért adták meg azt 

lesgólt a hétvégi meccsen, azzal is számodra nem építő jellegű vibrációban 

vagy, mivel bosszankodsz. Tehát alapvetően legyél emelkedett hangulatban 

vagy gondolj arra, amitől jól érzed magad. (Olyan dolgokat nézel az interneten, 

a TV-ben, olyan dolgokról olvasol, olyan dolgokról beszélsz.) 

 

Hogyan érezd tudatosan jól magad minél többször?  

Minél többször végezz olyan tevékenységet, ami szívből jön, amivel 

„megvalósítod önmagad”.  Biztosan van olyan, amit már régóta halogatsz, pl.: 

gyerekkori álmok. Elég, ha csak el kezdesz foglalkozni vele, nem kell a 

tökéletességre törekedni. A lényeg, hogy kezdj el vele foglalkozni. 
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Továbbá, a figyelmed, a gondolatod és ezzel az energiád nagy részét arra 

fordítod, amit szeretnél, amilyen érzést át akarsz élni.    

A múlt felidézése, mit történt veled, ki mit csinált veled, tőled független 

dolgokra való koncentrálás-nagyvilágban mi történt, majd az erről való 

panaszkodás, aggodalom a jövő miatt, ami meg sem történt,  ezzel  mind-mind 

elpazarolod az energiád és megerősíted azt, hogy továbbra is ilyen érzések 

járjanak át. Ezt szeretnéd? Ha nem, akkor arra fordítsd a figyelmed, amit 

szeretnél.  

 

 

Gyakorlat: 

Készíts egy listát, az egyik oldalon „ezeket nem szeretem csinálni, nem érzem 

jól tőle magam”, a másikon „ezeket szívesen végzem és jól érzem magam 

tőlük”.  A „negatív” listád legyen minél részletesebb és minél hosszabb, mert 

ebből fogod látni, hogy mit szeretsz csinálni, illetve így a „kellemetlen” 

tevékenységeket át tudod fogalmazni olyanná, hogy mit szeretnél helyette 

csinálni, milyennek szeretnéd látni azt a tevékenységet az életedben.  

A lista leírása után végezz egyre több dolgot, amitől tudod, hogy jól érzed 

magad. 
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A negatív gondolatoktól, érzelmektől való félelem és az 

ezzel járó ellenállás 

Ha már nem állsz ellen a negatív érzelmeknek, azok csak áthaladnak rajtad és 

így már nem lesz benned harc. Ilyenkor, ha gyakorlod, hogy Te vagy az, aki 

választ, hogy hogyan akarod érezni magad az életedben, akkor idővel egyre 

többször fogod jól érezni magad. 

Sokan küzdenek az érzelmeikkel, mert azt hiszik, hogy az érzelem az, amitől 

rosszul érzik magukat. Ami igazán okozza a rossz érzést az az ellenállás, amit 

kifejt az ember az érzelmeivel szemben. Ahelyett, hogy engedné átáramolni 

őket, megpróbálja lenyomni, nem gondolni rá, figyelmen kívül hagyni és mással 

foglalkozni. (Gyorsan valamivel foglalatoskodni kezd, mint pl. TV, sport, 

takarítás.) 

 Mikor érzelmeidre figyelsz, ráébredsz, egy önismereti utazáson vagy, ahol 

kommunikálsz a belsőddel és egyre jobban és jobban elfogadod magad úgy, 

ahogy vagy, elkezded valóban szeretni azt, aki vagy. A jó érzés a létezéstől van, 

azért mert vagy, mert élsz és már nem fűződik egy külső körülményhez. 

Egy lista arról, hogy milyen kijelentésekkel, hiedelmekkel szokták az emberek az 

érzelmeiket blokkolni: 

- nem szabad sírni, 

- nem vagyok ideges, 

- nem vagyok szomorú, 

- egy férfi nem sír, 

- ha kimutatom az érzelmeimet az a gyengeség jele, 
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Az érzelmeket át kell élni, el kell őket fogadni, „üdvözölni” kell őket és el kell 

őket engedni. Ha elismered és elfogadod, hogy teljesen rendben van az, ahogy 

éppen érzel, ez nem bűn és ezzel nem saját magadnak ártasz, hanem a 

vezérlőrendszered jelez vissza, hogy nem áll összhangban az, amit szeretnél a 

jelenlegi gondolataiddal. Az érzelmeid jönnek és mennek, nem kell 

azonosulnod velük, nem határoznak meg téged, hanem jeleznek neked.  

Az egyik legfontosabb dolog –ismét – hogy ne azon „agyalj”, hogy amikor 

felbukkannak az érzelmeid, akkor most megint „helyesen” cselekszel- e vagy 

sem. „Most akkor jól csinálom?” Ez ellenállást szül. 

Emlékezz rá, hogy az érzelmek nem problémák, azok csupán jeleznek neked. Az 

érzelmeket nem kell megoldani, hanem el kell őket fogadni és átengedni 

magadon.  Fokozatosan megérted, hogy az érzelem az élet velejárója, amikor 

elindulsz egy cél felé és feltörnek belőled az érzelmek, nem fogod feladni vagy 

abbahagyni azt, amit elkezdtél. Tudd, hogy csupán belső rendszered beszél 

hozzád.  
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ARANYSZABÁLYOK-ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Sikeres teremtést kívánunk mindenkinek! 

 

Szeretet Iskolája 

www.szeretetiskolaja.hu 

Elfogadod a jelenlegi helyzeted, megbékélsz saját magaddal, hogy 

itt és most, ahol éppen tartasz, az rendben van.  Elfogadod és 

szereted magad. 

Tudatosan éld úgy az életed, hogy minél többször jól érzed magad.  

A belső érzelmi állapotod fog tükröződni a külvilágodban, minden 

„témával” kapcsolatban. Éppen ezért tedd fel magadnak minél 

többször az alábbi kérdést: 

Mi a következménye annak, amire most gondolok? Amire most 

gondolok/ahogy most érzek az kihatással lesz a tapasztalatomra. 

Vajon olyan gondolataim, érzéseim vannak, amiket meg szeretnék 

tapasztalni? Mitől érezném most jobban magam? (Lehet az 

gondolat, tevékenység, bármi.) 

 

http://www.szeretetiskolaja.hu/

