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ROBOTPILÓTA ÜZEMMÓD 

Manapság divatos szóhasználat, Tolle is megemlíti írásában, a robotpilóta üzemmód. 
Ez a megnevezés nagyon találó, hiszen időnk nagy részét az automatikus cselekvé-
seink töltik ki még akkor is, amikor ezek már nem szolgálnak minket. 

Létezik ugyanis bennünk egy “robotpilóta”, amit nem a vágyaink, hanem a hitünk, az 
uralkodó elvárásaink irányítanak. 

Beszéljünk a tudatalattinkról! 

Néhány emberi jellemzővel kezdem: 

Bár mi emberek tudatos lényeknek tekintjük magunkat, de az igazság az, hogy a 
döntéseink 90%-át belső mechanizmusunk automatikusan, érzelmi alapon hozza 
meg. Csak utólag keresünk a döntésünk igazolására szolgáló logikusnak tűnő,  
racionális érveket. 
Ezért hatnak ránk olyan erősen a jól elkészített reklámok, az érzelmeket alaposan 
megmozgató filmek, a jó duma, a jóbarátok, ismerősök véleménye stb. mert mindez 
az érzelmeinket befolyásolva közvetlenül a tudatalattinkba, az automatikus  
döntéshozó központunkba épül be. 

Az igaz, hogy vészhelyzetben ez az automatizmus a testi épségünket és esetenként 
talán az életünket is megmentheti azzal, hogy a veszély felismerésekor képesek 
vagyunk gondolkodás nélkül azonnal, vagyis nagyon gyorsan cselekedni. 

Ilyenkor szoktuk utólag mondani, hogy nagyon megijedtem! 

Tudod-e, hogy nem azt hisszük, amit látunk, hanem azt látjuk meg a világban, 
amit hiszünk? 
 
Mindenki a “saját valósága” szerint érzékeli a világot, a szűrő szerepét a figyelmünk 
irányulása és a hitvilágunk tölti be. 

Ez egy hatalmas csapda! 

Az agyunk nem képes a ránk zúduló hatalmas információ mennyiséget feldolgozni, 
nem elég gyors és nem áll rendelkezésre a szükséges “adatfeldolgozási” kapacitás 
sem. 

Ráadásul az elménk hajlamos átsiklani az ismeretlen dolgok felett. 
 
Amiről nem tudunk (például egy üzleti lehetőség), az számunkra nem is létezik. 
Ha valahol mégis találkozunk vele, nem ismerjük fel a jelentőségét, átsiklunk 
felette. 

Tudatunk kénytelen szelektálni, automatikus reakciókat beépíteni, hogy lépést tud-
junk tartani a gyorsan változó külső világgal. 

Íme, megkerült a saját robotpilótánk, de nevezhetjük a szokásainknak is! 
 

Tanuljuk meg néha kikapcsolni a robotpilótánkat! 



Amikor szokásaink már elavulnak, nem szolgálnak minket, tanuljuk meg kikapcsolni 
ezt a robotpilótát, és programozzuk újra. 

A tanulás célja legyen az új dolgok megismerése, a második a megszerzett elméleti 
tudás begyakorlása, olyan cselekvéssé alakítása, amit a tudatalattink segítségével 
szinte automatikusan, gondolkodás nélkül tudunk végrehajtani. 

A tanulás során először is a saját robotpilótánk átprogramozását, ezután pedig 
a gyakorlással a finom programozását végezzük el.  

Ha valamit meg akarunk tanulni, azt gyakorolnunk kell! 

Eleinte ügyetlenül csináljuk, de idővel egyre ügyesebbek leszünk és végül, feltéve, 
hogy nagyon akarjuk a változást, és a figyelmünk ott marad, a mestereivé válunk az 
elhatározott célunknak. 

Még egy nagyon fontos dolog, és ez a beállítottságunk. 

Ha pozitív a hozzáállásunk az élethez, akkor a “lehetőségeket” látjuk benne, 
azokra koncentrálunk. 
Emiatt a dolgok legnagyobb része sikerülni is fog nekünk. 
A tudatalattink úgy hajtja végre a dolgokat, hogy igazolja a hitünket. 

Ha negatív a hozzáállásunk, akkor is igazunk lesz, mert a tudatalattink hűségesen 
ezt a parancsot is hibátlanul hajtja végre. 

Csak ebben az esetben kudarc kudarcot követ, siralmas a végeredmény, hiszen 
tudatalattink most is igazolja hitünket. 
 

Mi köze van mindennek az életünk nagy kérdéseihez, vagy a problémák megol-
dásához? –  kérdezheted joggal. 

Véleményem szerint nagyon is sok! 

Néhány kérdéssel szeretném segíteni ennek felismerését. 

– Jogosan reméled-e a problémáid megoldódását, ha továbbra is mindent ugyanúgy 
csinálsz, mint eddig? 

– Szerintem nem! 
Hiszen problémáid éppen abból adódnak, ahogyan eddig csináltad a dolgokat. 

–  Elegendő elhatározni, hogy mostantól másként csinálom a dolgokat, ha tudom, 
hogy a cselekedeteink 90%-a automatikusan történik meg? 

– Szerintem nem! 
Gondolj a legutóbbi újévi fogadalmadra! A nagy elhatározások általában jó, ha két 
hétig kitartanak, aztán elsodorja őket a napi rutin. 

– Képes leszel bármit is sikeresen megoldani, elérni, ha jelenleg pesszimista a  
beállítottságod? 

– Szerintem nem! 

Minden nap és mindig változunk, máshogy látunk dolgokat, fejlődünk. 

Ez a változás nagymértékben függ attól is, mennyire tudtunk változtatni régi, elavult 
nézeteinken, szokásainkon, mennyire figyelünk megérzéseinkre, amik vezetnek  
minket. 

Mennyire figyelünk befelé és javítjuk, amit kell. Mert minden belőlünk indul és tőlünk 
változik. 



Van remény, de kőkemény munka a változások keresztülvitele, mivel először saját 
magunk megváltoztatásán kell dolgoznunk! 
 

Mert az ember bármit elérhet és bármivé válhat, amiben hinni tud. 
(A vonzás törvénye) 

 

Életünk megváltoztatásához a szokásaink és a beállítottságunk lépésről lépésre 
történő változtatását kell megoldanunk. Ehhez pedig jó lenne azt is tudni, mi miért 
történik velünk. 

Folyamatos reakcióban vagyunk az akció helyett, jönnek az ingerek, és erre 
reagálunk, tv-ben látsz valamit, olvasol valamit az interneten, mész az utcán és látsz, 
hallasz valamit, stb…. és már ott vannak azok a gondolatok, amik tudattalanul 
mennek. Biztos jártál már úgy, hogy vezetés közben, vagy a buszon utazol, és 
fogalmad sincs, mi volt az, amit a megtett 3 – 4 km alatt láttál. Teljesen ki tud kerülni 
az ember a jelenlétből. Teljesen bele tud merülni az ember a gondolataiba, és abba, 
hogy mi a múlt, mi a jövő. Állandóan a múltban és a jövőben bolyongunk, ami 
kibillent a jelenlétből. 

Folyamatosan megy ez a belső monológ, amivel nagyon nehéz megküzdeni. 
Biztosan ismered azt a kis történetet, ami talán Tolsztoj egyik regényében volt:  
Egy kertben kincset rejtettek el, ami azé lehet, aki megtalálja. Egyetlen feltétele volt, 
hogy megtalálják: kincskeresés közben nem szabad a fehér elefántra gondolni.  

Senki nem találta meg a kincset, hiszen attól a pillanattól kezdve senki nem tudta 
kizárni gondolataiból a fehér elefántot. A fehér elefánt pedig nem is létezett.  

Viszont arra képesek vagyunk, hogy a figyelmünket eltereljük. És amire a 
figyelmünket irányítjuk, az fog naggyá nőni az életünkben. A fenti történetben a 
résztvevők figyelmét elterelték a nem létező fehér elefánttal, így az nőtt naggyá. Ha a 
résztvevők valamelyike képes lett volna elterelni a figyelmét a fehér elefántról a 
kincsre, megtalálta volna. Ha folyamatosan megy egy pozitív mantra, és a 
figyelmedet arra irányítod, akkor ez a pozitív megerősítés fog naggyá nőni és fizikai 
formában is megjelenni az életedben.  

Jól tudod te is, hogy jelen világunkban célzottan szándékoznak figyelmünket 
„félelmetes” dolgokra irányítani. Azt is látod, mi lett az eredménye azoknál, akik nem 
tudják erről a helyzetről elterelni a figyelmüket.   

 
Kutatásokkal igazolták, ha jön egy negatív gondolat, 3 szívdobbanás kell ahhoz, 
hogy a neuro peptideken és az idegrendszeren keresztül minden sejtünk tudatosítsa, 
hogy baj van. És ugyanígy, ha a figyelmünket pozitív tartalmakra irányítjuk, amit 
szeretnénk naggyá növelni az életünkben, három szívdobbanás kell ahhoz, hogy 
sejtszinten átalakuljanak a dolgok. A gondolkodásunkkal géneket kapcsolunk be 
és ki attól függően, amire figyelünk. A tét pedig nagy. Megbetegszünk, vagy 
egészségesek maradunk. Mindenki maga választhat. 

Bizonyították, hogy egy 8 hetes meditációs kurzus teljesen kezdő számára 1900 gént 
kapcsol be. Ennek mintegy fele stresszoldó és egészségjavító gén. Ez azt jelenti, 
hogy sejtmag szinten vagyunk képesek a gondolatainkkal alakítani a testünk 
állapotát. Ennek a kulcsa a jelenlét. Az, hogy napjaink nagy részén figyelmünket oda 
irányítsuk, ahol éppen vagyunk. 



A fizika és az egész materialista „vallás” azt mondja, hogy csak az öt 
érzékszervünkkel érzékelhető világ létezik, miközben olyan dolgokkal is foglalkozik, 
mint az elektron, kovalens kötés, hidrogén – és oxigén atom, melyek egyike sem az 
öt érzékszervünkkel megfogható világ részei. Mind szellemi entitások, matematikai 
formulák, ami olyankor hasznos, amikor a fizikus ki akarja ezeket számolni. Nem 
léteznek a valóságban. Azért dolgoznak velük, mert nagyon praktikus 
következtetésekre lehet általuk jutni. Ezzel összhangot tudunk teremteni a világban, 
a saját világunk megismerésében.   

A materialista szemlélet azt mondja, hogy te test vagy, aki a halállal elmúlik, a 
tudatod pedig az agyadnak egy mellékterméke. Közben pedig a fizikának az egyik 
legfontosabb ága, a kvantumfizika azt bizonyítja be, hogy amit te észreveszel, azzal 
a világodat teremted, és pillanatról pillanatra változtathatsz rajta.  

A gondolat, a tudatállapot határozza meg azt, hogy mi az, amit tapasztalunk a 
világban. Attól függ, hogy a figyelmedet mire irányítod, az erősödik, és ez teremti 
meg a valóságodat.  
Mész egy ismeretlen utcán, és nézegeted a kirakatokat, miközben az elhaladó 
járműveket észre sem veszed. Nincs a valóságodban, mintha nem is lenne. Ha a 
járműveket nézed, akkor azt látod, hogy mekkora a forgalom, és nem is tudsz arról, 
hogy a boltok, kirakatok egymást érik melletted. Tehát a figyelmed fókusza teremti 
meg a saját valóságodat. 

 

 

MINDEN PILLANATBAN TEREMTÜNK 

Amikor arról beszélek, hogy kívánságaid valóra válnak, ezzel nem mondok semmi  
újdonságot, hallottad már tőlem, és mástól is számtalanszor. 

Rendkívül fontos tehát, hogy fenntartsd a csak jó események iránti várakozás  
lelkiállapotát magadban, és gondolkodásod szokásos módját kizárólag a megértés, 
együttérzés, az igazságosság és a szeretet alapján alakítsd. 

Egy levélíró e-mailben ecsetelte életét, majd azt kérdezte, hogyan gondolkodhatna 
pozitívan ilyen keserves helyzetben? 

Igen, megvan mindenkinek az „életmeséje”. Ebben mutatkozik meg mindenkinek 
a boldogsága, vagy boldogtalansága. Minden külső körülmény, és a velünk való  
történések hatása, és azok következményei azon múlnak, hogy milyen történetet 
írunk meg belőle magunknak. A mesében résztvevő személyek valószínűleg mind-
annyian másként mondták volna ezt el. 

Minden gondolatunk egy –egy kívánság, és ha meghallanánk a fejünkben lévő 
gondolataink zsongását, beláthatnánk, hogy nem véletlenül olyan az életünk,  
amilyen. Hiszen egyik kívánságunkkal felülírjuk a másikat. 

Itt az ideje, hogy tudatosan gondolkodjunk! 

Amikor mindenben a rosszat, kellemetlent látjuk meg, tudatalattink ezt fogja eltárolni, 
és minden következő eseményt ennek fényében élünk meg. 
Nekünk pedig – ha életkörülményeinken változtatni akarunk – ezt a történetet kell 
átírnunk, ezt a “szoftvert kell átprogramoznunk”. 



Amikor ez sikeresen megtörténik, visszatekintve is úgy látjuk, hogy az a helyzet nem 
is volt annyira szörnyű, mint ahogy azt akkor, abban az időben megéltük.  
Nem is értjük, miért nyomhatta rá a bélyegét egész életünkre az, ami történt. 

 

Az alábbi tanmese ezt hűen mutatja be: 

Két csiga találkozik az úton: 

-Neked mi az életmeséd? –kérdezi az egyik 

-Jaj, ne is kérdezd! – jött a válasz - Szörnyű életem van. Engem elátkoztak már a 
születésemkor, és ezért ragacsos nyálat húzok magam után, miközben ráadásul 
egész életemben cipelhetem a házamat is a hátamon! Az életem csupa szenvedés, 
barátom! 

-Sajnállak kedves barátom! –szólt a másik csiga –Nekem csodálatos életem van, 
mert megáldottak születésemkor. Fénylő selyemszőnyeget terítek mindenhol magam 
után, és miközben járom a világot, az otthonomat is magammal vihetem. 

Javaslom, gondold Te is végig, mi lenne az életmeséd, ha le kellene írnod? 

Az elméd rendelkezik a saját életed kormányzására, szabályozására és irányítására 
szolgáló technikával! Ott van benned, csak elő kell venned! 

Ha bármilyen területen is nem vagy elégedett az életeddel, fel kell ismerned 
ezeknek a módszereknek és technikáknak a fontosságát. 

Eddigi életed során tanultál, dolgoztál, tettél, vettél, serénykedtél, minden adott  
lehetőséget és külső segítséget megragadtál, és mégsem működik minden úgy az 
életedben, ahogyan azt szeretnéd? 

Ha követed írásaimat, valószínűleg már rájöttél, hogy a megoldás kulcsa nálad, 
benned van. 

Tegyél egy próbát – de igazán! – és megtapasztalod az Élet másik oldalát. 

Semmi sem történik véletlenül. Az Univerzumban törvény és rend uralkodik. Kéréseid 
nem maradhatnak egy tollpihe módjára lebegve a levegőben. 
Kéréseidnek el kell jutniuk valahová, és ennek köszönhetően el kell érniük  
valamit életedben. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy hiába mantrázunk naponta akár 2-4 órát is arról, 
amit el szeretnénk érni, amivé válni akarunk, hiába éljük bele a kívánt helyzetbe  
magunkat, ha a fennmaradó 20 –22 órára visszatérünk a szenvedésbe, félelembe, 
kétségekbe, hiány állapotába. 

Naná, hogy ez erősödik tovább. Hiszen legalább ötször –ha nem tízszer -annyi 
energiát kapott! 

Most tehát a mindennapi életben alkalmazható, önmagunk, és a más emberek  
megsegítését szolgáló személyes imákról írok. Bár többféle kifejezéssel is illethet-
ném, én maradok az ima szónál. Aki imádkozik, azt azért teszi, mert hisz abban, 
hogy imája meghallgatásra talál. 

Mit jelent maga a szó, hogy imádság? 

Az imádság valamilyen elérendő célunkra vonatkozó elképzelésünk szavakba  
öntése. Imádkozol akkor is, amikor nem tudsz róla. Mindannyian imádkozunk, 
akár többször is naponta. 



Az imádság a lélek őszinte vágya. A vágyad megfogalmazása az imádságod. Nem 
a felszínes, értéktelen vágy, hanem az, ami legmélyebb szükségleteidből fakad, és 
kimondja mindazt, amit az élettől vársz. 

Az imádsággal lényegében arra készteted a tudatalattit, hogy tudatos elmédtől  
átvegye kívánságaidat. Az átadást leginkább a merengéshez hasonló állapotban  
lehet elérni. Olyankor, amikor ellazult állapotban vagy. Amikor imád minden hangját 
érzed a szívedben is. Tudod, hogy mélyebb elmédben végtelen intelligencia és  
végtelen hatalom lakozik. 

Még a sejtjeink is reagálnak a gondolatainkra – testünk működésében minden 
egyes kimondott vagy kimondatlan szavunkkal részt veszünk. Magának az egész 
univerzumnak a működésére is hatással vagyunk. Ahogy tudatunkban egyre több 
lesz a fény, úgy válik bennünk és körülöttünk is minden egyre világosabbá. Ez pedig 
természetesen azt jelenti, hogy minden gondolattal elkezdheted újrateremteni az  
életedet, és megteremtheted mindazt, amire vágysz. 

Higgadtan gondold végig, mit akarsz: lásd magad előtt, amint ettől a pillanattól 
kezdve kibontakozik. A legteljesebb egyszerűséggel alkalmazhatod ezt a módszert. 

Bármikor lehetőséged van arra, hogy gondolataid, a lelkedben dédelgetett álmok, 
a bensőségesen elfogadott hit, a gondolataidban titokban lejátszódó jelenetek révén 
kicsattanó egészséget, sikert és boldogságot építs be az életedbe. 

Az utad, aminek köveit folyamatosan rakod magad előtt, és építésén megállás nélkül 
fáradozol, maga a személyiséged, ez a Te teljes élettörténeted a Földön. 

Írj tehát egy másik történetet magadnak, tele happy enddel! 

 

BŐSÉG 

Amikor bőségről beszélünk, legtöbben a pénzre, anyagi bőségre gondolnak. Ám ez 
korántsem így van. 

Ebben az írásban ismét Eckhart Tolle gondolatait továbbítom feléd. Üzenete 
annyira egyértelmű, hogy ennél többet és jobban senki nem tudná elmagyarázni, mi 
a teendőnk. 

Semmit nem tettem hozzá Tolle írásához, csak könnyebben olvashatóvá tagoltam, 
és kiemeltem vastag betűvel a lényeges részeket. 

BŐSÉGBEN ÉLNI 
“Hogy kinek tartod magad, az azt is mélyen befolyásolja, hogy szerinted mások 
hogyan bánnak veled. 
 
Sokan panaszkodnak, hogy rosszul bánnak velük. „Nem kapok semmi tiszteletet,  
figyelmet, elismerést, megbecsülést” – mondják. – “A munkámat magától értetődőnek 
tekintik.” 
 
Ha pedig kedvesek velük, a mögött hátsó szándékot gyanítanak. 
„Manipulálni próbálnak! Hasznot akarnak belőlem húzni! Senki sem szeret.” „Én egy 
szűkölködő ’kis én’ vagyok, aki nem kapja meg azt, amire szüksége van” – ezt  
gondolják magukról. 

Önmaguk e téves megítélése minden kapcsolatukban működészavart okoz. 



Azt hiszik, ők semmit sem tudnak nyújtani, a világ és a többi ember pedig nem is  
hajlandó megadni nekik azt, amire szükségük van. Teljes valóságuk kizárólag az  
illuzórikus én-tudatukra épül, ami helyzeteket szabotál el, és minden kapcsolatot 
megmételyez. 

Ha a hiány gondolata – vonatkozzék az pénzre, elismerésre vagy szeretetre – 
énképed részévé vált, akkor mindig is hiányt fogsz megtapasztalni. 

Ahelyett, hogy értékelnéd az életedben már meglévő jót, csak a hiányt látod.  
Minden bőség alapja: méltányolni az életedben már meglévő jót.  

A tény a következő: bármiről is úgy gondolod, hogy azt a világ visszatartja tőled, te 
tartod azt vissza a világtól.  

Visszatartod, mert mélyen belül azt gondolod, kicsi vagy, és semmid sincs, amit  
adhatnál.  
Javaslom, próbáld ki néhány hétig a következőt, és figyeld meg, hatására mi-
ként változik a valóságod: 

Bármi is az, amiről úgy gondolod, hogy az emberek visszatartják tőled – dicséret,  
elismerés, támogatás, szeretetteljes gondoskodás stb. –, adj nekik azt! 

Hogy magadnak sincs? Nem baj. Tégy úgy, mintha lenne, és meglátod, megérkezik!  
Röviddel az után, hogy elkezdesz adni, el fogsz kezdeni kapni! Nem kaphatod azt, 
amit nem adsz.  
A „kiadás” meghatározza a „bevételt”. 

Bármiről is úgy gondolod, hogy azt a világ visszatartja tőled, az valójában már 
birtokodban van, ám amíg nem engeded meg, hogy „kiadd”, addig még csak nem is 
fogsz tudni róla, hogy rendelkezel vele.  
Ez a bőségre is igaz. 

A törvény, miszerint a „kiadás” meghatározza a „bevételt”, Jézus erőteljes képében is 
megfogalmazódik: 
„Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek 
öletekbe.” 

Minden bőség forrása valójában nem kívül található, hanem része annak, aki 
vagy. Mégis érdemes azzal kezdened, hogy észreveszed és értékeled a kívül lévő 
bőséget. 
 
Figyelj fel az élet gazdagságára! Amikor a Nap melegét érzed a bőrödön, amikor a 
virágüzlet bejáratánál sorakozó növények pompáját látod, amikor beleharapsz a za-
matos gyümölcsbe, vagy amikor az égből bőségesen hulló vízben ázol. 
 
Lépten-nyomon az élet gazdagságába botlasz. Ennek a téged körülvevő bőségnek a 
felismerése fölébreszti a benned szunnyadó bőséget. Ezt követően hagyd, hogy az 
kiáradjon belőled! 

Amikor rámosolyogsz egy idegenre, máris kis energiakiáramlás történik. Adóvá válsz. 

Gyakran kérdezd meg magadtól: „Mit adhatok itt? Miként lehetnék ennek az 
embernek vagy ennek a helyzetnek a szolgálatára?” 

Semmit sem kell birtokolnod ahhoz, hogy bőségben érezhesd magad, ha viszont  
folyamatosan így érzel, akkor szinte bizonyos, hogy dolgok érkeznek az életedbe. 



A bőség csak azokhoz áramlik, akiknek az már megvan. Ez már szinte  
igazságtalanságnak hangzik, pedig természetesen nem az, hanem: egyetemes  
törvény. 

A bőség és az ínség is belső állapot, ami aztán a valóságodként jelenik meg. 

Jézus ezt így fogalmazza meg: „Mert akinek van, annak még több adatik, akinek pe-
dig nincs, amije van, azt is elveszik tőle.” 

Forrás: Eckhart Tolle: A Most hatalma 

 

 
Kívánom, hogy gazdagítsd a fizikailag és lelkileg is gyógyultak listáját, és töltsd meg 
életed egészséggel, szeretettel és boldogsággal önmagad és mások javára! 

 

Isten áldása kísérje utadat! 

Szeretettel: Ágnes 

 


