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Előző részben az egos gondolkodásból, azaz nem szeretetteljes érzésekből, 
vágyakból fakadó betegségekről esett szó.  

Nem szabad megfeledkeznünk ezért arról, hogy minden fájdalom ugyanakkor 
lehetőség is a fejlődésre. Lehetőség arra, hogy végig gondoljuk a gondolkodásunkat, 
viselkedésünket, hogy rohanó életünkben egy percre megállva megpróbáljuk 
megkeresni az ilyen fájdalom forrását.  

Fel kell ismernünk, hogy a fájdalom ugyanúgy képes megtisztítani minket, mint 
ahogy egy anya tisztítja meg gyermeke sebét a fertőtlenítő szerrel. Az anya 
természetesen nem akar újabb fájdalmat okozni, de tudja, hogy a seb egészséges 
gyógyulása érdekében ez elengedhetetlen. 

A betegség, fájdalom minden esetben egy megtanulandó lecke. Az vezetett a  
betegségig, ahogy eddig éreztünk, gondolkodtunk. Ha nem tekintjük leckének, és 
nem tanulunk belőle, hiába gyógyulunk meg, a betegség visszatér újra és újra,  
egészen addig, míg nem tanulunk a leckéből. 
 
A súlyos betegség egy ennél is nagyobb lecke. A súlyos betegség nem minden  
előzmény nélkül jön a semmiből. Azt mutatja, hogy előző leckéinkből nem tanultunk. 
A betegség világossá kívánja tenni, hogy valamilyen egoból fakadó érzés, gondolat 
vagy szokás megzavarja a test egyensúlyát és általában a természettel, az Univer-
zummal való egyensúlyunkat. 
 
Ha nem hallgatunk az elme belső irányításának útmutatásaira, a Szentlélekre, és 
nem cselekszünk élettervünkkel egybehangoltan, akkor az egonk könnyen abban az 
illúzióban ringathatja magát, hogy teljesen független. 
Ha az egos gondolkodással felsőbb énünknek és lelkünknek szándékai ellenére  
cselekszünk, úgy tetteink automatikusan a nagyobb egység (Isten) ellen is  
irányulnak, azon egység ellen, amellyel lelkünk állandó energetikai összeköttetésben 
áll. Nem Isten betegít meg minket azért, mert „nem fogadunk szót” neki. Isten szabad 
akaratot adott nekünk, és megengedi, hogy azt tegyük, amit akarunk. Mi magunk  
vagyunk azok, akik az egora figyelve gondolkodásunkkal megbetegítjük magunkat.  
 
Bármelyik életterületen (egészség, család, kapcsolatok, munka, siker, anyagi  
bőség stb.), ahol az egos gondolkodással elfordulunk a kozmikus isteni törvényektől 
és a szeretettől, nem lesz többé rálátásunk az isteni tervre, megszűnik a pozitív  
beállítottság és hozzáférés az élettervhez, így a későbbiekben már nem juthatunk 
hozzá teremtő potenciálunkhoz sem. 
 
Mindenhol, ahol gondolkodásunk, cselekedetünk nincs összhangban a lélekkel és a 
nagy kozmikus energiatérrel, diszharmónia, zavar, súrlódás, torzulás, és súlyos  
energiaveszteség uralkodik. Ez eleinte rossz lelkiállapotként, később viszont már az  
immunrendszer gyengülésével betegségekre való hajlamban, végezetül pedig már 
megbetegedésekben mutatkozik meg. 
 



Az egos gondolkodás főként akkor vét az egység elve – Isten törvénye - ellen, 
amikor megkísérli egy másik emberre rákényszeríteni akaratát. Ezzel nemcsak a 
másik lény fejlődését gátolja, de egyben zavarja az egész kozmikus energiamezőt, 
azaz az egész emberiség fejlődési folyamatát. 
Abban az esetben, ha pusztán anyagi megtestesülésként érzékeljük a világot - azaz 
csak azt fogadjuk el a valóságnak, amit fizikai érzékszerveinkkel érzékelni tudunk -, 
akkor a betegségeket, a sors által létrejövő problémákat stb. egyértelműen valami 
rossznak tekintjük. Ezért meg akarjuk semmisíteni: a betegséget okozó mikrobákat 
éppúgy, mint az emocionális, mentális és gondolati „vírusokat”.  
 
Sajnos az ilyen hozzáállás mellett a fizikai szintű problémák még hosszabban 
elhúzódhatnak, s mivel továbbra is mélyen gyökereznek, előbb vagy utóbb újra 
felszínre kerülnek. A következő lecke még fájdalmasabb és nehezebb lesz. 
 
Az igazi nézőpontváltás: visszaigazítani magunkat (érzelmi és gondolati  
programjainkat) a nagy egészhez, a szellemi törvényekhez, a felsőbb énhez, a belső 
irányításhoz és a saját élettervhez. Ezáltal hozzáférhetővé válik számunkra a pozitív 
potenciál, és jellembeli hiányosságaink erősségeinkké alakulnak át. 
 
Aki az egos gondolkodás helyett a lélekkel teljes összhangban érez, gondolkodik 
és cselekszik, az az ember teljes harmóniában él. Ilyenkor az univerzális 
teremtőenergia szabadon áramlik, és ez kifejezésre jut az egyén életútjában is.  
Az ember erős, egészséges és boldog marad a nagy egész – a kozmikus energiatér 
harmonikusan vibráló– részeként. 
 
Ha felismertük hibáinkat, nem azzal segítünk magunkon, hogy leküzdjük vagy  
akaratunkkal elnyomjuk azokat. Ilyenkor a berögzült hibás programmal (érzéssel, 
gondolattal) ellentétes rezgésű erényt (tulajdonságot, képességet, szeretetteljes, 
megbocsátó, elfogadó gondolatot) kell folyamatosan fejlesztenünk, aminek hatására 
a hiba minden nyomát automatikusan eltávolítja lényünkből.  
 
Fölösleges bármely hibánk ellen küzdeni, mert figyelmünk fókuszába emelve azt 
felerősítjük annak energiáját, és folyamatos (véget nem érő) harcba keveredünk. 
Ha valaki nem saját magán (világnézetén és karakterén) dolgozik, hanem  
ugyanúgy él, mint eddig (érzései és érzelmei által vezérelve és kielégítve hamis  
egoját), akkor a bármely tudati szinten való gyógyító segítsége egy idő után átokká 
alakul (a megtanulandó lecke még súlyosabb betegség formájában ölt testet, még 
nagyobb veszteséget idézve elő). 
 
Ha valaki egészséges szeretne lenni, először meg kell kérdezni tőle, készen áll-e 
arra, hogy megszabaduljon betegsége okaitól. Ha igen, akkor lehet segíteni neki. 
(Az ájurvédikus orvosnak például tilos segíteni a betegnek, ha az nem hajlandó  
önmagán dolgozni.) 
 
Amíg nem vállalunk felelősséget életünkért – és nem vesszük észre azt, hogy  
minden, ami velünk történik, gondolataink, tetteink, szokásaink, valamint karakterünk 
és világképünk tükröződésének következményei – addig sajnos sorsunkban sem 
várhatunk komoly változásokat. 
 



Amíg a modern világ gondolatainkba „beprogramozott” ördögi elvárása (miszerint  
kémiai elemek halmaza vagyunk érthetetlenül fejlett tudatossággal, és életünk fő 
célja az érzéki örömöknek az életből való maximális kiaknázása) szerint próbálunk 
meg boldogulni (boldoggá válni más emberek és általában a természet gátlástalan 
elnyomása és javainak kiaknázása révén), nehéz életre ítéljük magunkat. 
A testi megbetegedés az utolsó – még helyrehozható – figyelmeztetés. Bajaink, 
betegségeink nem hibáztatnak minket, hanem jeleznek számunkra. Úgy, mint egy  
piros lámpa, amely félreérthetetlenül jelzi, hogy azonnal változtatásra van szükség, 
nehogy előbb - utóbb sor kerüljön a teljes leállásra, a „lerobbanásra”.  
 
A diszharmónia oka mindig az aktuálisan az elmében futó negatív lelki - szellemi 
programokban, vagyis a szellemi törvények figyelmen kívül hagyásában, az egos 
gondolkodásban van. Amikor az embert egoizmusa egyre inkább elkülöníti más 
emberektől, ez ahhoz vezet, hogy érzései, gondolatai és tettei egyre inkább haragra, 
irigységre, kapzsiságra, agresszióra és vágyra épülnek.  
Így egyre diszharmonikusabbá, önzőbbé és irigyebbé válik. Egyre inkább hasonlít 
egy rákos sejtre az Univerzum testén.  
 
Az Univerzum ilyenkor védő mechanizmusokat kapcsol be, hogy megmentse  
önmagát és ezt a magára hagyott lelket, súlyos esetben néha a civilizáció egészét is, 
amire volt már példa. Hogy ezt megértsd, nem kell mást tenned, csak megfigyelni 
most a világ eseményeit. A világ azért van kritikus állapotban, mert mi is abban va-
gyunk. A világban azért zajlik oly hatalmas átalakulás, mert bennünk is az zajlik.  
A világnak továbbra is van esélye a túlélésre – mindazok ellenére, akik vagyunk, és 
pont azért, akik vagyunk. De ne feledd a mondást: az Élet él, és élni fog akkor is, ha 
sokan ebbe belepusztulnak.  
 
Az egész a haraggal kezdődik, a „csak azért is” hozzáállással, amikor az ember 
nem fogadja el az Univerzum legfontosabb törvényeit, lázad ellenük. Árulása, azaz 
bűntudata miatt úgy érzi, a betegség és a sors csapása tovább folytatódik. Minél  
nagyobb az egoizmusa, annál erősebbek a csapások ... ez pedig törvényszerű.  
Talán legalább nagy csapások esetén át kellene gondolni, nem kellene végre hátat 
fordítani az egonak? Nem kellene életünk hajójának kormányzásával másik kapitányt 
megbízni?  
 
Az ember nem azért válik az élet, a betegség, vagy más ember áldozatává, mert  
szerencsétlenségek záporoznak rá, valamilyen külső forrásból. Ellenkezőleg!  
A boldogtalan élet csak azok számára alakul ki, akik nem veszik észre az élet  
szépségeit, nem keresik a boldogságot az egyszerű dolgokban is, és már szinte a 
kezdetektől fogva elégedetlenek. Sokan ebbe az elégedetlenségbe születtek bele, és 
szüleik mintáját folytatva élik nyomorúságosnak vélt életüket. 
 

A fájdalom mindig egyfajta elutasítás, és annak a helyzetnek való tudatlan ellenál-
lása, amelyben éppen vagyunk. Minél több a fájdalom, annál több az elutasítás, és 
beindul az ördögi kör, minél több az elutasítás, annál több a fájdalom.  
 
Tanuljunk meg mindent szeretettel elfogadni!  
Tanuljuk meg a felmerülő lehetőséget megtalálni, és ne a problémát növelni. 
Ezzel a testünk ismét fájdalom nélkülivé válik.  
 



Ne feledd: a sérülés fő oka, hogy képtelen vagy megbocsátani magadnak, vagy  
másoknak az okozott sebekért, fájdalmakért. Vedd észre, hogy fájdalmat magad  
okozol magadnak, a helyzetekre való hibás reakcióiddal.  
Ha valaki neked nem tetsző módon szól hozzád, ez csak az illető személy  
megnyilvánulása, se több, se kevesebb. Az pedig, hogy neked nem tetszik, amit 
mondott, és esetleg rosszul esik, az viszont a Te saját ítéleted, döntésed.  
Gondolj a közmondásra: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess”. Önmagad ítéled rossz érzésekre, 
zaklatottságra, miközben azt gondolod, hogy a másik féllel teszed ezt.  
 
Nem elég egy helyzet vagy más személy elfogadása, megértése. A legfontosabb 
dolog az, hogy elfogadd önmagad olyannak, amilyen éppen most vagy. A múltat se 
kárhoztasd, fogadd el régi önmagad olyannak, amilyen a múltban voltál. Ez az igazi  
megbocsátás. 
 
 
Újra mondom, ne feledd: Nem az okoz szenvedést, amit éppen tapasztalsz,  
hanem az, ahogyan reagálsz arra, amit tapasztalsz. 
 
Légy türelmes, és szabadulj meg a tudatlanságtól (maya fátylától), vesd le az  
illúziók, a látszatvilág álarcait, maszkjait! Feltétel nélkül szeresd önmagad és  
másokat is!  
Feltétel nélkül szeretni azt jelenti, hogy elfogadlak olyannak amilyen vagy, ak-
kor is, ha nem értek veled egyet, és akkor is, ha nem értem viselkedésed  
mozgatórúgóit. Nem ítélkezem feletted. 
 
Légy rugalmasabb, és ne habozz megváltoztatni a gondolkodásmódodat, ha  
szükséges! Ne feledd: az életben nincs hiba; minden – még a hibák és bűnök is–
csak a tapasztalásért vannak! 

Amikor életünk valamennyi területét a tudatosság, a létezésre való éberség hatja át 
(elsőre nehéznek tűnik, ezért némi erőfeszítést igényel tőlünk), valójában csak  
leegyszerűsíti cselekedeteinket, érzéseinket, gondolatainkat. 
Ez békét ad az elmének, és az egonk által gerjesztett harag, félelem és a szorongás 
tovább már nem zavar bennünket. 
 
Miután feltártad, beismerted és megértetted belső problémáid (a leckét), és betartod 
a változáshoz szükséges törvényeket, megszabadulhatsz akár a súlyosnak ítélt  
betegségeidtől is, és néhány hét alatt harmóniára találhatsz, ami törvényszerűen a 
boldogsághoz vezet.  
 
 

A testünk a járművünk, általa tapasztalunk. 

A fizikai test igazából az elme kifejeződése, az elme teremtménye, alkotása. Testünk 
egy eszköz ahhoz, hogy végrehajtsa elménk utasításait. Ezért, ha az elme egos 
részében erős torzulások, vagy a hiánnyal kapcsolatos gondolatok, hitrendszerek 
vannak, vagy olyan nézőpontok, amelyek szembe mennek azzal a természetes 
látással, ahogy Isten látja az életet, illetve azzal a természetes úttal, ami valójában a 
Létezés Igazsága, akkor valamilyen deformitásban fog kifejeződni, 
megnyilvánulni. Akár fizikailag a testben, akár mentálisan, érzelmileg, vagy 
spirituálisan.  



Minél mélyebben ismeri fel valaki az Egység Törvényét, annál könnyebb, gyorsabb 
és automatikusabb a gyógyulás, ami természetes módon, folyamatosan zajlik, 
ugyanis folyamatosan gyógyulunk. Ha nem akadályozzuk meg az elme - test – lélek 
komplexum öngyógyító folyamatának természetes képességét, és fenntartjuk az 
összhangot, illetve felismerjük mélyen magunkban az igazságot, hogy méltók 
vagyunk az Istennel való közös teremtésre, amely végső soron az Egység Törvénye, 
- és mivel csak az Egység létezik - az energia természetes módon és szabadon 
áramlik. Ez pedig a test tökéletes egészségéhez vezet. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy tudatosan gondolkodó ember soha ne 
betegedhetne meg, de az általában más okokra vezethető vissza.  

Valahogy úgy képzelheted ezt el, mintha körbe venne egy láthatatlan buborék, telítve 
a Végtelen Energiával és Intelligenciával, amely természetes módon és folyamatosan 
kiigazításokat végez, és egyensúlyba állítja a testet. Ezért azok az emberek, 
akikben megvan az ilyen fokú összhang, sokkal többet kibírnak, amikor valami súlyos 
csapás, elkerülhetetlen helyzet éri őket.  
Persze az ilyen emberek jellemzően egyre kevesebb személyes természetű 
nehézséget vonzanak magukhoz, mégis sok kihívással, ismeretlen, váratlan 
dolgokkal találkozhatnak, hogy így később mások szolgálatára tudjanak lenni.  

Hogy értsd a fentieket: A szeretettel, a lélekkel összhangban élő embert sem 
kerülik el a kívülről jövő események. Egy háborús helyzet – ha azzal a 
sorsfeladatában nincs dolga – távolabb zajlik tőle, közvetlenül nem érinti. Ha képes 
az Egységben gondolkodni, nem engedi, hogy a kollektív ego félelme, 
pánikhangulata őt is „beszippantsa”, nyugalmával, lelki békéjével, a szeretet 
áramoltatásával nyugtathatja, szolgálatára lehet a félelemben, esetleg pánikban élő 
környezetére.  

Mások szemében, akik nem értik ezt az egészet, olyannak tűnhet, mintha ezek az 
emberek folyamatosan nehézségeket oldanának meg, vagy nehéz terheket 
cipelnének. Ám ők nem érzik tehernek azt, amit mások annak látnak. 
Természetesen nem arról van szó, hogy ne éreznék a dolgok, helyzet nehézségeit. 
De mivel ez az Intelligens háttér mögöttük sokkal hatalmasabb, számukra sokkal 
nyilvánvalóbb, tisztább, ezért az folyamatosan átalakítja az elme – test – lélek 
komplexumot, és mindazt, amivel az kapcsolatban van. Ez tehát a tiszta energiák 
újra töltésének igen gyors módja.  

Ez nem azt jelenti, hogy én soha nem vagyok kimerült. Ha hagyom, hogy egy kibillent 
érzelem, gondolkodás – ezt én úgy nevezem, hogy agyalás - felgyűljön bennem, én 
is kimerülhetek. Régebben többször volt ilyen tapasztalatom, ma már csak elvétve. 
Régebben olykor beszippantott mások panaszkodása, sajnálat vagy aggodalom volt 
bennem akár családtagjaim, akár azok irányába, akik hozzám fordultak.  

Ezzel szó szerint magamra vettem a terheiket. Beleéreztem magam, és az egonak 
nem is kell több. Úgy játssza le az eseményeket, mintha velem történt volna, és 
gerjeszti a félelmet, kilátástalanságot, ám megoldást nem ad.  

Ezért van az, hogy naponta többször is megvizsgálom a gondolataimat, ahogy már 
írtam: „amit most gondolok, az a nyugalmat, békét erősíti bennem, vagy 
zaklatottságot okoz?” Ha zaklatottságot érzek, máris tudom, hogy gondolataimban 
nem jó az útirány. Mint egy Gps -nél, „útvonal módosítást” kérek, így a Szentlélek 
segítségével szinte azonnal, de legalábbis rövid időn belül elém tárul a megoldás. 



Ma már tudom, hogy a teher mindenki saját elméjében burjánzik, nem tudom 
átvenni, az illetőnek magának kell megoldani. Legjobb szándékommal is csak 
lámpás lehetek, aki megvilágítja az utat ahhoz, hogyan lehet kiigazítani a hibás 
gondolkodást.  

Arra is rájöttem, hogy a sajnálat, aggodalom nagyon távol áll a szeretettől. Ha 
sajnálok valakit, vagy aggódom valaki miatt, az félelem, ez pedig kőkeményen az 
ego gondolkodási rendszerére vall. 

 

A túlzott szeretet sem szeretet. A túlzott szeretet feltételekhez kötött, ami egyik 
pillanatról a másikra átcsaphat gyűlöletbe. Elvárások vannak benne, és ha ezek nem 
teljesülnek, vége a szeretetnek. Ez a fajta „szeretet” az ego működésének jellemzője. 
Az igazi szeretet megengedő, elfogadó és soha, semmilyen körülmények között nem 
múlik el. 

A túlzott gondoskodás sem szeretet. A túlzott gondoskodás gúzsba köt, 
önállótlanná tesz, önbizalom romboló és önértékelés csökkentő hatású, és idővel 
megbetegíti a másik felet.  

A túlzott gondoskodással ugyanis azt üzenjük neki: „te erre nem vagy képes”, „nem 
tudod megcsinálni”, „alkalmatlan vagy rá”.  

Egy példát hozok fel erre is: Szerető gyermekek idős szüleiket gyakran úgy 
kívánják segíteni, hogy kiveszik a kezükből azokat a feladatokat, amelyeket – talán 
már nehezebben és lassabban – de még el tudnak végezni. Nem gondolnak arra, 
hogy ez a szülőkre pont ellenkező hatással van: „már erre sem vagyok jó”, „semmi 
hasznom” érzés. Az ilyen, látszólag jószándékú segítség miatt elvesznek a célok, 
értelmetlennek tűnik az élet. Ez pedig azt hozza magával, hogy a vártnál gyorsabban 
jön a leépülés, a betegség. Egy ide illő közmondás: „A pokolba vezető út is jó 
szándékkal van kikövezve.” 

Ez nem azt jelenti, hogy hagyják magukra, csak hasznosabb, ha megvárják, míg a 
szülők segítséget kérnek. Ha pedig mindenképpen segíteni szeretnének, cserébe 
adjanak olyan könnyebb feladatot nekik, ami kitölti azt az időt, amit nehezebben 
elvégezhető munkára fordítanának. 
 
Végül pedig egy idézet: „Minden, ami történik, vagy szeretetből fakad, vagy pedig 
gyógyításra áhítozó segélykérés. Ha emlékezünk erre, az jelentősen leegyszerűsíti 
azt, ahogyan az életet megtapasztaljuk. Még a legnehezebb körülmények is egy 
könnyű leckévé egyszerűsödnek, ha szeretettel és megbocsátó szívvel tekintünk 
rájuk.” (Karen Casey: Daily Meditations for Practicing the Course /Sarkadi Kriszta 
fordítása) 

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

 

Isten áldása kísérje utadat! 

Szeretettel: Ágnes 


