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Bevezető

Birtokolni	vagy	létezni?
Tegyük fel, hogy egész életed során csupán egyvalamit kérhetnél az 
univerzumtól, és ez az egy dolog biztosan teljesülne is. Mit kérnél?

Ha ügyes vagy, olyasmit kérsz, amivel aztán az összes többi vá-
gyadat könnyen valóra válthatod. Ha okos vagy, azt kívánod, hogy 
kívánságok nélkül is boldog légy. Ha bölcs vagy, semmit sem kérsz. 
Te magad vagy a beteljesült boldogság.

Válj	eggyé	az	elképzeléseiddel!
A vonzás egyetemes törvényének értelmében külvilági élményeink-
ben a legtitkosabb érzelmeink és elvárásaink tükröződnek. Ha meg-
sértenek minket, önmagunk elfogadásával vannak gondjaink. Ha 
folyton pénzszűkében vagyunk, a saját értékünket becsüljük alá 
(„Nem érdemlem meg”), vagy nem bízunk az élet bőkezűségében 
(„Semmi sem hullik az ember ölébe”). Ez gyermekkorban bevésődött 
és sejtszinten rendszerint a szülőktől és a nagyszülőktől átvett érzel-
mi és mentális mintákból táplálkozik. Gyakran vesszük át a minket 
körülvevő társadalmi-kulturális közeg meggyőződéseit is: amit sokan 
vallanak, nekünk is valószerűnek tűnik. A legkevesebben vannak tu-
datában annak, hogy mi magunk teremtjük meg a valóságunkat.

Ha a saját önvalónkat megváltoztatjuk, az életkörülményeink au-
tomatikusan ehhez fognak igazodni, és szintén megváltoznak. De 
hogyan fogjunk hozzá, ha egyszer a neveltetésünk rabjai vagyunk? 
A jó szándék vagy a pozitív gondolkodás a tapasztalat szerint nem 
sokat ér, mivel nem számol a tudattalanul ellene ható sejtszintű prog-
ramozottsággal.
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ThetaFloating

A ThetaFloating olyan módszer, amely felgyorsítja az átalaku-
lást: egy speciális meditációval a kezdők számára is könnyen elér-
hető théta-állapotban olyan intuitív folyamatot indítunk be, amely 
pontosan ezt a megmagyarázhatatlan ellenállásunkat és a titkos fé-
lelmeinket térképezi fel és szembesíti egymással játékos formában.  
A théta-állapotban elérhető legmagasabb tudatosság nagyítóüvege 
alatt végzett képzeletbeli művelet révén a régi minták egymással üt-
közve meg is szűnnek. Természetes életerőnk ettől kezdve akadály-
talanul áramolhat, és korlátozottságunk utat enged az egység és az 
ősbizalom érzésének. Ezt sokan korábban ismeretlen hevességgel 
élik át. Ebben a folyamatban nemcsak agyunk neuro-emocionális 
hálózatai szövődnek újjá egészségesebb formában, hanem az összes 
sejtünk újjászerveződik. Ha végre összhangba kerülünk az elképze-
léseinkkel, könnyűszerrel meg is valósítjuk őket. Beindul az életünk!

A	gyakorlat	mindent	megmagyaráz
A ThetaFloating mindenre kiterjedő folyamat, amelynek révén az 
ember fokozatosan összeolvad saját lelkének tudatosságával, önnön 
valódi énjével. A théta a görög ábécé nyolcadik betűje, ezt használják 
a transzállapotra jellemző agyhullámok frekvenciájának a jelölésére.  
A kiterjedt tudatosságnak ebben az állapotában fáradság nélkül, 
játszva lebegünk ide-oda érzelmeink világában, hogy megváltoz-
tassuk benne mindazt, ami akadályozza egyéni fejlődésünket. Mi-
nél közelebb kerülünk e munka során az eredeti lényünkhöz, annál 
könnyebben boldogulunk az életben. Ez az angol „floating” (’lebe-
gés’) fogalmának a lényege.

Az elmetechnikákat rendszerint tanfolyamokon tanítják. A tanfo-
lyamok interaktív alkotási folyamatok. Tanfolyamvezetőként szöveg-
összefüggésekben, vagyis úgynevezett hiperszövegekben beszélek. 
Elmagyarázok valamit, ezután valaki egy kérdés felvetésével kiemel 



13

Bevezető

az elhangzott szövegből egy részletet, amire én válaszolok, mire 
megint másvalaki egy újabb részletre mutat rá, és így tovább. Közben 
természetesen sok egyéb kérdés is felmerül a résztvevők között. Ily 
módon minden egyes tanfolyamon más és más, a résztvevőkre sza-
bott és gyakorlati példákkal tűzdelt kézikönyvet állítunk össze, tehát 
az egészet rögtön gazdagabbá is teszi az egyéni tapasztalat. A belső 
összefüggések ösztönösen jutnak eszembe. Minden megközelítés, 
minden nézőpont elvezet a lényeghez. Ez a közös kreativitás vará-
zsa. A résztvevők kérdései rámutatnak az előadásaim fontos részét 
jelentő hiányosságokra, amelyeket kimondottan azért hagyok a szö-
vegben, hogy a hallgatóság ne aludjon el, hanem mindjárt el is kelljen 
gondolkodnia a hallottakon. Természetesen mindig adott egy konk-
rét alapgondolat, így minden tanfolyamon nagyjából ugyanazok a 
kérdések merülnek fel; ezekre rutinszerű a válasz. Olykor azonban 
számomra is csak az általam adott válasz révén válik világossá egy-
egy összefüggés. A hallgatóim kérdéseiben tehát a saját kérdéseim 
kapnak hangot, és azokra felelek. Az energia szellemileg egyformán 
áramlik mindenkihez.

Ennek a könyvnek is az a célja, hogy bevezessen a technikám gya-
korlatába, és segítséget nyújtson az önsegítéshez. Az eleven eszmecse-
rét és a hasonló felfogású emberek csoportjában érezhető egymásra 
hangoltságot ugyan nem pótolhatja, viszont tágabb bepillantást tud 
nyújtani, és több időt hagy a benne foglaltak megértésére és kipróbá-
lására. A könyvhöz mellékelt, vezetett meditációkat és gyakorlatokat 
tartalmazó CD pedig segít a théta-állapoton keresztül magasabb tu-
datszintre jutni, ami a legfontosabb előfeltétele annak, hogy az ember 
felélessze magában lényének varázslatos erőit. A könyvben folyama-
tosan találhatók arra vonatkozó utalások, hogy mikor melyik medi-
tációt érdemes elvégezni, de ezek a meditációk természetesen a teljes 
könyv elolvasása után is kipróbálhatók. A meditáláshoz csupán egy 




