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Minden energia
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Mindnyájan energiából állunk. Minden anyag 
energia. Mindennek megvan a maga erőtere, 
amelyen keresztül információkat küld és kap. 
Ezt az erőteret sokféleképpen nevezik. Kutatója, 
a biológus-író Rupert Sheldrake morfogenetikus 
mezőnek nevezte. Mi közönségesen csak aurá-
nak hívjuk. Bízzon az aura létezésében és a kör-
nyezetével folytatott energiacserében. Ennek a 
érnek a létezését még a tudomány, mindenek-
előtt a kvantumfi zika is elismerte.

Minden tér befolyásolható, és az általunk kibo-
csátott energia révén magunk is folyamatosan 
új erőtereket hozunk létre. Minden gondolat-
nak, minden szónak, minden érzésnek megvan 
a maga sajátos energiamintázata. Ha elegendő 
energiát termelünk, azzal erőteret hozunk létre. 
Ez az oka annak, hogy a mesterek arra fi gyel-
meztetnek bennünket: gondolataink és szavaink 
teremtő erővel bírnak. De az a szó vagy az a gon-
dolat, amelynek erőterét nem töltjük fel energiá-
val, hamar semmivé lesz.
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Tértisztítás
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Hadd ejtsek néhány szót a kártékony energiák 
elnevezéséről. Jómagam tartózkodom a „rossz 
energia” vagy „negatív energia” fogalmától, 
mert egyiket sem tartom helytállónak. A levegő 
például egyszerűen csak levegő – nem negatív, 
hanem legfeljebb nem jó szagú vagy kevés oxi-
gént tartalmaz. A megtisztításra váró energiát 
én „sűrű energiának” nevezem. Ez az energia 
csakugyan sűrűbb, durvább és alacsonyabb rez-
gésű, mint a fényes, világos energia.

Az otthoni energia

Lakásunkban elraktározódnak a nap folya-
mán általunk kibocsátott energiák és érzelmek, 
vagyis folyamatosan erőtereket hozunk létre 
otthonunkban. Ezek az erőterek mindenki szá-
mára érzékelhetők: előfordul például, hogy egy 
épületbe vagy helyiségbe lépve rossz érzés fog el 
minket. Nem érezzük jól magunkat, idegesek, 
nyomott hangulatúak és ingerültek leszünk, 
vagy mélységes szomorúságot érzünk magunk-
ban. Ezeket a tereket igyekszünk is mielőbb 
elhagyni, és hangulatunk máris jobbra fordul, 
amint távozunk.
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Kezdődik az utazás...

23

Házát kétféleképpen is beutazhatja.

1. Valóságosan jelen lenni a térben

A szó szoros értelmében végigjárhatja a házat. 
Minden helyiségben álljon meg, tárja ki a karját 
és a szívét. Karját használja antennaként, nyújtsa 
ki, és érezze az energiákat. Nagyon fi gyeljen arra, 
hogy változik-e a közérzete. Figyeljen oda a tes-
tére. Lehet, hogy először testileg reagál az ener-
giákra. Például nyomást érez, vagy zúgni kezd 
a feje. Ez annak a jele, hogy az energiák megvál-
toztak. Nagyon sűrű közegbe ért. Adja át magát 
az érzésnek, üljön le, vegyen mély lélegzetet. Ha 
nem tudja pontosan besorolni az energiát, akkor 
egyszerűen csak kérje azt, hogy mutatkozzon 
meg. Ez roppant egyszerűnek hangzik, és való-
ban működik. Vagy fi gyeljen befelé, és kérdezze 
meg a mindentudó belső hangot, amely minden-
kiben benne lakozik.
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A füstölés kellékei
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A gyógynövények közül tértisztításra legalkal-
masabb a fehér zsálya, amely a füstölőkeveré-
keim fő alkotóeleme. Én gyógynövényekből és 
gyantákból álló keveréket használok. Ez többek 
között kopálgyantát, cédrusrügyet, angyalgyö-
keret és szentperjét tartalmaz.

Ha úgy érzem, hogy a keverékből ezt-azt elhagy-
hatok, vagy hogy más összetevőkkel kell füstöl-
nöm, egyszerűen azt teszem. Természetesen ön 
is kísérletezhet más gyógynövényekkel. Tisztító 
hatással sok növény bír. Hagyatkozzon a megér-
zésére; a szabályok nincsenek kőbe vésve.

A legfontosabb gyógynövények és gyanták

Fehér zsálya

A növények közül a fehér 
zsályának van a legjobb 
tisztító hatása, szertar-
tásaihoz számos indián 
törzs is használja. A nagy 
tisztítóerő gyógyításra is 
szolgál.
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Tértisztítás
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Cédrusrügy

Egyes indián tör-
zsek a céd rus rü gyet 
a fehér zsálya női 
pár já nak tekintik. 
A cédrus egyesít 
ma gá ban minden elemet. Gyógyító és erősen 
tisztító hatású, emellett az összeszedettséget is 
fokozza. Az erdei fák, mint a fenyő, a lucfenyő, 
a cédrus vagy a boróka, mindig jelentős erősítő 
és tisztító energiákat hordoznak.

Kopálgyanta

A kopálgyantát sok-
féle spirituális szer-
tar tás hoz használ-
ják. Jelentős tisztító-
erővel rendelkezik, 
és elősegíti a spirituális és szellemi munkát. 
Kö zép- és Dél-Amerikában a kopálgyanta ma is 
közkedvelt füstölőszer, akárcsak a tömjén a mi 
kul túr kö rünk ben.
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A füstölés kellékei
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Angelikagyökér

Ezt a növényt an -
gyalgyökérnek is 
nevezik. Azt mond-
ják, Rafael arkan-
gyal hozta a Föld re. 
Az an gyal gyökér hathatós védelmező, fekete 
mágia ellen használják. A teret világos energiák-
kal tölti meg, és felderít minden sötétséget.

Szentperje

A szentperjét szin-
tén sok indián törzs 
használja. A növény 
tisztításra szolgál, és 
segít harmóniát és 
fényt vinni a megtisztítandó térbe. Nagyon kel-
lemes, édeskés illata van; fi nomabbá tesz minden 
füstölőkeveréket.
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