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AZ ÉRZELMEK – ÉLETÜNK MOZGATÓRUGÓI

Egyik pillanatban öröm és eksztázis, önfeledt boldogság 
és felszabadult szárnyalás... a következőben a legmélyebb 
kétségbeesés, gyász, düh, szerelmi bánat és keserűség... 
Aztán kis szünet, és kezdődhet minden elölről... 

Időnként vannak ugyan csendesebb időszakok, de 
az érzelmek hullámzásától elég nehéz elvonatkoztatni, 
márpedig azok határozzák meg döntéseinket, cselekede-
teinket, és ezzel együtt életünk legfontosabb eseményeit, 
illetve „sorsunkat” is. 

Vannak hosszan tartó, sok kínt és keservet okozó 
érzelmi hullámvölgyek, mint a gyász, a szerelmi bánat, 
a csalódottság érzése vagy a frusztráció. Van úgy, hogy 
hónapokig vagyunk egy-egy ilyen érzelemnek a hatása 
alatt, de az is előfordul, hogy évek telnek el, és nem 
tudunk mit kezdeni az újra és újra felbukkanó érzelmi 
hullámokkal. 

Ez az érzelmi „vihar” az egész emberiséget érinti, és 
vélhetően egyidős vele, de a háttérben meghúzódik egy 
különös égitest hatása, amely több titkot rejt, mint gon-
dolnánk.

A világot jelen fejlődési szakaszában nem a józan ész, 
nem a bölcs belátás, és nem is a „legyen mindenki számá-
ra a lehető legjobb” gondolat irányítja. Felemelő és lehúzó 
érzelmek valóságos viharában vagyunk szinte folyama-
tosan, és érzelmi hullámverésünkre – mint azt nagyon 
sokan észrevették – erős hatást gyakorol a Hold. 

A Hold okozza az árapály jelenségét, hatalmas víztöme-
geket mozgat folyamatosan. A Hold jelenléte hatással van 
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a növények életére, hiszen bolygónk kísérőjének állásától 
függően hol több, hol kevesebb vizet szívnak magukba a 
fák, a növények. A testünkben lévő vízre is hatással van, 
és a víz elem szoros összefüggésben van az érzelmekkel, 
ezért is könnyezünk, izzadunk vagy éppen pisilünk be 
egy-egy erős érzelem hatására. 

Hullámzó érzelmeink könnyen megzavarhatják gondo-
latainkat, helyzetértékelésünket, és – végső soron – rend-
kívüli módon megnehezítik a tudatosodás és a spirituális 
felemelkedés lehetőségét. 

Mindaddig, amíg az emberiség nagyobb hányadát féle-
lemben és a negatív érzelmek szférájában lehet tartani, 
illetve ezeket a félelmeket sikerül ébren tartani és táp-
lálni, a földi világ irányítói és urai könnyen befolyásol-
ható, könnyen terelgethető és könnyen megfélemlíthető 
embertömeggel „dolgoznak”, azt saját céljaik és érdekeik 
szerint „használják”, pontosabban kihasználják. 

Ahhoz, hogy legalább esélyünk legyen felemelni a fe-
jünket, és kikerülni ebből a viharból – és eljutni egy olyan 
zónába, ahol a bölcs belátás, a józan ész és a közös jó 
eszméje uralkodik –, szembe kell néznünk legalapvetőbb 
félelmeinkkel, azok valódi okával, és a félelmektől való 
szabadulás módjával. Fel kell ismernünk azt is, mely 
érzelmek húznak le, illetve melyek emelnek. Jó volna 
ellenőrzésünk alá vonni és irányítani ezeket az érzelme-
ket, és segítségükkel magasabb tudatszintet, magasabb 
szeretetszintet elérni. Jó volna, ha egy-egy mély gyász-
ként, szerelmi bánatként vagy nagy anyagi veszteségként 
megélt érzelmi hullámzást le tudnánk csillapítani, még 
mielőtt ezek a negatív érzelmek „szomatizálódnának”, 
azaz betegségként jelennének meg a fizikai testben. 
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IGAZAD VAN!

Mindannyiunkat érnek veszteségek, ún. sorscsapások 
vagy váratlan helyzetek. Előfordulhat, hogy a meg-
szokott dolgok, emberek, gyermekek, barátok, társak 
hirtelen eltűnnek, régi ellenségek vagy ellenfelek pedig 
felbukkannak. Anyagi helyzeted szinte egyik pillanatról 
a másikra megváltozhat, a munkádat elveszítheted, a 
megélhetésed bizonytalanná válhat. Természetes vágyad 
és törekvésed, ha mindezektől szeretnéd magad megkí-
mélni, de – ha eleget éltél, azaz ha nem vagy túl fiatal 
– talán már belátod, hogy földi értelemben véve teljes és 
tökéletes biztonság nem létezik. A változás mindig jelen 
van, és feltartóztathatatlanul hozza az újabbnál újabb 
élményeket az életedbe. 

Ahhoz azonban, hogy végre átvehesd az irányítást, 
és a dolgok ne „csak úgy”, mintegy sorscsapásszerű-
en történjenek, nagyon fontos, hogy felismerd, milyen 
szerkezetű világban élsz, és milyen lehetőségek állnak a 
rendelkezésedre.

Ha megnézel az utcán egy hajléktalan koldust és egy jól 
öltözött, jómódúnak látszó embert, felmerülhet benned 
a kérdés, hogy vajon mi különbözteti meg őket. Hiszen 
mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és az Univerzu-
mot a szeretet irányítja. Miért van az, hogy az egyik ember 
egészséges és boldog, a másik meg beteg és szegény? Mitől 
válik az egyik ilyenné, a másik olyanná?

A válasz viszonylag egyszerű. Az embert a saját gon-
dolatai és a gondolataihoz kapcsolódó érzelmei teszik 
olyanná, amilyenné válik.
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Sokan és sokat írnak arról, hogy gondolatainkkal és 
érzelmeinkkel teremtjük a saját valóságunkat, de kevesen 
fogadják el, hogy ez valóban így is van. Pedig döbbenetes 
erejű bizonyíték áll a rendelkezésünkre.

Él a Föld nevű bolygón – jó megközelítéssel – hét és 
fél milliárd ember. Eltérő vallási háttérrel, eltérő gazda-
sági körülmények között, eltérő ismeretanyaggal, eltérő 
világképpel és egyénileg is eltérő élményekkel és tapasz-
talatokkal rendelkezünk. Mindezek ellenére, személy 
szerint mindenki meg van győződve arról, hogy neki 
„igaza van”. 

Hogyan lehetséges ez? 
Több mint hétmilliárd ember ugyanannyiféleképpen 

látja és értelmezi a benne lévő és őt körülvevő világot, és 
mégis mindenki úgy érzi, hogy neki van „igaza”? 

Miből fakad ez a meggyőződés? 
Hogyan lehetséges az, hogy gyakran úgy érzed, egyedül 

neked van igazad, a többiek mind rosszul látják? 
Elgondolkodtál valaha azon, ez miként lehetséges? 

Elgondolkodtál már azon, hogy az Univerzum ebben az 
esetben nem lehet anyagi valóság, csupán vetített képek 
kavalkádja, ahol mindenki a saját maga által életre kel-
tett körülményeket, helyzeteket, örömteli vagy örömtelen 
pillanatokat éli meg? 

Döbbenetes lehet az élmény, amikor ezt felismered. 
Persze, hiszen oly hihetetlen! „Én teremtettem volna ma-
gamnak betegséget, szegénységet, rossz párkapcsolatot 
vagy magányt? Ennyire hülye azért csak nem lehetek!” 

Csakhogy ez nem intelligencia vagy értelem kérdése, 
hanem elsősorban a tudatos és tudat alatti gondola-
taidhoz kapcsolódó érzelmek műve.
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IGAZAD VAN!

Azt hihetnénk, hogy a világot az értelem, a józan ész 
és a jó szándék irányítja, holott ez távolról sincs így.  
A világot – legalábbis anyagi szinten – érzelmi hatások, 
érzelmi döntések, érzelmi csúcsok és mélységek irányítják 
– a tapasztalat szerint nagyon is hullámvasútszerű úton.  
A hullámvasúton pedig a lefelé, a kellemetlen élmények 
felé vezető úton, minden negatív érzelem hátterében 
mindig ugyanazt a mozgatórugót találjuk.

A neve: FÉLELEM!
Félelmek robbantják ki a háborúkat, félelmek okozzák 

a tőzsdék időnkénti összeomlását, félelmek miatt történ-
nek rablások, gyilkosságok, félelmek miatt romlanak meg 
párkapcsolatok, félelmek húzódnak meg kivétel nélkül 
minden olyan döntésünk hátterében, amelyeket nem a 
tiszta szeretet irányít.

LEGMÉLYEBB FÉLELMEINK

Életünk legnagyobb és legnehezebben leküzdhető 
korlátait félelmekből építjük fel saját magunk körül. 
Kitartó munkával, azaz sok gondolattal és a gondolatok-
hoz kapcsolódó érzelmekkel olyan ügyesen körbe tudjuk 
rakni saját magunkat sorompókkal, hogy azután már 
az sem látszik érdemesnek, hogy megpróbáljuk ezeket 
leküzdeni. 

Hogy ki mitől fél, arról külön könyvet lehetne írni.  
A kivetített félelem megtestesítője lehet egér vagy pók, 
de félhetünk az egyedülléttől, valakinek vagy valaminek 
az elveszítésétől, a kudarctól, az öregedéstől, a vihartól, 



12

SZABADULÁS AZ ÉRZELMEK FOGSÁGÁBÓL

a földrengéstől... szinte vég nélkül sorolhatnánk. Mégis, 
ha megpróbálunk a dolgok mélyére nézni, létezik néhány 
alapvető és nagyon is érthető félelem, amely gyakran 
végigkíséri életünket. 

Ide sorolható
– a sötétségtől való félelem, 
– a lezuhanástól való félelem és 
– a haláltól való félelem. 

Ha sikerül a probléma gyökeréig hatolnunk, azt tapasz-
taljuk, hogy a világunkban uralkodó dualitás miatt fény-
ben és sötétségben gondolkodunk, amelyek spirituális 
megfelelői a szeretet és a félelem. Valóságnak tekintjük a 
sötétséget, pedig a legritkább esetekben kerülünk olyan 
helyzetbe, ahol valóban nincs semmi fény a szemünk 
számára érzékelhető sávban. Ahogy mondani szoktuk, 
szemünk hozzászokik a sötéthez, és elkezdünk a sötét-
ben is látni, ami azt jelenti, hogy van ott fény, csak hát 
kevesebb. 

Ösztönösen félünk és remegünk egy-egy magaslat 
szélén. Kapaszkodunk, amibe csak tudunk, nehogy 
elveszítsük az egyensúlyunkat, mert akkor jön az elke-
rülhetetlen zuhanás. 

Ha lefektetünk a szoba közepére egy négy méter hosszú 
és húsz centiméter széles deszkát, és az a feladatunk, 
hogy végigsétáljunk rajta anélkül, hogy lelépnénk róla, ez 
szinte senkinek nem jelent nehézséget. De emeljük csak 
fel ezt a deszkát tíz méter magasra, erősen rögzítve. Nos, 
ha ebben a magasságban kell átmennünk rajta, bizony a 
legtöbbünknek már a gondolattól is a torkunkban dobog 
a szíve. Vajon miért? Hiszen sem a deszka hossza, sem 


