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Előszó

Kedves Olvasó!

Gondtalanság… Szép-szép, de hogyan 
oldhatná meg a gondjaimat egy könyv? – 
merülhet fel önben a kérdés. Nos, egy könyv 
természetesen sehogy. A benne bemutatott 
módszer, illetve szertartás segítségével azon-
ban a kilátástalanul megrekedt helyzetek 
ismét mozgásba lendíthetők. Néha csupán 
egyetlen összetevőre van szükség ahhoz, 
hogy az „élet kenyere” tökéletesen meg-
keljen, néha csak egy kulcsra van szükség, 
hogy a zárt ajtók feltáruljanak. A szertartás 
nem titkos varázslaton, hanem egy közis-
mert, és sokak által eddig is eredményesen 
alkalmazott szellemi törvényen alapszik:

Az energia a szándékot követi.
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Mit jelent ez? Létezik egy szellemi törvény: a 
vonzásé. Az ember mindig azt vonzza magá-
hoz, amire figyelme, de különösen a tettei 
irányulnak – akár hasznos, akár ártalmas az 
a számára. Amikor az élet valamely terüle-
tén tehetetlennek, tanácstalannak, bátorta-
lannak érzi magát, vagy egyszerűen nem 
tudja, hogyan tovább, gondolatai folyvást 
problémája körül forognak. Ilyenkor képte-
len bármit is tenni, teremtőereje elillan. Nem 
látja a megoldást, egyre tehetetlenebbnek 
érzi magát – ezt ismerjük mindannyian.

Lehet így kiutat találni vagy tisztán látni? 
Természetesen nem, hiszen teremtőerőnk 
ilyenkor nem működik. Tisztában vagyunk 
vele, hogy valamit tennünk kellene, de nem 
tudjuk mit, igaz? Hiszen ha tudnánk, meg-
tennénk.

Egyvalamit azonban általában biztosan 
tudunk: azt, hogy mit NEM akarunk! Aki 
tudja, hogy mit nem akar, azt már csak egy 
aprócska lépés választja el attól, hogy gond-
jától megszabaduljon.

Ha elvégezzük ezt a szertartást, megválto-
zik figyelmünk iránya, azaz másra kezdünk 
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összpontosítani. Hatására nem a gondok-
kal-bajokkal fogunk foglalkozni, hanem a 
megoldással. Elképzelhető, hogy már pusz-
tán az is erőt adó és bizakodást keltő gondo-
lat, hogy egyáltalán tehetünk valamit hely-
zetünk javulásáért.

Ez az egyszerű módszer azzal az erővel 
tölt el bennünket, amely az „élet kovásza”: 
ez maga a teremtőerő. Három egyszerű 
lépés, és máris felötlik egy olyan megoldás, 
amelyre az ember korábban nem is gondolt 
volna. Gyakran pusztán azért nem talál-
juk a kiutat, mert nem az egész képet néz-
zük, hanem csupán egy töredékét, s emiatt 
elakadunk. Ez nem baj, de azért érdemes 
tudni róla.

Ha tehát engedjük, hogy egy céltudatos 
tett ismét mozgásba lendítse ügyünket, hir-
telen olyan lehetőségekre is felfigyelünk, 
amelyeket korábban észre sem vettünk 
volna. Szertartásunkkal új utakat nyitunk, 
kijutunk a lelki zsákutcából, és ismét tettre 
készekké válunk.

Az egyik ismerősöm például ki akart 
adni egy lakást. Talált is bérlőket, akik első 
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látásra nagyon kedveseknek tűntek, ám 
hamarosan kimutatták valódi természe-
tüket. Egykettőre belakták az egész házat, 
használták a garázst, a pincehelyiségeket, 
az udvart – az ismerősöm pedig nem tudta, 
mit tehetne a kialakult helyzet ellen. Azt 
azonban tudta, hogy mit nem akar: neveze-
tesen azt, hogy házában a bérlők viselked-
jenek tulajdonos módjára. Természetesen 
figyelmeztette őket, hogy tartsák be a lakás-
használatra vonatkozó megállapodásukat, 
de a bérlők nem törődtek vele. Egyszer 
aztán az ismerősömnek elege lett, megírta 
a felmondást, és bedobta a levélszekrénybe. 
Az áldatlan állapotnak ezzel rendeződ-
nie kellett volna, mégsem történt semmi. 
A bérlők nem költöztek ki, a felmondóle-
vélre még csak nem is reagáltak. Amikor 
mindezt elmesélte nekem, már teljesen 
kétségbe volt esve. Nem volt ereje tovább 
civakodni ezekkel az emberekkel. Ekkor 
elvégeztük a szertartást, és lám, megtör-
tént a csoda: a bérlők végül, néhány hét 
elteltével csakugyan elköltöztek. Hiszen ez 
természetes – gondolhatja most, kedves 
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olvasó –, nem is volt más választásuk, a fel-
mondásra előbb-utóbb reagálniuk kellett. 
Csakhogy mégsem egészen így állt a helyzet. 
Ismerősöm ugyanis, mint kiderült, mégsem 
dobta be a levélszekrénybe a felmondóleve-
let, mert mérgében annyira kapkodott, hogy 
csak valami cetlit dugott a borítékba, a fel-
mondás pedig az íróasztalán maradt!

Sikerült felkeltenem a kíváncsiságát, 
szeretne többet megtudni a szertartásról? 
Lássunk hát munkához! Először is néhány 
papírlapra és valamilyen íróeszközre lesz 
szüksége.

Kényelmesen ül? Akkor most szánjon 
magára egy bő félórát. Ezt az időt problé-
májának megoldására fogjuk szánni, hogy 
végre véget vessünk neki.

Tehát, kedves olvasó, hol szorít a cipő? 
Mi a baj? Vesse papírra most nyomban, 
minek kellene másképp lennie az életében, 
akkor is, sőt különösen akkor, ha nem tudja, 
HOGYAN kellene változtatni a helyzeten. 
Hiszen ha tudná, rég megtette volna. Tehát 
élete mely területét szeretné jobbá tenni? 
Mire volna leginkább szüksége: nagyobb 
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kitartásra, jobb egészségre, több szeretetre, 
bőségre, javakra, rendre, békességre vagy 
egyszerűen csak egy elhatározásra?

Problémám a következő:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     

De, de, nyugodtan írja csak le. Most nem 
a pozitív gondolkodáson van a hangsúly, 
hanem azon, ami pillanatnyilag nyomasztja. 
Már az is segít megszabadulni tőle, ha leírja.

Bármiről is van szó, akár anyagi gondok-
ról, akár egy komoly döntéshelyzetről, ideje 
komolyabb erőhöz folyamodni. Ez az erő 
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pedig nem más, mint az élet kimeríthetetlen 
ötletgazdagsága.

Voltaképpen az evolúció sem egyéb, mint 
megoldott problémák halmaza. A világ még 
a legkülönösebb és legzordabb viszonyok 
közepette is képes virágzó életet teremteni, 
a természet évről évre újjászületik, minden 
bajra képes gyógyírt kínálni – ezúttal is segí-
teni fog. Maga az élet adja majd a megol-
dást, mert az élet mindig utat talál magá-
nak, mindig újjászervezi önmagát. Tehát 
amire most szükség van, az egyszerűen az 
élet ereje.

Bizakodjék hát, és lélegezzen fel! Az élet az 
ön problémájánál már sokkal nagyobb bajo-
kat is orvosolt. Amíg nem egy hirtelen bekö-
szöntő jégkorszak fenyeget, addig a természet 
teremtőereje számára mindez nem több, mint 
egy átlagos, mindennapos ügy. Ezzel termé-
szetesen nem áll szándékomban lebecsülni 
a problémáját, csupán arra szeretnék rámu-
tatni, hogy az élet ötletgazdagsága olyan 
megoldást kínál majd, amelyre mi, embe-
rek, álmunkban sem gondolnánk.
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1. lépés: 

Az érzés

Mit érez, ha a problémáira gondol? Fogjon 
egy új lapot, és írjon rá olyan mondatokat, 
amelyek a következő módon kezdődnek:

Úgy érzem, hogy…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

Az egyik barátnőmnek, akivel elvégeztem 
ezt a szertartást, sürgősen több pénzre volt 
szüksége. Három gyermeke van, és seho-
gyan sem boldogultak. Ő ezt írta: „Meg kell 



15

oldanom ezt az állandó pénzzavart, mert 
fizetnem kell az albérletet.”

A következőket sorolta fel:

Úgy érzem, hogy…

…tehetetlen …gyámoltalan
…kétségbeesett …dühös
…szomorú …indulatos

vagyok.

Azt mondta: „Gondolataim körben járnak, 
és nem látok kiutat. Mindig találok bűnba-
kot: hol a gyerekeket, hol a volt férjemet, 
aki azt érezteti velem, hogy függök tőle, hol 
az anyámat, hol saját magamat. Ördögi kör-
ben élek, amelyből ki akarok törni, de nem 
tudok. Ez már-már elviselhetetlen feszültsé-
get okoz bennem…”




