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Hogyan csináljuk?

Bármiről legyen is szó, a kérdés mindig az: „hogyan kell csi-
nálni?”.

Az elme sokféle csodálatos erővel rendelkezik – sokkal 
többel, mint amennyiről álmodni mernénk –, és az emberiség 
éppen csak hogy elkezdte azt a fejlődésnek nevezett, nagy-
szerű utazást, amelynek során tetszés szerint meríthet majd 
mindegyikből. Képességeink azáltal fejlődnek, ha használjuk 
őket.

Sok csodálatos dolgot csinálhatunk, és közben egyre töb-
bet tudunk meg az elme és a lélek belső tulajdonságairól. Ha 
élünk ezekkel a képességekkel, akkor erősödni fognak – aho-
gyan mentális és spirituális látásunk is.

Miközben megtanuljuk, hogyan lássunk aurát, hogyan 
készítsünk szerelmet hozó talizmánt, hogyan használjuk 
a varázstükröt és sok hasonló, különös és csodálatos dolgot, 
mindig tágítjuk egy kicsit a bennünk rejlő óriási tehetségnek, 
az életerőnek működési terét.
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Úgy születtünk, hogy növekedni tudjunk, és ha ezt a te-
hetséget nem használjuk – vagyis nem növekszik a velünk 
született belső képességeinket illető érzékelésünk és tudá-
sunk –, akkor elfordulunk az élet, a szeretet, a szépség, a bol-
dogság ajándékától, amelyek pedig a teremtés legfőbb értelmét 
nyújtják.

Amikor megtanuljuk, hogyan csináljuk ezeket, pszichikai 
ablakot nyitunk az elme és a lélek új tájaira. Valósággal új 
világba lépünk. Mindezek a dolgok előbbre visznek abban, 
hogy felelősséget vállaljunk azokért a világokért, amelyeket 
formálni és befolyásolni tudunk.

Ezek az egyszerű, könnyen követhető, lépésről lépésre el-
igazító utasítások csodálatos kalandra indítanak, követésük 
sokszorosan megtérül. Vegyük a kezünkbe saját világunk irá-
nyítását, és lépjünk be az elme és a lélek új tájaira.
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Kathynek és a lányoknak
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1.

Mi az aura?

Mindenkinek van aurája. Mindenki látta vagy tapasztalta már 
mások energiaterét. A legtöbb ember azonban vagy figyelmen 
kívül hagyja, vagy valami egészen másnak tulajdonítja a je-
lenséget.

A misztikusok a világ minden részén állítják, hogy fénykört 
látnak az emberek feje körül. Nem kell azonban misztikusnak 
lenni ahhoz, hogy lássuk az aurát. Mindenki megtanulhatja 
látni és tapasztalni. Semmi mágikus nincs a dologban, csupán 
fel kell ismerni, és tapasztalatként kell elfogadni. Kis időráfor-
dítással, gyakorlással és kitartással könnyen megértjük, miről 
van szó. A 13–14. oldalon 12 kérdést talál az olvasó. Ha egy 
vagy több kérdésre igennel válaszol, akkor már tapasztalta 
az aura energiáját.

A gyerekek sokkal jobban látják és érzékelik az aurát, mint 
a felnőttek. Rajzaik gyakran árulkodnak ezekről az élmények-
ről. Az alakokat szokatlan színek veszik körül, amelyek az 
ábrázolt tárgyak körül megfigyelt finomenergiákra utalnak.
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A rajzok, sajnos, gyakran találkoznak a felnőttek nem-
tetszésével: „Miért vörös az ég a mama körül?”, „Miért zöld 
és rózsaszínű a macska?”, vagy „Miért festetted kékre a test-
véredet?” Nem arról van szó, hogy a macska zöld és rózsa-
színű, vagy a testvérke kék. A gyermek a színes ceruzák segít-
ségével igyekszik kifejezni azokat az auraszíneket, amelyeket 
tapasztalt. Az effajta megjegyzések csak arra jók, hogy egy-
szer s mindenkorra elfojtsák ezt a finomérzékelést és érzé-
kenységet.

ELEKTRONOK
(a töltésük negatív,
az atommag körül
keringenek)

PROTONOK
(a töltésük pozitív, az
atommag közelében

maradnak)

Az atomok energiarezgése

Sokféleképpen meghatározták már, de az aura lényegében az 
az energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Mindennek, 
ami atomszerkezetű, van aurája, azaz energiatere. Az atom, 
bármilyen anyagé legyen is az, elektronokból és protonokból 
áll, amelyek állandó mozgásban vannak. Ezek az elektronok 
és protonok elektromos és mágneses energiarezgések. Az élő 
szervezetek atomjainak nagyobb az aktivitása és a rezgése, 
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mint az élettelen anyag atomjainak. Ezért a fák, a növények, 
az állatok és az emberek energiatere könnyebben érzékelhető 
és tapasztalható.

Tapasztalta-e már az aura 
energiaterét?

(Ha igennel tud válaszolni bármelyik kérdésre, akkor már 
érzékelte, hogy a külső energiaterek kölcsönhatásban vannak 
az aurájával.)
 1.  Bizonyos emberek társaságában szokta-e úgy érezni, mint-

ha kiszívnák az erejét?
 2.  Társít-e bizonyos színeket egyes emberekhez? (Például: 

„Te valahogy mindig sárgán jelensz meg előttem.”)
 3. Megérezte-e már, ha valaki erősen önre nézett?
 4. Érzett-e már azonnali rokonszenvet vagy ellenszenvet va-

laki iránt?
 5. Érzékelte-e már valaha a másik ember tettei mögött rejlő 

igazi emóciót?
 6. Megérezte-e már valakinek a jelenlétét azelőtt, hogy hal-

lotta vagy látta volna?
 7. Keltenek-e önben bizonyos hangok, színek és illatok kel-

lemes vagy kellemetlen érzetet?
 8. Ideges és ingerült lesz-e az elektromos viharoktól (zivata-

roktól)?
 9. Tapasztalta-e, hogy egyes emberek jobban feldobják és 

feltöltik energiával, mint mások?
10. Megtörtént-e már önnel, hogy megmerevedett, nyugtalan 

vagy ingerült lett, amikor belépett egy szobába? Érezte-e 
már, hogy vannak szobák, ahol szívesen elidőzik, mások-
ból pedig menekül?
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11. Megtörtént-e már önnel, hogy nem vette tudomásul, vagy 
elfojtotta magában az első benyomást valakivel kapcsolat-
ban, ám az később beigazolódott?

12. Előfordul-e, hogy bizonyos szobákat kényelmesebbnek és 
kellemesebbnek talál, mint másokat? Érez-e különbséget 
az egyes szobák között? Érzett-e valaha különbséget a saját 
szobája és a testvérei/szülei/gyerekei szobái között?

Az emberi aura az az energiatér, amely körülveszi a fizikai 
testet. Minden irányból körülöleli, vagyis háromdimenziós. Az 
egészséges ember aurája a test körül elliptikus, tojásdad formát 
alkot. (Lásd a 16. oldalon lévő ábrát.) Mérete egy átlagos test-
alkatú embernél mintegy 2,5-3 méter, és buraként veszi körül 
a testet. Olyat is hallottam már, hogy a régi mesterek aurája 
akár néhány mérföldnyi távolságra is kiterjedt. Gyakran ennek 
tulajdonítják, hogy olyan sok követőt tudtak magukhoz von-
zani, amerre csak jártak. Érdemes megjegyezni, hogy nagyon 
sok mestert ábrázoltak glóriával a feje körül, mert az aurának 
ez a része a legkönnyebben látható az avatatlan számára is.

A régi mesterek aurájának méretét és intenzitását ugyan 
nem tudjuk ellenőrizni, de az biztos, hogy minél egészsége-
sebb az ember testileg és lelkileg, annál erősebb aurájának 
a rezgése, s annál messzebbre sugárzik a testétől. Minél pezs-
gőbb az auraterünk, annál több energiánk van mindannak 
az elvégzésére, amit el kell vagy el szeretnénk végezni. Minél 
erősebb az auránk, annál kevésbé vagyunk kitéve a külső erők 
hatásának.

A gyönge auraterekben nagyobb valószínűséggel ütkö-
zünk össze külső hatásokkal. Ebből következően az ember 
jobban manipulálható és fáradékonyabb. A legyengült aura-
terek kudarcot és kudarcérzést, egészségi problémákat, élet-
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helyzetek megoldására való képtelenséget okoznak. Ahogy 
majd látni fogjuk, a környezet alakítása energiáink irányítá-
sával kezdődik. Az auratér erősítése és kitágítása többféle célt 
szolgál. Az erre irányuló gyakorlatokkal az utolsó fejezetben 
foglalkozunk behatóbban.

Az aurának, avagy emberi energiatérnek, két aspektu-
sa van. Magában foglalja az éteri testek energiáit, ahogy ezt 
a hagyományos metafizika megfogalmazza. (Lásd a 20. ol-
dalon lévő ábrát.) Ezek az éteri testek különböző intenzitású 
energiasávok, amelyek körülveszik a fizikai testet, és azzal 
kölcsönösen egymásba hatolnak. Alapvető feladatuk, hogy 
összehangolják és támogassák a lélek működését a fizikai élet 
során. Ezekkel a jelen munkában nem foglalkozunk. A mi cél-
jaink szempontjából elegendő, ha annyit tudunk róluk, hogy 
a teljes auratér részét alkotják.

 Az auratérnek azokkal az energiáival foglalkozunk itt, 
amelyek magából a fizikai testből sugároznak ki. Nagysze-
rű, hogy olyan korban élünk, amikor a modern tudomány és 
technológia bizonyítani tudja az élet minden formájának, de 
különösképpen az emberi testnek az energiatereit. A korszerű 
tudomány azt állítja, hogy az emberi testet energiaterek alkot-
ják. A testenergia kisugárzása elektromos, mágneses, hang-, 
hő-, fény- és elektromágneses tereket tartalmaz.

Ezeknek az energiatereknek egy része a testben terme-
lődik, míg másik részük kívülről érkezik, és a test hatására 
átalakul. Ez a különböző energiaterek természetes kölcsönha-
tása során megy végbe. Erről a kölcsönhatásról, amely egyfajta 
természetes ozmózis saját energiáink és a környezetünkben 
lévő energiák között, majd bővebben is szó lesz ebben a feje-
zetben. Felszívjuk a növények, a fák, a virágok, az állatok, de 
még a föld energiáit is.
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Az emberi aura

Az aura minden irányból körülveszi a testet, háromdimenziós, és egészséges 
ember esetében tojás alakú. Az alakja, a mérete, a színei és a színek tiszta-
sága meghatározott jelentéssel bírnak az ember fizikai, érzelmi, mentális 
és spirituális állapotát illetően.
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A fényudvar

Az ősi misztikusok és a mesterek művészi ábrázolásánál megszokott a fej 
körüli dicsfény. Az aura kisugárzása itt észlelhető a legkönnyebben. Minél 
egészségesebb az ember, minél spirituálisabb, annál erősebb a testből ki-
áradó fénysugárzás. A fényudvart gyakran tekintik a spirituális megvilá-
gosultság jelének.
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