
A megengedés állapota

A megengedés állapota a tudatos teremtés folyamatának a passzív, befogadó
oldala. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert annyira aktív, cselekvő világban élünk,
hogy a másik oldalt, a semmittevés oldalát, a passzív, befogadó oldalt elfelejtjük
megélni. Amikor a tudatos teremtés folyamatát nézzük, akkor is azt nézzük, hogy
rendben van, hogy valamire vágyom, van egy célom, vágyam, de mit kell tennem
azért, hogy az megvalósuljon. ”Mit tegyek?” Itt is az aktivitást vesszük előtérbe, azt,
hogy mit csináljunk. Valamit csinálni kell. És igen, csinálni is kell, de nézzük a
mindenség elméletét, amiről beszéltünk már: igazából nem kell semmit
megteremtened, mert már létezik minden valóság! Az a valóság is, amire most
vágyakozol, ami a vágyad, a célod, amit szeretnél megteremteni, az is létezik a
mindenségben. A végtelen valóságok között az az egyik valóság. Tehát nincs mit
megteremteni rajta, mert létezik. Mi a dolgunk akkor? Hogy megengedjük, hogy
beengedjük a tapasztalásunkba, hogy beengedjük ezt a valóságunkba,
megengedjük, hogy megtörténjen, megengedjük, hogy ezt a valóságot éljük, ezt a
valóságot tapasztaljuk.

Volt ezzel kapcsolatban egy nagyon erőteljes tapasztalásom – és akkor döntöttem
úgy, hogy ennek egy külön leckét kell szentelni, mert ez ennyire fontos, ennyire
erőteljes és ekkora ereje van a megengedés állapotának -, amikor is volt egy nagyon
fontos srác az életemben. Valamiért jött egy olyan érzés a semmiből – amikor tudod,
nem gondolkozol és nem tudod visszavezetni, hogy honnan jött az a gondolat, lehet,
hogy félálomban voltam éppen és akkor tört felszínre, mint a buborékok, amik
felszínre törnek-, hogy én akadályozom őt abban, hogy változzon az élete, mert én
félek attól, hogy neki változzon az élete. Nem is értettem, hogy honnan jött ez, nem
is volt tudatos, hanem rögtön utána megfogalmazódott bennem egy szándék (és
szándékosan fogalmazom ezt passzívban, mert pont a passzivitás állapota volt ez
is), megfogalmazódott bennem az a mondat, hogy megengedem, hogy változzon az
élete. És ez csak így megtörtént. Majd másnap összefutottam vele és azzal ült le
elém, hogy mekkora változások vannak az életében. És akkor még nem esett le
nekem rögtön, nem kötöttem össze, hogy atya úr isten, hát most előző nap jött
felszínre ez bennem, hogy megengedem, hogy változzon az élete, erre itt van, leül
velem szemben és közli velem, hogy mekkora változások vannak az életében. Eltelt
pár óra a találkozásunk után, amikor ez felszínre jött, amikor összekötöttem, hogy te
jó ég, ez jött felszínre bennem előző nap, hogy megengedem, hogy változzon az
élete, hogy én akadályozom abban, hogy ő változzon, mert én félek attól, hogy az ő
élete változik. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyrészt mennyire
hatással vagyunk egymásra, mennyire összeköttetésben vagyunk egymással
energetikailag a láthatatlan mezők világában! Mindenki mindenkivel, hatással
vagyunk egymásra! Másrészt hogy ennyire nagy ereje van a megengedés
állapotának! Én azonnal megkaptam a visszajelzést másnap, hogy igen, változik az



élete, mert megengedtem, mert elengedtem azt a félelmemet, hogy nem akarom,
hogy változzon az ő élete. Úgyhogy valójában a céljaink, a vágyaink már léteznek.
Ezt kell tudatosítanod, hogy nem a semmiből kell megteremtened, hanem meg kell
látnod a már létezőt. Meg kell látnod, hogy már ott van a mindenség egyik
szeleteként, valóságaként, meg kell látnod a szíveddel. És azzal, hogy meglátod a
szíveddel, azzal hangolódsz rá, és azzal a valósággal kötöd össze, és azt engeded
be, mert igazából ami nem valósul meg az életünkben, az két dolgon múlik. Az egyik
az, hogy min van a figyelmed. Ugye ahol a figyelem, ott az energia, oda fókuszálod
az energiádat, a figyelmedet, arra a valóságra, arra a szeletére a Mindenségnek,
amit szeretnél megtapasztalni. Másrészt fontos, hogy ne legyen akadály közted és a
között a valóság között. Ezek azok a blokkok, amikről fogunk majd beszélni, hogy
honnan jöhetnek ezek és mit tudsz velük csinálni annak érdekében, hogy elsöpörd
őket az útból és meglegyen az a tiszta összeköttetés közted és a között a valóság
között, amit beengedsz, befogadsz, megengedsz az életedbe, a tapasztalásodba. Ez
az, amin érdemes elmélkedni, hogy nem kell megteremtened, mert már létezik, csak
meg kell engedned, hogy megtörténjen. Nagyon jó ezt használni mantraként is.
“Megengedem.” Nálam azonnal működött. “Megengedem, hogy megtörténjen.”
Beengedni, befogadni, szeretettel üdvözölni, mint amikor egy vendéget beengedsz
az otthonodba. Kitárod neki az ajtót, beengeded. Közel engeded magadhoz és
szeretettel fogadod.

Kerülj a megengedés állapotába, engedd meg, hogy megtörténjen veled az élet!
Engedd meg, hogy megtörténjen az, amire vágysz, a célod! Engedd közel
magadhoz!


