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Érzelmi utazás — gyengéd üdvözlés   

Bevezető az erőlködésmentes érzelmi utazáshoz 

(Kísérő! Olvasd, amíg társad erős érzelmet nem tapasztal. Amint ez megtörténik, hagyd ezt a szöveget és lépj egyenesen 

az „erőlködésmentes érzelmi utazáshoz!) 

 

Időnként nehezünkre esik érezni az érzéseinket. Ez teljesen természetes! Úgyhogy most csak fordítsunk egy 

kis időt arra, hogy lecsendesedjünk, és megnyíljunk annak ami itt van! 

 

Csak hunyd le a szemed, … végy egy mély lélegzetet, … és engedd ki...  És csak hagyd hogy a tested ellazuljon! 

... Kisimul az arcod… lazítsd el a szájkörüli izmokat is... engedd, hogy ellazuljon az állkapcsod... kiengedhet a 

torkod… ellazulnak a vállaid... a karjaid… lazítsd el a mellkasod, hogy kinyílhasson a szíved... és lazítsd el a 

hasadat… a medence tájékot... tovább a combjaidon át... térdeid… lábszáraid… ellazul a bokád… lábfejed... 

egészen a lábujjad hegyéig... Csak engedd hogy az egész tested lazuljon és megnyíljon! 

 

Ahogy itt pihensz ebben az ellazult állapotban, csak érezd ahogy kitágul körülötted a tér! Érezd a tágasságot 

magad előtt... magad mögött... minden oldalad felé... alattad is a határtalanság… és feletted is a végtelenbe 

vész az ég. És csak pihenj meg az elfogadás végtelenjeként. … Engedd, hogy az érzéseid megjelenjenek ebben 

a mindent elfogadó tágasságban… Jöhet az összes  érzés amit valaha éreztél... Akár az őseid érzelmei is… a 

szereteted ilyen határtalan! 

 

És most fordítsd a figyelmedet befelé. A tested, a lényed, olyan mint egy tartály. Tele minden fajta érzéssel, 

érzelemmel. Ezek olyanok, mint a kicsi gyerekek. Néhányuk hangos és a figyelmedet keresi, mások halkak és 

félénkek. Megint mások inkább elbújnak a zárt ajtók mögé, vagy rejtekhelyek mélyére. Talán annyiszor 

elutasítottad őket, hogy már nem bíznak benned… Úgyhogy itt az ideje, hogy bocsánatot kérj tőlük és tudasd 

velük, hogy itt és most nyitott vagy, figyelni fogsz,  jelen vagy bármilyen érzésnek, ami megjelenik! 

 

És most keress a testedben egy olyan területet, ahol valami fájdalom vagy feszültség van... és csak lélegezz 

ebbe a területbe, elárasztva a szereteteddel, elfogadásoddal... Csak hagyd, hogy lazuljon és nyíljon… Ha volna 

itt egy érzelem, vajon mi lenne az?... Néhány érzésünk nagyon gyengén jelez... Csak fogadd, bármi is az, ami 

itt van! 

 

Az is lehet hogy nem érzés van itt, hanem egy kép jelenik meg. Ha ez a helyzet, akkor figyeld, hogyan hat rád 

ez a kép?... Vagy ha ennek a területnek szavai lennének, beszélni tudna... vajon mit mondana neked?... És ez 

hogyan hat rád?... Milyen érzés?... Csak fogadd, bármi is az, ami itt van... vagy bármi az ami nincs itt...  (hagyd, 

hogy megnevezzen egy érzelmet, és aztán folytasd) 
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A testedben hol érzed ezt a legerősebben?... (írd le az érzést, és hogy hol érzékeli) … Csak hagyd, hogy ez az 

érzelem még teljesebbé váljon… (amint erősen érzi, folytasd)És most térj vissza egy semleges állapotba… És 

keress egy másik területet, ahol fájdalom vagy  feszültség van, vagy valami ott rejtőzik vagy tárolódik... Ezt is 

áraszd el a szereteteddel, elfogadásoddal... Ha volna itt egy érzés, mi lenne az?... (hagyj időt a válaszra) Vagy 

ha szavai lennének, mit mondana?... Hogyan hat ez rád? Milyen érzés?... (adj neki időt)... Vagy ha egy kép jelenik 

meg… hogyan hat ez rád?… Milyen érzés? Vagy talán van egy fedél, vagy egy ajtó... Ha van itt egy fedőréteg... 

csak érezd, hogy megfogod ezt a réteget... és kérdezd meg magadtól: ha valamit takargatok, ha valami elől 

elbújok... mi az? ... És csak nyisd ki, vagy rántsd le ezt a takarást, és lásd, mi bukkan fel… milyen érzés?... (adj 

időt a válaszra és írd le) … Hol érzed ezt legerősebben?... (írd le)... Csak hagyd, hogy kiteljesedjen... (amikor 

nagyon erős már, akkor folytasd) … Köszönöm…  és most térj vissza semleges állapotba! 

 

Most keress egy harmadik területet, ahol valami feszültség, fájdalom vagy visszafogottság van… Lélegezz ebbe 

a területbe... Hagyd, hogy elfogadásod elárassza... Ha megjelenne itt egy érzelem, mi lenne az?.. Ha szavai 

lennének, mik lennének azok?... Vagy ha egy kép lenne, hogyan hatna rád?... Csak üdvözöld, fogadd, bármi is 

az, ami itt van... vagy bármi az ami nincs. … Talán még egy ajtó is van ott valahol... hogyha van, csak nyisd ki 

az ajtót... mi az, ami megbújik mögötte?... És milyen érzés ez?... (Hagyd, hogy válaszoljon és írd le) … Hol érzed 

a legerősebben? (Írd le) …engedd, hogy még erősebbé, teljesebbé váljon! 

 

A három érzés közül melyik a legerősebb? (Hagyd, hogy megnevezze az érzést. Ha megvan, már kezdhetitek is 

a szinteken való lefelé haladást az Erőlködésmentes érzelmi utazással.)  
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Az erőlködésmentes érzelmi utazás  

Lefelé haladás a rétegeken át  

 

Kísérő: (Olvasd fel a következő két lefelé haladás a rétegeken át bekezdést a partnerednek, és 

ismételd meg a második bekezdést újra és újra addig, amíg a Forrásban nem pihen. Ha az 

„ismeretlen területre érkezik, vagy egy fedő réteggel találkozik, olvasd fel az erre vonatkozó 

részeket és így vezesd őt a Forrásba. Kezdd azzal, hogy kérdezed:) 

 

Milyen érzés jelenik meg? Milyen érzelem van itt?... (Hagyd, hogy megnevezzen egy érzést és mondd) 

… Csak hagyd, hogy ez az érzés teljesen elárasszon… erősödhet... jöhet még több belőle... Vedd 

körbe ezt az érzést a szereteteddel, elfogadásoddal… és érezd hogy lassan megnyílsz…  Kérdezd 

meg magadtól: mi van ennek a gyökerében?... A legközepén?... Vagy mi van alatta?... Vagy mi az ami 

ebbe bele nyílik?... És csak maradj benne …. Szóval mi van itt? (Hagyd hogy megnevezze az érzést. Írd 

le.) … Hol érzed ezt legerősebben?... (Írd le, hogy a testében hol érzi. Mindig adj neki elegendő időt! 

Amint megnevez egy érzést, és hogy hol van, mondd) …Nagyon szép! Ha kapcsolódik valakihez ez az 

érzés, vagy eszedbe jut egy emlék, vagy képek ugranak be, csak tudasd velem! Máskülönben csak 

maradj az érzéssel! (Ha egy személy, vagy kép felbukkan, tégy  egy csillagot ehhez a szinthez! Ezzel 

megtaláltátok a tábortűz szintjét. Tedd fel ezt a kérdést minden érzelmi szinten mindaddig, míg valaki, vagy 

valami fel nem bukkan. Azután nem kell többet kérdezned.)  

 

Csak engedd hogy ez az érzés elárasszon! Fogadd a maga teljességében… És ahogy egyre teljesebbé 

válik, kérdezd: mi van a gyökerében? Mi van alatta?... Vedd körbe a szereteteddel az elfogadásoddal... 

és érezd, hogy megnyílsz... Egyenesen a közepébe... És maradj benne!… Mi van itt?... Mi áramlik 

bele?... Mi van még ennél is mélyebben?... (És csak hagyd, hogy megnevezze a következő érzést! Írd le!) 

Nagyon jó! … A testedben hol érzed ezt legerősebben? … (Írd le és kérdezd:) ... Kapcsolódik valakihez 

ez az érzés? Vagy megjelenik egy emlékkép? (Írd le és folytasd lefelé a rétegeken át, amíg meg nem 

érkeztek az „ismeretlen területre vagy a Forrásba.) 
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Útmutatás az ismeretlen területhez: 

 

Utaztató: (Ha a semmibe, feketeségbe, ürességbe, ködbe érkezik, olvasd a következőt!) 

Nagyon jó! Az ismeretlen területre értél. És tudod mit kell tenned... csak lazíts és fogadd el! Ez is 

csak egy újabb réteg... Úgyhogy mondd, milyen ez? (Hagyd, hogy leírja és légy bátorító)... Van ennek 

pereme? Vannak határai? Vagy csak tart és tart minden irányban? (Bátorítsd, hogy ellenőrizze le, és 

tudósítson.) … Mi az, ami megjelenik ennek a semminek, ürességnek a tágas mezejében? Mi az, ami 

beszivárog a repedéseken? Ha nem csinálsz semmit, nem ellenkezel, nem küzdesz, csak elfogadod… 

mi az, ami elkezdi megtölteni ezt a feketeséget? (Hagyd, hogy hangosan beszéljen. Ez általában: fény, 

szeretet, béke, nyugalom... valamiféle Forrás-jellegű szó. Aztán folytasd!)  

 

Csak érezd, hogy megnyílsz és kitágulsz. Egyenesen ennek a szívébe... Mi van itt?... (Adj neki elegendő 

időt, hogy beazonosítsa, mi van ott, és mondd:) … Nagyon jó!… Szóval ahogy érzed, hogy kitágulsz, 

csak kérdezd, mi van a szívében?... (Hagyd, hogy válaszoljon) … Csak érezd, hogy megnyílsz és kitágulsz 

ebben!... (Ismételd a fenti bekezdést amíg a Forrásban nem nyugszik, ami a mindenütt jelenvalóság.) 

 

Útmutatás megakadáshoz, vagy fedőréteghez 

 

(Ha egy fedőréteget találtok, akkor csak tépje le ezt a réteget és kérdezd:) … Vajon mit takar ez el?... 

Vagy mitől véd ez meg téged? ... Milyen érzéstől?... Mi van alatta?... Tépd, rántsd vagy szakítsd le ezt 

a réteget! … És csak érezd, ahogy megnyílsz annak, ami alatta van!  
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Forrás 

(Amint megérkezik a Forrásba (egy mindenütt jelenlévő tudatosságba — belül, kívül, mindenütt), vidd még 

két-három réteggel lejjebb, úgy, hogy ismétled az alábbi bekezdést:) 

 

Mi van ennek a szívében?... Miből fakad?... Csak érezd, hogy megnyílsz és kitágulsz ennek!... Mi van 

itt?... ( Hagyd, hogy válaszoljon és ismételd meg még egyszer! Utána:)  

 

Csak pihenj ebben a végtelen tágasságban, ami a saját lényeged!... (Hagyd, hogy néhány percig 

megpihenjen a Forrásban, aztán lassan hozd vissza őt a rétegeken át, úgy, hogy minden rétegnél 

megismétled a következő mondatot, egészen addig, míg a tábortűz szintjéhez nem értek. Akkor lépjetek a 

tábortűz leírásához!) 

 

Tudván hogy ez a mérhetetlen határtalanság, ez a végtelen jelenlét, ez a tiszta szeretet vagy, ha a 

______________ (a Forrás neve) mondhatna valamit a _________________-nak/-nek (következő 

rétegnek), mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon)... És most csak hagyd, hogy a Forrás átmossa ezt a 

réteget. Hagyd, hogy megtisztítsa, feloldja ebben a végtelen jelenlétben, ami a ______________ (a 

Forrás)! 

 

(Amint ahhoz a réteghez értek, ahova a csillagot tetted, mossátok azt a réteget is át és aztán irány a 

tábortűz.) 
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Tábortűz  

Most képzelj el egy tábortüzet, aminek természete a feltétel nélküli szeretet, a tiszta elfogadás. Ehhez 

a tűzhöz hívd meg egy korábbi önmagad. Lehet bármennyi idős, nulla évestől egészen mostanáig. 

Aztán hívd a tűzhöz jelenkori önmagadat is. Ennél a tűznél jelen van egy mentor, akinek a 

bölcsességében megbízol. Lehet egy szent, egy bölcs, egy megvilágosult mester... valaki, akinek az 

isteni jelenlétében biztonságban érzed magad, akinek a bölcsességében bízol. 

 

Most pedig kimondottan azokat az embereket fogadd itt a tűznél, akiknek valamilyen módon részük 

volt abban a fájdalmas érzésben, amellyel a folyamat elkezdődött. Annyi embert hívhatsz ide, 

amennyit csak szeretnél, de a mai utazás érdekében valószínűleg csak egyikükkel fogsz tudni 

beszélni... Szóval ki van itt? (Hagyd, hogy válaszoljon) … Van még valaki, akinek itt kell lennie? (Ha 

megnevez valakit, hívjátok őt is oda  a tűzhöz.) 

 

 

Párbeszéd és kimondás-kiürítés  

 

„Ahogy itt ülsz mentoroddal a feltétlen szeretet oltalmazó tüzénél, szeretnék beszélni a fiatalabb 

éneddel. Ez a fiatalabb éned sok fájdalmas érzelmen ment keresztül (meg is nevezheted azokat) és 

végre eljött az idő, hogy övé legyen a szó. Itt a lehetőség rá, hogy tényleg kiadja magából az összes 

olyan érzését, amiről akkor úgy érezte, hogy nem volna biztonságos kimondani… ide tartoznak azok 

az érzések is, amelyeket korábban egyszerűen nem volt lehetősége szavakba önteni. Engedd, hogy 

mindezt a többiek a tábortűznél nyitott füllel hallgassák! Fiatalabb éned vagy a mentor válassza ki a 

tűz körül ülők közül azt a személyt, akihez beszélned kell! 

 

Ha a fiatalabb éned a szíve mélyéről beszélhetne, ha valóban megnyílna és hagyná, hogy feljöjjön, 

megfogalmazódjon és kimondódjon mindaz, aminek el kell hangoznia… Mindaz, ami a szívét eddig 

nyomta... Mit mondana a fiatalabb éned? Hagyd, hogy kiadjon mindent! (Hangosan beszéljen! Adj neki 

elegendő időt a válaszra! Bátorítsd és kérd, hogy beszéljen a fiatal énje hangján, egyes szám első személyben. 

Amikor teljesen kiürítette amit kellett, akkor folytasd) 

 

 



  HU/EJ 7

  

© Journey Events. Ltd 2005 - 2021. Ezek a képzési anyagok kizárólag a The Journey Seminar programban való részvétel részeként használhatók személyes használatra,  
és nem másolhatók. Ha ezeket az anyagokat professzionális környezetben szeretné használni, informálódjon a Journey Practitioner Programhoz való csatlakozásról. 

Tudva, hogy______________ (a személy akihez beszélt) valószínűleg a tőle telhető legjobbat tette, 

azokkal az érzelmi erőforrásokkal, amikkel akkor rendelkezett, vajon mit válaszolna, ha hangot 

adhatnál neki? Hagyd, hogy válaszoljon, de nem az egója, a személyisége szintjéről, hanem egy sokkal 

mélyebb helyről! (Légy bátorító, hagyd a másikat válaszolni!) 

 

Ha a fiatalabb éned válaszolhatna, mit mondana? (Hagyj sok időt, hogy mindent kimondjon!)  

Ha a másik személy válaszolhatna, mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon!) (Folytassátok a párbeszédet 

és a kiürítést egészen addig, amíg minden fél teljesen ki nem mondott mindent, amit kellett!)  

 

Kérdezd meg a mentort, van-e még valami, aminek ki kell mondódnia, meg kell történnie? Ha a 

mentornak lenne valami jó tanácsa, meglátása, bölcs szava, mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon!)  

 

Itt az idő, hogy a jelenkori éned beszéljen. Ha a jelenkori éned teljesen megnyílna, kimondhatna 

mindent, ami a szívét nyomja, kiüríthetné a sejtjei mélyéről is az ott tárolt fájdalmakat... mit mondana 

a jelenkori éned ennek a személynek? (Hagyd, hogy válaszoljon!) 

 

És ha ő válaszolhatna, mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon!)  

(Folytassátok a párbeszédet, amíg totálisan ki nem ürül minden! Aztán kérdezd) 

 

Ha a mentornak lenne hozzáfűznivalója, mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon!) 

Van még valami, amit ki kell mondani, vagy meg kell tenni ahhoz, hogy mindenki teljesnek érezze a 

folyamatot? Ha igen hagyd, hogy megtörténjen! (Engedd, hogy folytassák a kiürítést, amíg csak 

szükséges!)  
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Megbocsátás  

És most a fiatalabb énedhez szólok: Még akkor is, ha a másik ember viselkedése nem elnézhető, mert 

helytelen és semmilyen értékrend szerint sem elfogadható, szeretnélek megkérdezni, hogy hajlandó 

volnál-e a másik ember lelkének teljes mértékben, szíved mélyéről megbocsátani?… (hagyd, hogy 

válaszoljon)… Akkor teljes szívedből, hangosan, a saját szavaiddal bocsáss meg neki! ...(Engedd 

megbocsátani.)  

 

És aztán megkérdezem a jelenkori énedtől is ugyanezt: Még akkor is, ha a másik ember viselkedése 

nem elnézhető, mert helytelen és semmilyen értékrend szerint sem elfogadható, szeretnélek 

megkérdezni, hogy hajlandó volnál-e a másik ember lelkének teljes mértékben, szíved mélyéről 

megbocsátani?… (hagyd, hogy válaszoljon)... Akkor bocsáss meg neki hangosan, a saját szavaiddal!... 

(Engedd megbocsátani.)  

 

És ha arra is szükség van, hogy neked bocsássanak meg, bármiért is, hagyd hogy a fiatalabb éned 

kinyissa a szívét, és engedd, hogy a másik személy teljes szívéből megbocsásson neked! Aztán hagyd, 

hogy ugyanezt a jelenkori éned is megtegye! 

 

Eljött az idő, hogy a másik személy és mindazok, akik a tűznél ülnek, eltűnjenek a fényben. Egy 

imádsággal — hogy valahogyan ők is megbocsátásra találjanak a saját szívükben —, engedd őket 

útjukra! (Hagyd, hogy a partnered hangosan kimondja az áldás szavait!)  

 

Most, hogy csak jelenkori éned, fiatalabb éned és a mentor vagytok a tűznél, egy rövid párbeszéd 

még hátra van.  

 

Jelenkori éned forduljon a fiatalabb énedhez és ismételd utánam: Sajnálom hogy mindezen a 

fájdalmon keresztül kellett, hogy menj! Egyszerűen még nem volt hozzáférésed ahhoz a 

bölcsességhez, amihez nekem már van. Ígérem, hogy soha többé nem kell újra átélned ezt a korábbi 

fájdalmat, mert szeretlek és védelmezlek, és mostantól neked is hozzáférésed van ehhez a 

bölcsességhez, szeretethez, megbocsátáshoz, bármikor, amikor csak szükséged van rá. Megbocsátok 

neked mindenért, amiért meg kell hogy bocsássak. Aztán csak öleld magadhoz a fiatalabb énedet és 

hagyd hogy beléd olvadjon, eggyé váljatok, ezzel a szeretettel, elfogadással és megbocsátással a 

szívében nőhessen fel, egészen eddig a mai napig. 
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Aztán fordulj a mentorhoz és kérdezd meg, hogy van-e valami végső üzenete, búcsúja, mielőtt újra 

a fénybe olvad. (Hagyd, hogy válaszoljon!) Aztán engedd, hogy a jelenkori éned és a mentorod eltűnjön 

ebben a határtalan jelenlétben, a szeretetben, ami a saját valód, saját lelked fénye, a Forrás végtelen 

valósága. Aztán hagyd, hogy a figyelmed kitáguljon… határtalanság, nyitottság, szabadság előtted... 

engedd, hogy a végtelenbe vesszen mögötted... mérhetetlenül tágas minden oldalad felé... és csak 

pihenj ebben a végtelen jelenlétben, ami a te lényeged!  

 

(Aztán mondd ismét:) Tudván, hogy ez a mérhetetlen határtalanság, ez a végtelen jelenlét, ez a tiszta 

szeretet vagy, ha a ______________ (a Forrás neve) mondhatna valamit a _________________-

nak/-nek (következő rétegnek), mit mondana? (Hagyd, hogy válaszoljon)... És most csak hagyd, hogy a 

Forrás átmossa ezt a réteget. Hagyd, hogy megtisztítsa, feloldja ebbe a végtelen jelenlétbe, ami a 

______________ (a Forrás). (Ismételd, míg a legfelső réteghez nem értek. Aztán lépjetek a 

„jövőbeillesztéshez.) 
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Jövőbeillesztés és levél önmagadnak 

 

Maradj tágra nyitva a szeretet határtalan jelenlétében, a fényben, ami a saját valód. Szeretnélek 

megkérni, hogy képzeletben lépj egy napot előre az időben! Lélegezz, ahogy akkor lélegzel, érezz, 

ahogy akkor érzel! Hogy vagy?... Ez te vagy egy nap múlva. Hogy érzed magad? Ellenőrizd a tested. 

Itt van még ez a régi téma? (Hagyd, hogy válaszoljon!)  Nagyon jó!  

 

Most lépj egy hetet előre az időben! Lélegezz, ahogy akkor lélegzel! Érezd amit akkor érzel! És csak 

nyisd meg magad az egy hét múlvai önmagadnak. Hogy érzed magad… magaddal kapcsolatban... az 

élettel kapcsolatban?… (Hagyd hogy válaszoljon!) Nagyon jó! 

 

És most lépj egy hónapot előre a jövőbe! Lélegezz, ahogy akkor lélegzel, érezz, ahogy akkor érzel! 

És nyisd meg magad az egy hónap múlvai önmagadnak... hogy érzed magad, magaddal, az élettel 

kapcsolatban? (Hagyd, hogy válaszoljon!) Ellenőrizd a tested! Ez a régi téma feljön még egyáltalán? Vagy 

teljesen eltűnt? (Hagyd hogy válaszoljon!) 

 

És most lépj előre az időben hat hónapot! Lélegezz, ahogy akkor lélegzel, érezz, ahogy akkor érzel! 

Nyílj meg akkori önmagad tudatosságának... 6 hónap múlva ilyenkor... hogy érzed magad? (Hagyd, 

hogy válaszoljon!) ...Hat hónap múlva a sejtjeid 70% a teljesen megújult és meggyógyult! Szóval, hogy 

vagy magaddal, hogy érzed magad az élettel kapcsolatban? (Hagyd, hogy válaszoljon!) Ellenőrizd a 

tested! Ez a régi téma egyáltalán felbukkan még? Vagy  teljesen eltűnt? (Hagyd, hogy válaszoljon!) 

Nagyon jó! 

 

És most lépj egy teljes évvel előrébb az időben! Egy év múlva ilyenkor egyetlen mostani molekulád 

se lesz itt. Szó szerint teljesen megújulsz! Úgyhogy lélegezz, ahogy akkor lélegzel, érezd, amit akkor 

érzel! Nyílj meg meg az egy év múlvai éned tudatosságának! Hogy érzed magad magaddal, az élettel 

kapcsolatban? (Hagyd, hogy válaszoljon!) … Ellenőrizd a tested! Ez a régi téma egyáltalán előjön még? 

Vagy teljesen eltűnt? ...(Engedd, hogy válaszoljon!) … Nagyon jó! 
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És most öt évet előrelépve az időben; lélegezz, ahogy akkor lélegzel, érezz, ahogy akkor érzel, és 

nyisd meg magad az öt év múlvai éned tudatosságának! Hogy érzed magad az élettel kapcsolatban? 

(Hagyd, hogy válaszoljon, légy bátorító!) 

 

Most maradj nyitva jövőbeli éned tudatosságára! Szeretném megkérdezni a jövőbeli éned, van-e 

kedve levelet írni a mostani énednek? Gyakorlati tanácsokat adni, hogy hogyan legyél, mit csinálj, 

hogyan élj? Tanácsokat adni ebből a tudatosságból? Mert azt mondják, hogy maga az a tény, hogy 

ebbe a tudatosságba  elértél, egyben a kezdetét is jelenti számodra, mostantól kezdve a 

rendelkezésedre áll.  Tehát, ha a jövőbeli önmagad szeretne írni jelenkori önmagadnak, észreveszed 

majd, hogy  szemeidet csak akkor leszel képes kinyitni, amikor már minden részed egységbe 

rendeződött. Mikor teljes mértékben egyben vagy és visszaérkezel. Mikor hajlandó leszel arra, hogy 

továbbhaladj a gyógyulás folyamatával, mely a maga útján és a saját  természete szerint folyik tovább. 

Ekkor kész leszel felnyitni szemeidet és engedni, hogy saját belső bölcsességed által most szabad és 

teljes jövőbeli önmagad vezessen, és mutassa  az utat jelenkori önmagadnak. Amikor késznek érzed 

magad, hogy felnyisd szemeidet, engedd, hogy ez az önmagadhoz írandó levél papírra kerüljön. 

 

(Amint kinyitja a szemét, add át neki a Levél Önmagamnak oldalt, hogy megírhassa a levelét. Feltétlenül 

ismerd el és köszönd meg a vele töltött időt és mondd el neki, hogy ez számodra igazi ajándék volt. Aztán, 

ha szeretnétek, cseréljetek!) 
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Levél Önmagamnak 

Kapcsolatban maradva jövőbeli éned tudatosságával, engedd, hogy ez a későbbi éned levelet írjon 

mostani önmagadnak, gyakorlati tanácsokat adva, hogy hogyan létezz… miben higgy… hogyan éld az 

életed ebből a kitágult tudatosságból merítve! Engedd, hogy belső bölcsességed a papírra ömöljön, 

hagyva, hogy ez a szabad, bölcs, jövőbeli éned vezessen! 

 

Legkedvesebb Önmagam! 

 

 

 


