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BevezeTés

A könyvben az egyik leghatékonyabb energiagyógyászati technikát, a 
ThetaHealing®-et ismerhetjük meg. A ThetaHealing egy meditációs folyamat. 
Hisszük, hogy a technika segítségével – a théta-agyhullámok szintjén – lehe-
tőség nyílik a testi, lelki és spirituális gyógyulásra. Tiszta théta-állapotban, 
összpontosított imáink által képesek vagyunk arra, hogy kapcsolatba lépjünk 
a mindenség Teremtőjével.

A mindenség Teremtője által váltam képessé a testi bajok gyógyítására. 
A Teremtő az, aki végigkísért és utat mutatott a spirituális fejlődés és a meg-
világosodás felé vezető úton. A ThetaHealing megszületése lábam spontán 
gyógyulásához köthető: ezáltal a technika hitelessége azonnali érvényt szerzett 
számomra. Még mindig csodálattal tölt el, mekkora jelentősége volt ennek 
a bizonyos első gyógyulásnak és a tanulási folyamat során szerzett tapaszta-
latoknak. Még mindig azon gondolkodom, mekkora jelentőséggel fog bírni 
mindez a jövőben azoknak az embereknek, akik akkor fogják megismerni a 
technikát, amikor én már rég nem ezen a világon, hanem egy magasabb síkon 
leszek. Ez a spontán gyógyulás olyan volt, mint egy apró mag, amely végül a 
ThetaHealing szent fájává nőtte ki magát. 

Ez a könyv az előző két ThetaHealinggel foglalkozó írásomhoz, azaz a 
ThetaHealing és a ThetaHealing haladóknak című könyvekhez kapcsolódik. 
A ThetaHealingben bemutattam a leolvasás folyamatát, a gyógyítást, a hit-
munkát, az érzelemmunkát, az ásás módszerét és a génmunkát, valamint 
hasznos információval szolgáltam a létezés síkjairól a kezdők számára is.  
A ThetaHealing haladóknak bepillantást nyújt a létezés különböző síkjain 
szerzett tapasztalataimba, és az is kiderül belőle, hogy hogyan hasznosíthat-
juk ezeket a gyógyítás során. Ez a két könyv mélységében ismerteti meg az 
olvasót a hit- és érzelemmunkával, az ásás módszerével, valamint a génmun-
kával, továbbá bepillantást nyújt a létezés síkjaiba és azokba a hitrendszerekbe, 
amelyekről úgy vélem, hogy elengedhetetlenek a spirituális felemelkedéshez. 
A mindenség Teremtőjétől eredő feltétlen szeretet általi gyógyítás képességé-
nek megismerési lehetőségét hozzák el az olvasók számára.

Ez a könyv nem tartalmazza a folyamatokat olyan részletességében, mint 
ahogyan azok a fent említett két könyvben megtalálhatók. Fontos azonban 
tudni, hogy ezt a könyvet csak akkor érthetjük meg, ha teljes mértékben tisz-
tában vagyunk ezekkel a folyamatokkal. 
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Ezúttal azokba a dimenziókba viszem el a kedves olvasót, amelyekről úgy 
hiszem, hogy az élet kezdetét jelentik. Olyan utazásra hívlak, amelynek során 
magunk mögött hagyjuk az univerzumot és théta-állapotban megtapasztaljuk 
az isteni energiával való összekapcsolódás élményét még azelőtt, mielőtt ez az 
energia valósággá válik univerzumunkban. Elmagyarázom a létezés síkjainak 
fogalmát, hogy megérthessük, hogy miért és hogyan zajlik maga a teremtés 
mind fizikailag, mind pedig spirituálisan, és azt is, hogy mindez hogyan kap-
csolódik hozzánk létezésünk különböző szintjein, azaz mentálisan, spirituáli-
san, testileg, szellemileg és érzelmileg.

Fontos, hogy megértsük a létezés síkjainak koncepcióját, mivel ez az, ami 
filozófiai útmutatót nyújt a ThetaHealing művészetének megismeréséhez. 

A ThetaHealingről szóló információk összegyűjtése és könyvvé gyúrása 
több évet vett igénybe. Sok olyan dolog van, ami inspirációt adhat, én jellem-
zően a meditációkból, imákból, hitből és az isteni iránymutatásokból merí-
tettem, és ezek segítségével írtam meg könyveimet, amelyeket az olvasók a 
kezükben tarthatnak. Ennek a könyvnek a megalkotását is többévnyi közvetí-
tés előzte meg. Az első inspirációk vakító, villódzó fények képében érkeztek. 
Akkor láttam ezeket, amikor Nikola Tesla szülőhelye felé autóztam Horvát-
országban. Ez a villanás volt az inspiráció szikrája, ez nyitotta meg érzékei-
met. Ezek után még többször megtapasztaltam ezt az érzést a magas hegyek 
által körülölelt idahói kuckómban is. A többi inspirációt tőletek, azaz a kedves 
olvasóktól kaptam, mivel nélkületek, szeretetetek rezgése nélkül mindez nem 
jöhetett volna létre.

Mindenkinek megvan a maga motivációja, amely arra készteti, hogy meg-
ismerje a ThetaHealinget vagy bármely, a ThetaHealinghez hasonló irány-
zatot. Vannak, akik a tudást szomjazzák, de olyanok is, akiket a kíváncsiság 
vezet, míg megint másokat kevésbé altruisztikus motivációk vezérelnek. De 
a legtöbben tiszta szívből érdeklődnek iránta, és arra vágynak, hogy bővítsék 
azon képességeiket, amelyek az elméjükben szunnyadnak. Pontosan erre szü-
letett meg a ThetaHealing: hogy megtanítsa az embereket arra, hogy médiumi 
képességeiket összekapcsolják spirituális tudatosságukkal. Én is így kezdtem, 
és úgy vélem, hogy elmondhatjuk, hogy a ThetaHealing azért született meg, 
mert szükségem volt valamire, amivel kontrollálni tudtam médiumi képessé-
geimet. 

Végignéztem édesanyám belső küzdelmeit. Ez adta meg az első lökést. 
Nagyszerű médiumi képességekkel rendelkezett, de emellett fanatikus hívő is 
volt, aki sajnos nem tudta összeegyeztetni belső lényét a vallással. Éveken át 
küzdött képességei ellen, mert úgy gondolta, hogy az rossz, erkölcstelen, már-
már ördögi. Bigott volt és babonás. Mostanra már változott kicsit a hozzáál-
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lása, időnként alkalmazza médiumi képességeit, de a vallási tanítások miatt 
rendszerint megkérdőjelezi a történteket, és azon elmélkedik, hogy vajon ez a 
gyönyörűség sötét helyekről érkezik-e. Ha képes lett volna arra, hogy képes-
ségeit Isten ajándékaként értelmezze, akkor szabadjára engedett, felhők fölött 
repülő sólyomként szemlélhetné a teremtést. 

Ami engem illet, én tizenöt éves koromban fedeztem fel a médiumi képes-
séget magamban. Tizenhét és huszonhét éves korom között azonban egyál-
talán nem tudtam kordában tartani. Nagyjából harmincegy éves koromban 
érkeztem el ahhoz a ponthoz, hogy képes lettem az ellenőrzésem alá vonni, 
ahelyett, hogy képességeim kontrolláltak volna engem. Ez azt jelenti, hogy 
végre megtanultam koncentrálni és helyesen kezelni a kapott információkat, 
hogy azok ne hirtelen törjenek rám és a szellemek se kísértsenek. Ha negatív 
szellemekkel találkoztam, azt mondtam nekik, hogy távozzanak. Volt, hogy 
elmentek, néha azonban visszajöttek. Aztán megtudtam, hogy a megoldás az, 
ha Isten fényébe küldöm őket. Ez segített. Ha így tettem, akkor ott maradtak.

A „mennyei atyám” útmutatatásaiból tanultam meg, hogy hogyan is kell 
ezt csinálni. Édesanyám vallásos neveltetéséből én is merítettem, megtudtam, 
hogy a mennyei atyánk mennyire szeret minket, és azt is megtudtam, hogy 
bármikor kapcsolatba léphetünk vele. Hároméves koromtól kezdve rendsze-
resen beszélgettem vele. A kérdéseimre kapott válaszok nem mindig olyanok 
voltak, amilyenekre számítottam, de a válasz sosem maradt el. 

Néhány évvel később, a mennyei atyával való kapcsolatom során ismer-
kedtem meg az univerzum törvényeivel. A folyamatot saját nappalimban, 
látomásszerű élmények formájában ismertem meg, amikor is találkoztam a 
létezés hatodik síkján lévő igazság törvényével. A törvény megmutatta, hogy 
hitrendszereim által számos bonyolult szituációt teremtettem magamnak, az 
istenséghez való kapcsolódás által azonban ezeken tudok változtatni. 

Nagyon mélyreható tapasztalat volt, tudom, hogy azért élhettem át mind-
ezt, mert én magam kértem, hogy így legyen, és bizonyos szinten mindig is 
tudtam és hittem, hogy ez lehetséges. Azért hittem benne, mert gyermekko-
romban édesanyám nagyon sokszor olvasott fel nekem a Bibliából. Sok tör-
ténetet hallottam Salamonról. Az egyik történet mélyen belém ivódott, még 
felnőtt fejjel is emlékszem rá: Salamon a bölcsességről kérdezte Istent. Úgy 
véltem, hogy én is kérdezhetek valamit Istentől. Órákat töltöttem azzal, hogy 
kitaláljam, hogy mi lehetne az én kérdésem.

Mi lehetne az, amivel segíthetnék a családomon? Éppen ekkoriban kezd-
tem el médiumi leolvasásokkal foglalkozni, ezért arra kértem Istent, mutassa 
meg nekem az igazságot. Ha a leolvasások alkalmával képes leszek arra, hogy 
az igazat mondjam el az embereknek, akkor legközelebb is vissza fognak jönni 
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és másoknak is ajánlani fognak engem. Lehet, hogy nem mindenki kedveli a 
személyemet, de ha az igazat mondom nekik, mégis a szolgálatukra leszek. 
Ezért arra kértem Istent, hogy mutassa meg nekem az igazságot, arról azon-
ban fogalmam sem volt, hogy az igazság törvényével éppen a nappalimban 
fogok találkozni! 

Ettől kezdve az igazság törvénye lett számomra a törvény, amellyel a leg-
többször kerülök kapcsolatba. Időről időre mindig visszatér, úgy gondolom, 
azért, hogy megtudja, hogyan veszem az élet akadályait. 

Ez után a tapasztalás után a tiszta igazság keresésére indultam, hogy meg-
ismerjem és kapcsolatba lépjek a legfelsőbb istenséggel, és megtudjam, hogy 
hogyan jött létre az univerzum. 

Ekkoriban kaptam először felkéréseket arra, hogy órákat tartsak. Neki-
láttam hát a tanításnak. Innentől kezdve diákjaimból merítettem a legtöbb 
motivációt. Az ő hatásukra megálltam és elgondolkodtam azon, hogy mi az 
valójában, amit pszichikai szinten végzek. Tudni akartam azt is, hogy vajon 
mások is képesek-e erre. Ekkor kezdtem megérteni a létezés hét síkját. Úgy 
gondoltam, a diákjaimnak is szükségük van arra, hogy megértsék mindezt, 
mert nekik is szükségük van arra az egyensúlyra, amelyet a létezés hét síkjá-
nak megértése által érhetnek el. 

Ezek után arra kértem a Teremtőt, hogy mutassa meg az univerzum felépí-
tésének folyamatát. Bár nem jutott el hozzám egyszerre az összes információ, 
az agyam képessé vált arra, hogy összerakja a folyamatot. 

A diákjaim is egyre többet szerettek volna megtudni a törvényekről, ezért 
azt mondtam a Teremtőnek: „Írni szeretnék egy könyvet, amelyben megmu-
tathatom a diákjaimnak azt, hogy hogyan használhatom az univerzum összes 
törvényét. Elmagyaráznád nekem?”

A válasz nem éppen az volt, amire számítottam: „Akkor fogom megmutat-
ni, amikor kész leszel rá.”

Ez kicsit fájt, így ismét megkérdeztem Istent, de ő megint ugyanazt mond-
ta: „Akkor fogod megtudni, amikor kész leszel rá.”

Megkérdeztem hát, hogy mit kell tennem ehhez. 
A Teremtő így válaszolt: „Meg kell tanulnod néhány dolgot.”
Végtelennek hitt bölcsességemben ezt mondtam: „Én már minden effajta 

dolgot tudok.”
A Teremtő megismételte korábbi válaszát: „Tanulnod kell még néhány dol-

got.”
„Mégis mit kell még tanulnom?” – tettem fel magamnak a kérdést.  
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Ekkor váratlan dolgok történtek: életem egy csapásra káoszba fordult, 
ugyanis imádott munkámat online támadás érte. Nem tudtam felfogni, hogy 
miért történt ez velem. Mi az, amit még meg kell tanulnom?

A kérdésemre végül egy japán buddhista templomban kaptam meg a 
választ.

2009-ben Tokióban tartottam órát, utána ellátogattam Kamakura városába, 
ahol felkerestem egy 13. században épült buddhista templomkolostort, az 
Engakudzsit. Úgy tartják, hogy itt őriznek Buddha-ereklyéket. Azért mentem 
el ide, mert szerettem volna érezni a hely energiáit. 

Amikor leértem a barlangba, hirtelen mellkasi fájdalmat éreztem, olyan 
volt, mintha áramütés futott volna végig a testemen. Aztán furcsa bizser-
gést éreztem, majd pedig olyan volt, mintha rózsaszirmokban és nevetésben 
fürödtem volna. Megkérdeztem a Teremtőtől, hogy mi ez. A Teremtő így vála-
szolt: „Ez az együttérzés”.

Összezavarodtam, mert azt hittem, hogy én már ismerem ezt az érzést. 
Ekkor a Teremtő a következő magyarázatot adta: „Mindenki, akiben kifej-

lődött az igazi együttérzés erénye, úgy érzi, hogy az saját lényegévé vált. Ez az 
együttérzésnek az a formája, amelyet Buddha érez. Sok olyan erkölcsi erény 
van még, amelyet el kell sajátítanod.”

Később elmentem a Kótoku-in szentélyben álló hatalmas bronzszoborhoz, 
a kamakurai Daibucu Buddhához. Volt ott egy kis üzlet, ahol pici Buddha-
szobrokat árultak. Megkérdeztem a Teremtőt, hogy ezek közül melyik képvi-
seli azt az erényt, amelyet nekem is el kell sajátítanom, aztán kiválasztottam 
azt a szobrocskát, amelyikről úgy éreztem, hogy hozzám szól. Úgy gondoltam, 
az internetes támadás miatt biztos a védelmező Buddhát fogom kiválaszta-
ni. De amikor megkérdeztem az eladót, hogy melyik Buddha ez, akkor azt 
mondta, hogy a könyörületességé. 

Kicsit csalódtam, mivel úgy éreztem, hogy ez azt üzeni nekem, hogy könyö-
rületesnek kell lennem azokkal, akik tévesen vádoltak meg, és akiket becsap-
tak ezek az emberek. Úgy voltam vele, hogy biztos rossz Buddhát választot-
tam, ezért letettem és egy másikat emeltem fel, de aztán kiderült, hogy az is 
a könyörületesség Buddhája. Megnéztem, hogy vajon abban a sorban mind-
egyik ugyanolyan-e, de láttam, hogy mind különböző. Az üzenet tehát világos 
volt: meg kell bocsátanom azoknak, akik megtámadtak. Hazavittem a Budd-
hát és követtem az üzenetet. 

Később jöttem rá arra, hogy soha nem lennék képes a létezés különböző 
síkjairól származó információik közvetítésére, ha nem fejlesztem magamban 
azokat az erényeket, amelyek elsajátítását mindig halogattam: a toleranciát és 
a könyörületességet. 
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Amikor megtanultam ezt a fontos leckét, készen álltam arra, hogy még 
többet tanuljak. Ekkor a Teremtő elkezdte felfedni előttem azt, hogy hogyan 
lehet meghajlítani az univerzum törvényeit. Ez vezetett el ahhoz, hogy meg-
értsem a különféle dimenziókat és a működésüket. 

Azt is meg akartam tudni, hogy miért van az, hogy néhány ember mara-
dandó hatású gyógyításokra képes, míg mások nem. Mindannyian kapcsoló-
dunk a Teremtőhöz, akkor miért létezik mégis ez a különbség? 

Azt hiszem, hogy sikerült megtalálnom ennek az anomáliának az okát, 
legalábbis néhányat közülük, ami annak volt köszönhető, hogy a megfelelő 
kérdéseket tettem fel a Teremtőnek. Az egyik válasz az volt, hogy a különb-
ség az emberek gondolatmintáiban keresendő. Ez megváltoztatta a valóságról 
alkotott képemet, mert rájöttem, hogy ezek az emberek nem fogadják el azt, 
amiről mások azt mondják, hogy ez vagy az a valóság. Ők a maguk útján 
haladnak.

A legtöbb ember azonban nem ezt teszi. Sokaknak fogalma sincs arról, 
hogy milyen rejtett képességek próbálnak felszínre törni bennük. Nem is 
sejtjük, hogy mekkora erő lakozik bennünk, hogy mi magunk is fényből 
vagyunk. Háromdimenziós világban élünk, spirituális lényünk azonban ter-
mészetét tekintve multidimenzionális. Emberi testünkben háromdimenziós 
életet élünk, de a lelkünk tudja, hogy a fizikai lét mögött más birodalmak is 
léteznek. Ez pedig nem más, mint a létezés hét síkja. Arra hívlak most téged, 
hogy még ebben az életedben, a théta-gondolathullámok segítségével, te is 
fedezd fel ezeket a síkokat.




