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Az olvasása előtt néhány releváns idézet:
"Az ego nem szereti, ha világnézetét megkérdőjelezik, kétségbe vonják. Védi a félelemtől a
valóságról alkotott paradigmáját. Az egymásnak ellentmondó információkat fenyegetésnek érezheti,
és védekező álláspontra helyezkedik, mivel ezek őt úgy tüntetik fel, mint akinek „nincs igaza”." (David
R. Hawkins)
"Nincs válogatás vagy megkülönböztetés; minden egyformán értékes és fontos. Ezzel szemben az
ego fókuszpontját leszűkíti a szándék, ami emiatt szelektív." (David R. Hawkins)
"Ez a tévedésre való hajlam az ego/elme szerkezeti hibája, mivel olyan adatokat választ ki, amelyek
a saját feltételezéseit és állásfoglalásait támasztják alá, azokat pedig, amelyek ezzel ellentétes
következtetésekre juttatnák, nem veszi figyelembe." (David R. Hawkins)
"A valóság radikális olyan értelemben, hogy nem elégít ki olyan állásfoglalásokat, amelyeket
kellemesnek írnak le. Az igazság zenje közvetlen és precízen szembesít azzal, amit tévhit." (David R.
Hawkins)
"A megvilágosodás útja nem bégető bárányoknak való. Ha valaki megsértődik, az azt jelenti, hogy
védekezik, ami pedig eleve azt jelenti, hogy a valótlanhoz ragaszkodik. Ami igaz, az nem szorul
védelemre, ezért nem helyezkedik védekező álláspontra. Az igazságnak semmit sem kell
bizonyítania és megkérdőjelezése nem sebezheti meg." (David R. Hawkins)
Kérlek hivatkozzatok a GYIT-re a Facebookon, de akár élőszóban a Tanulócsoport találkozókon is.
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-- ELENGEDÉS / ÖNÁTADÁS -A Tudattérkép és a szintek rövid jellemzése: https://hawkinstanitasok.wordpress.com/about/atudatterkep/. (KÖNYV a tudatszintek részletes jellemzőiről: David R. Hawkins: A tudatszintek
meghaladása.)
passzivitás: 145
büszkeség: 175
alázat: 270
csökkenő ellenállás: 310
hajlandóság: 310
hajlandóság szélesebb kontextusból tekinteni az életre, hogy lemondjunk az érzéki élvezetről vagy a
világi nyereségről: 310
jó szándékú emberek: 310
elfogadás: 350
megbocsátás, mint a bosszúról való lemondás kegyelme: 350
hajlandóság megbocsájtani és elfelejteni: 450
sedona módszer: 490
a világ átengedése Istennek: 535
hajlandóság megbocsájtani és átengedni Istennek: 540
a korlátozó hiedelmek, pozicionálások, kételyek és kötődések átengedése Istennek: 555
önátadás, mint Isten iránti odaadás: 555+
önátadás, minden a belső ellenállás feladásának folyamata: 575
teljes önátadás, a személyes akaratról való lemondás: 850
az ego halála: 975
"Ellenállás nélkül nem tapasztalsz semmit. Minden csupán Isteni Egység. Bármi megtapasztalásához
el kell kezdened ellenállni…” (David R. Hawkins)
"Ne aggódj! Mindenki elkeseredett, bár úgy tűnik, néhányan nyugodtabban viselik. „Nem értem, mit
kell annyit problémázni rajta” - mondják. „Az élet nekem egyszerűnek tűnik.” Pedig annyira félnek,
hogy még csak oda sem mernek pillantani.
Mi a helyzet a szakemberekkel? Az ő zavarodottságuk még kifinomultabb, s lenyűgöző zsargonokba
és kimunkált mentális tákolmányokba csomagolják. Előre meghatározott hitrendszereik vannak,
amelyekbe megpróbálják belepréselni az embert. Egy darabig ez látszólag működik, majd visszatér
az eredeti állapotunk. … "Nos - azt mondod -, kell lennie néhány szakavatottnak, aki tudja a választ."
Amikor elveszíted lelki egyensúlyodat, orvoshoz fordulsz, elmész a pszichiáterhez, az analitikushoz,
a szociális munkáshoz vagy az asztrológushoz. Vallásos leszel, magadévá teszel egy filozófiát,
elvégzed az EST tréninget (Erhard Seminars Training), és kopogtatod magad az EFT-vel (Érzelmi
Felszabadulás Technika). Egyensúlyba hozatod a csakráidat, kipróbálsz egy kis reflexológiát,
fülakupunktúrára mész, íriszdiagnosztikát csináltatsz, fénnyel és kristályokkal gyógyíttatod magad.
Meditálsz, mantrát kántálsz, zöld teát iszol, kipróbálod a pünkösdistákat, tűzön jársz, nyelveken
szólsz. Egyensúlyba hozatod magad, NLP-t tanulsz, aktualizációs módszereket próbálsz,
vizualizációkkal bíbelődsz, pszichológiát tanulsz, csatlakozol egy jungiánus csoporthoz. Rolfingkezelést kapsz, kipróbálod a pszichedelikumokat, médiumi közvetítést hallgatsz, kocogsz,
dzsessztornára mész, beöntést kapsz, belemerülsz a tápanyagok és az aerobik rejtelmeibe, fejjel
lefelé lógsz, médiumi ékszereket viselsz. Több belátásra teszel szert, bio-feedback, Gestalt-terápia.
Homeopatához, csontkovácshoz és természetgyógyászhoz mész. Kipróbálod a kineziológiát,
megtalálod az enneagramtípusodat, egyensúlyba hozatod a meridiánokat, csatlakozol egy
tudatosságnövelő csoporthoz, nyugtatókat szedsz.
Beadatsz néhány hormoninjekciót, kipróbálod a sóterápiát, egyensúlyba hozod az ásványianyagháztartásodat, imádkozol, esdekelsz és könyörögsz. Megtanulod az asztrális projekciót.
Vegetáriánus leszel. Csak káposztát eszel. Kipróbálod a makrobiotikus és a bioétrendet, nem eszel
genetikailag módosított élelmiszert. Felkeresel egy őshonos indián gyógyítót, izzasztókunyhót
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használsz. Kínai gyógynövényeket, moxaterápiát, siacut, akupresszúrát, fengsujt próbálgatsz.
Elmész Indiába. Új gurut találsz. Leveted a ruháidat. Úszol egyet a Gangeszben. A napba bámulsz.
Leborotválod a fejed. Kézzel eszel, ápolatlan leszel, hideg vízben zuhanyozol.
Törzsi énekeket énekelsz. Átéled előző életeidet. Kipróbálod a regresszív hipnózist. Őséneket
üvöltesz. Ütöd a párnát. Kipróbálod a Feldenkrais-módszert. Csatlakozol egy házashétvégecsoporthoz. Elmész az Unity Egyházhoz. Megerősítéseket írsz. Kívánságtáblát készítesz.
Újjászületsz. Jicsinget dobsz. Tarot-kártyát olvasol. Tanulmányozod a zent. További kurzusokat és
workshopokat végzel el. Rengeteg könyvet olvasol. Tranzakcióanalízist készítesz. Jógaleckéket
veszel. Belemenekülsz az okkultba. Mágiát tanulsz. Kahunával dolgozol. Sámánutazáson veszel
részt. A piramis tövében ülsz. Nostredamust olvasol. Felkészülsz a legrosszabbra.
Elvonulásra mész. Kipróbálod a böjtöt. Aminosavakat szedsz. Beszerzel egy negatívion-generátort.
Egy rejtélyes iskolához csatlakozol. Titkos kézfogást tanulsz. Kipróbálod az alakformálást és a
színterápiát. Szubliminális hanganyagokat hallgatsz. Agyi enzimeket, antidepresszánsokat és
virágkivonatokat szedsz. Gyógyfürdőkbe jársz. Egzotikus alapanyagokból főzöl. Távoli vidékek
ismeretlen erjesztett furcsaságaiba nézel. Tibetbe mész. Szent emberekre vadászol. Kézen fogva
körbeállsz, amíg elbódulsz. Lemondasz a szexről és a moziról. Sárga köntöst öltesz. Csatlakozol egy
szektához.
A pszichoterápiák végeláthatatlan variációit próbálgatod. Csodadrogokat szedsz. Számtalan
folyóiratra fizetsz elő. Kipróbálod a Pritkin-diétát. Kizárólag grépfrútot eszel. Tenyérből jósoltatsz.
New Age-es elképzeléseken gondolkodsz. Javítasz a környezeteden. Megmented a bolygót.
Auralátásra mész. Kristályt hordasz. Hindu asztrológiai értelmezést készíttetsz. Transzmédiumot
látogatsz. Szexterápiára mész. Kipróbálod a tantrikus szexet. Bábá Akárkivel megáldatod magad.
Csatlakozol egy anonim csoporthoz. Lourdes-ba zarándokolsz. Meleg vizes forrásokba merülsz.
Csatlakozol Aricához. Gyógyászati szandált viselsz. Leföldeled magad. Több pránaenergiát lélegzel
be, hogy kifújhasd a poshadt fekete negativitást. Kipróbálod az aranytűs akupunktúrát. Beszerzel egy
kígyóepehólyagot. Kipróbálod a csakralégzést. Kitisztítod az aurád. Meditálsz a Kheopszban, a nagy
egyiptomi piramisban.
Azt mondod, hogy te és a barátaid a fentiek mindegyikét kipróbáltátok már? Ó, ember! Te csodás
teremtés! Tragikus, komikus és mégis mily csodálatra méltó vagy! Olyan bátor vagy, hogy folytatod a
keresést! Mi hajt minket, hogy továbbra is a választ keressük? A szenvedés? Ó, igen. A remény?
Bizonyosan. De van valami több ennél.
Intuitívan tudjuk, hogy valahol van egy végső válasz. Sötét zsákutcába torkolló mellékutakon
botladozunk; kihasználnak és félrevezetnek, kiábrándítanak és belefárasztanak, és mi mégis tovább
próbálkozunk.
Hol lehet a vakfoltunk? Vajon miért nem találjuk a válaszokat?
Talán nem értjük a problémát, ezért nem találjuk a választ.
Lehet, hogy pofonegyszerű, ezért nem látjuk.
Lehet, hogy a válasz nem "odakint" van, és ezért nem találjuk.
Lehet, hogy olyan sok hitrendszerünk van, hogy nem látjuk a nyilvánvalót.
A történelem során néhányan a megértés magas szintjére jutottak el, és megtapasztalták a végső
megoldást emberi nyavalyáinkra. Hogy jutottak el odáig? Mi volt a titkuk? Miért nem vagyunk
képesek megérteni, amit tanítottak? Tényleg a lehetetlennel határos és majdhogynem reménytelen?
Mi van az átlagemberrel, aki, ugye, nem spirituális géniusz? Tömegek járnak spirituális utakon,
azonban alig vannak olyanok, akik végül sikerrel járnak, és ráébrednek a végső valóságra. Miért van
ez? Rituálékat és dogmákat követünk, buzgón gyakorolunk spirituális tanokat - és mégis újra
összeomlunk! Még ha működik is, az ego gyorsan belép a képbe, és magával ragad minket a
büszkeség, az önelégültség és az, hogy azt hisszük, tudjuk a válaszokat. Ó, Uram, ments meg
azoktól, akik tudják a válaszokat! Ments meg az önhittektől! Ments meg a jótét lelkektől!
Az összezavarodottság a megváltásunk. Az összezavarodottak számára van remény. Tarts ki a
zavarodottságod mellett! A végén ő lesz a legjobb barátod, legjobb védelmed mások halálosan
komoly válaszai ellen, és aki kezeskedik azért, hogy az eszméik ne erőszakolhassanak meg. Ha
össze vagy zavarodva, akkor még szabad vagy. Ha össze vagy zavarodva, akkor ez a könyv [David
R. Hawkins: Elengedés] neked szól.
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Mi áll ebben a könyvben? Egy egyszerű módszer, hogy a megértés magasabb szintjeit érhesd el, és
meghaladd az úton felmerülő nehézségeket. Nem a válasz megtalálásával, hanem a nehézség
alapjának feloldásával. A történelem nagy bölcsei által megvalósított állapot elérhető, hozzáférhető; a
megoldások bennünk vannak, és könnyű őket megtalálni. Az önátadás mechanizmusa egyszerű, és
az igazság magától értetődő. A mindennapi élet során működik. Nincs dogma vagy hitrendszer.
Mindenről magad bizonyosodsz meg, így nem vezethet félre senki. Nem függsz semmilyen tanítástól.
Az "Ismerd meg tenmagad!", "Az igazság szabaddá tesz" és "Az Isten országa bennetek van"
passzust követi. Működik a cinikusnak, a pragmatistának, a vallásosnak és az ateistának is. Kortól és
kulturális háttértől függetlenül beválik. Ugyanúgy működik annak is, aki spirituális beállítottságú, és
annak is, aki nem.
Mivel a mechanizmus a tiéd, senki nem veheti el tőled. Megkímél a csalódástól. Ki fogod deríteni,
hogy mi a valódi, és mi az, ami csupán az elme programja és hitrendszere. Mindeközben
egészségesebbé válsz, kisebb erőfeszítéssel leszel sikeresebb és boldogabb, és bátrabban
megnyílsz az igazi szeretet előtt. Barátaid észre fogják venni a különbséget; a változások tartósak.
Nem múló magaslatokba törsz, hogy majd később összetörj. Felfedezed, hogy mélyen benned egy
magától működő Tanító él.
Végül felfedezed a belső Éned. Tudat alatt mindig is tudtad, hogy ott van. Amikor rálelsz, érteni
fogod, hogy a történelem nagy bölcsei mit próbáltak átadni. Érteni fogod, hiszen az Igazság
nyilvánvaló, és Önmagadban van.
E könyv téged - az olvasót - szem előtt tartva született. Egyszerű, könnyű és élvezetes. Semmit sem
kell tanulni vagy megjegyezni. Ahogy olvasod, egyre könnyebb és boldogabb leszel. Az anyag
automatikusan elhozza neked a szabadság élményét, ahogy oldalról oldalra haladsz. Érezni fogod,
amint a súlyok lekerülnek rólad. Minden, amit csinálsz, egyre élvezetesebbé válik. Kellemes
meglepetések várnak rád az életben. A dolgok egyre jobbra fordulnak.
Ha netán kétkednél, az is érthető. Vittek már be bennünket az erdőbe, szóval légy olyan bizalmatlan,
amilyen csak szeretnél. A túláradó lelkesedést is tanácsos elkerülni. Csalódásra adhat okot a
későbbiekben. Ezért a lelkesedés helyett a csendes figyelem inkább segítségedre lesz.
Létezhet olyasmi a világegyetemben, hogy a semmiért valamit? Ó, igen, kétségkívül van ilyen. Saját
szabadságod, amelyről megfeledkeztél, és nem tudod, hogyan tapasztald meg. Amit felajánlok
neked, nem olyasvalami, amit el kell sajátítanod. Nem olyasvalami, ami új, vagy rajtad kívül áll. Már
eleve a tiéd, csupán újra rá kell ébredned, és újra fel kell fedezned. Önnön természetéből adódóan
fog előbukkanni.
Azért osztom meg veled ezt a megközelítést, hogy egész egyszerűen kapcsolatba hozzon a saját
belső érzéseiddel és tapasztalataiddal. Emellett sok hasznos információt is találsz a könyvben, amit
az elméd majd tudni akar. Az önátadás folyamata automatikusan beindul, mivel az elmének olyan a
természete, hogy enyhülést keres a fájdalomtól és a szenvedéstől, s igyekszik mind nagyobb
boldogságot érezni.” (David R. Hawkins)
“A klinikán szerzett sokéves pszichiátriai gyakorlat alatt mindvégig az volt az elsődleges cél, hogy
felkutassuk a sokarcú emberi szenvedés enyhítését szolgáló leghatékonyabb módszereket. E cél
érdekében alaposan megvizsgáltuk többek közt az orvoslás, a pszichológia, a pszichiátria, a
pszichoanalízis, a különféle viselkedéstechnikák, a bio-feedback, az akupunktúra, a táplálkozás és
az agy kémiájának szakterületeit. Ezeken a klinikai módszereken túlmenően tanulmányoztunk
különféle filozófiai és metafizikai rendszereket, számos holisztikus gyógyító, önfejlesztő és
meditációs technikát, spirituális utat és egyéb tudatosságnövelő módszereket. Gyakorlati
szempontból az összes feltárt terület közül az önátadás mechanizmusa bizonyult a
legelőnyösebbnek.” (David R. Hawkins)
“Pillanatokon és perceken belül kezelni tudunk dolgokat, amelyek heteket, hónapokat, éveket és
valójában életeket vennének igénybe. Kezelni tudunk valamit 1 órán belül, amit mások egy életen
belül nem tudnak.” (David R. Hawkins)
“Az elengedés, jóllehet egyszerűnek és könnyűnek tűnik, végső hatását tekintve mégis rendkívül
mélyreható és erőteljes. Olykor egy apró, gyorsan és könnyedén megejtett önátadás is jelentős
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változást hozhat az életünkbe. Olyan ez, mint egy hajó kormánykereke: ha a hajó útirányát egyetlen
fokkal megváltoztatjuk, alig fogunk észrevenni némi különbséget; ám ahogy a hajó óráról órára,
napról napra szeli az óceánt, ez az egy foknyi elértés merőben más partra visz majd minket, sok
kilométernyire attól, ahová az eredeti útirányunk vitt volna.” (David R. Hawkins)
“Egy pompás dolgot fogunk felfedezni, mégpedig, hogy a szeretetre való képességünk messze
túlszárnyalja azt, amit valaha is álmodni mertük. Minél többet elengedünk, annál szeretetteljesebbek
leszünk. Életünkből egyre több és több időt töltünk olyan dolgokkal, amiket szeretünk, és olyanokkal,
akiket egyre inkább szeretünk. Amint ez megtörténik, az életünk átalakul. Másképp nézünk ki. Az
emberek másképp reagálnak ránk. Nyugodtak, boldogok és lazák vagyunk. Az emberek vonzódnak
hozzánk, mert körülöttünk kellemesen és elégedetten érzik magukat. A pincérnő és a taxisofőr,
hirtelen és titokzatos módon figyelmes és előzékeny lesz, és mi elcsodálkozunk, „Vajon mi ütött ebbe
a világba?” A válasz erre a kérdésre: „Hát Te!”” (David R. Hawkins)
“Úgy véljük, hogy a boldogságunk az események irányításán múlik, és hogy történések dúlnak fel
bennünket. Valójában érzéseink és gondolataink ezekről a történésekről zaklatottságunk valódi okai.
Tények és történések egymagukban semleges dolgok. De a hatalom, amivel felruházzuk őket, az
elfogadó, vagy nem-elfogadó hozzáállásunknak és az általános érzelmi állapotunknak tudható be.”
(David R. Hawkins)
“Meglepő, hogy az egyetlen dolog, amit kezelni kell ezekben az akut katasztrófa eseményekben
maguknak az érzelmeknek az energiája. Ha ránézünk a tapasztalatra, akkor látjuk, hogy nem az
esemény, ami történt vagy ami azt hisszük, hogy a világban történt a probléma, hanem az ahogyan
érzünk vele kapcsolatban. Kit érdekelnek a tények? Önmagukban semmit sem jelentenek. Az érzelmi
reakciónk a történésekre, ami számít. A tény csak egy tény, valójában ”semmi”. Hogy hogyan érzünk
a ténnyel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit valaha kezelnünk kell az életben történő
eseményekkel kapcsolatban.“ (David R. Hawkins)
“A gondolatokkal és az eseményekkel való foglalkozás, azok okainak logikai úton történő vizsgálata,
és megfejtésük, a pszichológiai jelenségekkel való vizsgálódás érdekes, de egyáltalán nem
hatékony. Idő és energiapazarlás és valójában késlelteti a gyógyulást.” (David R. Hawkins)
“Nem kell kezelnünk a gondolatainkat vagy a problémákat, amelyeket az elme kreál az élmény köré.
… Nem kell kezelnünk a gondolatot, sem a hozzá kapcsolódó érzelmeket. Minden, amit kezelnünk
kell az a feltörő energia.” (David R. Hawkins)
“Az elengedés arról szól, hogy tudatában vagyunk egy érzésnek, hagyjuk feljönni, vele maradunk, és
hagyjuk, hadd fussa köreit anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, vagy bármit is tennénk vele. Ez
azt jelenti, hogy félretesszük ítéleteinket, és az összes módosításra tett bárminemű erőfeszítést
feladjuk. Szüntelen elengedéssel módunk van arra, hogy a szabadság állapotában maradjunk. Az
érzések jöhetnek, mehetnek, míg végül ráébredünk, hogy nem az érzéseink vagyunk. Abbahagyjuk a
velük való azonosulást. Az Én, amely megfigyel, és tudatában van annak, ami történik, mindig
ugyanaz marad. Fokozatosan egyre inkább tanúvá leszünk ahelyett, hogy a jelenség
megtapasztalóinak tekintenénk magunkat… Immáron belátjuk, hogy az érzéseink nem a rólunk szóló
igazságot tükrözik, csupán az ego kreálta programok gyűjteményét.” (David R. Hawkins)
"Először is fogadd el azt a tényt, hogy bosszús vagy. A felindultság rendben van. Ez az emberi tudat
ára. Engedd a bosszúságot teljes mértékben a felszínre törni, anélkül, hogy bárhogy elneveznéd,
vagy személyesnek tekintenéd. Ahelyett, hogy ellenállnál neki, kérj még többet belőle. Vedd észre,
hogy az egyszerűen a negativitás energiája. A megfigyelés személyteleníti azt. Majd tedd fel
magadnak a kérdést, hogy hajlandó vagy-e elengedni ezt az energiát? Az energia legtöbbször
feloldódik." (David R. Hawkins)
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"A spirituális beállítottságú ember minden élettapasztalatot értékel, és ezek mindegyikét a spirituális
fejlődés lehetőségének tartja. A feldolgozás technikája nagyon egyszerű lépésekből áll, amelyek
mindegyike a hajlandóságon és az önátadás képességén múlik.
1. Tartsa fenn az érzést, és összpontosítson rá rendíthetetlenül. Ismerje fel, hogy a szenvedés az
ellenállás következménye. A veszteség fájdalma a ragaszkodásból és a különlegesség érzéséből
fakad.
2. Legyen hajlandó elmerülni benne, és engedje át az érzéseket anélkül, hogy kitérne előlük. Figyelje
meg, hogy hullámokban jönnek, és ha a leghevesebb hullámoknak is átadja magát, akkor ez
csökkentheti az érzelmek intenzitását.
3. Kérje Isten segítségét, és engedje át személyes akaratát Istennek. (Segít, ha a 91. zsoltárt vagy
más kedvenc spirituális passzusokat olvasgat.)
4. Legyen hajlandó elviselni és elszenvedni a folyamatot. Ha nem áll ellen, magától lezajlik, és véget
ér." (David R. Hawkins)
"Valójában, hogy gyorsan túljuss rajta, csak kérj többet belőle. Mondd magadnak, ’Többet kérek,
többet kérek’.” (David R. Hawkins)
"Gyakorlással szokássá válik.” (David R. Hawkins)
“Az önátadás egy állandó folyamat, ami abban áll, hogy nem állunk ellen, illetve nem ragaszkodunk a
pillanathoz, hanem folyamatosan Istennek ajánljuk azt. A figyelmünket íly módon az elengedés
folyamatán tartjuk, nem pedig annak a "valaminek" a tartalmára, amit éppen elengedünk.” (David R.
Hawkins)
“Az irányítás elengedése bizalom a mezőben.” (David R. Hawkins)
“Miután néhány percig ezt tesszük, vagy akár egy óráig (attól függ mennyire jártas ebben az egyén –
van, akinek azonnal megy, van akinek szüksége van egy kis gyakorlásra) az ember eljut oda, ahol ez
van és többé már kezelni vagy megtapasztalni sem kell az érzelmeket mint olyat. Ami a félelem volt,
eltűnik és többé nem érzékeljük, mint félelmet. A haragot nem érzékeljük, mint harag, a bűnt
önmagában, mint bűn. Az érzelmet úgy érezzük, mint egy lesújtó, föltörő negatív energiafolyam,
amely valójában általános és név nélküli. Amikor abbahagyjuk az elnevezést és a címkézést vagy az
energiát valaminek hívni, akkor többé nem kell kezelnünk.” (David R. Hawkins)
“Mindenki jól tudja, hogy amikor elengedünk, azonnal jobban érezzük magunkat. A test fiziológiája is
megváltozik. Kimutatható javulást hoz a bőrszín, a légzés, a pulzus, a vérnyomás, az izomfeszesség,
az emésztés és a vér kémiai összetétele terén. A belső szabadság állapotában az összes testi
funkció és a szervek a normális működés és az egészség irányába mozdulnak. Az izomerő azonnal
növekszik. Látásunk javul, a világ és önmagunk észlelése pedig jobbra fordul. Boldogabbnak, sokkal
szeretetteljesebbnek és lezserebbnek érezzük magunkat. … Létezik bennünk egy öngyógyító erő,
amit a következetes önátadás hoz működésbe.” (David R. Hawkins)
"Ha átadtuk magunkat, többé nem szorít az idő sem. A frusztráció abból ered, hogy azonnal akarunk
valamit, ahelyett, hogy engednénk, természetes módon, magától történjék meg. A türelem az
elengedés automatikus mellékhatása, és mindnyájan tudjuk milyen könnyű is türelmes emberekkel
kijönni. Vedd észre, hogy a türelmes emberek a végén megkapják, amit akarnak. Az elengedésnek
való egyik ellenállás az illúzió, hogy ha elengedjük akarásunkat vagy elvárásainkat, akkor nem
kapjuk meg, amit akarunk. Attól félünk, elveszítjük, ha nem teperünk érte. Az elmének az a
rögeszméje, hogy akarás révén lehet valamit megszerezni. Ám ha megvizsgáljuk ezt a kérdést,
láthatjuk, hogy az események szándékunkon alapuló döntéseknek és választásoknak tudhatóak be.
Sokkal inkább e választások eredményeit tapasztaljuk meg – még akkor is, ha azokat tudattalanul
hoztuk – mintsem azt, amire azt hisszük, hogy akarjuk. Ha átadjuk az akarás nyomását, akkor
szabadon hozhatunk bölcsebb döntéseket.” (David R. Hawkins)
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“A negativitás nem a helyzetekben vagy az eseményekben keresendő, hanem abban, ahogyan látjuk
azokat, és ahogyan reagálunk rájuk. Ha a negatív érzéseket tudomásul vesszük és elengedjük,
akkor a helyzet is hirtelen más színben fest, és ami addig lehetetlennek tűnt, most könnyedén
kezelhető, megoldható, sőt egészen hasznavehető lesz.” (David R. Hawkins)
Elengedéssel változik az észlelés és a reakció.
1. PÉLDA: az észlelés változása
"Képzeljünk el egy csavargót az utcasarkon. Felkapott, nagyvárosi negyedben egy impozáns, ódon
stílusú ház sarkának támaszkodva szakadt öltözékű öregember álldogál. Nézzük meg őt az egyes
tudatszintek nézőpontjából, és figyeljük meg a különbségeket!
Szégyen: A csavargó egy koszos, gusztustalan, szégyenletes valaki.
Bűntudat: Őt hibáztatják állapotáért. „Megérdemli a sorsát, valószínűleg amúgy is lusta semmirekellő,
aki kihasználja a hajléktalanoknak nyújtott segítséget.”
Apátia: A sorsa kétségbeejtőnek tűnik. Ő a terhelő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a társadalom
semmit sem tud tenni a hajléktalanság ellen.
Bánat: Az öregember tragikus, barátok nélküli elhagyatott alaknak látszik.
Félelem: Valószínűleg fenyegető jelenségnek látnák, aki veszélyt jelent a társadalomra. Talán
rendőrt kellene hívniuk, mielőtt valami bűncselekményt követ el.
Vágy: Nyugtalanító problémát testesíthet meg: „Hát miért nem tesz már valaki valamit?”
Harag: Az öregember talán erőszakosnak tűnik, de az is lehet, hogy dühösek leszünk, amiért
létezhetnek ilyen állapotok.
Büszkeség: Kínos jelenségnek tűnhet vagy olyasvalakinek, akiből hiányzik az önmaga jobbá
tételéhez az önbecsülés.
Bátorság: Talán késztetést érzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy van-e a közelben
hajléktalanszállás, hiszen szegény fickónak csak egy állás kell és egy hely, ahol meghúzhatja magát.
Pártatlanság: A csavargóban nem látunk semmi különöset, sőt talán kissé érdekesnek tartjuk. „Élni
és élni hagyni” – mondhatnánk, hiszen nem árt senkinek.
Hajlandóság: Talán úgy döntünk, hogy odamegyünk, hátha fel tudjuk vidítani az öreg fickót a sarkon;
esetleg vállaljuk, hogy önkéntes munkát végzünk a helyi jótékonysági egyletben.
Elfogadás: A sarkon álló férfi felkelti érdeklődésünket. Valószínűleg érdekes történetet mesélhetne;
kiderülhet, hogy talán olyan okok miatt jutott idáig, amelyeket soha nem érthetünk meg.
Ésszerűség: A gazdaság és a társadalom jelenlegi betegségének a tünetét látjuk benne, netán egy
kitűnő alanyt mélylélektani vagy szociológiai tanulmányhoz.
Szeretet: A magasabb szinteken az öregúr nem csupán érdekesnek kezd tűnni, hanem kimondottan
barátságosnak, majd pedig szeretetre méltónak is.
Béke: Saját énünk ideiglenes kifejeződéseként ismerjük fel.
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Ha odamennénk hozzá, a csavargó a tudatszintünktől függően reagálna. Egyesek mellett
biztonságban érzi magát, mások társaságában rémült vagy csüggedt lesz. Akad, aki feldühíti, és
olyan is, akinek jelenléte jó kedvre deríti. Így egyeseket szíve szerint elkerülne, másokat örömmel
üdvözölne. (Ezért mondják, hogy minket tükröz az, akivel találkozunk.) Ennyit arról, hogy miként
határozza meg tudatunk azt, amit látunk, amit tapasztalunk. Ugyanígy az is igaz, hogy miután ezt az
elmeszüleményt az előttünk lévő valóságra illesztettük, olyan módon fogunk reagálni rá, ahogyan azt
az észlelésünk szintje meghatározza. A külső események meghatározhatják a körülményeket, de az
ember reakciójának tudati szintjét nem befolyásolják." (David R. Hawkins)
"Amint azt láttuk, a stresszre való hajlam, illetve a sérülékenység közvetlen kapcsolatban áll érzelmi
világunk általános szintjével. Minél magasabban kalibrálunk a tudattérképen, annál kevésbé adunk
stresszreakciót. Megvizsgálhatunk egy a hétköznapok során gyakran előforduló egyszerű incidenst,
hogy szemléltessük a reagálásbeli különbségeket.
[2. PÉLDA: a reakció változása]
Vegyük például azt az esetet, hogy éppen leparkoltuk a kocsinkat, és amikor kiszállunk, valaki tompa
csattanás kíséretében nekitolat. A lökhárító és az első sárvédő is behorpadt. Lássuk, mit
mondanának a különböző tudatszintek ebben a helyzetben.
Szégyen: „Milyen kínos! Olyan béna sofőr vagyok, még parkolni sem tudok. Soha semmire sem
leszek jó.”
Bűntudat: „Ezt jól megérdemeltem. Hogy én milyen ostoba vagyok! Ügyesebben kellett volna
parkolnom.”
Apátia: „Miért van ez? Mindig ilyenek történnek velem. Amilyen a formám, még a kárt sem fogom
tudni behajtani. Semmi értelme beszélni vele. Csak beperelne. Az élet pocsék.”
Bánat: „Összetörtem az autót. Már sosem lesz ugyanolyan. Az élet kemény. Egy rakás pénzt fogok
most elveszíteni.”
Félelem: „Ez a pasas biztosan tajtékzik. Attól tartok, még megüt. Nem merek ellenkezni, még a
végén beperel. A kocsi sem lesz már a régi. Az autószerelők meg állandóan átvernek. A biztosító
úgysem akar majd fizetni, és a végén ott maradok egyedül a csávában.”
Vágy: „Ezen még kereshetek is. Azt hiszem, úgy kéne tennem, mint akinek megsérült a nyaka. A
sógorom ügyvéd, kiperli a vagyonából. Kárbecslést majd egy drágább helyről szerzek be, a kocsit
pedig egy olcsóbb helyen javíttatom meg.”
Harag: „Átkozott idióta! Móresre tanítom ezt a pasast. Megérdemelné, hogy orrba vágjam. Ezért
bűnhődni fog, kiperlem a vagyonából. Forr a vérem. Szétvet a düh. Meg tudnám fojtani ezt a
szemetet!”
Büszkeség: „Hát miért nem figyelsz oda, te ostoba! Istenem! A világ tele van ilyen kétbalkezes
barmokkal! Hogy merészeli összetörni az autómat! Mit képzel, ki ő? Valószínűleg olcsó biztosítást
kötött; hála Istennek, az enyém a legjobb.”
Bátorság: „Nos, mindkettőnknek van biztosítása, megírjuk a betétlapot és majd elintézem.
Kellemetlen, de majd megoldom. Beszélek a sofőrrel, és bíróság nélkül, egymás közt elintézzük.”
Pártatlanság: „Ilyen dolgok előfordulnak. Nem vezethetsz évente 30 000 kilométert koccanás nélkül.”
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Hajlandóság: „Hogyan tudnám valamelyest megnyugtatni ezt a pasast? Nem kellene rosszul éreznie
magát emiatt. Szépen kitöltjük a betétlapot, és ennyi az egész.”
Elfogadás: „Lehetett volna sokkal rosszabb. Legalább senki sem sérült meg, csak anyagi kár
keletkezett. Majd a biztosító elintézi. A pasas, gondolom, zaklatott. Persze ez csak természetes. Az
ilyen dolgokról senki nem tehet. Hála Istennek, nem én irányítom a világegyetemet. Ez csak egy apró
kellemetlenség.”
Ésszerűség: „Nézzük gyakorlatiasan. Szeretném minél gyorsabban elintézni, hogy mehessek a
dolgomra. Mi a probléma leghatékonyabb megoldása?”
Szeretet: „Remélem, nem túl ideges. Majd megnyugtatom. Áh, nyugalom, nincs semmi baj – mondja
a másik sofőrnek. – Mindkettőnknek van biztosítása. Tudom, milyen ez, velem is előfordult már. Csak
egy apró horpadás volt, és egy nap alatt meg is javították. Ne aggódjon! Ha nem akarja, ne töltsünk
ki betétlapot. Megegyezhetünk másképp is, és akkor nem emelkedik a biztosítási díja.” Majd az
emberi bajtársiasság jegyében vállára téve a kezét nyugtatja a zaklatott sofőrt: „Rá se rántson!”
Béke: „Hát micsoda véletlen! Épp meg akarom javíttatni a lökhárítót, furcsán zörög, és már volt rajta
egy horpadás. És most ingyen meg tudom javíttatni. Mondd csak, te nem Gyuri sógora vagy? Pont
téged kerestelek. Volna egy nagyobb munka, és azt hiszem, te alkalmas vagy rá. Mindketten jól
járnánk. Úgy látom, te el tudnád végezni nekünk a háttérmunkát. Mit szólnál ahhoz, ha egy csésze
kávé mellett mindent megbeszélnénk? Apropó, itt vannak a biztosítási adataim. Nem mondod, hogy
ugyanannál a cégnél van biztosításunk! Micsoda véletlen! Minden a lehető legjobban alakul. Semmi
gond.” (A koccanást máris elfelejtette, és dudorászva elsétál újdonsült barátjával.)
A fentiek éppen azt szemléltetik, amit boncolgatunk. Mi magunk teremtjük a feszültséggel teli
reakciókat, méghozzá annak következményeként, amit az elménkben tartunk. Az elfojtott érzések
meghatározzák a hitrendszereinket, valamint az önmagunkkal és a másokkal kapcsolatos
észlelésünket. Ezek szó szerint történéseket és véletlen eseményeket teremtenek a világban, amiket
aztán megfordítunk, és a reakcióinkért hibáztatunk. Ez az illúziók önmegerősítő rendszere. Erre
utalnak a felébredett bölcsek, amikor azt mondják, hogy „egy illúzióban élünk”. Mindössze a saját,
világra vetített gondolatainkat, érzéseinket és hiedelmeinket tapasztaljuk meg, és ezek hozzák el azt,
amit megtörténni látunk.
A legtöbb ember alkalomadtán mindegyik tudatszintet megtapasztalja, de általában hajlamosak
vagyunk hosszabb ideig főként az egyik vagy a másik szinten működni. Az emberek zömét teljesen
leköti a túlélés, és annak kifinomult formái, ezért elsősorban a félelem, a harag és a gyarapodás
vágyát tükrözik. Még nem tapasztalták meg, hogy a szeretetteljesség a leghatékonyabb túlélési
eszköz." (David R. Hawkins)
"Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy csalódottak leszünk
miatta." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Az észlelést az igazlátás váltja föl, ami lehetővé teszi minden létező eredendő értékének a
tudatosítását. A szeretet isteni minőség, és mint ilyen, a Lényegre, tehát mások szeretetre méltó
voltára világít rá. ... Az ítélkezéstől való megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét,
mint ahogy az is, ha lemondunk a másokkal szemben támasztott elvárásainkról. ... A szeretet
akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R. Hawkins)
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"Megtanuljuk, hogy az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk
minden létező értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét.” (David R. Hawkins)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
"Ha megrekedtünk egy érzésben az azért van, mert titkon még mindig azt hisszük, hogy valamit
véghez fog vinni számunkra." (David R. Hawkins)
"Sokszor előfordul, hogy elengedünk valamit, mégis azt hisszük, nem jártunk sikerrel. A barátaink
lesznek azok, akik ilyenkor a változásoknak tudatára ébresztenek bennünket. E jelenség egyik oka
az, hogy amikor valamit teljes mértékben feladtunk, az eltűnik a tudatból. Mivel most már nem
gondolunk rá, nem vesszük észre, hogy tovatűnt. Gyakran a barátaink és a családtagok az elsők,
akik észreveszik." (David R. Hawkins)
A krízishelyzetek megoldásának bemutatásában az elengedés/önátadás lényege jól szemléltetődik:
Gyógyulás és felépülés 217-248. o. (másik, talán kevésbé pontos fordításban pedig:
https://hawkinstanitasok.wordpress.com/2013/01/27/fobb-eletkrizisek-kezelese/ - az alábbi
idézeteknek többnyire ez a forrása)
"Amikor szembe kell nézni egy életkrízissel az nem tűnik igazán ’spirituális’ munkának. A spirituális
munkáról az a kép él, hogy könyvet tanulmányozunk a témában, a guru képét nézegetjük és dalokat
énekelünk. Aztán jön egy akut katasztrófa és a spirituális munkát elkerüljük. Ezután kezdődik újra
minden az összes különféle vészhelyzet után, és a feladatok az egyén életében kezelve lesznek.
Ez olyan mintha nem igazán látnánk a lényegét a spirituális munkának. Nem látjuk, hogy a spirituális
munka hozza elő ezeket az akut kríziseket, működésbe hozza őket, és ezek a krízisek
tulajdonképpen lehetőségek. Ez az, ahol történik a spirituális munka. A többi felkészülés volt,
információ és tapasztalatgyűjtés, döntés az irányokról és spirituális tudás felhalmozása. Aztán
hirtelen eljön az igazság pillanata és ideje cselekedni." (David R. Hawkins)
"Azt gondoljuk, ”Nos, élek a világban. Megtapasztalom a világot.”, de ami valójában regisztrálásra
kerül, az a tapasztalásunk a megtapasztaltról (pl. a ”tapasztaló”). Bármit tudunk kezelni, ha ezt a
szigorú fókuszt megtartjuk. Ha arra figyelünk, ahol megtapasztaljuk a tapasztalatot, akkor
pontossággal tudjuk kezelni a dolgokat. Pillanatokon és perceken belül kezelni tudunk dolgokat. ...
Ez nem kívül történik a világban, az egyén lábában vagy a gyomrában. A tudaton belül történik.
Ahogyan az egyén megvizsgálja hol tapasztalja meg a tapasztalatot, rájön, hogy mindenhol. Az
egyén nem tapasztalja meg a dolgokat egy fókuszpontban, ez az elme hitrendszere. ...a valós
tapasztalás szétterjedt és mindenhol történik. Az egyén nem tud rámutatni egy helyre, ahol a
tapasztalás történik. Egyszerre történik mindenhol és sehol." (David R. Hawkins)
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"Az élet szépen megy tovább, bármilyen nagynak tűnik a katasztrófa ebben a pillanatban. Ezért a
probléma nem a külső esemény vagy az életkörülmények kezelése, hiszen azok megoldódnak
maguktól. ... A probléma a felmerülő energiák kezelése." (David R. Hawkins)
"Minden, amit meg kell tapasztalnunk az érzelmek akut feltörése és az érzelmek energiája. Az
esemény gondoskodik saját magáról. A vágy, hogy megváltoztassuk, ami történt és hogy hogyan
érzünk vele kapcsolatban ezeket kell feladni. " (David R. Hawkins)
"...az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint a világban változtatni az
esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.” ...a külső körülmények változása nem változtatja
meg szükségszerűen a zaklatottságot, mert egy folyamat már elindult. Ezt a folyamatot kezelni kell."
(David R. Hawkins)
"A spirituális haszon lényegi aspektusa az élmény közvetlen átéléséből jön. Van egy mondás a
Zenben, mely szerint ’Menj egyenesen előre, nem számít mivel találkozol szembe.’, így amikor
egy katasztrofális tapasztalat jön, hasznos a közepébe helyezni magunkat, a magjába, ’Igent’
mondani rá és végig átélni. Voltak végzetes tapasztalatok az életemben, amikor a mentőövvel
élhettem volna és nem fogadtam el mert akkorra megtanultam, hogy értékük a megtapasztalásukból
származik. A mentőövek valójában megakadályozzák, hogy megtapasztaljuk, amit ’legmélyebb
pontnak’ hívnak. A legmélyebb pont fogalma, ami jól ismert sok komoly probléma kezelésében, mint
pl. az alkoholizmus, azt jelenti, hogy teljes elengedés. … Az akut katasztrófa tapasztalat egy
kulcsfontosságú tanulási lehetőség, amely megtanít minket arra, hogy menjünk el a dolgok
legmélyéig, a tapasztalat igaz lényegéig, hogy lássuk mi az és kezeljük a tapasztalás szintjén a tudat
energiamezején belül. Megvan a hajlandóság a lemondásra és a külvilág megváltoztatására irányuló
akarás elengedésére. Szintén megvan az irányításra vonatkozó akarás elengedése, azáltal, hogy
átgondoljuk és megpróbáljuk az intellektussal vagy érzelmekkel megoldani. Megjelenik a
hajlandóság, hogy lemondjunk a tapasztalás lényegéről anélkül, hogy bárminek neveznénk vagy
címkéznénk vagy nevet adnánk neki. Megvan a hajlandóság arra is, hogy kezeljük az
energiamezejét és hogy közvetlenül belemenjünk a belső élménybe. Önátadás a belső
tapasztalatnak egy nyitott ajtó annak megtapasztalása felé, ami nagyobb, mint a személyes én.”
(David R. Hawkins)
"Nem tudunk előrelépni a problémák kezelésében, ha az adott érzelmet nézzük, de annak nagyon
mély hatása lesz, ha megengedjük magunknak, hogy a zavar mögötti energiamezőre figyeljünk."
(David R. Hawkins)
"Ahogy az egyén hamarabb és hamarabb kapja el az élményt, észre fogja venni, hogy az energia
diffúz és majdnem leírhatatlan." (David R. Hawkins)
"Hogy ezt kezelni tudja, csak le kell ülnie és elengedni az ellenállást, választva azt, hogy vele van.
Minél gyorsabban teszi ezt, az energia annál gyorsabban eresztődik ki, és annál rövidebb ideig tart
az élmény. Az egész dolog kioldható ahelyett, hogy engednénk, hogy elnyújtódjon, gyötrelmet
okozzon órákig, napokig, hetekig..." (David R. Hawkins)
"Hogyan tud az egyén a szétszéledő állatok útjából elállni? Az egyén nem tud, azonban az
élményen könnyen át tud jutni, azzal, hogy elfogadja, hogy nem tud elmenekülni. Ha megpróbál
elmenekülni azzal csak meghosszabbítja.” (David R. Hawkins)
"Van valami az érzelmesség mögött, ami átéli ennek az energiának a kiáramlását az egyén
számára. Ezt szó szerint valami sokkal nagyobb kezeli, mint a személyes én.” (David R. Hawkins)
"Egy katasztrófa helyzetnek az a lényege, hogy a teljes önátadáson keresztül fölfedezzük azt, hogy
létezik valami nagyobb, mint a személyes én. Egy katasztrófának a teljes megtapasztalása
kapcsolatba hoz minket ezzel és arra a felismerésre juttat, hogy van valami önmagunkon belül,
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amelynek megvan az ereje, hogy kibírjuk, függetlenül attól, hogy mennyire katasztrofálisnak tűnik az
a tapasztalat. Ennek eredményeként a másik oldalon, mint győztes jövünk elő, birtokolva a tudást,
hogy van valami belül, ahol a Jelenlét van, egy minőség vagy az életnek egy belső aspektusa, amely
erőt ad ahhoz, hogy kibírjuk a látszólag leglehetetlenebb helyzeteket is.” (David R. Hawkins)
"’Legyél velem Uram, mutasd meg hogyan tudom feladni és kezelni ezt a tapasztalatot’ és kérd
Isten jelenlétének éber tudatosságát. Kérhetnénk Istent, hogy vegye magára a tapasztalást
helyettünk. Érdekes módon, ahogyan adjuk át a tapasztalást az élménynek, ahogyan engedjük el az
ellenállást és a címkézést, fokozatosan át tudjuk adni Istennek." (David R. Hawkins)
"Egy hétköznapi életben, az önátadás kismértékű. Nagyobb nyomás alatt, hajlandóak vagyunk
jobban átadni magunkat és felismerjük, hogy nem kell magunkat kitenni katasztrofális nyomásnak
azért, hogy hajlandóak legyünk mély önátadásra. A személyiség átalakulása, az egyén spirituális
helyzetében történő változás, hagyományosan a nagy mélységekig történő feladásból származik.
…éljünk a lehetőséggel, mert most már tudjuk, hogy velünk van valami sokkal nagyobb, mint a
személyes én. Ez nem az a személyes én, aminek kezelni kell az életben felmerülő dolgokat. A
Végtelen Jelenlét, amely mindig velünk van, sokkal hatalmasabb, mint az emberi akarat és ego. Az
én fájdalmat hoz és szenvedést, az Én gyógyulást és békét sugároz.” (David R. Hawkins)
"Valójában, hogy gyorsan túljuss rajta, csak kérj többet belőle. Mondd magadnak, ’Többet kérek,
többet kérek’.” (David R. Hawkins)
"A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet,
hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten segítségét kéri. … Ez egy hirtelen fordulat a dolgok
legmélyéről a hajlandóság felé, hogy elfogadjuk, hogy van valami sokkal nagyobb, mint mi magunk,
amihez fordulhatunk. Amikor egy ember ezt mondja, ’Ha van Isten, kérem, hogy segítsen,’ ezután
nagy átalakító tapasztalatok történnek, amelyeket a kezdetektől fogva a történelem folyamán
feljegyeztek (már).” (David R. Hawkins)
"Milyen a legmélyebb pontnak a belső megtapasztalása? A reménytelenségből és kétségbeesésből
jön, a személyes én azt mondja, ’Én, saját magamtól/erőmből, nem tudom ezt kezelni.’ A személy a
reménytelenségből megadja magát és ebből jön a hajlandóság az elengedésre, a lemondásra
önmagáról valami sokkal nagyobb javára, aminek nagyobb a hatalma nálunk. Nagyon mélyen a
gödörben, az egyén fölismeri és elfogadja az igazságot, mely szerint ’Én, magamtól, a saját egyéni
énemből, az egómból/ego-énemből, nem vagyok képes kezelni ezt. Képtelen vagyok megoldani.’
Ebből a vereségből származik a győzelem és a siker. A főnixmadár kiemelkedik a kétségbeesés és
reménytelenség hamvaimból. Nem a kétségbeesés és reménytelenség, amely értékes, hanem az
elengedés és a kis én korlátozottságának a felismerése. A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt
mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet, hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten
segítségét kéri." (David R. Hawkins)
"Hullámokban tér vissza, közötte megkönnyebbülési időszakokkal. Amikor egy ilyen hullám
visszatér, újra üdvözli az egyén és megpróbálja kiszabadítani a nyomást amennyire csak tudja,
mielőtt a szelep újra zár. Úgy üdvözli, mint egy nagyon értékes lehetőséget és mivel ez nem túl
gyakran történik meg az életben, nagyra becsüli." (David R. Hawkins)
"Az értéke ennek igazán csak akkor jön át, amikor az ember igazán túljut az élményen és
visszatekint azzal bölcsességgel, amit ebből nyert és a megérti, hogy az elme nem valós segítség
ilyen helyzetben. Ez azért van, mert az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint
a világban változtatni az esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.”” (David R. Hawkins)
"A katasztrofális tapasztalatok a végső spirituális tapasztalatok, az igazi lényeg magjai. Benne lenni
és követni a legbelső magig, teljes lemondásban lesétálni a sziklaszirt széléről teljes mértékben,
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önátadás a teljes tapasztalatnak az igazi magja annak, amit a spirituális kereső keresett az egész
úton." (David R. Hawkins)
"Spirituális fejlődésünkkel és tudásunk gyarapodásával egyidejűleg egyre inkább hajlandók vagyunk
szembesülni ezzel a belső megéléssel. Úgy is mondhatnánk, hogy a "gödör feneke" fokozatosan
emelkedik. Már nem kell gyötrő fájdalmakat megélnünk ahhoz, hogy végül hajlandók legyünk az
elengedésre és az önátadásra. Egyre gyakrabban leszünk hajlandók ezt napi rendszerességgel
megtenni, amíg már életünk szerves részéve nem válik, és folyamatosan figyelemmel követjük, hogy
miként próbálja az ember irányítani a dolgokat, megváltoztatni Isten Akaratát, vagy megváltoztatni és
irányítani Istent. Gyakrabban leszünk hajlandók a teljes és mély önátadásra, majd azt is észrevesszük,
hogy ennek mélysége változó." (David R. Hawkins)
"Bizonyos gondolatok mögött az energia sok életen keresztül halmozódik fel. A bánat, amit egy
családtag elvesztésekor most érzünk, nem csak ennek a személynek az itt és mostban
bekövetkezett elvesztése miatt van. Minden eddigi életünkben bekövetkezett minden haláleset
nyomán gyűlt fel, felhalmozódott az energia. Ezért, amikor ezt elkezdjük átadni, akkor lehet, hogy egy
óriási energiával kell szembesülnünk, ami sok életen át gyűlt fel. Ez a bizonyos, amiről beszéltem 11
napon át tartott, éjjel-nappal, szünet nélkül. Végül megszűnt. Mindörökre vége lett. Soha többé nem
leszek alávetve neki. Aztán felbukkan a következő..." (David R. Hawkins)
Egyesek még nem állnak készen szembenézni a mélységekkel, nekik Hawkins az alábbit javasolja.
"Idézzük fel a szokványos mechanizmusokat, amelyeket az elme tudatosan használ az érzelmek
kezelésére, nevezetesen a tudatos (vagy épp tudattalan) elfojtást, az érzelemkinyilvánítást és a
menekvést. E mechanizmusok csak akkor ártalmasak, ha mindenféle tudatos szándék nélkül
alkalmazzuk azokat. Ha elsöprő erejű érzelmek árasztanak el minket, hasznos lehet e
mechanizmusokhoz nyúlni, de fontos, hogy ezt tudatosan tegyük. A manőver célja az, hogy
csökkentsük az érzelem elsöprő tömegét azért, hogy szét tudjuk azt szedni, így apránként el tudjuk
majd engedni. (A folyamatot később külön részletezzük.) Ebben az esetben így rendben van, ha
tudatosan tolunk félre annyi érzelmet, amennyit pillanatnyilag csak tudunk. Az érzelem intenzitása
csökkenthető, ha azt megosztjuk egy közeli baráttal vagy mentorral. Az érzelem puszta kifejezésével
az azt tüzelő energia valamelyest csökken. Ilyen körülmények közt még az is rendben van, ha
tudatosan folyamodunk menekvési mechanizmusokhoz, például, ha emberek közé megyünk azért,
hogy eltávolodjunk a feldúltságtól, vagy ha játszunk a kutyával, tévét nézünk, moziba megyünk,
zenélünk, szeretkezünk, vagy egyéb szokásaink valamelyikéhez folyamodunk segítségért. Amikor az
érzés mennyisége és intenzitása mérséklődött, jobb a szituáció apró aspektusainak elengedésével
kezdeni, mintsem a téma egészével és az ahhoz társult érzelemmel birkózni." (David R. Hawkins)
"Aki járatos ebben érezni fogja az összesűrűsödött energiát és elkezdi kiszabadítani anélkül, hogy
arra várna, hogy az elme létrehozzon egy ürügyet, amely igazolást ad a kiszabadításhoz. A
kifinomultabb elmének nincs szüksége külső eseményre, hogy felszabadítsa a benne lévő haragot.
Egyszerűen csak tudja, hogy éppen nő benne az elnyomott harag, aztán leül és azt mondja, "Jobban
teszem, ha megvizsgálom ezt." Aztán kezdi elengedni ennek az energiáját, mielőtt az elme megkerüli
és kreál valamit a külvilágban, hogy megkönnyebbüljön." (David R. Hawkins)
"A hajlandóság segíti a szándékot, és megkönnyíti a spirituális fejlődés folyamatának letisztulását,
amihez gyakran az szükséges, hogy szembenézzünk a belső diszkomfort érzésével a magasabb cél
érdekében. A hajlandóság többletenergiákat mozgósít, amelyek az akadályok és ellenállások
leküzdéséhez szükségesek. A kitűzött cél érdekében azt is vállalnunk kell, hogy a nehéz időszakokat
is eltűrjük." (David R. Hawkins)
"Aztán eljön az idő, amikor tényleg komolyan vesszük. Ekkor lehet, hogy azt a technikát vetjük be,
amit én leggyakrabban alkalmaztam: mindent elengedni rögtön, amint megjelenik. Ami a tudatunkban
megjelenik, olyan, mint egy hullám. A másodperc egyetlen töredéke alatt megjelenik, kicsúcsosodik,
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aztán elsimul. Az elengedés a kicsúcsosodáskor történik, így olyan ez, mintha folyton a hullámok
felett lebegnénk. Más szóval, mindezek a gondolatok kezdenek felbukkanni, mi megérezzük ezt a
szándékukat, és máris elengedjük ezt a szándékot, mindent átengedünk Istennek. Ez folytonossá
válik, állandóvá. ... Ez egy folyamatos hajlandóság, hogy rögtön elengedjük a dolgokat, amint
felbukkannak. ... Az elengedés és a hajlandóság, hogy lemondjunk a minden feletti kontroll vágyáról,
amint az felbukkan. A hajlandóság, hogy lemondjunk arról, hogy meg akarjuk változtatni, hogy úgy
legyen, ahogy mi akarjuk, hogy elutasítsuk azt, hogy Istenre bízzuk. Nagyon gyakori, hogy illúzióban
ringatjuk magunkat a valósággal kapcsolatban, és ezeket is el kell engednünk. Hogy van jó és rossz,
van kívánatos és nem kívánatos, ez mind csak az elménkben létezik. Megértjük, hogy süt a nap,
aztán befelhősödik és esik az eső, a fű kinő, majd kipusztul. A részvénypiaci árak emelkednek, majd
esnek. Korszakok jönnek és mennek, emberek érkeznek és elmennek. Amint látják, az áramlás
állandó. Ha valaki a körforgásnak ebben a szakaszában van [„alul”], semmi értelme ezért sírni, mert
a körforgás tovább fog haladni, értik? Ha átadjuk magunkat, akár a körforgás felfele ívelő
szakaszának, akkor ezzel végül megszüntetjük. Azzal a választással szüntetjük meg, hogy eggyé
válunk vele és amint felbukkan, rögtön lemondunk arról, hogy meg akarjuk változtatni." (David R.
Hawkins)
Elengedés technika gyakorlati útmutató:
https://hawkinstanitasok.wordpress.com/2017/11/02/az-elengedes-technikaja-gyakorlati-utmutato/
KÖNYV az elengedésről / önátadásról: David R. Hawkins: Elengedés.
Kapcsolódó KÖNYVEK: David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés, David R. Hawkins: A
tudatszintek meghaladása, valamint minden Hawkins könyv, mivel Hawkins tanításának lényege az
önátadás folyamata.
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Szabad akarat, Isten Akarata és az önátadás
VIDEÓ:
- Elengedés
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1707127702690355/

-- GYAKORLÁS -"Az alapszabály a spiritualitásban, hogy menj egyenesen előre, más nem számít." (David R.
Hawkins)
"Jóllehet az Istenhez vezető út kudarccal és kétellyel indul, fokozatosan bizonyossággá alakul. Az út
valójában nagyon egyszerű." (David R. Hawkins)
"K: A hit is akadályt jelent? V: Igen és nem. A hit a kizárólag tapasztalat útján megszerezhet tudást
helyettesíti. Mondjuk egy utazó hite és ismeretei alapján úgy véli, hogy létezik egy ország, amelyet
Kínának neveznek. Ez a hit elégséges alapot ad a cselekvéshez. Az utazó először csak hall Kínáról,
majd olvas róla. Ezen a ponton „ismeretei vannak Kínáról”. Miután valóban megérkezik Kínába, ott él,
és emberekkel találkozik, az utazó valódi „tudással” bír, és nem csak „ismeretei lesznek róla”. Ha ez
megtörtént, az utazónak többé nincs szüksége arra a hitre vagy vélekedésre, mely szerint Kína
csakugyan létezik. A sikeres cselekvés tehát valamely bizalomkeltő hittel veszi kezdetét, ám ez a hit
sosem helyettesítheti a tényleges tapasztalatot. … Szükségünk van tehát hitre és meggyőződésre,
hogy elinduljunk az úton, de az igazolható tudást sem nélkülözhetjük, ha végig akarunk menni rajta.
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Iránytű vagy helymeghatározó nélkül az egyszerű tengerész a tenger fenekén végzi. „Kevesen
vállalkoznak az útra, ám még kevesebben vannak azok, akik sikerrel is járnak” – jelentette ki a
Buddha. (Krisna ugyanezt mondta a Bhagavad Gítában.) Az egész emberiség sikere és boldogulása
érdekében ejtünk itt szót erről, amelynek történelme egészen a legutóbbi időkig meglehetősen
tragikus volt.” (David R. Hawkins)
"Spirituális életmódok
Ez az a terület, amely kapcsán sok tanítványban merülnek fel kérdések és kétségek. A spirituális
elkötelezettség számos választási lehetőséget kínál, így például:
1. Lemondani a világról, és csatlakozni egy spirituális közösséghez, ásramhoz vagy beköltözni egy
lelkigyakorlatos központba. Ezek általában egy adott valláshoz vagy hagyományos spirituális
szervezethez társulnak, és egyesek akár eskütételt vagy más beavatási ceremóniában való
részvételt követelnek meg. Vannak közöttük hivatalos szerzetesrendek, amelyek egyházi doktrínát
követnek, lehetnek tehát olyan fizikai követelmények, amelyek az elkötelezettséget igazolják. Egyes
lelkigyakorlatos központok az egyéni elvonulásra és a meditációra, valamint a böjti időszakokra,
illetve egyéb, az érzékekkel kapcsolatos lemondásra helyezik a hangsúlyt. Más hagyományos
szervezetek a csoportos spirituális tevékenységeket tartják fontosnak, köztük a munkát, a hálaadó
imát, a felolvasásokat, a párbeszédet és a csoportos megbeszélést. A tulajdont csak a
legszükségesebbekre korlátozzák, és gyakori, hogy saját javaikat a csoportnak adományozzák.
Minden világi tulajdonról és kötelékről le kell mondani, és gyakran a látogatásokat is korlátozzák. A
vallási csoportok esetleges korlátoltsága az egyházi doktrínákból adódik. Ehhez hozzáadódik még a
spirituális ego vonzalma a különlegesség iránt, amint azt a kopaszra nyírt fej, a csuha, stb. példázza.
Mint bármilyen spirituális törekvés esetén, itt is fontos a csoport vagy szervezet, valamint a hozzá
tartozó doktrína és az előírt gyakorlatok tudatszintjét lekalibrálni.
2. Az elvonulásoknak vannak rövidtávú előnyei, és gyakori, hogy egy szervezet támogatja anyagilag
azokat, vagy van egy vezetőjük, mely esetben mindkettőt kalibrálni kell.
3. A mindennapi életbe beiktatott spirituális gyakorlat tulajdonképpen sok szempontból a
legkedvezőbb és leghasznosabb megközelítés. (A kijelentés kalibrációja: IGAZ.) Gyakori
megfigyelés, hogy egy dolog egy elszigetelt, biztonságos helyen tisztának és szentnek lenni, viszont
az örökös kísértések és konfliktusok világában elkötelezettnek maradni már más.
A spirituális fejlődés fokozatos. Kezdetben tudomást szerzünk a spirituális valóságról, és
tanulmányozzuk. Ezt követi a tanítások gyakorlása és alkalmazása az élet minden területén, míg
végül eggyé válunk a tanítással. Ha elkötelezettek vagyunk, életünk imává válik. Odaadás,
elkötelezettség és gyakorlás által a spirituális fogalmak megtapasztalt valósággá válnak. (Ahogy egy
haladó kereső mondta, „Hogyan bocsáthatnék meg az ellenségeimnek, ha nincs már egy sem?”)
A mindennapi élet megszokott gyakorlatához hozzátartozik a reggeli és az esti előírás szerinti, ülő
helyzetben végzett meditáció. Ez kezdetben lehet 20-30 perces, később pedig 1 órásra vagy még
hosszabbra nyúlhat. Egy rövid mantra vagy ének segíthet a megfelelő hangulat elérésében, de
önmagában nem elegendő, illetve, ha túlzásba visszük, akkor tulajdonképpen csupán módosult
tudatállapothoz vezet. Ugyanez érvényes az olyan csapdákra is, mint a harangok, csengettyűk, zene,
füstölők, különleges zászlók, olajok, gyertyák és hasonló, érzékekre ható kellékek használata.
Bármennyire ajánlják is ezeket, tanácsos az énekek vagy mantrák kalibrációs szintjét lemérni. A
„titkos” mantrák egyáltalán nem különlegesek, azok pedig, amelyeket pénzért árulnak, általában csak
290-es szint körül kalibrálnak.
Érdemes minden napra kiválasztani egy spirituális leckét vagy elvet, hogy kontempláció közben arra
összpontosítsunk. Jó módja ez annak, hogy az egész napot és annak minden élményét kontextusba
helyezzük. Választhatunk például egy napi imát, egy leckét A csodák tanításából, egy lépést a
tizenkét lépéses programból, egy zsoltárt vagy egy spirituális alapelvet, például az önátadást, az
alázatot, a kontroll vagy nyereségvágy elengedését. Ha ezt egy ideig rendszeresen ismételjük,
beépül a személyiségünkbe és figyelemrendszerünkbe, amely révén automatikusan válunk
jóindulatúvá és szeretetteljessé az élet egésze és annak minden megnyilvánulási formája iránt,
valamint tudatosodik bennünk minden pillanat tökéletes és gyönyörű volta. Ha egy spirituális
gyakorlatot beépítünk mindennapjainkba, akkor ez az akarat folyamatos átengedésének formáját
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öltheti magára, amely aztán magától bekövetkező és erőfeszítés-mentes megfigyelésként nyilvánul
meg. Azt fogjuk felfedezni, hogy ezek a képességek nem személyesek, hanem a tudat jellemvonásai.
4. Az összeszedett spirituális fókuszálás olyan, mint az „eltökéltség”, amely révén a spirituális
feldolgozást helyezzük előtérbe. Végül a különálló, személyes, a feldolgozási folyamatot „végző” „én”
illúziója lemorzsolódik, és tanúi vagyunk annak, hogy a jelenség spontánul, magától történik.
Gyorsabban elérhető ez az erőfeszítés nélküli állapot azzal az egyszerű módszerrel, ha figyelmünket
arra összpontosítjuk, hogy lemondunk az idő múlásával vagy hosszával kapcsolatos
ellenérzésünkről. Ez egy meglepően egyszerű, mégis nagyon hatásos módszer, amelynek
eredményeként hirtelen megszűnik az „idő” állandó tudattalan sürgetése, mely szinte észrevétlenül
helyezi összefüggésbe és adja meg mindennapi életünk tapasztalásának színezetét. Az idő
illúziójának uralmát megtörni nagyon is lehetséges. Így aztán rájövünk, hogy az idő a tudat egyik
kivetítése, csupán egy hiedelemrendszer, amelyből az ego „nyomon követi” a felbukkanó jelenségek
megfigyelésének idejét. Amint uralma alól felszabadulunk, a szabadság és a belső öröm érzése önt
el. (Hogy az idő az emberi tudat kivetítése, nem pedig a világmindenség eredendő minősége, azt a
kvantumelmélet legutóbbi felismerései is alátámasztják. (Lynds 2003).)
A végső futam
Amikor a körülmények – eltökéltség, szándék, elkötelezettség – kedvezőek, megszülethet a döntés,
hogy a világon mindent magunk mögött hagyva, teljes gőzzel, mindent beleadva, állandóan és a
legnagyobb precizitással összpontosítva lássunk neki az ego érzékelő/megtapasztaló aspektusáról
történő lemondásnak. E folyamat révén az elme elég gyorsan meghaladható, egyenesen a
megtapasztaló „feldolgozó egységéhez” juttat (lásd Én: Valóság és Szubjektivitás [című könyvben]).
Ez a „feldolgozó egység” a hétköznapi én érzet tulajdonképpeni helye, ahol egy töredéknyi késés jön
létre a valóság (a világ a maga valóságában, a Descartes-féle res extensa) és az érzékelt vagy
megtapasztalt világ (Descartes-féle res cogitans vagy res interna) között. Ez a lemaradás az én
dualitás-illúziójának kritikus pontja, létrejöttének színhelye, amely érthetetlenné teszi a Nondualitás
belső Valóságát (az Ént). Ha felülemelkedünk a különálló, egyéni, személyes én illúzióján, akkor
megmutatkozik az Én Tündöklő Egysége, amely révén a szubjektíven vagy objektíven felfogott élet
egésze Egységgé értelmeződik át.” (David R. Hawkins)
"K: Milyen szellemi gyakorlatokat érdemes végezni egy sürgő-forgó világban? A legtöbb embernek
munkája, családja van, és sok minden elvonja a figyelmét. V: A spirituális célok elérésére irányuló
törekvés választás vagy döntés eredménye. Mindössze annyi szükséges, hogy hajlandóak legyünk
rá, és végigmenjünk az úton. Egy egyszerű spirituális eszme is meglepően hatékony eszköznek
bizonyulhat. A puszta elhatározás, hogy kedvességgel, megbocsátással és együttérzéssel
viszonyulunk az élet minden megnyilvánulási formájához, önmagunkat is beleértve, olyan eszközt ad
a kezünkbe, amelynek segítségével eltávolíthatjuk a szellemi fejlődés legfőbb akadályait. Az alázat
beláttatja velünk, hogy az elme korlátozott, és nem tudhat mindenről, ami az események hátterében
áll. Ezt felismerve készségesen lemondunk mások hibáztatásáról és elítéléséről, és e változás
eredményeképpen hajlandóak leszünk lemondani a világ tapasztalatáról Isten javára. Nyilvánvalóvá
válik, hogy a világ nem igazán tart igényt személyes véleményünkre. Ha úgy döntünk, hogy
könyörületességgel tekintünk a világ eseményeire, akkor a látható viszonyok magyarázatának
többféle módja és más lehetőségek közül is választhatunk." (David R. Hawkins)
“A negativitás nem a helyzetekben vagy az eseményekben keresendő, hanem abban, ahogyan látjuk
azokat, és ahogyan reagálunk rájuk. Ha a negatív érzéseket tudomásul vesszük és elengedjük,
akkor a helyzet is hirtelen más színben fest, és ami addig lehetetlennek tűnt, most könnyedén
kezelhető, megoldható, sőt egészen hasznavehető lesz.” (David R. Hawkins)
A tudatszintnek és az aktuális érzelmi állapotnak megfelelő az észlelés és a reakció.
1. PÉLDA: az észlelés változása
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"Képzeljünk el egy csavargót az utcasarkon. Felkapott, nagyvárosi negyedben egy impozáns, ódon
stílusú ház sarkának támaszkodva szakadt öltözékű öregember álldogál. Nézzük meg őt az egyes
tudatszintek nézőpontjából, és figyeljük meg a különbségeket!
Szégyen: A csavargó egy koszos, gusztustalan, szégyenletes valaki.
Bűntudat: Őt hibáztatják állapotáért. „Megérdemli a sorsát, valószínűleg amúgy is lusta semmirekellő,
aki kihasználja a hajléktalanoknak nyújtott segítséget.”
Apátia: A sorsa kétségbeejtőnek tűnik. Ő a terhelő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a társadalom
semmit sem tud tenni a hajléktalanság ellen.
Bánat: Az öregember tragikus, barátok nélküli elhagyatott alaknak látszik.
Félelem: Valószínűleg fenyegető jelenségnek látnák, aki veszélyt jelent a társadalomra. Talán
rendőrt kellene hívniuk, mielőtt valami bűncselekményt követ el.
Vágy: Nyugtalanító problémát testesíthet meg: „Hát miért nem tesz már valaki valamit?”
Harag: Az öregember talán erőszakosnak tűnik, de az is lehet, hogy dühösek leszünk, amiért
létezhetnek ilyen állapotok.
Büszkeség: Kínos jelenségnek tűnhet vagy olyasvalakinek, akiből hiányzik az önmaga jobbá
tételéhez az önbecsülés.
Bátorság: Talán késztetést érzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy van-e a közelben
hajléktalanszállás, hiszen szegény fickónak csak egy állás kell és egy hely, ahol meghúzhatja magát.
Pártatlanság: A csavargóban nem látunk semmi különöset, sőt talán kissé érdekesnek tartjuk. „Élni
és élni hagyni” – mondhatnánk, hiszen nem árt senkinek.
Hajlandóság: Talán úgy döntünk, hogy odamegyünk, hátha fel tudjuk vidítani az öreg fickót a sarkon;
esetleg vállaljuk, hogy önkéntes munkát végzünk a helyi jótékonysági egyletben.
Elfogadás: A sarkon álló férfi felkelti érdeklődésünket. Valószínűleg érdekes történetet mesélhetne;
kiderülhet, hogy talán olyan okok miatt jutott idáig, amelyeket soha nem érthetünk meg.
Ésszerűség: A gazdaság és a társadalom jelenlegi betegségének a tünetét látjuk benne, netán egy
kitűnő alanyt mélylélektani vagy szociológiai tanulmányhoz.
Szeretet: A magasabb szinteken az öregúr nem csupán érdekesnek kezd tűnni, hanem kimondottan
barátságosnak, majd pedig szeretetre méltónak is.
Béke: Saját énünk ideiglenes kifejeződéseként ismerjük fel.
Ha odamennénk hozzá, a csavargó a tudatszintünktől függően reagálna. Egyesek mellett
biztonságban érzi magát, mások társaságában rémült vagy csüggedt lesz. Akad, aki feldühíti, és
olyan is, akinek jelenléte jó kedvre deríti. Így egyeseket szíve szerint elkerülne, másokat örömmel
üdvözölne. (Ezért mondják, hogy minket tükröz az, akivel találkozunk.) Ennyit arról, hogy miként
határozza meg tudatunk azt, amit látunk, amit tapasztalunk. Ugyanígy az is igaz, hogy miután ezt az
elmeszüleményt az előttünk lévő valóságra illesztettük, olyan módon fogunk reagálni rá, ahogyan azt
az észlelésünk szintje meghatározza. A külső események meghatározhatják a körülményeket, de az
ember reakciójának tudati szintjét nem befolyásolják." (David R. Hawkins)
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"Amint azt láttuk, a stresszre való hajlam, illetve a sérülékenység közvetlen kapcsolatban áll érzelmi
világunk általános szintjével. Minél magasabban kalibrálunk a tudattérképen, annál kevésbé adunk
stresszreakciót. Megvizsgálhatunk egy a hétköznapok során gyakran előforduló egyszerű incidenst,
hogy szemléltessük a reagálásbeli különbségeket.
[2. PÉLDA: a reakció változása]
Vegyük például azt az esetet, hogy éppen leparkoltuk a kocsinkat, és amikor kiszállunk, valaki tompa
csattanás kíséretében nekitolat. A lökhárító és az első sárvédő is behorpadt. Lássuk, mit
mondanának a különböző tudatszintek ebben a helyzetben.
Szégyen: „Milyen kínos! Olyan béna sofőr vagyok, még parkolni sem tudok. Soha semmire sem
leszek jó.”
Bűntudat: „Ezt jól megérdemeltem. Hogy én milyen ostoba vagyok! Ügyesebben kellett volna
parkolnom.”
Apátia: „Miért van ez? Mindig ilyenek történnek velem. Amilyen a formám, még a kárt sem fogom
tudni behajtani. Semmi értelme beszélni vele. Csak beperelne. Az élet pocsék.”
Bánat: „Összetörtem az autót. Már sosem lesz ugyanolyan. Az élet kemény. Egy rakás pénzt fogok
most elveszíteni.”
Félelem: „Ez a pasas biztosan tajtékzik. Attól tartok, még megüt. Nem merek ellenkezni, még a
végén beperel. A kocsi sem lesz már a régi. Az autószerelők meg állandóan átvernek. A biztosító
úgysem akar majd fizetni, és a végén ott maradok egyedül a csávában.”
Vágy: „Ezen még kereshetek is. Azt hiszem, úgy kéne tennem, mint akinek megsérült a nyaka. A
sógorom ügyvéd, kiperli a vagyonából. Kárbecslést majd egy drágább helyről szerzek be, a kocsit
pedig egy olcsóbb helyen javíttatom meg.”
Harag: „Átkozott idióta! Móresre tanítom ezt a pasast. Megérdemelné, hogy orrba vágjam. Ezért
bűnhődni fog, kiperlem a vagyonából. Forr a vérem. Szétvet a düh. Meg tudnám fojtani ezt a
szemetet!”
Büszkeség: „Hát miért nem figyelsz oda, te ostoba! Istenem! A világ tele van ilyen kétbalkezes
barmokkal! Hogy merészeli összetörni az autómat! Mit képzel, ki ő? Valószínűleg olcsó biztosítást
kötött; hála Istennek, az enyém a legjobb.”
Bátorság: „Nos, mindkettőnknek van biztosítása, megírjuk a betétlapot és majd elintézem.
Kellemetlen, de majd megoldom. Beszélek a sofőrrel, és bíróság nélkül, egymás közt elintézzük.”
Pártatlanság: „Ilyen dolgok előfordulnak. Nem vezethetsz évente 30 000 kilométert koccanás nélkül.”
Hajlandóság: „Hogyan tudnám valamelyest megnyugtatni ezt a pasast? Nem kellene rosszul éreznie
magát emiatt. Szépen kitöltjük a betétlapot, és ennyi az egész.”
Elfogadás: „Lehetett volna sokkal rosszabb. Legalább senki sem sérült meg, csak anyagi kár
keletkezett. Majd a biztosító elintézi. A pasas, gondolom, zaklatott. Persze ez csak természetes. Az
ilyen dolgokról senki nem tehet. Hála Istennek, nem én irányítom a világegyetemet. Ez csak egy apró
kellemetlenség.”
Ésszerűség: „Nézzük gyakorlatiasan. Szeretném minél gyorsabban elintézni, hogy mehessek a
dolgomra. Mi a probléma leghatékonyabb megoldása?”

18

Szeretet: „Remélem, nem túl ideges. Majd megnyugtatom. Áh, nyugalom, nincs semmi baj – mondja
a másik sofőrnek. – Mindkettőnknek van biztosítása. Tudom, milyen ez, velem is előfordult már. Csak
egy apró horpadás volt, és egy nap alatt meg is javították. Ne aggódjon! Ha nem akarja, ne töltsünk
ki betétlapot. Megegyezhetünk másképp is, és akkor nem emelkedik a biztosítási díja.” Majd az
emberi bajtársiasság jegyében vállára téve a kezét nyugtatja a zaklatott sofőrt: „Rá se rántson!”
Béke: „Hát micsoda véletlen! Épp meg akarom javíttatni a lökhárítót, furcsán zörög, és már volt rajta
egy horpadás. És most ingyen meg tudom javíttatni. Mondd csak, te nem Gyuri sógora vagy? Pont
téged kerestelek. Volna egy nagyobb munka, és azt hiszem, te alkalmas vagy rá. Mindketten jól
járnánk. Úgy látom, te el tudnád végezni nekünk a háttérmunkát. Mit szólnál ahhoz, ha egy csésze
kávé mellett mindent megbeszélnénk? Apropó, itt vannak a biztosítási adataim. Nem mondod, hogy
ugyanannál a cégnél van biztosításunk! Micsoda véletlen! Minden a lehető legjobban alakul. Semmi
gond.” (A koccanást máris elfelejtette, és dudorászva elsétál újdonsült barátjával.)
A fentiek éppen azt szemléltetik, amit boncolgatunk. Mi magunk teremtjük a feszültséggel teli
reakciókat, méghozzá annak következményeként, amit az elménkben tartunk. Az elfojtott érzések
meghatározzák a hitrendszereinket, valamint az önmagunkkal és a másokkal kapcsolatos
észlelésünket. Ezek szó szerint történéseket és véletlen eseményeket teremtenek a világban, amiket
aztán megfordítunk, és a reakcióinkért hibáztatunk. Ez az illúziók önmegerősítő rendszere. Erre
utalnak a felébredett bölcsek, amikor azt mondják, hogy „egy illúzióban élünk”. Mindössze a saját,
világra vetített gondolatainkat, érzéseinket és hiedelmeinket tapasztaljuk meg, és ezek hozzák el azt,
amit megtörténni látunk.
A legtöbb ember alkalomadtán mindegyik tudatszintet megtapasztalja, de általában hajlamosak
vagyunk hosszabb ideig főként az egyik vagy a másik szinten működni. Az emberek zömét teljesen
leköti a túlélés, és annak kifinomult formái, ezért elsősorban a félelem, a harag és a gyarapodás
vágyát tükrözik. Még nem tapasztalták meg, hogy a szeretetteljesség a leghatékonyabb túlélési
eszköz." (David R. Hawkins)
"Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy csalódottak leszünk
miatta." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Az észlelést az igazlátás váltja föl, ami lehetővé teszi minden létező eredendő értékének a
tudatosítását. A szeretet isteni minőség, és mint ilyen, a Lényegre, tehát mások szeretetre méltó
voltára világít rá. ... Az ítélkezéstől való megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét,
mint ahogy az is, ha lemondunk a másokkal szemben támasztott elvárásainkról. ... A szeretet
akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R. Hawkins)
"Megtanuljuk, hogy az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk
minden létező értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét.” (David R. Hawkins)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
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“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
"...nem szükséges az igazságot tanulmányoznunk, csupán el kell engednünk azt, ami látszólagos."
(David R. Hawkins)
"...a spirituális munka elsősorban abból áll, hogy az ismertnek véltet elengedjük az ismeretlenért,
bízva azoknak az ígéretében, akik ezt megtették..." (David R. Hawkins)
"A hajlandóság segíti a szándékot, és megkönnyíti a spirituális fejlődés folyamatának letisztulását,
amihez gyakran az szükséges, hogy szembenézzünk a belső diszkomfort érzésével a magasabb cél
érdekében. A hajlandóság többletenergiákat mozgósít, amelyek az akadályok és ellenállások
leküzdéséhez szükségesek. A kitűzött cél érdekében azt is vállalnunk kell, hogy a nehéz időszakokat
is eltűrjük." (David R. Hawkins)
"Az út könnyebb, ha van egy igaz tanítónk vagy egy elkötelezett csoportunk." (David R. Hawkins)
"A spirituális igazság, a feddhetetlen mesterek és tanítások azonosítása
1. Egyetemesség: az igazság mindig és mindenütt igaz, kultúrától, személytől vagy
körülményektől függetlenül.
2. Nem kizáró jellegű: az igazság mindent magába foglaló, nem titkolózó és nem
szektajellegű.
3. Hozzáférhető: mindenki számára hozzáférhető, nem kizáró jellegű. Nincsenek
benne feltárandó, rejtett vagy csak pénzért felkínált titkok, nincsenek mágikus
előírt szövegei vagy „rejtelmei”.
4. Szándéka tisztességes: nincs nyerni és vesztenivalója.
5. Nem szektajellegű: az igazság nem a korlátozás magyarázása.
6. Véleménytől független: az igazság nemlineáris, az értelem és a forma nem
korlátozza.
7. Állásfoglalás-mentes: az igazság nincs semmi „ellen”. A hamisság és tudatlanság
nem ellensége, hanem pusztán az igazság hiányát jelenti.
8. Nincsenek előfeltételei és követelményei:
nem feltételez semmilyen tagságot, díjat, esküt, semmilyen előírás, szabályzat vagy
feltétel betartását.
9. Nem szabályoz semmit: a spirituális tisztaságnak nincs köze a kereső magánéletéhez,
öltözködéséhez, stílusához, szexuális életéhez, anyagi helyzetéhez,
családi állapotához, életstílusához vagy étkezési szokásaihoz.
10. Nem erőszakos vagy megfélemlítő: nincs agymosás, nem tömjénezi a vezetőket,
nincsenek képzési rituálék, betanítás, és nem tolakszik be a kereső magánéletébe.
11. Nem előíró: nincsen semmilyen előírás, törvény, rendelet, szerződés vagy
fogadalom.
12. Szabadság: a résztvevők szabadon csatlakozhatnak és távozhatnak bármiféle
meggyőzés, kényszer, megfélemlítés vagy következmény nélkül. Nincs hierarchia,
csak a gyakorlatilag szükséges dolgok és feladatok önkéntes elvégzése.
13. Egyenrangúság: az elismerés inkább abból fakad, amivé válik valaki, és nem
titulusainak, jelzőknek vagy díszes külsőségeknek tulajdonítható.
14. Ihletettségből fakad: az igazság kerüli a dicsőítést, a csábítást és a
színpadiasságot.
15. Nem anyagias: az igazságnak nincs szüks.ge világi javakra, tekintélyre,
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pompára és díszes épületekre.
16. Önkiteljesítő: az igazság önmagában egész és teljes, nincs szüks.ge térítésre
vagy hívek, követők, „beiratkozó tagok” megnyerésére.
17. Pártatlan: nem avatkozik a világ dolgaiba.
18. Jóindulatú: az igazság egy fokozatosan növekvő skálán helyezhető el. Nincs
„ellentéte”, ezért nincs „ellensége” sem, aki bírálná vagy szembeszállna vele.
19. Nincsenek szándékai: az igazság nem avatkozik be, nincsenek rejtett szándékai,
nem akar büntetni vagy jutalmazni.
20. Nondualisztikus: minden a saját belső (karmikus) hajlama révén történik a
mezőben, nem ok-okozati folyamatként, hanem inkább azáltal, hogy a lehetségesség
ténylegességként nyilvánul meg.
21. Nyugalom és béke: nincsenek „ügyek”, nincs részrehajlás. Nem vágyik arra,
hogy másokat megváltoztasson, vagy hogy bármit rákényszerítsen a társadalomra.
A magasabb szintű energiák eredendőek, és nem a propagálástól vagy erőfeszítéstől
függnek. Istennek nem kell több segítség, mint amennyit egy lehulló
alma „segít” a gravitációnak.
22. Egyenlőség: ez az élet és annak minden megnyilvánulása iránti tiszteletben
fejeződik ki. Ami romboló, azt inkább csak kerüli, nem száll szembe vele.
23. Időtlenség: megértjük, hogy az élet örök, a fizikai lét pedig ideiglenes. Az élet
nem pusztítható el.
24. Nem bizonyítható: ami „bizonyítható”, az lineáris, korlátozott, az
intellektuális folyamatok és az agyműködés terméke. A valóságnak nincs szüksége
egyetértésre. A valóságra nem szert teszünk, hanem inkább csak spontán,
szubjektív módon felismerjük akkor, amikor felhagyunk a dualisztikus
ego állásfoglalásaival.
25. Misztikus: az igazság spontán felvillanásként, felragyogásként, megvilágosodásként
jelenik meg. Ez az a reveláció, ami felváltja a kül.n.ll. énnek/egónak és
agyműködésének illúzióját.
26. Szavakkal ki nem fejezhető: nem lehet meghatározni. Az abszolút
szubjektivitást csak megtapasztalni lehet. Egy olyan állapot, ami az előzőt felváltja.
Amikor ez bekövetkezik, a kontextus lép a tartalom helyébe, ami időtlen. A
valóságnak nincs időbelisége, és nincs köze ahhoz, ami csak az agyműködés
mesterkedése. Ezért fölötte áll bármilyen főnévnek, melléknévnek, tárgyas vagy
tárgyatlan igének.
27. Végtelenül egyszerű: látjuk minden létező belülről fakadó, látszaton és formán
túli szépségét, tökéletességét.
28. Igenlő: az igazság nem vélemény vagy bizonyíthatóság kérdése. Pusztán
szubjektív tudatosítása által igazolható, jóllehet a tudatszintek kalibrációs
technikájával azonosítható.
29. Nem cselekvő: az igazság nem „tesz” és nem „okoz” semmit. Az igazság a
minden.
30. Meghíváson alapul nem pedig propaganda vagy meggyőzésen.
31. Nem bocsátkozik jóslatokba: mivel a valóság nemlineáris, nem lokalizálható,
és nem kódolható a forma korlátai közé titkos üzenetek, kódok, számok és feliratok
alakjában, nem rejthető rovásírásba, sziklákba, a piramisokba, a DNS-be
vagy a púpos teve orrszőrébe. Az igazságnak nincsenek titkai. Isten valósága
mindenütt jelen való, nem kódolható, és nem kizárólagos. A kódok az emberi
képzelőerő, és nem Isten szeszélyességének bizonyítékai.
32. Érzelemmentes az érzelmek világa az érzékelésen alapul. Az együttérzés az
igazság meglátásának eredménye.
33. Nem önkényeskedő: nincsenek betartandó szabályok vagy előírások.
34. Nem önző: a mestert tisztelik, de különleges voltát, a személyi kultuszt
elutasítják.
35. Nevelő hatású: gondoskodik arról, hogy az információ sokféle formában
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legyen hozzáférhető.
36. Önfenntartó: nem haszonleső, és nem anyagias.
37. Önálló: anélkül teljes, hogy külső vagy történelmi autoritástól függne.
38. Természetes: mentes minden mesterségesen előidézett, módosult tudatállapottól
vagy nem természetes gyakorlat, testtartás, légzés, étkezési előírások
révén elérendő energiamanipulációtól (azaz nem a formán, a fizikai dolgokon
alapul, nem hív segítségül különböző entitásokat vagy „másokat”).
39. Teljes: nem zsákmányol ki senkit, és nem a hasznát keresi." (David R. Hawkins)
"E szint [elfogadás: 350] jellegzetessége, hogy felelősséget vállalunk a tudatunkért. Gyakori, hogy
érdeklődünk a meditáció és különböző kontemplációs technikák iránt, valamint fontossá válnak a
spirituális és az etikai kérdések. Részt vehetünk például vallásos elvonulásokon, ha éppen
vallásosak vagyunk, illetve elkötelezhetjük magunkat spirituális vagy humanitárius törekvések mellett,
ha történetesen ezek a területek vonzanak bennünket. A világot harmonikusnak látjuk, és
ráébredünk, hogy ami ettől a képtől eltér, az nem más, mint a saját belső konfliktusaink kivetülése.
Tisztában vagyunk vele, hogy az összes negatív érzés a mi gondunk, és többé a megoldásukat sem
magunkon kívül keressük. Komolysággal fordulunk saját tudatunk és öntudatunk fejlődése felé, és
nagy hangsúlyt kap magának a tudat minőségének a tökéletesítése. Elkezdhetünk érdeklődni az
olyan tudományos kutatások, filozófiák és klasszikus spirituális művek iránt, amelyek feltérképezik az
emberi elme és lélek legnagyobb lehetőségeit. Egyre fontosabb lesz az, amivé válunk, szemben
azzal, amink van, illetve amit teszünk. E szinten felvállaljuk legnagyobb belső lehetőségeink
beteljesítését, továbbá mások belső lehetőségeinek és álmainak támogatását." (David R. Hawkins)
"Egy, a 300-as szinteken kalibráló tanítás a hajlandóságot támogatja, és azt, hogy személyes
erőnket lelkesen használjuk. Van, amikor egy lelkes és elkötelezett csoport nagyobb segítségünkre
van, mint a haladó szintű szövegek olvasása. Ha túl nagy az eltérés a saját szintünk és a tanító
szintje között, a hasznos információ nagy része elveszhet, vagy be sem épül." (David R. Hawkins)
"Amikor elveszíted lelki egyensúlyodat, orvoshoz fordulsz, elmész a pszichiáterhez, az analitikushoz,
a szociális munkáshoz vagy az asztrológushoz. Vallásos leszel, magadévá teszel egy filozófiát,
elvégzed az EST tréninget (Erhard Seminars Training), és kopogtatod magad az EFT-vel (Érzelmi
Felszabadulás Technika). Egyensúlyba hozatod a csakráidat, kipróbálsz egy kis reflexológiát,
fülakupunktúrára mész, íriszdiagnosztikát csináltatsz, fénnyel és kristályokkal gyógyíttatod magad.
Meditálsz, mantrát kántálsz, zöld teát iszol, kipróbálod a pünkösdistákat, tűzön jársz, nyelveken
szólsz. Egyensúlyba hozatod magad, NLP-t tanulsz, aktualizációs módszereket próbálsz,
vizualizációkkal bíbelődsz, pszichológiát tanulsz, csatlakozol egy jungiánus csoporthoz. Rolfingkezelést kapsz, kipróbálod a pszichedelikumokat, médiumi közvetítést hallgatsz, kocogsz,
dzsessztornára mész, beöntést kapsz, belemerülsz a tápanyagok és az aerobik rejtelmeibe, fejjel
lefelé lógsz, médiumi ékszereket viselsz. Több belátásra teszel szert, bio-feedback, Gestalt-terápia.
Homeopatához, csontkovácshoz és természetgyógyászhoz mész. Kipróbálod a kineziológiát,
megtalálod az enneagramtípusodat, egyensúlyba hozatod a meridiánokat, csatlakozol egy
tudatosságnövelő csoporthoz, nyugtatókat szedsz.
Beadatsz néhány hormoninjekciót, kipróbálod a sóterápiát, egyensúlyba hozod az ásványianyagháztartásodat, imádkozol, esdekelsz és könyörögsz. Megtanulod az asztrális projekciót.
Vegetáriánus leszel. Csak káposztát eszel. Kipróbálod a makrobiotikus és a bioétrendet, nem eszel
genetikailag módosított élelmiszert. Felkeresel egy őshonos indián gyógyítót, izzasztókunyhót
használsz. Kínai gyógynövényeket, moxaterápiát, siacut, akupresszúrát, fengsujt próbálgatsz.
Elmész Indiába. Új gurut találsz. Leveted a ruháidat. Úszol egyet a Gangeszben. A napba bámulsz.
Leborotválod a fejed. Kézzel eszel, ápolatlan leszel, hideg vízben zuhanyozol.
Törzsi énekeket énekelsz. Átéled előző életeidet. Kipróbálod a regresszív hipnózist. Őséneket
üvöltesz. Ütöd a párnát. Kipróbálod a Feldenkrais-módszert. Csatlakozol egy házashétvégecsoporthoz. Elmész az Unity Egyházhoz. Megerősítéseket írsz. Kívánságtáblát készítesz.
Újjászületsz. Jicsinget dobsz. Tarot-kártyát olvasol. Tanulmányozod a zent. További kurzusokat és
workshopokat végzel el. Rengeteg könyvet olvasol. Tranzakcióanalízist készítesz. Jógaleckéket
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veszel. Belemenekülsz az okkultba. Mágiát tanulsz. Kahunával dolgozol. Sámánutazáson veszel
részt. A piramis tövében ülsz. Nostredamust olvasol. Felkészülsz a legrosszabbra.
Elvonulásra mész. Kipróbálod a böjtöt. Aminosavakat szedsz. Beszerzel egy negatívion-generátort.
Egy rejtélyes iskolához csatlakozol. Titkos kézfogást tanulsz. Kipróbálod az alakformálást és a
színterápiát. Szubliminális hanganyagokat hallgatsz. Agyi enzimeket, antidepresszánsokat és
virágkivonatokat szedsz. Gyógyfürdőkbe jársz. Egzotikus alapanyagokból főzöl. Távoli vidékek
ismeretlen erjesztett furcsaságaiba nézel. Tibetbe mész. Szent emberekre vadászol. Kézen fogva
körbeállsz, amíg elbódulsz. Lemondasz a szexről és a moziról. Sárga köntöst öltesz. Csatlakozol egy
szektához.
A pszichoterápiák végeláthatatlan variációit próbálgatod. Csodadrogokat szedsz. Számtalan
folyóiratra fizetsz elő. Kipróbálod a Pritkin-diétát. Kizárólag grépfrútot eszel. Tenyérből jósoltatsz.
New Age-es elképzeléseken gondolkodsz. Javítasz a környezeteden. Megmented a bolygót.
Auralátásra mész. Kristályt hordasz. Hindu asztrológiai értelmezést készíttetsz. Transzmédiumot
látogatsz. Szexterápiára mész. Kipróbálod a tantrikus szexet. Bábá Akárkivel megáldatod magad.
Csatlakozol egy anonim csoporthoz. Lourdes-ba zarándokolsz. Meleg vizes forrásokba merülsz.
Csatlakozol Aricához. Gyógyászati szandált viselsz. Leföldeled magad. Több pránaenergiát lélegzel
be, hogy kifújhasd a poshadt fekete negativitást. Kipróbálod az aranytűs akupunktúrát. Beszerzel egy
kígyóepehólyagot. Kipróbálod a csakralégzést. Kitisztítod az aurád. Meditálsz a Kheopszban, a nagy
egyiptomi piramisban.
Azt mondod, hogy te és a barátaid a fentiek mindegyikét kipróbáltátok már? Ó, ember! Te csodás
teremtés! Tragikus, komikus és mégis mily csodálatra méltó vagy! Olyan bátor vagy, hogy folytatod a
keresést! Mi hajt minket, hogy továbbra is a választ keressük? A szenvedés? Ó, igen. A remény?
Bizonyosan. De van valami több ennél.
Intuitívan tudjuk, hogy valahol van egy végső válasz. Sötét zsákutcába torkolló mellékutakon
botladozunk; kihasználnak és félrevezetnek, kiábrándítanak és belefárasztanak, és mi mégis tovább
próbálkozunk.
Hol lehet a vakfoltunk? Vajon miért nem találjuk a válaszokat?
Talán nem értjük a problémát, ezért nem találjuk a választ.
Lehet, hogy pofonegyszerű, ezért nem látjuk.
Lehet, hogy a válasz nem "odakint" van, és ezért nem találjuk.
Lehet, hogy olyan sok hitrendszerünk van, hogy nem látjuk a nyilvánvalót.
A történelem során néhányan a megértés magas szintjére jutottak el, és megtapasztalták a végső
megoldást emberi nyavalyáinkra. Hogy jutottak el odáig? Mi volt a titkuk? Miért nem vagyunk
képesek megérteni, amit tanítottak? Tényleg a lehetetlennel határos és majdhogynem reménytelen?
Mi van az átlagemberrel, aki, ugye, nem spirituális géniusz? Tömegek járnak spirituális utakon,
azonban alig vannak olyanok, akik végül sikerrel járnak, és ráébrednek a végső valóságra. Miért van
ez? Rituálékat és dogmákat követünk, buzgón gyakorolunk spirituális tanokat - és mégis újra
összeomlunk! Még ha működik is, az ego gyorsan belép a képbe, és magával ragad minket a
büszkeség, az önelégültség és az, hogy azt hisszük, tudjuk a válaszokat. Ó, Uram, ments meg
azoktól, akik tudják a válaszokat! Ments meg az önhittektől! Ments meg a jótét lelkektől!
Az összezavarodottság a megváltásunk. Az összezavarodottak számára van remény. Tarts ki a
zavarodottságod mellett! A végén ő lesz a legjobb barátod, legjobb védelmed mások halálosan
komoly válaszai ellen, és aki kezeskedik azért, hogy az eszméik ne erőszakolhassanak meg. Ha
össze vagy zavarodva, akkor még szabad vagy. Ha össze vagy zavarodva, akkor ez a könyv [David
R. Hawkins: Elengedés] neked szól.
Mi áll ebben a könyvben? Egy egyszerű módszer, hogy a megértés magasabb szintjeit érhesd el, és
meghaladd az úton felmerülő nehézségeket. Nem a válasz megtalálásával, hanem a nehézség
alapjának feloldásával. A történelem nagy bölcsei által megvalósított állapot elérhető, hozzáférhető; a
megoldások bennünk vannak, és könnyű őket megtalálni. Az önátadás mechanizmusa egyszerű, és
az igazság magától értetődő. A mindennapi élet során működik. Nincs dogma vagy hitrendszer.
Mindenről magad bizonyosodsz meg, így nem vezethet félre senki. Nem függsz semmilyen tanítástól.
Az "Ismerd meg tenmagad!", "Az igazság szabaddá tesz" és "Az Isten országa bennetek van"
passzust követi. Működik a cinikusnak, a pragmatistának, a vallásosnak és az ateistának is. Kortól és
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kulturális háttértől függetlenül beválik. Ugyanúgy működik annak is, aki spirituális beállítottságú, és
annak is, aki nem.
Mivel a mechanizmus a tiéd, senki nem veheti el tőled. Megkímél a csalódástól. Ki fogod deríteni,
hogy mi a valódi, és mi az, ami csupán az elme programja és hitrendszere. Mindeközben
egészségesebbé válsz, kisebb erőfeszítéssel leszel sikeresebb és boldogabb, és bátrabban
megnyílsz az igazi szeretet előtt. Barátaid észre fogják venni a különbséget; a változások tartósak.
Nem múló magaslatokba törsz, hogy majd később összetörj. Felfedezed, hogy mélyen benned egy
magától működő Tanító él.
Végül felfedezed a belső Éned. Tudat alatt mindig is tudtad, hogy ott van. Amikor rálelsz, érteni
fogod, hogy a történelem nagy bölcsei mit próbáltak átadni. Érteni fogod, hiszen az Igazság
nyilvánvaló, és Önmagadban van.
E könyv téged - az olvasót - szem előtt tartva született. Egyszerű, könnyű és élvezetes. Semmit sem
kell tanulni vagy megjegyezni. Ahogy olvasod, egyre könnyebb és boldogabb leszel. Az anyag
automatikusan elhozza neked a szabadság élményét, ahogy oldalról oldalra haladsz. Érezni fogod,
amint a súlyok lekerülnek rólad. Minden, amit csinálsz, egyre élvezetesebbé válik. Kellemes
meglepetések várnak rád az életben. A dolgok egyre jobbra fordulnak.
Ha netán kétkednél, az is érthető. Vittek már be bennünket az erdőbe, szóval légy olyan bizalmatlan,
amilyen csak szeretnél. A túláradó lelkesedést is tanácsos elkerülni. Csalódásra adhat okot a
későbbiekben. Ezért a lelkesedés helyett a csendes figyelem inkább segítségedre lesz.
Létezhet olyasmi a világegyetemben, hogy a semmiért valamit? Ó, igen, kétségkívül van ilyen. Saját
szabadságod, amelyről megfeledkeztél, és nem tudod, hogyan tapasztald meg. Amit felajánlok
neked, nem olyasvalami, amit el kell sajátítanod. Nem olyasvalami, ami új, vagy rajtad kívül áll. Már
eleve a tiéd, csupán újra rá kell ébredned, és újra fel kell fedezned. Önnön természetéből adódóan
fog előbukkanni.
Azért osztom meg veled ezt a megközelítést, hogy egész egyszerűen kapcsolatba hozzon a saját
belső érzéseiddel és tapasztalataiddal. Emellett sok hasznos információt is találsz a könyvben, amit
az elméd majd tudni akar. Az önátadás folyamata automatikusan beindul, mivel az elmének olyan a
természete, hogy enyhülést keres a fájdalomtól és a szenvedéstől, s igyekszik mind nagyobb
boldogságot érezni.” (David R. Hawkins)
"Minden spirituális gyakorlat természeténél fogva sokkal erőteljesebb, mint ahogy azt a naiv kereső
fel tudná fogni. Ezért tisztelettel kell megközelíteni ezeket és a keresőnek megfelelő előkészítő
információk kell kapnia.” (David R. Hawkins)
"Az emberi találékonyság eredményeként a spirituális gyakorlat nagyon sokféle. Ezek közül sok
megtalálható a Truth vs. Falsehood című könyv 17. fejezetében ezek kalibrációs értékével együtt.
Mindegyiknek megvannak a maga etnikai gyökerei, kultúrális preferanciái, valamint módszerei is,
amelyek egy bizonyos hitrendszerhez igazodnak. Sok közülük nagyon képzeletgazdag szertartás,
ezek tudatszintjének kalibrációja pedig azt mutatja, hogy jótékony hatásuk elsősorban abból a
spirituális szándékból adódik, amellyel végzik őket, nem pedig magából a gyakorlatból. Ezért
mondják, hogy "tízezer út vezet Istenhez", ugyanis minden módszernek megvan a maga célja az
egyén spirituális fejlődésének adott időszakában." (David R. Hawkins)
"K: A spirituális törekvés lényegének leírása és elemzése tisztázza azt a spirituális folyamatot,
amelyet a misztifikálás és zavaros vallásosság gyakorlata homályossá/érthetetlenné tesz. V: Aki
igazán elkötelezett, az örül az érthetőségnek és pontosságnak. A naív kereső gyakran a
vallásosságért és misztifikálásért van oda. A szertartásosság és díszes külsőségek csillogása vonzó
lehet, és a misztika, a mágia vagy éppen a színpadiasság romantikus varázsába burkolhatja a
spiritualitást. Bizonyos szertartások transzállapotba vagy megváltozott tudatállapotba juttatnak. A
befolyásolható kereső vonzódik a szokatlan megnyilvánulásokhoz, például a sziddhi jelenségekhez,
amelyek pedig valójában nem fontosak. Ezekhez képest a spirituális törekvés valódi lényege
eviláginak és érdektelennek tűnik." (David R. Hawkins)
"A szépség közvetlen út Istenhez." (David R. Hawkins)
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"A magas kalibrációs szintű zene olyan energiamezőt kínál, ami áthidalja az értelmet és a negatív
gondolati folyamatokat. Az 500-as tudatszint felett kalibráló zeneművek felemelő hatásúak.” (David
R. Hawkins)
Néhány 500 fölött kalibráló zene:
Bob Dylan: 500
Wagner: 500
Chopin: 500
The bee gees: 510
Beethoven: 510
Haendel: 510
Carlos Santana: 515
Bach: 530
Mozart: 540
George Harrison: 540
Andrea Bocelli: 550
Puccini: 550
Tschaikowsky: 550
opera: 560
Csendes éj, Amazing Grace, Joy to the World, Ave Maria: 575
Louis Armstrong: 590
Gregorian énekek: 595
Johann Pachelbel - Canon in D: 690
Arvo Part: 700
Robert Gass - Alleluja es Kyrie: 705
Néhány 400 fölött kalibráló film:
Oroszlánkirály (The Lion King): 415
Az élet csodaszép (It’s a Wonderful Life): 450
National Geograpich csatorna: 450
Gandhi (Gandhi): 455
Mi a csudát tudunk a világról? (What the #$*! Do We (K)now!?): 455
Forrest Gump (Forrest Gump): 475
Ben-Hur (Ben-Hur): 475
A kék bolygó (The Blue Planet): 480
Vándormadarak (Winged Migration): 495
Karácsonyi ének (Christmas Carol): 495 (nem tudom, hogy melyik adaptáció)
The Pacific - A hős alakulat (The Pacific): 500
Jonathan, a sirály (Jonathan Livingston Seagull): 515
Napfivér, Holdnővér (Fratello sole, sorella luna): 550
Pio atya - A csodák embere (Padre Pio Miracle Man): 570
A nagy kékség (Le grand bleu): 700 (a rendezői változat)
"Vizsgálatok kimutatták, hogy egy átlagosnak tekinthető televíziós sorozat nézése közben a
vizsgálati alanyok izma egyetlen epizód alatt 113-szor gyengült el. Minden ilyen reakció gyengítette a
néző idegrendszerét és valóságos támadás központi és vegetatív idegrendszere ellen. Az
akkupunktúrás energiarendszer e 113 zavarat minden alkalommal a csecsemőmirigy működésének
az elfojtódása kíserte és minden egyes idegrendszeri támadás károsította az agy finoman
kiegyensúlyozott neurohormonális és ingerületátvivő rendszereit. Minden egyes hatás közelebb vitte
a nézőt egy majdani egészségbeli problémához és a depresszióhoz. … A depresszió különböző, alig
észrevehető fokozatai tőbb embert ölnek meg, mint az összes többi betegség együttvéve. …
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Mindenkit saját kardja öl meg, s ez nem pusztán erkölcsi nézet, hanem klinikai tény is." (David R.
Hawkins)
200 alatt kalibráló zenei műfajok:
gengszter rap, punk rock, heavy metal, gothic rock: 35-95
200 alatt kalibráló filmek:
Ponyvaregény (Pulp Fiction): 25
A bárányok hallgatnak (Silence of the lambs): 45
Rosemary gyermeke (Rosemary’s Baby): 60
Apokalipszis most (Apocalypse Now): 65
Mechanikus narancs (A Clockwork Orange): 70
Psycho (Psycho): 80
A rémület éjszakája (Halloween): 85
Ómen (The Omen): 85
Nagymenők (Good Fellas): 100
Terminátor (Terminator): 125
Valóságshow-k (2004): 130
Youtube (2007): 140
"Hogy mi teszi az erőszakot és bántalmazást ontó tévéműsorok végeláthatatlan sorát oly vonzóvá?
Az, hogy a képernyőn biztos távolban játsszák el nekünk az összes tiltott tudattalan fantáziánkat. Az
efféle „szórakozás” azonnal elveszti vonzerejét, mihelyt készek vagyunk ugyanazt a filmet saját
elménk képernyőjén nézni, és megérteni, hogy valójában honnan is ered. Azok az emberek, akik
saját árnyékuk tartalmát tudomásul veszik, elvesztik érdekl désüket a bűnözés, az erőszak és a
félelmetes katasztrófák iránt." (David R. Hawkins)
A filmnézésnél is a szándék a mérvadó, a filmek lehetőséget biztosítanak az önmunkára. “Miért
várnád meg, hogy a dráma az életedben játszódjon le, ha azt megtehetik helyetted a filmbéli
szereplők?” (David Hoffmeister)
"K: Hogyan lehet eljutni az 500-as szintek végére? V: Végezd A csodák tanítását nagy gonddal és
kitartással. Mindig imádkozz. Bocsáss meg mindent / mindenkinek. Légy szeretetteljes minden
tekintetben." (David R. Hawkins)
"K: A belső spirituális munka úgy tűnik, hogy fegyelmet és erőfeszítést követel tőlünk. V: Ezeket a
követelményeket a szándék aktiválja. …” (David R. Hawkins)
"A spirituális törekvés hatékonysága inkább az állhatatosság és a kitartás következménye, nem
pedig az időnkénti felbuzdulásé." (David R. Hawkins)
"Egyéni szinten a haladáshoz semmi másra nincs szükség, csak türelemre, imára, a folyamatba
vetett hitre és az ellenállás feladására." (David R. Hawkins)
"Számomra a spirituális munka erőfeszítésmentes; egy döntés, elköteleződés, egy szándék." (David
R. Hawkins)
"A bizonytalanságot akkor váltja fel a megnyugvás, amikor ráébredünk, hogy a legfontosabb célt már
elértük. Ez a cél nem más, mint a spirituális elkötelezettség útján lenni. A spirituális fejlődés nem
teljesítmény, hanem életmód. Olyan beállítottság, amely meghozza gyümölcsét. Ami igazán fontos,
az az egyéni hajtóerők hiánya." (David R. Hawkins)
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"Kezdetben az ellenállás miatt ez erőfeszítést igényel, de amikor a fokozatos lemondás tökéletesíti
bennünk a hajlandóságot, az eszköz önálló életre kel. Többé már nem valamiféle „én" használja.
Felfedezzük, hogy a személyes én helyett valami más irányítja az eszközt. ... Az Istenség minden
erőfeszítésünk nélkül megmutatkozik.” (David R. Hawkins)
"K: Milyen a legmegfelelőbb hozzáállás a spirituális munkához? V: A „jin" típusú beállítottság, amely
állhatatos és megingathatatlan. A munka abból áll, hogy megértésre, felismerésekre jutunk, és
általában véve olyan a hozzáállásunk, amely inkább elfogad, mintsem szerezni akar. Ne feledjük,
hogy amit keresünk, az mindenütt jelen van, Minden Létező sajátja, láthatatlan és csendes. Magához
a létezéshez szükséges állapot. Ez az a mindennél fontosabb sajátosság, a végső,
megmagyarázhatatlan mátrix, ami miatt bármi is „lehet"." (David R. Hawkins)
"K: Milyen spirituális megközelítés a legmegfelelőbb az önvizsgálathoz? V: Ez egyfajta hozzáállás, a
tudatosság vagy a megfigyelés egy állapota. Ebből a szempontból majdnem olyan, mint egy „mudra".
Tevékenyen tétlen, abban az értelemben, hogy a jin/megengedő hozzáállás állhatatos és
megingathatatlan. Ne „próbáljuk" meglátni a nyilvánvalót, inkább egyszerűen távolítsuk el az összes
akadályt, vagyis a véleményeket, meggyőződéseket, gondolati osztályozásokat, magyarázatokat,
türelmetlenséget és az elme arra irányuló kísérleteit, hogy elébe vágjon a következő pillanatnak,
vagy uralja azt." (David R. Hawkins)
"Átalakító hatású, ha a saját meggyőződéseink érvényességébe és a gondolkodásba vetett hitről is
lemondunk, és úgy fogjuk fel őket, mintha csak múltbeli képek lennének, amelyek a jelenben nem
érvényesek, nem reálisak." (David R. Hawkins)
"...késleltető a megvilágosodás útján a feltételezés, hogy a spirituális “siker” érdekében szükséges
tökéletesen elsajátítani és asszimilálni hatalmas mennyiségű spirituális információt. A spirituális
könyvtárunk általában több száz könyvre is duzzadhat, mindehhez további végeláthatatlan workshop,
tábor és mindenféle elterelés is járulhat, melyek a teológia, metafizika, filozófusok, vallástörténetek
és ehhez hasonlók intenzív tanulmányozásához vezethet. Míg az értékes információ az úton haladva
azzal együtt merül fel, végül gyakran válik zavaróbbá, mint segítséggé, mert a felhalmozott
műveltség erősíti az “azt én tudom”-nak a spirituális büszkeségét és önámítását.
A komplexitást átvágva, igazán csak néhány egyszerű spirituális eszköz ismerete és alkalmazása
szükséges, hatékonyságát óriási mértékben felvértezi a következetesség a gyakorlásuk és
folyamatos alkalmazásuk iránt, legyen szó bármiről, kivétel nélkül. Hogy használható és hasznos
legyen, az eszköznek egyszerűnek és tömörnek kell lennie, talán csak egy fogalomból álljon. Mindig
emlékezzünk arra, hogy a spirituális evolúció nem következménye az Igazságról szerzett tudásnak,
hanem hajlandóság azzá az Igazsággá lenni. Tanulni a spirituális valóságról érdekes és van
valamennyi haszna. A legjobb választani az intuíció és vonzódás útján egy spirituális tanárt és
tanítást vagy iskolát, amellyel összhangot érez az ember és érvényességét is igazolni tudja a tudat
kalibrációs technikával. ... Kiválaszthatunk egy fő és még néhány kiegészítő spirituális eszközt, de
többre nincs szükség. Egyszerű eszközök folyamatos használata meglepő eredményt hozhat az
Igazság felfedezésében, ami az intellektus fejlesztése nélkül is ragyogó tisztasággal nyilvánul
meg. Ezen túlmenően csak akkor nyilvánul meg, mikor alkalmas és hasznos, mivel nem az elme
terméke, és így nem vezet spirituális büszkeséghez és hívsághoz." (David R. Hawkins)
"K: Milyen szellemi gyakorlatokat érdemes végezni egy sürgő-forgó világban? A legtöbb embernek
munkája, családja van, és sok minden elvonja a figyelmét. V: A spirituális célok elérésére irányuló
törekvés választás vagy döntés eredménye. Mindössze annyi szükséges, hogy hajlandóak legyünk
rá, és végigmenjünk az úton. Egy egyszerű spirituális eszme is meglepően hatékony eszköznek
bizonyulhat. A puszta elhatározás, hogy kedvességgel, megbocsátással és együttérzéssel
viszonyulunk az élet minden megnyilvánulási formájához, önmagunkat is beleértve, olyan eszközt ad
a kezünkbe, amelynek segítségével eltávolíthatjuk a szellemi fejlődés legfőbb akadályait. Az alázat
beláttatja velünk, hogy az elme korlátozott, és nem tudhat mindenről, ami az események hátterében
áll. Ezt felismerve készségesen lemondunk mások hibáztatásáról és elítéléséről, és e változás
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eredményeképpen hajlandóak leszünk lemondani a világ tapasztalatáról Isten javára. Nyilvánvalóvá
válik, hogy a világ nem igazán tart igényt személyes véleményünkre. Ha úgy döntünk, hogy
könyörületességgel tekintünk a világ eseményeire, akkor a látható viszonyok magyarázatának
többféle módja és más lehetőségek közül is választhatunk." (David R. Hawkins)
"Az ésszerűség, amelynek tudati szintje a 400-as értékeken áll, igen hasznos az emberi törekvések
fizikai világában, de a megvilágosodás elérése előtt kötöttséget és hatalmas akadályt jelent.” (David
R. Hawkins)
"K: Mi haszna akkor az oktatásnak? V: Az oktatás megbízhatóvá teszi a gondolkodás folyamatait,
tehát a cselekvést is. Ennek hasznát vesszük a világban, de nem vezet el a megvilágosodáshoz.
Lehet az a célunk, hogy tanultak legyünk, de a megvilágosodás célkitűzése teljesen más. Sok a
tanult ember, a megvilágosodott pedig kevés." (David R. Hawkins)
"Életek végeláthatatlan sorát tölthetjük a világ szellemi és filozófiai tanításainak tanulmányozásával,
hogy aztán csak összezavarodjunk és elbizonytalanodjunk. Törekedj a közvetlen „tudásra", és ne a
„dolgokról tudj"." (David R. Hawkins)
"K: Akkor hát mi a haszna a tudásnak és a tanulásnak? Ezek csak akadályozzák a megvilágosodást?
V: Az ego (mint a látszólagos én) önmagát azért fejleszti, hogy továbbra is „én” lehessen. Egyik
módszere az, hogy megpróbál „tanulni dolgokról”, vagy „megérteni dolgokat”. Légy tudatában annak,
hogy ha valami vagy, akkor nincs mit megérteni ezzel kapcsolatban. A Valóság maga az abszolút
egyszerűség. Az ember gondolkodik, de a gondolkodás kétélű fegyver. A madár röpködve élvezi az
életet, és nem kell az ornitológiát tanulmányoznia. Sőt, tudnia sem kell azt, hogy ő madár. Semmit
sem kell megértenie, vagy tudnia, mert ő madár. A napnak nem kell tudnia, hogy ő nap, egyszerűen
csak az. A fű soha nem is hallott a klorofillról, és továbbra is zöldell. Az Igazság Isten abszolút
egyszerű és nyilvánvaló volta, maga az egység. Az a szó, hogy egység, a létezés Önazonosságának
teljességét jelenti. Minden azáltal teljes, hogy önmaga. Nincs szükség elírásra vagy megnevezésre;
ez mind csak figyelemelterelés. Még ahhoz sem kell gondolat, hogy csupán megfigyelők legyünk. A
Valóság gondolati feldolgozására nincs szükség, mert nem segíti azt, ami van, hanem inkább elvesz
tőle. A lét egészének természetéből adódóan van egy esztétikai sajátsága. A szépség értékeléséhez
nincs szükség gondolati folyamatra. A szépség elemzésével arra teszünk kísérletet, hogy átlépjünk a
megtapasztás spontaneitásán, és azt gondolatalkotással elhomályosítsuk. A tökéletesség és a
szépség minden létező természetes adottsága. A tudatosság ártatlansága számára minden
egyformán szép. Minden forma egy esztétikai megtapasztalás, és szépsége nyilvánvaló, ha minden
tulajdonságról, szándékról vagy vágyról lemondunk. A megvilágosodás maga az abszolút esztétikai
tudatosság, ugyanis lehetővé teszi, hogy a teremtés szépsége lenyűgöző tisztasággal ragyogjon fel."
(David R. Hawkins)
"Az Istenre való ráébredés Isten megismerése teljesen szubjektív. Még csak a hipotetikus lehetősége
sem merül fel annak, hogy az értelem megállapíthatja az Igazságot. Az Igazság csak a vele való
azonosság által ismerhető meg." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés nem valamilyen új dolog megtanulásának, hanem az akadályok eltávolításának
következménye.” (David R. Hawkins)
"Ha őszintén az Úr szolgálatának szenteljük magunkat, és rákérdezünk, hogy mi az Ő Akarata, akkor
ez elégséges. A válaszok úgy mutatkoznak meg, hogy nem is feltétlenül kell megfogalmaznunk őket.
„Spirituálisnak” lenni egyszerűen egy szándékot jelent. Ha egy döntéssel vagy egy iránnyal
kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, tisztázás céljából mindig használhatjuk az izomtesztelést. Ha
arra használjuk, amire való, akkor az izomtesztelés valóban egy nagy ajándék." (David R. Hawkins)
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"Ahhoz, hogy bízzunk egy igaz tanítóban vagy útban, és hogy elkötelezzük magunkat Isten mellett,
elegendő az egyszerűség. Ha feltétel nélkül követjük bármelyik egyszerű, alapvető spirituális
igazságot, akkor elhárulnak az akadályok." (David R. Hawkins)
"A tények, amelyeket fenntartás nélkül el kell fogadnunk, egyszerűek és nagyon erőteljesek. Ha
átadjuk magunkat nekik, az hatalmas spirituális növekedést eredményez." (David R. Hawkins)
"Minden, amire szükség van, az a vak hit, a tanítás igazsága és a tanító integritása, valamint az
elkötelezettség és egy egyszerű gyakorlathoz való ragaszkodás. Míg a tanítványok egy része képes
a hitre és a bizalomra, és gyorsan halad, a gyakoribb az, hogy a spirituális kereső már sok mindent
olvasott, és sokféle spirituális csoportban, szemináriumon részt vett. Ennek eredményeként sok a
kérdésük, és nagy az igényük arra, hogy olyan információhoz jussanak, ami megoldja a gondjaikat.
Sok spirituális kereső meglehetősen nagy tudású, sokféle forrásból hatalmas spirituális műveltségre
tett szert, és abban reménykedik, hogy a különféle adatokat össze tudja egyeztetni. Amit valójában
keresnek, az a tanult valóság belső megélése, ami eddig nehezen volt megfogható. ... Ezeknek a
keresőknek arra van szükségük, hogy a sokféle információt új összefüggésbe helyezzék azért, hogy
azok őket szolgálják, és ne váljanak az érdekes, de mindeddig hatástalan adatok ingoványos
talajává. Ez általában azt jelenti, hogy a kereső értelmileg elsajátította az adatokat, de ezek még nem
értek szubjektív megéléssé. Az ego alapszerkezete még mindig érintetlen marad, bár tartalma
csiszolódott. Az ilyen beteljesületlen keresők aggodalmának alapja az, hogy társadalmunk arra
nevel: céljaink elérése érdekében csupán többet kell tanulnunk. Amikor a kereső felismeri, hogy az
értelem többé nem hasznos eszköz, hanem sokkal inkább akadály, akkor jut el az érettségnek arra a
fokára, ami az elmét meghaladva, akár a szív, akár az elme útján az Istenhez célzottabban vezető
úthoz szükséges." (David R. Hawkins)
Elme útja:
"Nincs mit tudni, nincs mit tanulni, nincs mire emlékezni. Csupán arra van szükség, hogy
összpontosítsunk, figyelmünket rögzítsük, meditáljunk, kontempláljunk, vizsgálódjunk és hogy
ráébredjünk, létezésünk szubsztrátuma és forrása Isten Jelenlétének radikális szubjektivitása, a
Tudat Fényeként." (David R. Hawkins)
"Az ego/elme céljai elérhetetlenek. A spirituális munka tehát a lényegtelen és alapjában véve
haszontalan dolgok folyamatos feladása, elhagyása, semmibevétele és figyelmen kívül hagyása. A
figyelem a gondolatok tartalmáról ezután a gondolatok megfigyelőjére és tapasztalójára irányul.
Befelé nézni inkább egyfajta hozzáállás, mint technika vagy szellemi gyakorlat. Azt jelenti, hogy
lemondunk az elme tartalmának és az általa tükrözött világnak az igézetéről. A tudat túl van minden
meghatározható helyzeten, a testen, téren és időn, az elmén, a gondolatokon és érzéseken. Az
égbolthoz hasonlóan a tudat a háttér, amelyen a felhők keresztülúsznak. A tudat azért ismerheti fel a
formát, mert forma nélküli és üres. A tudat tiszta szemlélődését nem zavarja meg a tartalma, és
létezése nem függ semmilyen tartalomtól." (David R. Hawkins)
"…az életet ne osszuk fel a spirituális munka és a mindennapi munka ellentétére. Így az egész élet
spirituális gyakorlattá válik, mert a kontextus lesz a prioritás, ami minden cselekedetet, gondolatot
vagy pillanatot magába foglal. Ez a lebegő nézőpont már eleve egy bizonyos fokú
kötődésmentességet eredményez. Ebből a nézőpontból gyakorlatilag a hangsúlyt arra fektetjük, hogy
kommentár, kritika vagy ítélkezés nélkül figyeljük meg a kibontakozó élet egész tartalmát. … A
megfigyelő/tanú elkülönül az élethez fűzött kommentártól, és így képes felülemelkedni az
állásfoglaláson, kedvelésen, nem kedvelésen, ellenszenven, vonzalmon, érveken és ellenvetéseken.
Az élet magától bontakozik ki, nincs szüksége kommentárra. A tapasztaltakról való „vezércikkírás”
szokását önként át kell engednünk Istennek. … Ennek gyakorlása lecsenedesíti az elmét, és
fokozatosan leszoktatja az egót arról, hogy az „ént” mindenre kivetítse, ami csak történik. Miután ez
sikerült, kiderül, hogy az élet inkább személytelen, mint személyes. Ennek gyakorlása oda vezet,
hogy az ego egyre kevésbe vonódik be az élet olyan részleteibe, amelyek csapdájába a hétköznapi
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elme beleesik és belegabalyodik. A békesség abból adódik, hogy tudatosak vagyunk, mégsem
vonódunk be.” (David R. Hawkins)
"Amikor túlsúlyba kerül a belső csend, akkor már feldereng a felismerés, hogy minden magától
történik és semmi sem okoz semmit. Megértjük, hogy az efféle gondolati építmények csak az elmét
szórakoztatják.” (David R. Hawkins)
"A nagyon magas szinteken a lét szubjektív tapasztalatát többé nem korlátozzák a nárcisztikus ego
és mentális álláspontjai. Ez az állapot az összes korlát és hitrendszer folyamatos és mély
feladásának következménye. Előfeltétele a folyamatosan egy pontra fókuszált elme, mely kiszorít
minden alacsony tudatszintre jellemző érzelmi/mentális üledéket és feladja az összes azonosulást és
mentális hitrendszert." (David R. Hawkins)
Meditáció és kontempláció:
"A szemlélődés (kontempláció) és a meditáció megingatja azt a hitet, amelynek keretében igazi
önmagunkat összekeverjük egy képzeletbeli „én”-nel, mert felismerjük, hogy minden jelenség
önmagától következik be, nem pedig egy belső, akarattal rendelkező „én” létének
folyományaként." (David R. Hawkins)
"Azt, amikor mindennapi életünk zajlása közben egy bizonyos témára összpontosítunk, általánosan
kontemplációnak nevezzük." (David R. Hawkins)
"A kontempláció a létezés egy tapasztalati módja pillanatról pillanatra, felosztás [különbségtétel]
nélkül. És minden, amit birtokolsz az az Igazság, hogy nem a mező tartalma vagy, hanem a mező
[kontextus]. Hirtelen a tartalom eltűnik és felismered, hogy mindvégig a mező volt[ál]." (David R.
Hawkins)
"A kontempláció egy életmód, a létezés egy módja a világban... Először fegyelmezett gyakorlás.
Végül annak valósága, akivé váltál." (David R. Hawkins)
"A kontempláció általában hasznosabb, mint a meditáció." (David R. Hawkins)
"Noha a kontempláció és az elmélkedés nem tűnik annyira elmélyültnek, folyamatosan érvényesülő
hatásuk elsöpri az akadályokat." (David R. Hawkins)
"A meditáció és a kontempláció csupán a módszer leírása. Nem különülnek el egymástól, mert a
folyamat lényegében ugyanaz. A meditáció hagyományos formájában gyakorlatilag egy olyan
folyamat, amelyhez a mindennapi élet tevékenységeinek abbahagyása szükséges. Eleinte
hajlamosak vagyunk különleges jelentőséget tulajdonítani neki, aztán napi időbeosztásunk részévé
lesz, majd egyre ritkábban végezzük. Vannak lelkes időszakok, de gyakorlását akadályozhatják a
mindennapi élet követelményei. Hasznosabb a legfontosabb mudrát / testhelyzetet / összpontosítást
/ szándékot úgy alkalmazni, hogy folyamatos lehessen, életstílussá válhasson, és így maga az élet
legyen a meditáció. A fejlődés az, ha életünket imává/kontemplációvá/meditációvá/fohásszá és
önátadássá tesszük. Életünk imává válik, az ima pedig kontempláció." (David R. Hawkins)
"Az énen való felülemelkedésnek egy speciális megközelítése a meditáció. Dr. Hawkins a
becsukott szemmel ülve történő meditáció korlátja, hogy kiemel a világból, és hajlamos ellentétbe
állítani a spirituális munkát a mindennapi élettel (mivel vagy az egyiket vagy a másikat csináljuk).
Ezen nem elhanyagolható korlát ellenére a meditáció a különféle szinteken levő spirituális
tanítványokat olyan eszközhöz juttatja, amely megzabolázza az elmét a rajta való felülemelkedés
útján." (David R. Hawkins egy tanítványa)
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"A kontempláció a spirituális munka legeredményesebb és legjelentőségteljesebb tevékenysége.
Igen kevés gyakorlással szert tehetünk arra a képességre, hogy hétköznapi tevékenységeinket
végezve csak kisebb megszakítások legyenek elmélkedésünkben és kontemplációnkban.” (David R.
Hawkins)
"A kontempláció életmód, míg a meditáció általában elválaszt a hétköznapi életedtől. ... A
kontemplatív mód azt jelenti, hogy öntudatos. Kontemplatív módban közelebb vagy az "én"-hez, mint
meditatív állapotban. Úgy gondolom, hogy a meditáció hasznunkra válik időszakosan. Évekig
meditáltam (1 órát reggel és 1 órát este). A kontempláció életmód, ami spirituális iránykitűzés az
életed minden pillanatában." (David R. Hawkins)
"K: Mi a meditáció értéke? V: Az a keresőtől és a tudatszintjétől függ. Néhány embernek
figyelemelterelés és annak módja, hogy elkerüljék a komolyabb spirituális munkát. Sok ember
meditál, ahelyett, hogy fejlődne. ... Jobb lenne, ha feladnák a meditációt és egy szeretetteljesebb
emberré válnának, az élet szentségének tanújává. Tehát néha a meditáció szándéka hiusítja meg
azt. Van egy "én", aki meditál, hogy elérje a megvilágosodást. Csinálhatod ezt néhány életen
keresztül és ugyanott leszel, ahol elkezdted. A kontempláció a létezés egy tapasztalati módja
pillanatról pillanatra, felosztás [különbségtétel] nélkül. És minden, amit birtokolsz az az Igazság, hogy
nem a mező tartalma vagy, hanem a mező [kontextus]. Hirtelen a tartalom eltűnik és felismered,
hogy mindvégig a mező volt[ál]." (David R. Hawkins)
Meditáció a foszféneken:
"Ez a leggyorsabb, legelemibb (technika) és egy egyszerű “tennivalóból” áll.
Teljesen és mélységesen lazuljunk el;
csukjuk be a szemünket; figyeljük meg a látómezőnket és csak egyszerűen arra fókuszáljunk, amit
látunk. A sötétben sok apró fénypontot (“foszféneket”) veszünk észre.
Engedjük át magunkat ezeknek a fényeknek (beáll a gondolatmentesség), és olvadjunk össze a
látómezővel. Ezzel egyidejűleg a kontextus hamarosan megváltozik, mélyülni kezd. A tanú és a
megfigyelő közti látszólagos elkülönülés megszűnik. Magává a lokalizált megfigyelő nélküli
jelenséggé “válunk”.
Végül már csak a tudatosság marad, minden spontán és nonduális. Az elmét áthidaltuk, és
átengedtük az Elmének, ami autonóm. Gyakorlással a csendes, gondolatmentes állapottal való
“egység” képessége nyitott szemmel is fenntartható, és ezután ebben a csendes állapotban élünk.
Eleinte ez az állapot még könnyen elillan, amikor vissza kell térnünk a működéshez, az észbeli
tevékenységhez. Gyakorlattal azonban még ez a figyelemelvonás is áthidalható, és a csendes
állapot akkor is fenntartható, ha a persona végzi mindennapi dolgait a világban.
Végül ez a belső állapot fog dominálni, és az énmentes cselekvés magától, önműködően zajlik. Ez a
karmikus “felhúzós játék”. Legvégül már gondolkodni és válaszolni is tud a világnak anélkül, hogy ez
megzavarná a csendes béke állapotát." (David R. Hawkins)
Perifériás látás:
"Az egy pontra irányuló, lineáris, szavakban gondolkodó elme hallhat „Istenről", de mivel az
Igazság teljes és mindent magába foglal, nem alkalmas vagy képes Istent közvetlenül vagy
tapasztalat útján megismerni. Azt is mondhatnánk, hogy a centrális, vagyis az éleslátás „jang", a
perifériás látás pedig „jin" jellegű. Az értelem jang, hiszen az Én inkább a jinhez hasonlít-ható. (Noha
magába foglalja a jangot, ezt jin módjára teszi!)" (David R. Hawkins)
"A spirituális gyakorlat közben el kell mozdítani figyelmünket a centrális összpontosítástól egy
kiterjedtebb, mindent átfogó tekintetig. A centrális összpontosítás mindig az ego érdekére irányul.
Ezért ez a vágy és a korlátozottság összpontosítása. ...az összpontosítást az egész kizárásával érjük
el. A perifériás, összpontosítatlan látás, akár a „tudatos elme", jellemzően befogad, és nem kizár. A
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lényeggel, nem pedig a részletekkel törődik, és mindig erőfeszítés nélkül működik; folyamatosan
jelen van." (David R. Hawkins)
"A centrális látás a cselekvéshez kell, a perifériás a békességhez." (David R. Hawkins)
"Amit kell, azt mindig meglátjuk, és csak azt nem látjuk, amit meg akarunk látni. … Látásunknak
csupán mintegy 5%-a az, ami okvetlenül szükséges a világban való működéshez. … Látásunk zöme
egész egyszerűen nem más, mint menekvés." (David R. Hawkins)
"Nincs válogatás vagy megkülönböztetés; minden egyformán értékes és fontos. Ezzel szemben az
ego fókuszpontját leszűkíti a szándék, ami emiatt szelektív." (David R. Hawkins)
"...következetesen tudatosítjuk környezetünk egészét, anélkül, hogy valamit kiválasztva konkrétan
arra irányítanánk figyelmünket, érdeklődésünket. ...következetesen megmaradunk a periférikus
látótérben függetlenül attól, hogy elutasítjuk vagy elfogadjuk a látottakat vagy hallottakat.” (David R.
Hawkins)
"Nincs egy fő fókuszpont, hanem a figyelem az érvényre jutó állapotra és az általános
körülményekre irányul, válogatás nélkül. Nincs elérendő cél. Minden programot félreteszünk, például
a „szatori elérését” is. Lényegében mindenről lemondunk pusztán a Minden Létező „van-ságáért”,
gondolatalkotás nélkül.” (David R. Hawkins)
Szív útja:
"Légy kedves mindenhez és mindenkihez, mindig és kivétel nélkül, beleértve saját magadat is."
(David R. Hawkins)
"A barátságosságot nem feltétlen viszonozzák mások, viszont kinyitja a nem-lineáris ajtót a
viszonzás nagyobb valószínűsége előtt." (David R. Hawkins)
"K: Mi a társadalomhoz való viszonyulás legjobb módja? V: Az együttérző jóindulat.” (David R.
Hawkins)
"Értékes döntés azt választani életvezetési alapelvül, hogy kedvesek és jóindulatúak leszünk
minden élővel és az élet minden megnyilvánulásával szemben." (David R. Hawkins)
"Az a döntés, hogy „légy kedves az élet egészéhez”, vagy hogy tiszteld minden létező szentségét –
olyan erényekkel társítva, mint az együttérzés, a megbocsátásra való hajlandóság és a megértésre
való törekvés – a spirituális fejlődés hajtóereje. Az állandó önátadás révén az érzékelés a lényeg
felismerésévé alakul át." (David R. Hawkins)
"Mások jólétéhez és boldogságához hozzájárulni örömet okoz, és arra a felfedezésre juttat, hogy a
nemeslelkűség önmaga jutalma." (David R. Hawkins)
"Tegyük ajándékká az életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig,
mindenütt, minden körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk
mindenki iránt, önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R.
Hawkins)
"Amikor arra törekszünk, hogy másokat felemeljünk, a folyamat során mindenki emelkedik. Így
tehát adni önjutalmazó, mivel tulajdonképpen nem valaki "más" az, akinek adunk. Ezért minden
kedves gondolat és mosoly saját magunk és az egész világ hasznára válik." (David R. Hawkins)
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"Minden visszatér hozzánk, amit önként adunk az életnek, mert mindannyian ugyanennek az
életnek a részei vagyunk. Mint vízen fodrozódó hullámok, minden ajándék visszatér az
ajándékozóhoz. Amit másokról jelentünk ki, azt tulajdonképpen önmagunkról állítjuk." (David R.
Hawkins)
"Minél több szeretetet adunk, annál inkább növekszik az a képességünk, hogy szeressünk. ... A
szeretet egyre kevésbe válogat és egyre örömtelibb lesz." (David R. Hawkins)
"Az igazság kivételes, szubjektív élményei - a misztikusok történetei, akik azzal befolyásolják az
egész emberiséget, hogy saját szintjükről energiát küldenek a közös tudatba - a legtöbb ember
számára érthetetlenek, s a spirituális útkeresők kivételével mindenki más számára is csak korlátozott
jelentésűek. Azért szerettem volna egyszerű ember lenni, mert már ez az egyszerűség is az isteniség
egy kifejezésmódja, s mert az ember valódi életének igazsága a mindennapi élet ösvényén járva
fedezhető fel. Nem kell más, csak annyi, hogy az ember törődéssel és kedvességgel éljen. A többire
úgyis időben fény derül. A hétköznapi nem különbözik Istentől." (David R. Hawkins)
"Az önmagunkhoz és minden élőhöz való kedvesség a legerőteljesebb átváltoztató erő. Nem sülhet
el visszafelé, nincs hátulütője, és soha nem vezet veszteséghez vagy kétségbeeséshez. Növeli
valódi erőnket anélkül, hogy bármibe is kerülne. Ahhoz viszont, hogy maximális erejű legyen, e
kedvesség nem tehet kivételt, és nem várhatunk el érte semmilyen önző jutalmat." (David R.
Hawkins)
"Úgy bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy bánjanak veletek!” (Lukács 6:31)
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté 7:12)
"Ha a belső szándék az, hogy mindennek a szerethetőségét lássuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy
minden létezőnek megvan a saját integritása és identitása, és hogy minden egyformán megérdemli,
hogy tiszteljük az emberiségért tett szolgálatáért.” (David R. Hawkins)
"A spirituális haladás automatikusan következik,
szeretetteljességet választjuk." (David R. Hawkins)
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"A szeretet nem foglal állást, ezért tehát teljes, és felülemelkedik az elkülönülést létrehozó
véleményeken." (David R. Hawkins)
"A szeretet akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak." (David R.
Hawkins)
"A te feladatod nem az, hogy keresd a szeretetet, csupán az, hogy rátalálj magadban a korlátokra,
amelyeket a szeretet ellen emeltél. Ami igaz, azt nem szükséges keresni, ám ami hamis, azt bizony
keresni kell." (A csodák tanítása)
"Tehát valójában a spirituális munka arról a hajlandóságról szól, hogy lemondjunk minden
akadályról a szeretet javára. A szeretetet nem keresni kell, nem tanulni kell róla, semmit sem kell
elsajátítani a szeretetről, mert amikor az akadályokat eltávolítjuk, akkor úgy áraszt el, mint a szökőár.
Egyszerűen magával sodor. Aki volt már ebben az üdvözült állapotban, az tudja, hogy hihetetlenül
erőteljes. Egyszerűen átveszi a hatalmat és mindent eltöröl, ami nem szeretet." (David R. Hawkins)
"Az 500-on kalibráló szeretet az, ami két személy közt fennáll. Az 540-es értéknél létformává válik.
Mivel egy létforma, nem igényel erőfeszítést. Nem kell akaratlagosan feltétel nélkül szeretni.
Egyszerűen csak olyanná válsz." (David R. Hawkins)
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"A spirituális öröm és eksztázis állapotai a felsőbb 500-as szinteken természetszerűen következnek
be. Hogy a megvilágosodást elérjük, ezekről is le kell mondanunk Isten javára, és a helyükbe egy
leírhatatlanul nagy békesség lép. Isten Békéjének megtapasztalása minden előző állapotot felülmúl,
bármennyire tökéletesek voltak is ezek." (David R. Hawkins)
Tett útja:
"A jelentést a kontextus szabja meg, amely pedig rávilágít az indítékra. A spirituális értéket az
indíték határozza meg. Cselekedeteinket megszentesíti, ha az élet szeretetszolgálatának szenteljük
őket, és ha önérdekű indítékainkat önzetlen ajándékká változtatjuk. A kiválóságot úgy határozhatjuk
meg, mint a legfelsőbb jó melletti elkötelezettséget. Ily módon minden cselekedet úgy tekinthető,
hogy általa lehetőségünk adatik Istent magasztalni pusztán a szándék tisztasága által. Minden fizikai
feladat és munka a világ dolgaihoz való hozzájárulásunknak lényeges eleme lehet. Még a legapróbb
feladat is a közjó szolgálataként tekinthető, és ha ebbe a megvilágításba helyezzük, akkor a munka
nemessé válik." (David R. Hawkins)
"A legfontosabb tényező a szándék... Istennek ajánlva minden cselekedet megszentelhető. ... Még
a legegyszerűbb tevékenységeket, például a krumplihámozást is lehet bosszankodva végezni - vagy
örömmel, az élet iránti odaadással, tudván, hogy az élet által az életet támogatjuk. Hálából az élet
adományáért Istennek ajánljuk fel ezt az életet teremtése, vagyis minden élet önzetlen szolgálata
révén." (David R. Hawkins)
"Nem magától a tevékenységtől, hanem a tevékenység összefüggéseitől függ, hogy az
spirituálisnak mondható-e vagy sem. Az összefüggéseket a szándék határozza meg, viszont minden
az indítékon múlik. A pénzkeresés szándéka mögött állhat a családunk, a vállalatunk, az országunk
vagy az egész emberiség iránti szeretetünk, de félelemtől, kapzsiságtól vagy önzéstől indíttatva is
hajthatjuk a pénzt. Ha úgy tekintünk a munkánkra, hogy azzal hozzájárulunk a társadalom
boldogulásához, ajándékká válik, bármilyen egyszerűnek tűnik is. Ha a családunk vagy a rászorulók
iránti szeretet érzésével hámozunk krumplit, az spirituálisan az Én és a világ számára is felemelő.
Életünk és igyekezetünk ajándék lesz a világ számára, ha szeretettel, odaadással és önzetlen
szolgálattal szenteljük meg. Ez a szív útja Istenhez. Ekképpen a családi élet imádság és örömforrás
lesz mindenki számára. Amikor másokat igyekszünk felvidítani, mi magunk is vidámak leszünk. Ezért
minden adománnyal önmagunkat ajándékozzuk meg, mert valójában nem létezik „másik", akinek
adunk. Minden kedves gondolat vagy mosoly tehát spirituális tett, amely önmagunk és a világ
számára egyaránt áldásos." (David R. Hawkins)
"...nem a sikeres tevékenység vagy a pozíció az akadály, hanem az ezek hátterében rejlő
büszkeség és kötődés. Ezeket az aspektusokat úgy lehet meghaladni, ha minden tevékenységünket
Istennek adjuk át és ajánljuk fel. A kiválóság öröme belső megelégedettségünkre szolgál, és a sikert
inkább hála, nem pedig büszkeség kíséri." (David R. Hawkins)
"Ha a szív nyílik meg először, az elme követi; ha az elme nyílik meg először, akkor a szív követi. A
választásnak a karmikus hajlamhoz van köze." (David R. Hawkins)
"A „szív”, az „elme” és a „tett” három nagy útjának lényege az önátadás folyamata.” (David R.
Hawkins)
"...az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi, hogy számunkra, hogy meglássuk minden létező
értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét." (David R. Hawkins)
"Aztán eljön az idő, amikor tényleg komolyan vesszük. Ekkor lehet, hogy azt a technikát vetjük be,
amit én leggyakrabban alkalmaztam: mindent elengedni rögtön, amint megjelenik. Ami a tudatunkban
megjelenik, olyan, mint egy hullám. A másodperc egyetlen töredéke alatt megjelenik, kicsúcsosodik,
aztán elsimul. Az elengedés a kicsúcsosodáskor történik, így olyan ez, mintha folyton a hullámok
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felett lebegnénk. Más szóval, mindezek a gondolatok kezdenek felbukkanni, mi megérezzük ezt a
szándékukat, és máris elengedjük ezt a szándékot, mindent átengedünk Istennek. Ez folytonossá
válik, állandóvá. ... Ez egy folyamatos hajlandóság, hogy rögtön elengedjük a dolgokat, amint
felbukkannak. ... Az elengedés és a hajlandóság, hogy lemondjunk a minden feletti kontroll vágyáról,
amint az felbukkan. A hajlandóság, hogy lemondjunk arról, hogy meg akarjuk változtatni, hogy úgy
legyen, ahogy mi akarjuk, hogy elutasítsuk azt, hogy Istenre bízzuk. Nagyon gyakori, hogy illúzióban
ringatjuk magunkat a valósággal kapcsolatban, és ezeket is el kell engednünk. Hogy van jó és rossz,
van kívánatos és nem kívánatos, ez mind csak az elménkben létezik. Megértjük, hogy süt a nap,
aztán befelhősödik és esik az eső, a fű kinő, majd kipusztul. A részvénypiaci árak emelkednek, majd
esnek. Korszakok jönnek és mennek, emberek érkeznek és elmennek. Amint látják, az áramlás
állandó. Ha valaki a körforgásnak ebben a szakaszában van [„alul”], semmi értelme ezért sírni, mert
a körforgás tovább fog haladni, értik? Ha átadjuk magunkat, akár a körforgás felfele ívelő
szakaszának, akkor ezzel végül megszüntetjük. Azzal a választással szüntetjük meg, hogy eggyé
válunk vele és amint felbukkan, rögtön lemondunk arról, hogy meg akarjuk változtatni." (David R.
Hawkins)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
"K: Spirituális emberként mi a felelősségünk a világ eseményeivel kapcsolatosan? V: Ez az egyén
aktuális tudatszintjétől függ. Természetesen minden szintre érvényes, hogy a könyörületesség,
megbocsátás, szeretet és együttérzés spirituális elve szerint cselekedjünk. Hogy azonban ezeket
miként értelmezzük, mit jelentenek számunkra a cselekvés szempontjából, az az érzékeléstől és a
spirituális érettség fokától függ. A földi élet maximális karmikus lehetőséget nyújt nemcsak arra, hogy
„jó” karmára tegyünk szert, hanem a negatív karma jóvátételére is. Az emberi élet a tudatfejlődés, sőt
a megvilágosodás legnagyobb spirituális lehetősége. Az élet ajándékának megnyilvánulása, amely
által végül ráébredhetünk Énünkre. A legjobb tehát, ha hálásan megbecsüljük ezt a lehetőséget.
Maga a spirituális törekvés nem más, mint az élet ajándéka iránti megbecsülésünk jele." (David R.
Hawkins)
Ima:
"Az elme azt mondja, „Bárcsak megváltoztathatnánk a külső körülményeket”. Gyakran ez a helyzet,
amikor elkezdődnek az ember imával kapcsolatos élményei. Ha nem tudják, mi az, amiért
imádkozzanak, keserűséggel végződhet, mivel „rossz irányba” imádkoztak. Nagyon gyakran az ima
úgy szól, hogy „Kérlek, tedd ezt meg nem történtté, kérlek, hozd vissza a boldogságot az életembe.
Kérlek, add vissza a hüvelykujjamat; kérlek, változtasd meg azt, ami odakint zajlik.” Az ilyen irányú
ima nagy valószínűséggel nem lesz hatékony, mivel olyan, mintha azt kérnéd, Édes Istenem, kérlek,
add, hogy legyek 30 centivel magasabb”. Vajon Istennel van a gond, vagy azzal, hogy nem értjük,
miként kell imádkozni? Ebben a helyzetben az ima szólhatna úgy, hogy „Kérlek légy velem; mutasd
meg, hogyan bízzam rád magam, és hogyan oldjam meg ezt a helyzetet”, kérve, hogy tudatosuljon
bennünk Isten Jelenléte.” (David R. Hawkins)
"Mire jó az ima? A kérés alázatos cselekedet. Alacsonyabb tudati szinteken az emberek arra
használják az imát, hogy „elnyerjenek" valamit önmaguk vagy mások számára, például egy új autót,
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új munkahelyet, egészséget vagy különleges szívességeket kérnek. A fejlődés során lemondunk
Isten befolyásolásának a szándékáról, és a kérés kívánság helyett egyfajta felajánlássá válik. A
háborúban a szembeálló felek mindegyike a győzelemért imádkozik. Amikor a tudatosság
fejlődésével az önközpontúságtól eljutunk az önzetlenséghez, az ima minőségi változáson megy át.
Immár Isten szolgáivá, az Ő Akaratának közvetítőjévé akarunk válni, és ennek mikéntjét nem is
próbáljuk meghatározni. Az ima kérés helyett odaadássá válik. Sok gyerek elveszíti hitét Istenben,
mert az imát könyörgésként használják, majd csalódás éri őket, amikor kérésük nem teljesül.
Miben rejlik az ima gyógyító ereje? A szeretet minden formájában Istentől származik. A tudati skálán
a szeretet az 500-as értéken mérhető, és a tökéletesség felé haladva eléri az 540-es értéknél
megjelenő feltétel nélküli szeretetet, amely a gyógyítás szintje. A gyógyulást kérő imádságok tehát az
540-es vagy magasabb szintű energiamezővel igyekeznek felváltani a negatív hatást. Egyes
spirituális szervezetek az 540-es vagy annál magasabb értéken állnak, ezért olyan gyógyító
energiamezővel bírnak, amely „csodákat" visz véghez." (David R. Hawkins)
"K: Milyen imák hasznosak? V: Kérd, hogy az Úr szolgája, az isteni szeretet közvetítője, Isten
akaratának eszköze lehess. Kérj útmutatást és isteni segítséget, és az odaadás révén adj fel minden
személyes szándékot. Szenteld életedet Isten szolgálatának. Minden más lehetőség helyett válaszd
a szeretetet és békességet. Kötelezd el magadat a feltétel nélküli szeretet elérése, az élet minden
megnyilvánulási formája iránti együttérzés mellett, és hagyd az ítélkezést Istenre.” (David R.
Hawkins)
"A háborúban a szembenálló felek mindegyike a győzelemért imádkozik. Amikor a tudatosság
fejlődésével az önközpontúságtól eljutunk az önzetlenséghez, az ima minőségi változáson megy át.
Immár Isten szolgáivá, az Ő Akaratának közvetítőjévé akarunk válni, és ennek mikéntjét nem is
próbáljuk meghatározni." (David R. Hawkins)
"Az is megnyugtató, hogy az út során adódó látszólagos akadályok rendjén valóak, és valójában
nem személyhez kötöttek, hanem az illető tudatszint jellegzetességeiből következnek. A fejlődési
folyamat során a lehetőség átmeneti fázisként bukkan fel, amely általában jutalmazó és megerősítő.
Vannak azonban olyan átmeneti időszakok is, amelyek kellemetlenek, és ezekre is számítani kell.
Lehetnek olyan periódusok is, amikor elidegenedést érzünk, mintha elszemélytelenednénk, vagy
elveszítenénk önmagunkat. Ez olykor összezavarhat, ami miatt szétszórtnak, bizonytalannak
érezhetjük magunkat. Ez a változó kontextushoz való alkalmazkodásnak tudható be, valamint ezek
tapasztalati szinten ismerős és megszokottan szubjektív voltának. A "valóságérzet" vagy
önazonosság érzete fokozatosan kitágul, a "ki vagyok" addigi elképzelése módosul, és "mi vagyokká"
alakul át. Emiatt az értékek, célok, az idő- és energia beosztás prioritásai fokozatosan
megváltozhatnak. Ezek az időszakok átmenetiek, és az ima, a spirituális gyakorlatok, a kontemplatív
életforma nagy segítségünkre van abban, hogy átvészeljük őket.” (David R. Hawkins)
"A legalapvetőbb, legegyszerűbb és leghatékonyabb légzőgyakorlat abból áll, hogy a spirituális
energiát a gericcsatornán felfelé belélegezzük; ez a gyökércsakrától vagy az alsóbb csakráktól feljut
a szív-, a harmadik szem vagy a koronacsakráig. Ez az alaptechnika, amit sok spirituális iskolában
használnak, abból áll, hogy egyszerűen elképzeljük, amint az energia minden belégzéskor felfelé
áramlik a gerinccsatornán. Eközben az energiát egy magasabb helyre áramoltatjuk. Ezt a gyakorlatot
gyakran használjuk a szertartásos meditáció kezdeti szakaszában, de önmagában is lehet
meditációs gyakorlat. Amint a tudat fényét a gerincoszlop mentén a felsőbb csakrák felé áramló
energiaként elképzeljük, majdnem azonnal érezni fogjuk, hogy az energia elmozdul, és a belső
érzékelés megváltozik. A test hagyományos csakráin kívül vannak még spirituális energiatestek a
koronacsakra felett is. Az energiát fel tudjuk húzni a felsőbb csakrákon keresztül, és elképzeljük,
amint a koronacsakrán át behatol a magasabb szellemtesteinkbe, onnan pedig tovább Isten felé. Az
energiát általában fényként vagy isteni eredetű fénylő szeretetenergiaként képzeljük el.” (David R.
Hawkins)
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"K: Mennyire értékesek a légzőgyakorlatok? V: Különösen akkor hasznosak, ha rájövünk, hogy
"elakadtunk" egy alsóbb szinten, és túl sok energia halmozódott fel az alsó csakrákban. ... A
gyökércsakrában szexuális energia halmozódhat fel. A gyűlölet, az irígység, a féltékenység, a
bosszú és a rosszindulat energiái a lépben gyűlnek meg, míg az ambíció, a nyereségszerzés, a
kontroll, az agresszió és az önzés energiái a napfonatban összpontosulnak. A szív a szeretet és a
megbocsátás központja. A torok a kommunikációval, az önkifejezéssel és a kreativitással van
összefüggésben. A harmadik szem vagy szemöldökcsakra a spirituális látásmóddal, a koronacsakra
pedig az Isten-tudattal függ össze.” (David R. Hawkins)
"Vannak olyan speciális problémák is, amelyek esetében a légzőgyakorlatok nagyon hasznosak
lehetnek. Például akinek rögeszméje a szex, annak enyhülést hozhat, ha a gyökércsakrájából az
energiát légzésével felfele továbbítja, a felsőbb energiaközpontokba. Hasonlóképpen, akit
megoldhatatlannak tűnő gyűlölet, féltékenység, mások okolása, neheztelés vagy bosszúvágy tart
fogva, annak megkönnyebbülést jelenthet, ha a lépcsakrát blokkoló mértéktelenül sok energiát
légzésével felfele irányítja. A túlzottan ambíciós, anyagias vagy kapzsi embernek az válik hasznára,
ha a napfonatban felhalmozódott energiák nyomása csökken. A csalódott embernek az hoz
enyhülést, ha a szívből az energiát légzésével a harmadik szemhez vagy a koronacsakrához viszi fel,
hogy a személyhez fűződő szeretet energiája (ahol a veszteséget észlelte) Isten iránti szeretetté
alakuljon, amit sohasem lehet elveszíteni. Annak a személynek, aki spirituális megértésnek,
tudatosságnak vagy igazlátásnak van híján, a homlok- vagy harmadikszem csakrába kell feljuttatni
több energiát.” (David R. Hawkins)
"Egy célt tartva az elmében inspiráló és valójában segíti annak megvalósulását, mert amit az
elmében tartunk az hajlamos megvalósulni. Tévedés azonban hibáztatni magunkat, ha nem sikerül
az eszményit elérnünk." (David R. Hawkins)
"A szándék valaminek az elmében tartása, aminek szenteljük magunkat. Aztán a megfelelő karmikus
körülmények között hajlamos megnyilvánulni. Ez más, mint az ego törekvése. A szándék nem
próbálkozás, hanem megengedés. Eltávolítja azt, ami nem akarsz lenni." (David R. Hawkins)
505: amit az elmében tartasz hajlamos a megvalósulásra
"A gondolati folyamatok elkerülésének fontos módszere a kreatív vizualizáció, amely során a kitűzött
célt elképzeljük, és időnként felidézzük. A lehetséges akkor hajlamos megnyilvánulni, amikor a
körülmények kedvezőek, és a szándék (a karmikus hajlamokkal együtt) a kontextuális befolyásoló
tényezők közé tartozik. A szokványos gondolati folyamatokat, a logikát és az időrendiséget úgy
tekintjük, mint ok-okozati és erőfeszítést igénylő dolgot. A vizualizáció teljesen más (és egyszerűbb)
mechanizmusok révén befolyásolja a végeredményt." (David R. Hawkins)
"Vizualizálás
Létezik egy „Mi lenne, ha…” néven ismert tanulási technika, amely során az ember a számára
kívánatos magatartásmódokat, jellemvonásokat és attitűdöket vizualizálja és próbálgatja. Ez a
folyamat ellenállást vagy negatív hozzáállást is a felszínre hoz, ilyen például a „nem vagyok rá
képes” ismételgetése. Rájöttek, hogy a vizualizálás és az ismétlés növeli a teljesítményt, az
önbizalmat, továbbá számos területen a fejlődést is (Petras 2006). Amire gondolunk, az hajlamos a
megvalósulásra, és ezt a módszert sokféle területen alkalmazzák, többek közt a sportban, az üzleti
életben is. Minél nagyobb a tudatszint, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy amire
gondolunk, az valóra válik. Ennélfogva hatékonyabb olyan megoldásokra gondolni, amelyek a
„legfelsőbb jót szolgálják”, mint egyszerűen csak az önző személyes vágyak és gyarapodás
teljesülését tervezgetni." (David R. Hawkins)
"A spirituális szándék magasabb szintű energiamezőket vonz, amelyeket kegyelemként élünk meg."
(David R. Hawkins)
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"A siker az emberi élet nagy erejű energiamintázatokhoz való igazításának automatikus
következménye." (David R. Hawkins)
"Csak a szándékért és az erőfeszítésért vagyunk felelősek, nem az eredményért." (David R.
Hawkins)
"Hagyományosan két általánosan eltérő spirituális utat különböztetnek meg, a fokozatos és a hirtelen
megvilágosodás útját. A fokról-fokra haladás a hagyományos vallás útja, amelynek követője a
spirituális megtisztulásra törekszik a spirituális mester, egy nagy tanító vagy avatár segítségével, aki
a vezércsillaga és megváltója. A hirtelen megvilágosodás útja a szellemi tudatosság és a tudat
sajátságai melletti szigorú kitartáson keresztül vezet, és nem annyira tökéletesíti, mint inkább
meghaladja a személyiséget (vagy az egót). A gyakorlatban a fokozatos tökéletesedés útján hirtelen
tudati ugrások visznek előre, míg a hirtelen megvilágosodás útja (mint amilyen a zen) a személyiség fokozatos tökéletesedésével jár. [fordítva]” (David R. Hawkins)
"Gyakori hiba a kundalini energia erőltetése mesterséges gyakorlatokkal. A kundalini önmagától,
automatikusan emelkedik a megfelelő szintjére, összhangban a domináns tudatszint
energiamezejével. Az energia az egyén mibenlétének következményeként nyilvánul meg, a világhoz
való viszonyának megfelelően. A spirituális energia manipulatív eszközökkel történő erőltetése
komoly rendellenességeket, kiegyensúlyozatlanságot, zavart és téves tudatállapotokat
eredményezhet. Így az okkult gyakorlatokat vagy mágikus manipulációkat és mozdulatsorokat jobb
elkerülni az igazság javára, a valós spirituális fejlődésért. A folyamatot megkönnyíti a hajlandóság és
az ambíció feladása Istennek. " (David R. Hawkins)
"Fontos tudnunk, hogy ami túl van a formán, azt nem érhetjük el a forma által vagy a formákkal
végzett műveletek révén. Ezért csapdát és akadályt jelent, ha ezoterikus vagy okkult gyakorlatokban
mélyedünk el. Az ilyen gyakorlatok kerülőutak, amelyek asztrális síkokra, vakbuzgó hívekhez és
hittérítőkhöz vezetnek, akik megszámlálhatatlanul sokan vannak. A geometriai alakzatok, mandalák,
szentképek, festmények, szobrok vagy hangosan elmondott szövegek nem rendelkeznek erővel,
minden hatásukat a hívő szándékának, elhivatottságának, odaadásának és meggyőződésének
köszönhetik. A világ tele van jó szándékú, de tapasztalatlan egyénekkel, akik mantrákat
ismételgetnek, a fénnyel mesterkednek, kegytárgyakat, amuletteket, ábrákat, szent helyeket, druida
hagyományokat, misztikus varázsigéket és zarándokhelyeket imádnak, mint a Machu Picchu, és
Stonehenge, a piramisok, a Gangesz, az ősi templomok, az energiaörvények és hasonlók. Ezt a
"környék felderítésének" nevezhetnénk, egyszer azonban el kell indulnunk befelé. " A mennyek
országa bennetek van" - mondta Jézus Krisztus." (David R. Hawkins)
"Az úgynevezett "asztrális cirkusz" az ókori Mezopotámiára volt a legnagyobb hatással. A hosszú
földi időszakok során szerzett gyakorlattal a "szakértők" - akik közül sokan ugyanolyanok, mint abban
a korban - még ügyesebbek lettek. Akár egy tapasztalt és ügyes eladó, ösztönösen megérzik gyenge
pontunkat, különösen a káprázathoz való vonzalmunkat. Ha ezek az entitások valóban azok
lennének, aminek beállítják magukat, akkor már rég feljutottak volna az égi világokba. A megszokott
módon hozzáférhető, hiteles, megbízható spirituális igazságokban nincs hiány. Tehát a különleges
keresése nem más, mint az elővigyázatlanok csapdája. Egy "testen kívüli" ego valójában pont olyan,
mint a testen belüli ego, azzal a különbséggel, hogy a fizikai megfoghatatlanság ámítását is
kihasználhatja. A mesterségesen előidézett módosult tudatállapotok megkönnyíthetik más dimenziók
feltárását és tanulmányozását. Az elsődleges kísértés a gyermeki kíváncsiság. Másrészt a "túlsó
oldalon" vannak 200 felett kalibráló entitások, akiknek azonban nincs birtokában semmilyen
információ, amihez a szokványos módszerekkel ne lehetne hozzáférni (pl. légy kedves
felebarátodhoz)." (David R. Hawkins)
"A megszokott módon hozzáférhető, hiteles, megbízható spirituális igazságokban nincs hiány."
(David R. Hawkins)
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"Azt tanítom, hogy kerüljük a más dimenziókat." (David R. Hawkins)
“A legnépszerűbb spirituálisnak tartott sikerkönyvek többsége valójában kitalált dolgokon alapszik.
Igazságszintjük átlagosan 190-en kalibrál, akárcsak az elegáns kivitelezésű "spirituális" folyóiratoké,
amelyek a "más dimenziókat" és egyéb megtévesztő fantazmagóriákat oly csillogóan tálalják.” (David
R. Hawkins)
"Ha csak előadásokra járnak, könyveket olvasnak, az asztrális világokban kalandoznak, médiumi
közlésekben részesülnek, nem kell meghallgatniuk. :)" (David R. Hawkins)
A kalibrációs eredmények előtt... "K: De a kalibrációs tudatskála nem jelent értékítéletet vagy
érdemet? Azaz nem jobb az 500-as szint a 400-asnál? V: A skála nem jelenti azt, hogy valami "jobb,
mint" valami más; ez az egónak egy programja. A skála csupán pozíciót vagy helyzetet jelöl, ennek
pedig megvannak a jellemzői. Egy nagy fa nem "jobb, mint" egy kicsi fa. Tehát a tudatszint nem más,
mint egy tanulási görbén elfoglalt hely, illetve a tudatfejlődésnek egy foka." (David R. Hawkins)
Részletesen a TUDAT KALIBRÁCIÓS KUTATÓ TECHNIKA ("KALIBRÁCIÓ") témában van kifejtve.
okkultizmus: 135-185
new age mozgalom: 185
ezoterikus: 390
vudu: 45
azték vallás: 85
inka vallás: 85
maja vallás: 95
modern tantra: 95
csillaggyermekek (ideológia): 145
Urantia könyv (ideológia): 150
DNS kód teológia (ideológia): 160
Wicca (ideológia): 160
kirlián fotózás: 160
feng-shui: 185-210
jóslás: 185
transzmédiumság: 190
Istennő Mozgalom: 190
tarot olvasás: 190
csatornázás: 195
gabonakörök földönkívüliektől valók: HAMIS
földönkívüliek a földön: HAMIS
UFO-k valódiak: HAMIS
tűzönjárás: 200
holotróp légzés: 202
biofeedback: 202
fehér mágia: 203
bodywork: 205
asztrológia: 210-405
kristályok: 210
numerológia: 210
druidák: 450
pránajáma: 190
kirtán: 250
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hatha jóga ászanák: 260
hatha jóga: 390
krija jóga: 410
surat shabd jóga: 495
kundalíni jóga: 510
Patandzsali: 715
Jóga szútra: 740
karma jóga: 915
rádzsa jóga: 935
bhakti jóga: 935
dhjána jóga: 975
aum: 210
om namaha shivaya: 630
shanti shanti shanti: 650
om mani padme hum: 700
om (mantra): 740
om (mint Isten neve): 975
"A jótékony hatás érdekében jobb hangtalanul ismételgetni." (David R. Hawkins)
"Az ismételgetett mantráknak megvannak a maguk rejtett korlátai, éspedig túl gyakran vezetnek egy
olyan félig önhipnotikus módosult tudatállapothoz, amely végül a megvilágosodás akadályává válik."
(David R. Hawkins)
Jabez imája: 310
rózsafüzér ima: 515
Jézus ima: 525
Szent Ferenc imája: 580
Úr ima: 650
csikung: 240
transzcendentális meditáció: 295
tai chi: 305
reiki: 340
találomra tett kedves cselekedetek: 350
hajj (zarándoklás Mekkába): 390
kung fu: 410
altruizmus: 435
vizualizáció (gyógyításhoz): 485
sedona method: 490
pozitív gondolkodás: 499
konfirmáció: 500
keresztelő: 500
utolsó kenet: 500
járni a labirintust (Notre-Dame katedrális): 503
japa: 515
átengedni a világot Istennek: 535
imamalmok forgatása: 540
letérdelés imához: 540
térdhajtás: 540
áhitatos füstölőgyújtás: 540
megmártózás a Gangeszben: 540
az Anonim Alkoholisták 12 lépése: 540
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Gregorián énekek: 595
átengedni akaratunkat Istennek: 850
Vallás:
"Nem árt tisztában lennünk azzal, hogy a vallásoknak megvannak a maguk szabályai és korlátai. A
megvilágosodáshoz vezető szellemi út különleges. Nem ugyanaz, mint a „vallásgyakorlás". A
vallások sokszor a történelmi eseményekre, azok földrajzi helyszíneire és a régi kultúrákra, illetve
politikai szövetségeikre fektetik a hangsúlyt. A megvilágosodás a jelen pillanatban, az időn,
történelmen vagy földrajzi helyzeten kívül következik be, következésképpen ezek lényegtelenek. A
teológia a 400-as értékek tudati szintjével foglalkozik - a megvilágosodás a 600- as vagy annál
magasabb szintekkel." (David R. Hawkins)
"A megvilágosodás útjának szigorú követése sajátos fegyelmet és elkötelezettséget feltételez. Nem
olyan, mint egy vallás gyakorlása. Míg a vallásnak sok olyan tantétele van, amely támogatja a
megvilágosodásra való törekvést, sok olyan is van, amelyik nem támogatja, sőt akadályozza azt.
Vallásosnak lenni egy dolog, megvilágosultnak lenni pedig teljesen más.” (David R. Hawkins)
"Krisna, Buddha, Krisztus és Allah jelentősége nem abban tejlik, hogy személyes valójukban
megjelentek a bolygón, hanem az általuk felfedett igazságokban, amelyek mellett kiálltak, és a
tanításaikkal együtt megjelenő, magas szintű energiában. Minden megvilágosodott lény arra szólítja
fel az embereket, hogy ne törődjenek személyükkel vagy személyes megnyilvánulásukkal, inkább a
tanításokra összpontosítsanak. A vallásban túlnyomóan jelenlévő félreértéseknek és torzításoknak
megfelelően az emberiség éppen ennek ellenkezőjét teszi, és a személyeket, az évszámokat, a
korokat és a tanító által meglátogatott helyeket tiszteli, a tanításokkal pedig nem törődik.” (David R.
Hawkins)
"A vallás azonban inkább a hírnök, nem pedig az üzenet imádatára hajlik. Valójában a hírnök
nevében az igazságot gyakran porba tiporják vagy vérbe fojtják." (David R. Hawkins)
"A megvilágosult állapotnak a ritkasága miatt minden vallás azt feltételezte, hogy a vallás
létrehozója és alapítója „az egyedüli”, és nem is gondoltak arra a lehetőségre, hogy mások is
lehettek a történelem során, akik ugyanilyen vagy hasonlóan magas szintű tudatállapotba jutottak.
Valójában sokszor elutasították őket.” (David R. Hawkins)
"K: Úgy tartják, hogy tízezer út vezet Istenhez, mégis számos vallás és spirituális iskola állítja azt,
hogy az övék az egyedüli út. Hogyan lehetséges ez? V: A kizárólagosság igénye általában
tudatlanságnak tulajdonítható, vagy az emberek irányítására tett kísérletnek minősül. ... Isten nem
kivételez, és nem zár ki.” (David R. Hawkins)
"Bármilyen nyilvánvalónak tűnik is, évszázadokig nem volt világos, hogy kereszténynek lenni
egyszerűen annyit jelent, hogy az ember híven követi Krisztus tanításait." (David R. Hawkins)
"A vallási ellentétek és rivalizálás fő oka az, hogy a vallás, ami lineáris, Istent inkább
transzcendensként emeli ki, nem pedig immanensként.” (David R. Hawkins)
"Voltak olyan idők, amikor az Egyház az Immanens Isten Énként való felismerését eretnekségnek
tartotta.” (David R. Hawkins)
"...egy vallás választása gyakran nagyon hasonló világnézetű embereket hoz össze, akik a saját
szintjüket tekintik az egyedüli realitásnak.” (David R. Hawkins)
"...a vallás elzárt felekezeteket alakíthat ki, és szembenálló csoportokra oszthatja az embereket,
ami - a történelem tanúsága szerint - gyakran borzalmas következményekkel jár a civilizációra és
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magára az életre nézve. A valódi spirituális csoportok egyedüli ereje kizárólag tanításaik igazságából
ered, és nem rendelkeznek jelentős világi hatalommal, nincsenek hivalkodó építményeik, vagyonuk
vagy hatalmat gyakorló tisztségviselőik. A spirituális csoportot összetartó központi eszméket
általában véve a szeretet, a megbocsátás, a béke, a hála, a köszönet, a kedvesség, az
anyagiasságtól és az ítélkezéstől való tartózkodás jellemzi. Lényegét tekintve a legtöbb vallás
eredetileg szintén egy spirituális mag köré szerveződik, de ez mélyebb rétegeibe süllyed, és gyakran
nem fedezhető fel. Ellenkező esetben például a háborúk kitörésének is csekély lenne az esélye. A
spirituális igazság tehát egyetemes, helytől és kortól függetlenül változatlan. Mindig békét,
egyetértést, összhangot, együttérzést és könyörületet teremt. Az igazság ezekről a jellemzőkről
ismerhető fel. Minden egyéb az ego kitalációja.” (David R. Hawkins)
"Ha megvizsgáljuk a nagy világvallások igazságszintjének hanyatlását, feltűnik, hogy azok,
amelyek inkább „jin"-ek, a korok során viszonylag tiszták maradtak, ám azok, amelyekben több a
„jang" (vagyis nagyobb mértékben foglalkoznak világi dolgokkal), jelentős mértékben leromlottak, így
a legagresszívabb vallások harcias, szélsőséges frakciói már a kritikus 200-as integritási szint alá
esnek. Minél dualisztikusabb a hitvallás, a jelek szerint annál sérülékenyebb a félreértelmezéssel
szemben. A dualizmus elősegíti a hit és a cselekedet különválását, valamint az igazságszintek
összezavarását. Ha ez bekövetkezik, a spirituális lényeg fizikai kifejeződéssé való „lefordítása" során
zavarok léphetnek fel. Így lesz a csak fogalmi, valójában szellemi szinten létező keresztény
katonából az eltorzult „szó szerinti" fordítás révén önigazoló harctéri gyilkos.” (David R. Hawkins)
"A vallások akkor válnak diktatórikussá, amikor erőszakkal akarják az emberek egyetértését
megszerezni. A spirituális igazság jóindulatú, mindenki számára szabadságot biztosít, és a kényszer
ismeretlen számára. Ha egy tanító kijelenti, hogy a negatív indítékoknak és tetteknek spirituális
szempontból káros következményei lesznek, akkor ez csupán tényszerű megállapítás, és nem egy
arra irányuló kísérlet, hogy ezt az információt mások irányítására használja fel. Az igaz tanító nem
vágyik hatalomra, és nem érdekli a nyereség vagy veszteség; következésképpen tiszteletben tartja
másoknak azt a jogát, hogy saját karmikus rendeltetésüket betöltsék." (David R. Hawkins)
"…a múltbeli teokráciák mindig szenvedéssel és rombolással jártak, míg a spirituális igazság
szabadságot és békét hozott." (David R. Hawkins)
"...a tisztán spirituális szervezetekre nem jellemző a tekintélyelvű felépítés, nincsenek épületeik,
székházaik, tisztségviselőik, kincstáraik, javaik, pénzük. Kerülik a nézeteik hangoztatását, és nem
bonyolódnak rajtuk kívül álló ügyekbe. Az ilyen szervezetek lényegükből adódóan nem tesznek
nyilvános kijelentéseket, és működésük kizárólag a spirituális elvek iránt önként vállalt hűségre épül.
Hittérítői tevékenységet sem folytatnak, és noha nincsenek alkalmazottaik, tevékenységüket a
szolgálat ösztönzi. Nincsenek adósságaik, kötelezettségeik és befektetéseik, ezért a valóban
szellemi beállítottságú egyénről elmondható, hogy „a világon van, de a világ nem birtokolja". A
spiritualitás nem keresi az elismerést, és a vádakat sem fogadja el. Jelenlegi társadalmunkban az
úgynevezett „12 lépéses" csoportok az ilyen társaságok legjobb példái. Erejük kizárólag szellemi
tisztaságukból származik, és fejlődésük odáig jutott, hogy ma már az emberi szenvedés számos
formájával veszik lel a küzdelmet. Ezek a csoportok az 540-es értéken állnak, amely a Feltétel nélküli
szeretet szintje." (David R. Hawkins)
"Mivel az egyházi doktrínák nagy része állásfoglalásokból eredt, ezért ezeknek a doktrínáknak nem
volt belülről fakadó tekintélyük, és ezt tekintélyelvűséggel pótolták. Ami vitatható, az csak kitalált
dolog lehet, mert az Igazság tartományában vita nem létezhet.
K: Tehát minden vallási vita félreértelmezésen és az értelem korlátainak fel nem ismerésén alapszik?
V: Így van. Napjaink elkötelezett tanítványának azonban azonnali hozzáférése van az igazság
magasabb szintjeihez, és az izomtesztelést használva ellenőrzésre, levonhatja a saját
következtetéseit. Minden, ami valóban Istentől való, az békét, harmóniát, szeretetet hoz, és minden
negativitástól mentes.
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K: Van valami, amiben minden vallás egyformán egyetért? V: Minden nagy vallás egyistenhívő; ezt
az igazságot igazolja a megvilágosodás abszolút, szubjektív valósága is." (David R. Hawkins)
"A vallások között lehetnek eltérések, de a valóban spirituális tanításoknál ez nem fordulhat elő. A
spiritualitás egyesít; a vallás megoszt." (David R. Hawkins)
"K: Mik a tudat különböző karmikus lehetőségei a test halála után? V: Az alábbiak szerint
kalibrálnak:
200 alatt: A pokol különböző szintjei, és az alsó asztrális birodalmak
200-240: Belső asztrális birodalmak (menny, formai)
240-500: Felső asztrális birodalmak (menny, formai)
500-600: Mennyei birodalmak (menny, formai)
600+: Magasabb mennyei birodalmak (menny, forma nélküli)
A kutatások megerősítik, hogy a mennyekbe jutás csak azok sorsa, akik 200 felett kalibrálnak,
valamint, hogy több menny is létezik, amik különböző spirituális csoportokat és hitrendszereket
fejeznek ki. Történelmileg, a különféle vallások a legváltozatosabb “szükséges feltételeit” határozták
meg a “mennybe jutásnak”. Ez olyan, mintha mindegyik naivan azt feltételezné, hogy az övé “az
egyetlen”, miután a “saját” mennyei birodalmába jut. Megnyugtató felfedezni, hogy a spirituális célba
érés többszörösen bebiztosított. Az, hogy mindenki “a sajátjaival tart”, egybecseng a tudat átfogó
jellemvonásaival. A hit és az odaadás meghozza a maga gyümölcsét. Rájönni arra, hogy rengeteg
mennyország van, és hogy mindegyik összhangban van a saját híveivel, azt jelenti, hogy a vallási
konfliktusok és versengés nélkülözhető lenne a tisztelet és alázat révén. A vallásos csoportok közti
viszály a kizárólagosság naiv igényének eredménye." (David R. Hawkins)
BUDDHIZMUS
Buddha: 1000
a főbb buddhista irányzatok 2005-ben 400-tól 960-ig
bön buddhizmus/hagyomány: 400
tibeti buddhizmus: 490
tantrikus buddhizmus: 515
"zen katolikusok": 550
jelenlegi zen buddhizmus: 6xx
zen buddhizmus a nyugaton: 755
tiszta föld buddhizmus: 740
zen buddhizmus: 890
hinajana buddhizmus: 850-890
mahajan buddhizmus: 960
HINDUIZMUS
Krishna: 1000
2005-ben...
hinduizmus: 850
(További ide tartozó kalibrációs eredmények: Dr. David R. Hawkins: Truth vs. falsehood, 342. o.)
ISZLÁM
Mohammed: 740 --> 700 --> 130 (elbukott)
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a főbb iszlám irányzatok 2005-ben 30-tól 700-ig
fundamentalizmus: 30-130 (pl. wahábbizmus 30)
siíták (muszlimok): 250
szunniták: 255
szúfizmus: 700
JUDAIZMUS
Ábrahám: 850
Mózes: 910
a főbb zsidó irányzatok 2005-ben 499-től 605-ig
modern judaizmus: 499
reform: 550
konzervatív: 550
„reconstructionist”: 555
ortodox: 545
messiási: 605
haszidizmus: 605
kabbala: 605
KERESZTÉNYSÉG
Pál apostol: 745
Péter apostol: 910
János apostol: 910
12 apostol: 905-990
Jézus: 1000
"Jézus 1000, viszont a tanításai gyakorlásának igazságszintje a II. századra már 930-ra csökkent, a
VI. században pedig már csak 540-es értéken állt. A jelenlegi 498-as szint a keresztes háborúk
idején, a XI. század elején állt be. A Kr. u. 325-ben bekövetkezett jelentős visszaesés nyilvánvalóan
annak tulajdonítható, hogy ekkor terjedtek el a niceai zsinattól származó tanítások téves
értelmezései.)." (David R. Hawkins)
2005-ben...
fundamentalizmus: 30-130
Jehova tanúi: 195
amishok: 375
evangelisták: 385
az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza: 410
keresztény tudomány: 410
jezsuiták: 440
római katolikus egyház: 450
kopt katolikusok: 475
keleti ortodox katolikusok: 490
római katolikus papság: 490
kvékerek: 505
episzkopális egyház: 510
protestantizmus: 510
"zen katolikusok": 550
római katolikus pápaság: 570
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(További ide tartozó kalibrációs eredmények: Dr. David R. Hawkins: Truth vs. falsehood, 334-335. o.)
EGYÉB VALLÁSOK
sintó: 350
taoizmus: 500
amerikai őslakosok vallása: 500
(További ide tartozó kalibrációs eredmények: Dr. David R. Hawkins: Truth vs. falsehood, 350. o.)
"K: De a kalibrációs tudatskála nem jelent értékítéletet vagy érdemet? Azaz nem jobb az 500-as szint
a 400-asnál? V: A skála nem jelenti azt, hogy valami "jobb, mint" valami más; ez az egónak egy
programja. A skála csupán pozíciót vagy helyzetet jelöl, ennek pedig megvannak a jellemzői. Egy
nagy fa nem "jobb, mint" egy kicsi fa. Tehát a tudatszint nem más, mint egy tanulási görbén elfoglalt
hely, illetve a tudatfejlődésnek egy foka." (David R. Hawkins)
Részletesen a TUDAT KALIBRÁCIÓS KUTATÓ TECHNIKA ("KALIBRÁCIÓ") témában van kifejtve.
Elvonulás:
"Nem szükséges visszavonulnunk a világtól, hanem inkább csak át kell azt értelmeznünk. ... Nem
kell kolostorba vonulnunk, habár lehetnek olyan időszakok, amikor ez jót tenne." (David R. Hawkins)
"Némelykor az elvonulás segíthet, máskor pedig az az előnyösebb, ha aktívan részt veszünk
spirituális tevékenységekben. Gyakran előfordul, hogy a látszólag leküzdhetetlen akadály rejtélyesen
és spontán módon elhárul, a probléma magától megoldódik." (David R. Hawkins)
"Intenzív ima és meditálás után spontán módon jön a felismerés, ami megoldja a látszólagos
paradoxont...” (David R. Hawkins)
Az elvonulásnál is a szándék a mérvadó, pl. az otthoni problémák elől is menekülhetünk vagy
ahelyett, hogy ránéznénk valamire magunkban.
"Ez a világtól való spirituális elvonulás hagyományos formája, amelyre időnként sor kerülhet, és
hosszabb-rövidebb ideig tarthat, például mindössze egyetlen hétvégén. Az igazi lemondás teljes
jelentése azonban az, hogy magának az egónak az elégtételeiről, az énnek a testtel, az érzelmekkel
vagy az elmével való azonosulásáról mondunk le. Lemondással és elkülönüléssel - ami önátadással
és feladással valósítható meg - rájövünk, hogy ezek egyike sem "én" vagyok, söt nem is az "enyém".
Ezek valójában önálló működések. Arról a feltevésről, hogy az érzékelés lenne a valóság vagy a
lényeg, ugyanúgy le tudunk mondani, mint a haszon vagy az anyagiak, az örömök, izgalmak vagy
ingerek hajszolásáról. Lemondással anélkül lehet az érzelmi energiát és érdeklődést megvonni a
világtól, hogy fizikailag kilépnénk belőle. A hagyomány szerinti lemondó életmód azon elkötelezettek
rendelkezésére álló opció, akiknek megfelel ez a jelentős döntés. Az ilyen közösségek életét
előírások szabályozzák. Jól ismertek az olyan szerzetesrendek, mint például a trappisták,
domonkosrendiek, buddhisták, a Rámakrisna-rend stb. Többségük hűségesküt és komoly
elköteleződést igényel." (David R. Hawkins)
"Hagyományosan sok komolyan elkötelezett spirituális kereső lemond a világról, olyan környezetbe
vonul el, amely kevéssé hat az érzékekre, és nem kíván semmilyen meghatározott tevékenységet.
Vannak tanítványok, akiknek ez segít, sőt időnként még ha rövid időre is, de szükséges lehet. Erre
valók a szertartásos elvonulások. Amint azonban az előzőekben már esett róla szó, a belső
lemondás az igazi, ez pedig egy döntés és az akarat következménye. Gyakorlati szempontból a
tényleges fizikai elvonulás és lemondás nem más, mint kinyilatkoztatás és társadalmi szerepváltás. A
belső lemondás is járhat a világtól való elvonulással, de ennek mások az okai. Az 500-on felüli
kalibrációs szinteken a világi életben való részvétel problémákba ütközik, ami radikális életmódváltást

45

tehet szükségessé és kívánatossá. Belső állapotunkkal inkább a vidéki egyszerűség és békesség,
valamint a környezet szépsége lesz összhangban." (David R. Hawkins)
"1. Lemondani a világról, és csatlakozni egy spirituális közösséghez, ásramhoz vagy beköltözni egy
lelkigyakorlatos központba. Ezek általában egy adott valláshoz vagy hagyományos spirituális
szervezethez társulnak, és egyesek akár eskütételt vagy más beavatási ceremóniában való
részvételt követelnek meg. Vannak közöttük hivatalos szerzetesrendek, amelyek egyházi doktrínát
követnek, lehetnek tehát olyan fizikai követelmények, amelyek az elkötelezettséget igazolják. Egyes
lelkigyakorlatos központok az egyéni elvonulásra és a meditációra, valamint a böjti időszakokra,
illetve egyéb, az érzékekkel kapcsolatos lemondásra helyezik a hangsúlyt. Más hagyományos
szervezetek a csoportos spirituális tevékenységeket tartják fontosnak, köztük a munkát, a hálaadó
imát, a felolvasásokat, a párbeszédet és a csoportos megbeszélést. A tulajdont csak a
legszükségesebbekre korlátozzák, és gyakori, hogy saját javaikat a csoportnak adományozzák.
Minden világi tulajdonról és kötelékről le kell mondani, és gyakran a látogatásokat is korlátozzák. A
vallási csoportok esetleges korlátoltsága az egyházi doktrínákból adódik. Ehhez hozzáadódik még a
spirituális ego vonzalma a különlegesség iránt, amint azt a kopaszra nyírt fej, a csuha, stb. példázza.
Mint bármilyen spirituális törekvés esetén, itt is fontos a csoport vagy szervezet, valamint a hozzá
tartozó doktrína és az előírt gyakorlatok tudatszintjét lekalibrálni.
2. Az elvonulásoknak vannak rövidtávú előnyei, és gyakori, hogy egy szervezet támogatja anyagilag
azokat, vagy van egy vezetőjük, mely esetben mindkettőt kalibrálni kell.
3. A mindennapi életbe beiktatott spirituális gyakorlat tulajdonképpen sok szempontból a
legkedvezőbb és leghasznosabb megközelítés. (A kijelentés kalibrációja: IGAZ.) Gyakori
megfigyelés, hogy egy dolog egy elszigetelt, biztonságos helyen tisztának és szentnek lenni, viszont
az örökös kísértések és konfliktusok világában elkötelezettnek maradni már más." (David R.
Hawkins)
Aszkétizmus:
"Minden megközelítés azt fogja felfedni, hogy a ragaszkodás jelenti a probléma lényegét, amit
lemondás révén lehet leküzdeni. A probléma nem a pénz, a szex vagy a gyönyör, hanem az ezekhez
való ragaszkodás, valamint az az illúzió, miszerint a boldogság forrása rajtunk kívül helyezkedik el,
ami a veszteség félelmét idézi elő. Az aszketizmus az érzékektől való függőség megszüntetésének
gyakorlatát jelenti, ezért a spirituális érdeklődés/keresés tanulási folyamatának valamely pontján
nagyon értékes. Ennek ellenére maga az aszketizmus is függőséggé válhat és megvilágosodás
helyett mértéktelenséghez vezethet. Az érzékekhez való megszabadulás is inkább a megvilágosodás
következményének tekinthető, mintsem előzetes feltételének.
Valójában azokhoz az
állásfoglalásokhoz ragaszkodunk, amelyek az ellentétek polaritását és az ebből következő
kettősséget megteremtik.” (David R. Hawkins)
"A valódi aszketizmus az igazsághoz való szoros elkötelezettséget jelenti, és ez a szellemből jön,
nem a testből. Jámbor, toprongyos, éhező, csont és bőr létezőnek lenni öntömjénezés és semmi
köze a Valósághoz. A 'test megtisztítására' fókuszálni, a mindenféle 'méreganyagoktól' való
'megtisztítással' egyetemben, figyelemelterelés. A megtisztulás azt jelenti, hogy megtisztítjuk az
elmét az illúzióitól, kötődéseitől, a spirituálisnak hitt klisék szajkózásától. A mennyország nem
korlátozódik a vegetáriánusokra. Jobb húst enni és megvilágosodni, mint istenfélő módon elkerülni,
mondván az 'nem spirituális'. Az emberi test hús. Minden oroszlán tudja ezt." (David R. Hawkins)
"Az aszketizmus értéke az a felfedezés, hogy képesek vagyunk elégedettek és boldogok lenni a
túléléshez szükséges lehető legkevesebbel is. Nagy örömöt okoz az a felismerés, hogy valójában
egyáltalán semmire sincs szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, még olyan külső ingerekre
sem, mint a tévé, a zene, a beszélgetés, mások jelenléte vagy bármilyen tevékenység. Magasabb
szinten rájövünk, hogy még az elmeműködést és a gondolati folyamatokat is mellőzni lehet, és hogy
elegendő magának a létezésnek a tudatában lenni. Még ennél is nagyobb boldogság az, amikor az
Én Mindenségként ragyog fel, ami eleve kizár minden hiányt vagy másságot. Akkor már semmi sincs,
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ami után vágyakoznánk, és a vágynak nincs forrása sem, mivel a Teljesség a Végtelen „Énnel” való
azonosságban hiánytalan.” (David R. Hawkins)
"A valódi lemondás a lineárishoz való kötődések és programok elengedése. Számomra a
lemondás egy belső folyamat. Eljátszhatod, vonulj el a világi életből, hogy ne zavarjanak. Ezt néhány
évig csináltam. De ez csak egy közjáték. Miért? Mert a lemondásban, amikor visszatérsz a világba,
az egy folyamatos belső állapot. Amit a világ kísértésnek látna, számodra jelentéktelen. Nem
tapasztalod kísértésnek, így nem kell elkerülnöd a világot.” (David R. Hawkins)
"A kísértés belülről fakad, és nem egyéb, mint a vágy, hogy megtapasztaljuk az ego jutalmát és az
indíttatás kielégülését." (David R. Hawkins)
"A tettetett szegénység is lehet a hivalkodás egy formája, amit spirituális büszkeségből, jelvényként
viselnek. A valódi aszketizmus nem más, mint az erőfeszítéssel vagy a kivetített értékkel való
takarékoskodás. Nem maga a tulajdon számít, hanem a fontosság, amivel azt felruházzuk. Ez azt
jelenti, hogy úgy is lehet valaki gazdag, hogy nem kötődik a vagyonhoz, ami a közömbösség egy
formája; ahogy Assisi Szent Ferenc tanácsolta, "úgy viseld a világot, mint könnyű ruhát". Az alapvető
fizikai szükségletek kielégítésén kívül a boldogság képessége nem a tulajdontól függ. A boldogság
foka egyértelműen a kalibrált tudatszinttel függ össze (amint azt 'A tudatszintek és a boldogság
mértéke közötti összefüggés' táblázatban láthatjuk). Minél kisebb a vágy uralma, annál nagyobb a
megélt szabadság. Tudatszintünk emelkedésével a tulajdon teherré válhat. Gyakori, hogy a jómódú
emberek nagyon egyszerűen élnek, egy óriási ingatlannak csak 2-3 szobáját használják, és évek óta
be sem tették a lábukat villájuk más helyiségeibe." (David R. Hawkins)
Alázat, tudás, ismeret, értelem, intellektus:
"Az alázat és a teljes önátadás, valamint az ima lerövidítheti a folyamatot. Az idő azért tűnik
hosszúnak, mert az eredményre várunk." (David R. Hawkins)
"Át kell látnunk az elme azon illúzióján, hogy „ő” mindent tud. Ezt nevezzük alázatnak, értéke pedig
az, hogy megnyitja az utat a felismerés, a felfedezés és az intuitív tudás számára. Az elme a
jelentést keresi, ezért körbe-körbe jár, ugyanis a jelentésnek csak a saját maga általi
meghatározásához juthat el. Valójában semminek sincs semmilyen jelentése, mivel nincsenek
felismerhető sajátosságai. Minden csupán olyanként létezik, amilyennek teremtve volt: teljesként és
tökéletesként. Minden azáltal teljesíti be rendeltetését, hogy egész egyszerűen az, ami. Minden a
saját lényegének és lehetőségének kiteljesedése. Minden létező iránti egyetlen „követelmény” az,
hogy egyszerűen csak létezzen. Sorsa bármely adott pillanat körülményei között már eleve
beteljesedett. Következésképpen az, ami most ő, az pontosan a jelen pillanatig terjedő múlt összes
lehetőségének a megvalósulását képviseli; minden olyan, amilyennek lennie kell.” (David R.
Hawkins)
"Az alázat valójában a korlátok és a paraméterek pontos, reális felmérését és tudatosítását jelenti.
Az intellektus tehát nem téved, hanem egyszerűen nem a megfelelő eszköz egy magasabb spirituális
tudatosság elérésére. Az intelligens értelem felismeri a korlátait, és ezért önmagán kívül keresi a
válaszokat." (David R. Hawkins)
“A spirituális utazás során arra használjuk fel az intellektust, hogy felfedje, őt magát kell
meghaladnunk a “tudni valamiről” állapotból az “azzá válni” állapotba való átlépés révén…” (David R.
Hawkins)
"Az alázat csak abban az értelemben jelent erőt, amennyiben felismerni és elfogadni azt a tényt,
hogy te nem tudsz semmit, annyit tesz, mint felismerni és elfogadni a tényt, hogy Ő mindent tud." (A
csodák tanítása)
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"Nagyon lényeges felismernünk, hogy a nem fizikai spirituális valóságot nem lehet a szokványos
szellemi képességek felhasználásával vagy az ésszerűség révén megérteni.” (David R. Hawkins)
"Jóllehet létfontosságúak az információk az egóról és a tudatosság szintjét előmozdító
átalakulásról, mégis a megerősítés az alapvető spirituális elvek alkalmazásából ered." (David R.
Hawkins)
"Hogy hatékonyak legyenek, és ne csak a szavak szintjén létezzenek, a tanult igazságokat naponta
kell alkalmazni a gyakorlatban. Ha ezt tesszük, megtörténik a változás." (David R. Hawkins)
"Az intellektuális folyamat alapjában véve elvont spekuláció, amit a megtapasztalásnak kell
igazolnia." (David R. Hawkins)
"Egy jó embernek már a puszta jelenléte rengeteg jó forrása. Egy gramm jóság többet ér, mint egy
tonna elmélet arról, hogyan legyünk jók." (Ramana Maharsi - 720)
"Nincs semmi megérteni való. Ez a tudó és a tudott kettősségét jelentené. A Valóságban a kettő
ugyanaz. A Végtelen annak a ténynek a folytán tud, hogy a Végtelen Minden. ... Amint feladjuk
alapvető állásfoglalásainkat, és rájövünk, hogy a meggyőződések minden szintje alatt vannak még
mélyebb szintek. Szembesülünk azzal, ahogyan az elme elhiszi, hogy tud valamit, vagy azzal, hogy
egyáltalán tud (ismeretelmélet). Végül arra a bámulatos felfedezésre jutunk, hogy az „elme”
valójában nem alkalmas arra, hogy bármit is tudjon, és hogy a tudás illúziója csak látszat és
önteltség. Ennek analógiájára feltehető a kérdés: honnan tudhatná a távcső, hogy mit látnak vele,
vagy honnan tudja a fül, hogy amit hall, az zene? Ismeri a számítógép a szoftvert? Az elme csak
„gondolni tud” egy témára. Hogy valóban „tudjon” igazán tudjon valamit, azzá kell válnia. Mi
gondolhatunk ugyan egy macskára, de csak a macska „tudhatja” igazán, hogy mit is jelent
macskának lenni.” (David R. Hawkins)
"Átalakító hatású, ha a saját meggyőződéseink érvényességébe és a gondolkodásba vetett hitről is
lemondunk, és úgy fogjuk fel őket, mintha csak múltbeli képek lennének, amelyek a jelenben nem
érvényesek, nem reálisak." (David R. Hawkins)
"Amikor az elme áthatol önimádata falán, felismeri, hogy a szó igazi értelmében nem képes
megismerni semmit. Az elmének csak ismeretei vagy elképzelései lehetnek valamiről. Valójában nem
ismerheti, mert erre csak az képes, ami azonos az ismerttel. Minden egyéb elméleti vizsgálódás és
feltételezés. Az elmén túllépve nincs mit megismerni, mert a valóságban az Én Minden, Ami Létezik.
Ekkor nincs miről kérdést feltenni." (David R. Hawkins)
"...az elme nem is „ismer" igazán semmit. Legfeljebb ismeretei lehetnek „valamiről", de nem
ismerhet meg semmit igazán. Valóban ismerni valamit annyit tesz, hogy egyek vagyunk az ismerttel,
vagyis nem az tesz valakit kínaivá, hogy mindent tud Kínáról." (David R. Hawkins)
"Amint azonossá válsz valamivel, többé nem lehetnek ismereteid róla. Az ismeret a teljesség
hiányára utal.” (David R. Hawkins)
"Az ismert az ismeretlenben keletkezik, és szűnik meg, így az ismeret nem fog segítségedre lenni
az ismeretlen elérésében." (Niszargadatta Mahárádzs - 720)
"K: Gyakori, hogy a spirituális információ jelentését nem könnyű megérteni. V: A spirituális igazság
meghaladja a jelentést, nem „jelent” semmit. Azt csak tudni lehet, és erre a tudésra csak úgy lehet
szert tenni, ha azzá válunk. A jelentés nem más, mint egy gondolati folyamat és egy meghatározás.
A spirituális igazság olyan szubjektív tudatosság, ami eleve felül áll bármilyen értelmi szintű
folyamaton. Mit „jelent” például egy gyönyörű naplemente? Nem „jelent” semmit. Csak meglepő
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módon az, ami [nincs sem alany, sem állítmány, sem tárgy], önmagában hiánytalan és teljes. Isten
nem más, mint egy közvetlen tudatosítás és megtapasztalás, ráeszmélés, reveláció és a tiszta
szubjektivitás abszolút tökéletessége.” (David R. Hawkins)
"Minden szóban és nyelvi megfogalmazásban van egy kimondatlan álláspont és egy beleértett
kontextus. A Valóságban minden egyszerűen olyan, amilyen, és semmi sem mondható róla, semmi
sem tehető hozzá vagy vehető el belőle. Míg az a kijelentés is téves, hogy „az van”.” (David R.
Hawkins)
"Az igazság érvényessége csupán a valóságos létén alapszik, ezért szubjektív módon igazolható."
(David R. Hawkins)
"A leírások megkérdőjelezhetők, de a szubjektivitás valósága nem." (David R. Hawkins)
1000: az igazság kizárólag az azzal való azonosság által igazolható, nem pedig az arról való tudás
[ismeret] által
499: a valóság kimutatható és mérhető
"Az önazonosság a tudás tökéletes megkérdőjelezhetetlenségében részesít. A megfigyelő, a
megfigyelt és a megfigyelés folyamata mind azonos." (David R. Hawkins)
"Ami bizonyítható, az nem spirituális igazság." (David R. Hawkins)
"Az alázat sokkal többet ér az adatszerű ismeretek halmozásánál. Amíg valaki nem tapasztalta
meg teljesen és egészében Isten jelenlétét megdöbbentő, tökéletes Mindenségében, biztonsággal
feltételezhetjük, hogy valójában nem tud semmit, és merő tudatlanság és büszkeség minden
úgynevezett tudása, amit felhalmozott." (David R. Hawkins)
"Hatalmas megkönnyebbüléssel jár, ha megválunk a tudás, a bármivel kapcsolatos tudás
elbizakodottságától, és ezt óriási nyereségként éljük meg, nem pedig veszteségként, ahogy attól
korábban féltünk." (David R. Hawkins)
"Miután az ego felismeri, hogy valójában nem tud semmit, létrejön egy űrszerű tér, amelybe hirtelen
- mintha kinyílt volna egy gát - beáramlik Isten szeretete." (David R. Hawkins)
"...lemondunk a gondolat szeretetéről Isten szeretetének javára." (David R. Hawkins)
"Minden látszólagos elkülönülés a gondolkodás terméke." (David R. Hawkins)
"Akadályt jelent az a szemlélet, hogy létezik egy személyes „én" vagy ego, amely erőfeszítéseket
tesz, keres, vagy egyszer majd eléri a megvilágosodást. Sokkal egyszerűbb felismerni, hogy nincsen
olyasmi, mint az ego vagy az önmagunkként azonosított „én", amely keres, hanem a tudat egy
személytelen nézőpontja kutat és tesz felfedezéseket." (David R. Hawkins)
"Célravezető megoldás, ha engedjük, hogy a keresésre ösztönző szándék helyét az Isten iránti
szeretet vegye át. A keresés minden vágyát elengedve ráébredünk, hogy alaptalan önhittség az a
gondolat, miszerint Istenen kívül bármi más is létezik. Ugyanez az önhittség vallja magáénak az
egyén tapasztalatait, gondolatait és tetteit. Ha jobban meggondoljuk, beláthatjuk, hogy a test és az
elme egyaránt a világegyetem megszámlálhatatlan körülményének terméke, és mi legfeljebb tanúi
vagyunk ennek az összhangnak. Az Isten iránti korlátlan szeretettől vezérelve készen állunk
lemondani minden indítékról, és kizárólag Istent szolgálni. Ekkor nem annyira a megvilágosodás a
célunk, mint inkább az, hogy Isten szolgájává váljunk. Isten szeretetének tökéletes közvetítőjeként
teljes mértékben feladjuk és megszüntetjük a szellemi ego törekvését, hogy elérje a célt. Ezt
követően a szellemi munka magából az örömből fakad." (David R. Hawkins)
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A gyakorlás átengedése Istennek:
"De aztán eljön az idő, amikor bármilyen gyakorlatot végzünk is, azt kivétel nélkül, mindig
megtegyük. Elég rövid idő alatt nagyon magas szintre juthatunk, ha elkötelezettek és kitartóak
vagyunk. Az igazság melletti elköteleződés mindent elsöprővé válik. Az Isten iránti szeretet magához
húz. Nem arról van szó, hogy mi irányítjuk, hanem most már a sorsunk az, ami maga felé hóz.
Mondhatjuk, hogy a saját karmikus elköteleződésünk révén kiválasztottuk végső sorsunkat, ami kezd
maga felé húzni, vonzani. Nem vezérel, hanem magához húz, mert ez a sorsunk.” (David R.
Hawkins)
"A siker titka annyi, hogy kiválasztunk egy eszmét vagy spirituális eszközt, és teljes odaadással,
megszakítás nélkül, a legvégsőkig kitartunk mellette. … Kezdetben az ellenállás miatt ez erőfeszítést
igényel, de amikor a fokozatos lemondás tökéletesíti bennünk a hajlandóságot, az eszköz önálló
életre kel. Többé már nem valamiféle „én" használja. Felfedezzük, hogy a személyes én helyett
valami más irányítja az eszközt. ... Az Istenség minden erőfeszítésünk nélkül megmutatkozik.” (David
R. Hawkins)
"…egy pillanatra sem voltam hajlandó engedni, hogy bármi elvonja figyelmemet a meditációról.
Még akkor sem, mikor egyéb, mindennapos tevékenységeimet végeztem. Kezdetben ez nagyon
nehéznek tűnt, de ahogyan telt az idő, megszokássá vált, automatikus folyamattá, s így egyre
kevesebb erőfeszítést igényelt, míg végül minden erőlködés nélkül is képes voltam rá. A folyamat
olyan, mint amikor egy rakéta elhagyja a Földet: eleinte óriási erőre van szüksége, de a bolygó
gravitációs terét hátrahagyva egyre kevesebb és kevesebb is elég, s az űrben már hajtóerő nélkül,
saját lendületével siklik tovább.” (David R. Hawkins)
"Kezdetben az ellenállás miatt ez erőfeszítést igényel, de amikor a fokozatos lemondás tökéletesíti
bennünk a hajlandóságot, az eszköz önálló életre kel. Többé már nem valamiféle „én" használja.
Felfedezzük, hogy a személyes én helyett valami más irányítja az eszközt. ... Az Istenség minden
erőfeszítésünk nélkül megmutatkozik.” (David R. Hawkins)
"Minden törekvésben van egy pont, amikor ellenállás lép fel, ami akadállyá válik. Ha túljutunk rajta,
igyekezetünk nem igényel erőfeszítést." (David R. Hawkins)
Kizárólag az ellenállás miatt van szükség erőfeszítésre és fáradhatunk el, az erőfeszítésmentesség
nem fáraszt.
"A képzeletbeli kontrollt alázattal átengedjük Istennek és az Isteni Akaratnak.” (David R. Hawkins)
"Az átalakulás előtt úgy tűnt, mintha lett volna egy központi én, amit az ego a cselekedetek
kiváltójának képzelt. Ezt teljesen eltörölte a Jelenlét, következésképpen az ok illúziója eltűnt, és
helyébe annak tudatosítása lépett, hogy minden spontán módon történik, önnön lényegének
eredményeként, amint azt Isten teremtette. Minden spontánul, magától történik azáltal, hogy
istenadta mivolta kölcsönhatásba lép minden más istenadta mivoltával. Semminek sincs semmilyen
"oka". A történés az élet válaszoló hajlamának interaktív tánca." (David R. Hawkins)
"Egyre mélyebb szinten adjuk át magunkat, míg végül készségesen hagyjuk, hogy „énként" mi
magunk is megszűnjünk. Ez az „én" mélyebbre nyúlik és erősebb, mint sejtettük volna. Úgy tűnik,
kitartóan és vadul kapaszkodik. Ekkor a legnagyobb lemondással - amely nem saját akaratunkból,
hanem Isten könyörületessége révén történik - megkezdődik az ego/én elviselhetetlennek tűnő
haláltusája, amely aztán belevész az örökkévalóságba, és az utána maradó űr helyét a mindent
magában foglaló Jelenlét káprázatos dicsfénye és ragyogása tölti be. Elképzelhetetlen és
felfoghatatlan, hogy valaha e Jelenléttől különállónak, és nem vele azonosnak tapasztaltuk
magunkat. Erre nincs magyarázat." (David R. Hawkins)
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"Az állapot legelején egy pillanatra átéljük a halál gyötrelmét (az ego maradványának a halálát),
amikor a személyes „én" érzi úgy, hogy a halálán van. Az egyéni akarat beleolvad az isteni
mindentudásba, és az akarás megszűnik. Minden azonos jelentőségűként mozog, cselekszik és
jeleníti meg magát. Semmi sem fontosabb vagy jelentéktelenebb, mint bármi más. Nincsenek okok,
sem változás, sem események, és nem „történik" semmi. A teremtés szüntelen kibontakozásának
folytonosságából adódóan minden olyan, amilyen. A lehetséges ténylegessé válásának tanúi
vagyunk. Elképzelhetetlen látványként tárul fel a világegyetem legbelső lényege. A szeretet és a
bizalom ajándékaként jelenik meg, mintha hazatérésünket üdvözölné." (David R. Hawkins)
Akik a Hawkins által ajánlott és magyarázott módszerekbe szeretnének betekinteni és azokat
csoportban gyakorolni, azoknak a 'CSEND, MÓDSZERES GYAKORLÁS' Hawkins Tanulócsoport
találkozókat javasoljuk. (Ez a tanulócsoport találkozó határozatlan ideig nem kerül megrendezésre.)
Valamint a két másik találkozó elnevezése is utal rá, hogy többek között idézeteken való
szemlélődésre (kontemplációra) biztosítanak lehetőséget, csoportban.
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Siker, pénz, vagyon
- Szabad akarat, Isten Akarata és az önátadás
VIDEÓ:
- Mi az ima?
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/941371652599301/
- Hawkins Tanulócsoport ima
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1484767384926389/
- A Szeretet megmarad
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/731599160189115/
- LSD
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1636330376436755/
- Instructions on meditation (gondolatokra koncentrálás)
https://www.youtube.com/watch?v=JNKcjI2k6wM
- Simple meditation practices (foszfén figyelés)
https://www.youtube.com/watch?v=7wcHkSRdKuA
- Mudra meditation technique (szétárt karokkal Isten csatornájává válni)
https://www.youtube.com/watch?v=awhceBvFjgw

-- HÁBORÚ -háború istenei: 90
Isten: végtelen
"Az itt bemutatott adatokból nyilvánvaló, hogy a háború a hazugság terjesztésének, valamint az
igazság hiányának, nem ismeretének vagy tagadásának következménye. Történelmi szempontból
ezek a feltételek voltak biztosak, mivel nem létezett más eszköz az igazság hamisságtól való
megkülönböztetésére. A háború előhoz erkölcsi, etikai és politikai vitákat, amelyek bemutatják az
értékek priorizálásának a túléléssel és gyakorlatiassággal való szembeállításának problémáját. Ily
módon megmutatja a „két rossz közül” való nehéz választás dilemmáját. A túlélés attól függ, hogy két
rossz közül a kevésbé rosszat válasszuk (ld. triázs, sürgősségi sorrend). Ez némi kompromisszumot
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követel az idealizmustól, amely – bár erkölcsösnek hangzik, mint alapelv – gyakran nem egy valós,
kivitelezhető, hanem mindössze egy feltételezett alternatívát képvisel.
Az etikus és spirituális irányultságú emberek gyakran kerülnek ellentmondásba és zavarba a háború
kegyetlen valóságának láttán. A leggyakoribb hiba a spiritualitás passzivitásként való
félreértelmezése, ami segíti, pártolja és ezáltal behívja az agressziót. A történelemből, valamint a
tudat kalibrálásból azt láthatjuk, hogy a passzivitás (145) bátorítja az agressziót, tehát gyengeséget
fejez ki, nem pedig erkölcsi fölényt. Történelmileg a passzivitás ártatlan emberek tízmillióinak halálát
eredményezte, amiért a pacifista [185] erkölcsi és karmikus felelősséggel tartozik. Tehát a
passzivitás elsősorban a tudatlanság eredménye, továbbá gyakran egyfajta nárcisztikus
magamutogatás, és álspirituális helyzet, melynek gyakran végzetes következményei vannak.
Másik oldalról megközelítve a passzivitás megjelenhet a negativitásnak való ellenállás egy
formájaként, így kényszerítve valamilyen döntést (pl. Mahatma Ghandi passzív ellenállása Indiában).
Eképpen a szándék és a motiváció a következmények és az álláspont kalibrációs szintjének fő
meghatározói. A felmerülő kényszerek megoldásához – mikor a háború tényleges megtörténésének
kísértete megjelenik – végül jámbor közhelyek és szentbeszédek szónoklása helyett bátorságra és
erőre lesz szükség.
Míg a szervezett ellenállás megoldhat néhány konfliktust, az eredmények a teljes helyzetből, úgymint
a kulturális, gazdasági és politikai faktorokból következnek, amelyek lehetnek előnyösek és
előnytelenek is. Ez látható a korábbi háborúk elemzéséből, ahol a passzivitás nem csak hogy nem
működött, hanem valójában ki is váltotta a háborút (pl. II. világháború).
Egy konfliktushelyzet valódi résztvevőinek szempontjából – ellentétben a szemlélők nézőpontjával –
a szomorú kommentár az, hogy amikor az ellentüntetések és a békefelvonulások véget érnek, végül
a valódi helyzetet és annak súlyos problémáit a cselekvőknek – a ”keményfejű”, de erkölcsi és
gyakorlati realistáknak (465) – kell kezelniük, akik azután ki vannak téve az átpolitizált
támadásoknak, függetlenül attól, hogy mik a szükséges lépések.
Mi a spirituális/erkölcsi/morális kötelessége a kamikáze támadása ellen védekezőnek, lövedékek és
bombák zárótüzében? A hősiesség lényege a bátorság, valamint a legjobb erkölcsi viselkedés,
amely adott körülmények között lehetséges, azaz: imádkozz, míg küzdesz, és légy lojális
bajtársaidhoz, valamint egyéni kötelességedhez. Így korlátozott választási lehetőségek esetén az
igazán spirituális szándék – a vágyott ideállal együtt – egyfajta kényszerített kompromisszumként
jelenik meg. Ez a szándék a 485-ös értéken kalibrál. Amikor az erkölcsi, felelős helyzet
összekapcsolódik a bajtársak és a haza szeretetének minőségével, a kalibrációs érték 510-re nő.
Amikor a helyzet, mint magas szintű spirituális lehetőség jelenik meg, felmerül annak választása,
hogy úgy cselekedjünk, ahogy szükségeltetik, és akaratunkról teljesen lemondjunk Isten javára.
Ekkor egy ritka lehetőség nyílik meg, amely az 595-ös értéken kalibrál, és kapu magához a
Megvilágosodáshoz, a 600-as értékhez vagy afölé.
Míg ugyanezen lehetőség valójában az élet minden pillanatában létezik, azt ritkán ismerjük föl
egyfajta gyászos szembesítés nélkül. Paradox módon a háború egy erőteljes útja a hirtelen és
nagyszabású spirituális fejlődésnek, ezért egy nagy karmikus lehetőség. Az egyén ritkán mond le az
életéről és létezésének látszólagos forrásáról (ego) Isten javára, hacsak nem kerül szembe egy
szélsőséges helyzettel. A valószínű vagy elkerülhetetlen halál jelenlétében a teljes lemondás
meglepő következménye minden félelem és rettegés drámai, varázslatosnak látszó, hirtelen
eltűnése. Helyébe az egyént beborító hihetetlen, mindent átölelő és mindenütt jelenlévő béke és
csend lép, amely mély és időtlen. Így „az ember szerencsétlensége Isten lehetősége” mondás
valóságos. Ugyanez a jelenség fordul elő bármilyen látszólagos katasztrófahelyzetben. A Weather
Channel 2003-ban tudósított egy tornádó által a levegőbe emelt nőről, aki azt jegyezte meg „Hirtelen
egy nyugodt és döbbenetesen békés állapotban találtam magam, miközben a tornádó több száz láb
magasra ragadott magával a levegőben.”
Habár a karma fogalma nem ismert és nem mindennapos dolog a nyugati világban, az egy igazolt
valóság, amely a 999-es értéken kalibrál. A karma egy leegyszerűsített kifejezése a születéskor
jelenlévő fizikális és spirituális (pl. maga a kalibrált tudatszint) faktorok összességének. Ez az
örökség egyszerre egyéni és kollektív, így minden emberi lény osztozik az emberiség karmájában és
annak evilági kifejeződéseiben, melyben a háború egy valószínű esemény. (Ahogyan az előzőekben
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megjegyeztük, az emberiség történelmének 93%-a során háború dúlt a földön. A béke a civilizáció
teljes történetének mindössze 7%-a során érvényesült.)
A háború által prezentált legnyilvánvalóbb spirituális lehetőség a megbocsátás és a személyes
akaratról való lemondás. Ez az emberi lét, azaz a (karmikusan öröklött) ego elkerülhetetlen korlátai
iránti könyörületből származik, amely tartalmazza a szinte elkerülhetetlen tévedést és vak
tudatlanságot. „A nem tudják mit cselekszenek” egy klinikailag igazolható tény.
A világ népességének 200-as szint alatt kalibráló 78%-a azok, akikért a nagy avatárok megvilágítják
az utat. A spirituális üdvözülés lehetősége az emberi (karmikus) örökség pozitív ajándéka. A bölcs
ezt az ajándékot választja, míg a bolond eltékozolja e lehetőséget, és inkább az illúziót. Így
Szókratész időtálló mondására figyelve miszerint „Az ember mindig csak azt választja, amit a jónak
hisz”, a gyűlölet felcserélhető könyörületre és megbocsátásra, amely ezáltal a háború lehetőségét
egy spirituális ajándékká alakítja az egyén és az egész, szánalomra méltóan vak állapottal küszködő
emberiség számára.
A spirituális emberek újra meg újra azt kérdezik, ”Mit kezdhetünk a háborúval? Miért imádkozzunk?”
Egy jó imádság lenne minden ember számára, hogy a háborút a világszerte kölcsönös megbocsátás
és könyörület értékes lehetőségként lássák meg, ami a valódi út a Békéhez." (David R. Hawkins)
"...háborúban a csatatér lehetőséget nyújt a lelkeknek arra, hogy akár a test halálával is szembesülve
egy magasabb cél érdekében átlépjék a 200-as határvonalat, és a félelemtől eljussanak a
bátorságig." (David R. Hawkins)
Ebből a szempontból a múltban a férfiaknak a háború, a nőknek pedig a szülés volt értékes
lehetőség a fejlődésre.
"K: De mi a helyzet a háborúval? V: ... Az emberiség történelmének 93%-ában [vagy 97%-ában]
háborúzott, ami kifejezetten az ego jellemzője. A háborúellenesség ugyancsak egy egós
állásfoglalás, ez viszont a mindentudás feltételezésén alapszik. Ezért haladóbb az a viszonyulás, ha
Istenre bízzuk a világot és háborúit. A "háborút gyűlölni" csak a gyűlöletnek egy másik
megnyilvánulása, ugye? Jobb, ha a békét szeretjük, és ítélkezésmentes együttérzéssel a világ
háborúival és annak résztvevőivel szemben, akik a karma hatása alatt állnak. Aki tiltakozik,
megfosztaná-e a szenvedő embertársait attól a lehetőségtől, hogy jóvátegyék negatív karmájukat, és
elérjék a megváltást? A szenvedés és a halál az egónak, az ego állásfoglalásainak és érzékelésének
a következménye. Leginkább azzal szolgálhatjuk a világot, ha a megvilágosodás útját járjuk, és az
illúziók táplálása helyett leküzdésükre törekszünk. ... Ügyeljünk, hogy ne politizáljuk el a spirituális
egót. A "gyertek, tegyünk jót" a naivak és elővigyázatlanok csapdája." (David R. Hawkins)
"...minden háború előtt álló társadalom legveszélyesebb elemét az idealisták képviselik, akik
báránybőrbe bújva azt idézik elő, amitől az emberiséget óva intették." (David R. Hawkins)
pacifizmus (háborúellenesség/békemozgalom): 185
pacifisták a második világháborúban: 145
Greenpeace [mikor?]: 175
nacionalizmus: 180
patriotizmus (hazafiasság/hazaszeretet) az USA-ban (2004): 500+
"Amit a világ az ENSZ-el és az egyéb együttműködési erőfeszítéseken keresztül próbál elkerülni az
néhány őrült tesztoszteronja, hogy megbolonduljon és megöljön mindannyiunkat. Mert a történelem
minden rettenetes vezetőjéről Dzsingisz kántól [Mongol Birodalom] kezdve azt találod, hogy
mindannyiukat a már pszichotikus szintű egomániájuk vezette. … Egy normális embernek még
elképzelni is nehéz, hogy létezik ilyen mértékű egocentrikusság. Ezért a politikusok rendszeresen
félreismerik ellenfelüket. [például Arthur Neville Chamberlain (185) brit miniszterelnök Hitlert (200
alatt)]" (David R. Hawkins)

53

"455-ön [az értelem szintjén] kalibrál a szándék, amellyel ledobatták az atombombát, ami véget vetett
a 2. világháborúnak." (David R. Hawkins)
"Nem reális, végső soron pedig káros is azt hinni, hogy másoknak a mi személyes standardjaink,
erkölcsünk és életviteli szabályaink szerint „kell” élniük, és a valóságot a mi értelmezésünkben „kell”
látniuk. A kivetített erkölcsbírálat mindig azt hangoztatja, hogy „kell”, ami gyakran nehezteléshez,
gyűlölködéshez, ellenségeskedéshez, sőt dühös megtorláshoz – és persze háborúhoz – vezet.
(Például a naiv amerikai úgy gondolja, hogy minden más nemzetnek demokratikusnak „kell” lennie.)
Az alternatíva a szokásos ítélkezés kísértésének elutasítása, amelynek eredménye a belső béke."
(David R. Hawkins)
"Primitívek vagyunk. Észrevetted, hogy egy olyan fajhoz tartozunk, amely képtelen különbséget tenni
igaz és hamis között. Észrevetted ennek a vonzatát/kihatását? Ezért nem tehetünk semmi olyat, ami
"helytelen" volna. ... Ha ez a helyzet, hogyan hibáztathatsz bárkit is?" (David R. Hawkins)
“Minden ember csak amellett képes dönteni, amit jónak hisz.” (Szókratész - 540)
"K: Nehezemre esik az elfogadás. Mit tanácsol? V: Tereld a figyelmedet arra, ami valóban lényeges:
a tapasztaltakra. Vannak napok, amikor esik az eső, máskor pedig süt a nap, és van úgy, hogy
felhős az ég. Az esőt ugyan nem tudod elállítani, de magadra vehetsz egy esőkabátot. Lehetsz
realista, és megteheted a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy száraz maradj. Az életnek
számtalan olyan vonatkozása van, amelyet nem tudsz megváltoztatni, de elengedheted az
elvárásaidat, illetve az igényt, hogy azok másmilyenek legyenek, mint amilyenek. Megfigyelhetjük
például, hogy mindig zajlik valamilyen háború a világ egy-egy pontján. Ezért a lelki béke érdekében
el kell fogadni, hogy a háborúskodás az emberi természet része, és a feljegyzett történelem során ez
mindig is így volt. Az emberiség a történelem 97 [vagy 93] százalékában háborúkat vívott." (David R.
Hawkins)
"Fogadjuk el, hogy a háború természetes állapot. Ha az emberek békét akarnának, akkor béke
lenne." (David R. Hawkins)
"A béke az a természetes állapot, amikor az igazság érvényesül. ... A háború alapja a tudatlanság."
(David R. Hawkins)
"Nyilvánvaló, hogy a háború mind a téves terjedésének, mind az igazság hiányának, nem
ismerésének vagy elutasításának a következménye." (David R. Hawkins)
"A háború nem a béke ellentéte, sem a béke a háborúnak." (David R. Hawkins)
Csak egy változó van, az igazság. A háború ellentéte az igazság.
"A béke az igazság programjainak automatikus következménye, az illúzió pedig a hazugság
terjesztése. A hamis a háború terjesztése." (David R. Hawkins)
"A háború megelőzése tehát azon múlik, hogy annak ideológiai előjeleit idejében felfedezzük-e,
feltárva azokat a rejtett hamis alapelveket, amelyek az adatok kiegyensúlyozatlansága miatti
torzításokból, illetve a körülmények hiányos ismeretéből fakadnak." (David R. Hawkins)
"Minden, amit megtapasztalunk a saját gondolataink, érzéseink és hiteink kivetítve a világra, és
valójában okai annak, amit a világban történni látunk.” (David R. Hawkins)
"Az egyes tudati szintek igazsága önmagát erősíti meg, mivel minden szintnek megvan a maga
természetes észlelési tartománya, amely igazolja, hogy amiben már amúgy is hisznek, az igaz. Így
aztán mindenki igazoltnak érzi a cselekedetei és a hite mögött rejlő nézeteket. Ez mindenfajta
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„igazságossággal" együtt járó veszély. Bárki lehet igazságos, a dühét „igazoló" gyilkos éppúgy, mint
az egyházi demagógok vagy a különféle meggyőződéseket valló politikai szélsőségesek. A kontextus
megfelelő torzításával gyakorlatilag bármilyen emberi viselkedés racionalizálható és igazolható. A
háborúkat kirobbantók valamennyien „igazságosnak" nevezik háborújukat." (David R. Hawkins)
"Mindegyik szint más összefüggésben látja a valóságot. Amiért az egyik szinten akár az életünket is
feláldoznánk, az egy másik szinten képtelenségnek vagy badarságnak tűnik. Ezek a szintek a
szembeállítások más-más együttesét határozzák meg. Az egyik szinten a jó és rossz szembenállása
a legfontosabb kérdés, amivel a háborút és a rombolást indokolják. Egy másik szintről nézve minden
efféle vita önkényesnek, gyermetegnek hat, a kulturális beidegződések és a moralizáló ámítás
velejárójának tűnik. Nem vitás, hogy a „jó" és a „rossz" szembeállítása századokon át alapot adott a
népirtásra és emberek tömeges lemészárlására." (David R. Hawkins)
"Bármilyen cinikusan hangzik is első hallásra, be kell ismernünk, hogy a mindennapi használatban
igazságnak azt nevezhetjük, ami a pillanatnyi észlelési szintünkön szubjektív módon meggyőzőnek
tűnik. Alacsonyabb tudati szinteken az állításokat igazként fogadják el, még ha illogikusak és
megalapozatlanok is, és olyan tanokat hirdetnek, amelyek sem intellektuálisan, sem gyakorlati
módon nem bizonyíthatók. E jelenség nem csupán a társadalom perifériáján élő elmebajosok
esetében igaz. Ártatlan embereket ítélnek el és zárnak börtönbe nyilvánvalóan ostoba és elfogult
tanúk vallomásai alapján; s mindez sokkal gyakrabban történik meg, mint azt hajlandóak lennénk
magunkban elismerni. Globális szinten pedig az olyan állandó háborúskodások, amilyenek a délszláv
országok közt vagy a Közel-Keleten dúlnak, a bosszú igazságosságába vetett őrült hiten alapulnak,
ami viszont gyakorlatilag garantálja a soha véget nem érő konfliktust. Néhány kivételtől eltekintve
még a „béke hercegének" tartott Jézus Krisztusnak a tanításait képviselő vallások sem tiltották
„jogos" esetben a háborúskodást vagy az emberölést. A „jogosság" a gyilkosok szempontjából
értendő; az áldozatok aligha értenének egyet az érvelésükkel. Az ilyen önmagának ellentmondó
viselkedés, amely homlokegyenest ellenkezik egy hit alaptételeivel, kevésbé fog érthetetlennek tűnni,
ha a kritikustényező-elemzés segítségével kalibráljuk a spirituális tanítások fejlődését - pontosabban
fogalmazva visszafejlődését - az időben. Vegyük szemügyre ezen új megvilágításban a világ
legelterjedtebb vallási tanításait!” (David R. Hawkins)
"A 300-as szinten a politikától remélik az emberek megváltását, és az egyén életének értékét
kisebbítő politikai nézetekért, elnevezésekért és jelszavakért vívnak háborúkat. A „rossz" embereket
nyaktilóval és villamosszékkel végzik ki, vagy börtönbe zárják. Az ezen a szinten lévők a kettősség
jegyében belefeledkeznek a „helyes" és „helytelen" korlátozott világába, amelynek természetéből
adódóan képtelenek meglátni ezt az ellentétpárt létrehozó szembeállítást. Az alacsonyabb szintek
zűrzavaros világban élnek, mert a helyes és a helytelen meghatározásai pillanatról pillanatra
változnak, kultúránként eltérőek, és még egy adott kultúrán belül is műveltségtől,
intelligenciahányadostól, társadalmi szokásoktól vagy földrajzi viszonyoktól függnek. Ez a szint
igencsak ki van szolgáltatva a tömegtájékoztatás befolyásának, amely a végletekig kihasználja, és
szenvelgéssel és érzelgősséggel fosztja ki közönségét." (David R. Hawkins)
Az hogy a háborúba való beállás vagy éppen annak visszautasítása támogatja a Legfőbb Jót a
szándékunkon múlik, ami többek között a választott / érvényre jutó kontextuson múlik. A különböző
„szerepek” felvételével is változik a kontextus, mint pl. katona, egy vallás elkötelezett híve, spirituális
tanító, stb., valamint a számos egyéb körülmény befolyásolhatja azt, mint pl. az életkor.
"Tekintettel arra, hogy a társadalmaknak nincs kellő valóságalapjuk a hatékony problémamegoldások
kidolgozására, újra meg újra visszatérnek az erő alkalmazásához (például törvények, adózás,
háború, szabályok, előírások formájában), ami ráadásul rendkívül költséges, ahelyett, hogy a sokkal
gazdaságosabb Erőt alkalmaznák.” (David R. Hawkins)
Erő - Gandhi: 760; erő - Brit Birodalom: 190
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Erő - Mihail Szergejevics Gorbacsov társadalmi, politikai hatása: 500; erő - Szovjetunió: 160,
kommunizmus: 160
Erő - Churchill: 510; erő - Hitler: 45
"A magasabb szinteken a belátás, az együttérzés és a megértés oldja fel az ellentéteket, míg az
alacsonyabb szinteken a küzdelem, az üldöztetés és a háború." (David R. Hawkins)
"A tagadás komoly érzelmi és fejlődési akadályokhoz vezet, és általában a kivetítés mechanizmusa
kíséri. A bűntudat és a félelem következtében elfojtjuk az impulzust, illetve az érzést, és tagadjuk a
meglétét magunkban. Ahelyett, hogy éreznénk, a világra és azokra vetítjük, akik körülöttünk vannak.
Úgy tapasztaljuk, mintha az érzés hozzájuk tartozna. Majd ők válnak ellenséggé, így az elme
mentséget keres, és talál, hogy megerősítse a kivetítést. Embereket és helyeket hibáztatunk, okolva
intézményeket és ételeket, az éghajlati viszonyokat, az asztrológiai eseményeket, a szociális
állapotokat, a végzetet, az Istent, a szerencsét, az ördögöt, a külföldieket, a kisebbségi csoportokat,
a politikai riválisokat és magunkon kívül minden egyebet. A kivetítés a legfőbb mechanizmus, amit a
világ el szeretettel használ. Számlájára írható az összes háború, viszály és zavargás. Az ellenség
gyűlölete még bátorításra is talál annak érdekében, hogy „jó állampolgárrá” váljunk. Mások kárára
tartjuk fenn önbecsülésünket, míg végül ez társadalmi összeomláshoz vezet. A kivetítés
mechanizmusa rejlik minden támadás, erőszak, agresszió és a társadalom bomlasztásának
valamennyi formája mögött.” (David R. Hawkins)
"A racionalizáló elme jobban szeretné a tudatosságunkon kívül tartani az érzelem valódi okait, és
hogy ezt tegye, a kivetítés mechanizmusát veszi igénybe. Eseményeket vagy másokat hibáztat egy
érzés „előidézéséért”, valamint a külső okok tehetetlen és ártatlan áldozataként állítja be magát. „Ők
dühítettek fel.” „Ő hozott ki a sodromból.” „Az rémisztett meg.” „A világ eseményei okozzák, hogy
szorongok.” Valójában pont az ellenkezőjéről van szó. A tudatosan, illetve tudattalanul elfojtott
érzések keresik a kiutat, így az eseményt egyfajta kiváltó ürügyként használják fel, hogy kieresszék
magukat. Olyanok vagyunk, mint a kukták, készen arra, hogy kiengedjük a gőzt, amikor erre alkalom
adódik. Ravaszaink készen állva arra várnak, hogy meghúzzák őket. Ezt a mechanizmust a
pszichiátriában áttolásnak nevezik. Az események azért „szítják” a mérgünket, mert eleve mérgesek
vagyunk. Ha folyamatos önátadáson keresztül elengedjük a felgyülemlett haragkészletet, akkor igen
nehéz, voltaképpen lehetetlen, hogy bárki vagy bármilyen szituáció felbosszantson. És ugyanez
vonatkozik az összes többi negatív érzésre is, mihelyt a feladásuk megtörtént.” (David R. Hawkins)
"Önvizsgálattal egészen nyilvánvalóvá válik, hogy az erőteljes negatív érzések visszaverődnek, és
bumerángként visszatérnek hozzánk, ezzel is komolyan befolyásolva a kapcsolatainkat. A másik
ember csupán azt tükrözi vissza, amit mi vetítettünk ki rá." (David R. Hawkins)
"Az általad látott világ nem más, mint az önmagadról alkotott ítéleted tükörképe. Ez a világ nem
létezik.” (A csodák tanítása)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem fojtódik
el, akkor nem vetül a világra.
"Amikor találkozol valakivel, tartsd észben, hogy minden találkozás szent esemény. Ahogy a másikat
látod, úgy látod önmagad. Ahogy a másikkal bánsz, úgy bánsz önmagaddal. Ahogy a másikról
gondolkozol, úgy gondolkozol magadról. Ezt sose feledd, hiszen a másikban vagy megtalálod, vagy
elveszíted önmagad. Minden alkalommal, amikor Isten két Fia találkozik, egy újabb lehetőséget
kapnak az üdvözülésre. Ne távozz anélkül, hogy fel ne ajánlanád a másiknak a megszabadulást,
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hogy ezáltal te magad is megkaphasd azt. Hiszen én mindig ott vagyok veled, és emlékezem Terád."
(A csodák tanítása)
"Az, amire másokat ítélsz, pontosan az, amire a tudatalattid téged is ítél. Nem ítélkezhetsz
kegyetlenül mások felett, azt gondolva, hogy ez rád nem vonatkozik, mert a felettes én nem tud
különbséget tenni közötted és mások között. ... A világról alkotott kíméletlen felfogásod, nem más,
mint egy önmagadnak tartott tükör." (David R. Hawkins)
"A tükör 4 törvénye:
1. Minden, amit a másikban kritizálok - ami ellen harcolok - az Bennem is Bennem van.
2. Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál - és azt sértőnek találom - az nincs feldolgozva még
Bennem.
3. Minden, amit a többiek kritizálnak Bennem, harcolnak ellene, meg akarják változtatni - és ha ez
engem nem sért -, akkor az az Ő feldolgozatlan problémájuk, tökéletlenségük, melyet Rám vetítenek,
mert nem tudnak szembenézni vele Önmagukban.
4. Minden, amit én a másikban szeretek, az Bennem is megvan, magamban szeretem, mert
felismerem magam a másik személyében, mivel az egylényegűségünk mutatkozik meg. Ha azt
gondolod, hogy minden valaki más hibája, akkor sokat fogsz szenvedni. Amikor rájössz, hogy minden
Önmagadból ered, akkor megismered mind a Békét, mind az Örömöt." (14. Dalai láma - 570)
"Abban, ahogy mások viselkednek velünk, mindig ott egy rejtett ajándék, még akkor is, ha ez a
viselkedés negatívnak tűnik. Ez gyakran csak egy jelzés, hogy valamire figyeljünk oda jobban. Ha
következetesen feltesszük magunknak a kérdést: „Mire szeretné ez a személy felhívni a
figyelmemet?”, észrevesszük, hogy az életünkben mindenki tükörként működik. Az emberek
visszatükrözik azt, amit magunkban elmulasztunk felismerni. Rákényszerítenek, hogy egy pillantást
vessünk arra, amivel foglalkoznunk kell. Ez azt jelenti, hogy a harag feloldásának érdekében el kell
engednünk a büszkeséget, hogy hálásak lehessünk a folyamatos fejlődési lehetőségekért,
amelyekkel a hétköznapok során találkozunk." (David R. Hawkins)
"A belső munka, az „ismerd meg tenmagad”, az élet eseményeinek belső megértésére fókuszál
beleértve az elvárásokat, indítékokat, hozzáállást és a szokásos gondolati mintákat. Arra legyünk
inkább kíváncsiak, hogy „Miért látom a helyzetet olyannak, amilyennek látom?”, vagy „Miért érzek
úgy, ahogy érzek?”, „Milyen hozzáállás jellemző rám, és milyen programok vezérlik az elmémet?”.
Ezek a kérdések érdekes felfedezéshez vezetnek, ami az önmagunkkal, az élettel és másokkal
kapcsolatos feltételezésinket illeti. Az önvizsgálat felfedezéshez vezet, és elősegíti azoknak a
rétegeknek a feltárását, amelyek elrejtik az Ént.” (David R. Hawkins)
"Ritkán hajlandó valaki önmagában keresni a nehézségek okát, mert azt az áldozat és az elkövető
végeláthatatlan játszmájában inkább másokra vetíti ki. ... A karmikus minta nem oldódik fel sem
tapasztalati, lelki, sem spirituális szinten, amíg az áldozat fel nem vállalja saját személyiségének
azon vonásait, amelyek - bár elfojtotta őket - a provokátor szerepét töltötték be. Nagyon tanulságos
lehet megfigyelni, hogy az áldozat milyen makacsul utasít vissza bármilyen felelősségvállalást."
(David R. Hawkins)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
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"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
"Az ego ragaszkodik az érzelgősséghez, ami közvetlenül kapcsolódik állásfoglalásaihoz; úgy tesz,
mintha azt gondolná, hogy nincs más választása. „Átadni magunkat Istennek" azt jelenti, hogy nem
fordulunk többé az egóhoz vigaszért és izgalomért. Azt jelenti, hogy felfedezzük a béke végtelen,
derűs örömét. Befele nézve találjuk meg az elme megvilágosodásának alapvető, örök Forrását. ...
Önvizsgálattal rájövünk, hogy van, ami változik, és van, ami változatlan. Ami változik, az nem más,
mint illúzió.” (David R. Hawkins)
"Amit te katasztrófának látsz, az természetéből adódóan isteni könyörületesség, amely abban a
kegyelemben részesít, hogy jóvá teheted azt a negatív karmát, ami különben a pokolba juttatott
volna, és ezt most jóvá teheted. Köszönöm Uram, hogy megváltottál." (David R. Hawkins)
"...ami az ego számára veszteségnek tűnhet, az valójában a lélek számára győzelem (mivel egy
karmikus adósságtól megszabadulva a mező kitisztul, és így a tudat tovább fejlődhet).” (David R.
Hawkins)
A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával és megbocsátással.
"...a kollektív karma révén egész csoportok kerülnek olyan sajátos helyzetbe, ami borzalmasnak
tűnhet, mégis láthatatlan karmikus előnyöket hordoz.” (David R. Hawkins)
"A japánok például hasznát vették a második világháború leckéjének, s együttesen jelentős evolúciós
ugrást hajtottak végre. Amerika tudati szintje visszaesett a vietnámi háború miatt, amelynek valódi
tanulságai még nem váltak világossá.” (David R. Hawkins)
"Az emberi világ tehát a lehetőségek purgatóriumszerű tárháza, amelyben a legkegyetlenebbtől az
emelkedettig, a bűnözési hajlamtól a nemeslelkűségig, a félelemtől a bátorságig, a kétségbeeséstől a
reményig és a kapzsiságtól a jótékonyságig minden alternatíva adott. Ezért ha az emberi
megtapasztalás célja a fejlődés, akkor ez a világ pont úgy tökéletes, ahogy van." (David R. Hawkins)
"A háborúban a szembenálló felek mindegyike a győzelemért imádkozik. Amikor a tudatosság
fejlődésével az önközpontúságtól eljutunk az önzetlenséghez, az ima minőségi változáson megy át.
Immár Isten szolgáivá, az Ő Akaratának közvetítőjévé akarunk válni, és ennek mikéntjét nem is
próbáljuk meghatározni." (David R. Hawkins)
"A magasabb én számára az élet játszmákból és társasjátékokból áll, mert tudat alatt mindenki
tisztában van azzal, hogy a halál nem valós lehetőség. Máskülönben miért kockáztatná az „életét"
bárki is a pénzért vagy a hatalomért? Elég egy pillantást vetni a szétroncsolt testeket felvonultató
történelemre, és minden hősjelölt meggyőződhet a háború dicsőségének teljes képtelenségéről. Egy
háború után, amelyben hetvenmillió ember „halt meg", az országhatárok változatlanok maradnak, és
az élet visszatér a mindennapi kerékvágásba - az egész játszma csak egy sajnálatos viccnek tűnik.
Az egykori ellenségek kezet ráznak, megünneplik egymás emléknapjait, és ellátogatnak a másik
háborús megemlékezéseire." (David R. Hawkins)

-- "HELYES” CSELEKEDET -"Mi a helyes és mi a helytelen? Nincs olyan általánosan elismert értékrend, amely alapján biztosan
megítélhetnénk, hogy ez helyes, az viszont helytelen. … Ne foglalkozzon velük, hanem ehelyett
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szabaduljon meg a gondolatoktól. … Csak a valóság megismerését követően ismerheti fel az ember,
hogy mi az igazság a helyessel és a helytelennel kapcsolatban. [Ennek érdekében] a leginkább
célravezető eljárás annak kiderítése, hogy ki akarja ezt az üdvösséget. Ennek a „ki”-nek, vagyis az
egónak a visszavezetése eredeti forrásáig: ez jelenti a helyes viselkedést mindenki számára."
(Ramana Maharsi - 720)
"Nem mondhatod valamire, hogy "helyes" vagy "helytelen", azt viszont mondhatod, hogy ezen a
ponton szolgálja-e a spirituális előremeneteled vagy sem." (David R. Hawkins)
"Azok, akik nagyon magas tudatszinteket értek el, nem vetnek meg semmit. Azt azonban állítják,
hogy bizonyos tudatszinteknek következményeik vannak, és hogy bizonyos életstílusok, melyben az
ember kiárusítja önnön igazságát, belső fájdalomhoz és sajnálkozáshoz vezet. Az már az egyénre
van bízva, hogy folytatja-e a folyamatot, és e tanítók meg sem kísérelnek bárkit irányítani. A tanítás
attól még lehet nagyon magas szintű tanítás, hogy figyelmeztet, bizonyos viselkedésminták
eredményezhetnek kínzó, fájdalmas tudatállapotokat. E nézőpontok egyre fokozódó fájdalma azt
mutatja, hogy messzire kerültek az igazságtól, és nem azt, hogy „helytelenek”. Ahogy egyre közelebb
jutunk Isten Jelenlétének megtapasztalásához, a belső tapasztalat az egyre növekvő öröm és
boldogságérzés lesz. Minél messzebb kerülünk tőle, az azt tükrözi, hogy messzire távolodtunk az
igazságtól. Emiatt nem „helytelenítésről” az, amiről beszélhetünk. Nem arról van szó, hogy bármi
helyes vagy helytelen lenne, csak arról, hogy fájdalmas és nem működik.” (David R. Hawkins)
"Elengedhetetlen, hogy világos maradjon a különbség a logikus jelenségvilág és a spirituális között.
A spirituális világban nem foglalkoznak a formával, sokkal inkább nemlineáris alaptételekkel, melyek
aztán a valóság minden szintjén kifejezésre jutnak." (David R. Hawkins)
"Nincsenek „helytelenítések”; csak a nagyobb összefüggés tanítása van, melyből egy adott
életélményt értelmezünk." (David R. Hawkins)
"Az ártatlanságunk újbóli megerősítése abból áll, hogy soha nem dőlünk be annak, hogy bármire azt
mondjuk az „csak” az ego; nincs olyan, hogy „csak” ego. Az ego, a szoftver, a társadalmi tudat,
valamint a programozás rávetült arra, ami nem ego, arra, ami maga az igazság és maga a tudat.
Minden spirituális krízis a kontextusból, a jelentésből fakad, és abból, ahogy valamit értelmezünk. Ha
azt gondoljuk, hogy az étrendünk nem spirituális étrend, vagy hogy az életstílusunk vagy amivel a
kenyerünket keressük nem spirituális, az pusztán egy bizonyos tudatszintet tükröz. Azok, akik
nagyon magas tudatszinteket értek el, nem vetnek meg semmit. Azt azonban állítják, hogy bizonyos
tudatszinteknek következményeik vannak, és hogy bizonyos életstílusok, melyben az ember
kiárusítja önnön igazságát, belső fájdalomhoz és sajnálkozáshoz vezet. Az már az egyénre van
bízva, hogy folytatja-e a folyamatot, és e tanítók meg sem kísérelnek bárkit irányítani. Bizonyos
viselkedésformák vagy az önmegvetés olyan energiamezőket aktiválnak, melyeket fájdalmasnak
tapasztalunk meg. Még egyszer tehát, az egyén döntése, hogy folytatja-e. Innentől kezdve azonban
nem fenyegetésnek látjuk, hanem pusztán az emberi tudat egy sajátos tényének, hogy a belső
gyötrelem lehet nagyobb annál, amilyen az a jelen pillanatban, amennyiben az ember megszeg
bizonyos elveket. A tanítás attól még lehet nagyon magas szintű tanítás, hogy figyelmeztet, bizonyos
viselkedésminták eredményezhetnek kínzó, fájdalmas tudatállapotokat. Az emberi tudaton belül
minden tapasztalat, beleértve a spirituális munkát is, egy nézőpontot tükröz, egy olyan állapotot,
mellyel létezünk, és egyfajta értelmezését képviseli annak, amiről állandóan beszélünk. Bár azt
gondoljuk, a külvilágról beszélünk, az valójában egyrészt egy adott tudatszint következményeként
jelentkező belső nézőpont arról, milyen viszony mellett döntöttünk az adott dolog kapcsán, másrészt
annak az eredményeként jelentkező fájdalom és kín, hogy ragaszkodásunkkal olyasmitől tesszük
függővé a túlélésünket, ami nem az igazság. A fájdalom informál bennünket arról, hogy túlélésünket
olyasmire tettük fel, ami ütközik a tudat bizonyos alapelveivel. Erről szól valójában a spirituális
munka. E nézőpontok egyre fokozódó fájdalma azt mutatja, hogy messzire kerültek az igazságtól, és
nem azt, hogy „helytelenek”. Ahogy egyre közelebb jutunk Isten Jelenlétének megtapasztalásához, a
belső tapasztalat az egyre növekvő öröm és boldogságérzés lesz. Minél messzebb kerülünk tőle, az
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azt tükrözi, hogy messzire távolodtunk az igazságtól. Emiatt nem „helytelenítésről” az, amiről
beszélhetünk. Nem arról van szó, hogy bármi helyes vagy helytelen lenne, csak arról, hogy fájdalmas
és nem működik." (David R. Hawkins)
"Az érzések és a döntéshozási folyamat
Leegyszerűsítve, a tudatszinteket három fő csoportba sorolhatjuk: tétlen, energikus és békés. Ezek
az állapotok összefüggésben állnak a döntéshozási folyamattal. Az első állapot a tétlenség, amely az
apátia, a bánat és a félelem érzelmi szintjein tükröződik. Ezek az érzelmi állapotok természetükből
adódóan meggátolják, hogy az adott helyzet megoldására koncentráljunk. Teljesen leköt minket a
saját gondolatainkra való összpontosítás, amelyek többnyire a „nem tudom”, „nem vagyok benne
biztos”, „nem hiszem, hogy képes vagyok rá” tartományában mozognak. Ez a gondolatainkra irányuló
megállás nélküli, ciklikusan visszatérő és hasztalan összpontosítás azzal jár, hogy átmenetileg
képtelenek vagyunk észlelni a pillanatnyi szituációból adódó lehetőségek teljes tárházát.
Amíg ezek a negatív gondolatok jelen vannak, nehéz bármilyen döntést is meghozni. Néha
elnapoljuk a döntést, amíg jobban nem érezzük magunkat. Máskor addig törjük a fejünket, amíg nem
sikerül olyan elhatározásra jutnunk, amely szerintünk választ ad a kérdéseinkre, vagy gondoskodik a
helyzet megoldásáról. Sajnos az ilyen döntésekből nem következnek hosszú távon is fenntartható
megoldások, mivel annak alapja egy érzelmi állapot, és amikor ez az érzelmi állapot megváltozik,
vele együtt a döntést is meg kell változtatni. Ez belső bizonytalansághoz, kétértelműséghez és
zavarodottsághoz vezet, miáltal még a körülöttünk lévők is elveszítik a belénk vetett bizalmukat. A
számítógépes zsargon ezt úgy mondja, hogy „ahová szemét megy be, onnan szemét is jön ki”; a
negatív érzelmi állapot a bemenő szemét, a döntésnek pedig, amely ebből az állapotból születik,
szükségszerűen ugyanazt a szintet kell képviselnie.
A második állapot, amely magasabb szintű a tétlenségnél, az energikus. Az állapot mögött húzódó
érzelem a vágy, a harag és a büszkeség. Ezek az érzések természetükből adódóan a korábban
tárgyalt alacsonyabb állapothoz képest már kevésbé zavarják az összpontosítást, mivel lehetségessé
válik, hogy némi pozitív gondolat is beáramoljon, és keveredjen a negatív érzésekkel. Ez a „törtetők”
szintje. Jóllehet megvalósítják a dolgokat, teljesítményük a pozitív és a negatív gondolatok és
elképzelések keveredésének következtében nem egyenletes. Könnyen megesik, hogy egy törtető
egyént olyan negatív érzések ösztönöznek, mint amilyen az ambíció, a vágy vagy a képességei
bizonygatása, és ezért a tényleges döntéshozatal olykor kényszeres vagy impulzív.
E tudatszinten jellemzően a személyes haszon a legfontosabb mozgatórugó. Ezért azután a
meghozott döntések jó része tarthatatlan, mivel azok inkább a győztes-vesztes helyzeten alapulnak,
mintsem a győztes-győztesen. Úgy hozhatnánk olyan döntést, amelynek során mindenki nyer, ha a
helyzetben részt vevő összes érintett érzéseit és jólétét előtte számításba vennénk.
A test energiaközpontjait leíró nyelvezetet segítségül hívva fogalmazhatunk úgy is, hogy az ezen a
szinten élő embereket a napfonatuk (a harmadik csakra) motiválja. Ez azt jelenti, hogy sikerre és
világi kiválóságra törekszenek. Ezek az emberek azonban énközpontúak, személyes indíttatások
hajtják őket, és keveset törődnek mások vagy általában a világ jólétével. Mivel döntéseik főképp saját
magukat hivatottak szolgálni, a sikerük a személyes gyarapodásra korlátozódik. A világ számára
nyújtott jótétemény teljesen másodlagos, ezért az eredmények igencsak elmaradnak a valódi
nagyságtól."
A harmadik, egyben legmagasabb szint a béke állapota, amely olyan érzéseken nyugszik, mint a
bátorság, az elfogadás és a szeretet. Mivel ezek az érzések természetüknél fogva színtisztán
pozitívak, és bárminemű nyugtalanságtól mentesek, lehetővé teszik, hogy tökéletesen a helyzetre
összpontosítsunk, és megfigyeljük annak minden lényeges részletét. A belső béke következtében
inspiráció útján olyan ötletek jutnak eszünkbe, amelyek megoldják a problémát. Ebben az állapotban
az elme nem aggódik, zavartalanul kommunikál és összpontosít. A problémákra olyan megoldások
érkeznek, amelyek kontextusában minden érintett fél nyer. Mivel mindenki jól jár, mindenki a
feladatnak szenteli az energiáit, a sikeren pedig egyformán osztoznak. Ez a hozzáállás nemritkán
valódi nagysághoz vezet. Azokat a nagyszerű kezdeményezéseket is ez jellemzi, amelyek
mélyreható javulást hoznak a társadalmunkban. Ezen a szinten felfedezzük, hogy amikor egy adott
helyzetben minden érintett szükségletei kielégülnek, a saját igényeinkkel is automatikusan ugyanez
történik. A korlátoktól mentes, kreatív elme képes olyan megoldásokat találni, amelynek során
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mindenki nyer, és senki sem veszít. Ha egy helyzetet megvizsgálva kijelentjük, hogy nem lehetséges
olyan megoldást találni, amellyel mindenki nyerne, azt intő jelnek kell vennünk, miszerint akad még
bennünk olyan fel nem adott érzés, ami a lehető legtökéletesebb megoldás útjában áll.” (David R.
Hawkins)
"A hajlandóság segíti a szándékot, és megkönnyíti a spirituális fejlődés folyamatának letisztulását,
amihez gyakran az szükséges, hogy szembenézzünk a belső diszkomfort érzésével a magasabb cél
érdekében. A hajlandóság többletenergiákat mozgósít, amelyek az akadályok és ellenállások
leküzdéséhez szükségesek. A kitűzött cél érdekében azt is vállalnunk kell, hogy a nehéz időszakokat
is eltűrjük." (David R. Hawkins)
"Ahogy a tudat fejlődik, egyre több erkölcsi, etikai és spirituális felelősséget vállal. Ami egyik
tudatszinten erénynek számít, az egy másik szinten hibának tekinthető." (David R. Hawkins)
"Mindegyik szint tűnhet akadálynak vagy akár hátrányosnak is azok számára, akik már túlléptek rajta,
azok számára pedig, akik az illető szintet még nem érték el, fejlődést és előrelépést jelent." (David R.
Hawkins)
"Mindegyik szint más összefüggésben látja a valóságot. Amiért az egyik szinten akár az életünket is
feláldoznánk, az egy másik szinten képtelenségnek vagy badarságnak tűnik. Ezek a szintek a
szembeállítások más-más együttesét határozzák meg. Az egyik szinten a jó és rossz szembenállása
a legfontosabb kérdés, amivel a háborút és a rombolást indokolják. Egy másik szintről nézve minden
efféle vita önkényesnek, gyermetegnek hat, a kulturális beidegződések és a moralizáló ámítás
velejárójának tűnik." (David R. Hawkins)
"A megértés az aktuális tudatszinten jelenik meg, amelyben a kérdés megjelent, nem pedig
amelyben a válasz. Ebből adódóan ugyanarra a kérdésre számos válasz lehetséges, mert a kérdés
mögötti szándék - a tudatszint, amely megjelenik alkotja a kontextust, tehát nincs egy abszolút
(minden körülmények között helyes) válasz. A kérdés és a válasz állandóan változik, annak
függvényében, hogy hogyan tekintesz rá, milyen kontextusba helyezed, ki kérdezi, mikor, milyen
térben, milyen kontextusban... Egy szinten mondjuk helytelen lenne húst enni, míg egy másik szinten
helytelen lenne nem enni húst, és megint egy másikon ez teljesen irreleváns." (David R. Hawkins)
"Ahhoz a valósághoz kell tartanunk magunkat, amely egyéni fejlődési szintünk megtapasztalásai
szerint igaz. Minden szintnek megvannak a maga lehetőségei és korlátai, amelyek meglehetősen
különböznek egymástól. A szintek keverése magyarázza azoknak az esetét is, akik LSD hatása alatt
abban a hitben ugrottak ki az ablakon, hogy testetlenné váltak, és tudnak repülni. Hasonlóképpen azt
is hiba lenne feltételezni, hogy mivel az ego/elme működése illúzión alapszik, ezért az egyén
karmikus szempontból nem felelős döntéseiért, tetteiért, cselekedeteiért. Mindenki saját
tudatszintjének megfelelően felelős, és nem valamilyen más, hipotetikus eszménytől függően."
(David R. Hawkins)
"Egy cselekedet tudatszintjének kalibrációját a szándék határozza meg. Mindenki saját
tudatszintjéhez képest felelős és hibáztatható. Hogy a „beavatkozás” vagy „be nem avatkozás”
önteltséget, avagy együttérzést tükröz-e, az mind a tartalom, mint pedig a kontextus átfogó
energiamezejének következménye. A cselekvés vagy nemcselekvés olyan spontán magatartás, ami
abból adódik, amivé „váltunk”, vagy amik „vagyunk”. Nincs előírás arra, hogy mi lenne a megfelelő
magatartás, mivel a hatás a szándék következménye. A kísérletek kimutatták, hogy az
agyműködésnek nem passzív áldozatai vagyunk, hanem éppen mi vagyunk annak létrehozói azáltal,
hogy szándékunk a kivetített érték keresése. Ha ezt megértjük, akkor megszabadulunk a
megtapasztaló hamis „énjének” uralmától. Az absztrakciós szintek kevesére szintén egy olyan, az
intellektuális szférához tartozó okfejtési hiba (pl. a relativizmus), amely esetében a kontextus
figyelmen kívül hagyása abszurd dolgokhoz vezet. Ugyanis ami az egyik absztrakciós szinten igaz,
az a másikon hamis. Minden egyes tudatszint befolyással van az észlelt fontosságra, megértésre és
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jelentésre, és így a számadási kötelezettség a megértés függvénye. És az is tény, hogy „aki” a jelen
pillanatban vagy, nem azonos azzal, „aki” fejlődésed későbbi szakaszában leszel. Mindegyik ilyen
„aki” más-más szinten tehető felelőssé tetteiért." (David R. Hawkins)
"A cselekvés vagy nemcselekvés olyan spontán magatartás, ami abból adódik, amivé "váltunk", vagy
amik "vagyunk"." (David R. Hawkins)
Létezik 200 alatti szándékkal választott "nem", 200 fölötti szándékkal választott "nem", 200 alatti
szándékkal választott "igen" és 200 fölötti szándékkal választott "igen". A szándék a lényeg, nem
pedig a látszat, miszerint "igen" vagy "nem".
Kiemelt körülmények / feltételek, amelyek befolyásolják a kontextust pl. kérték-e a cselekedetet,
kérdeztek-e, önzetlenül cselekszünk-e / válaszolunk-e, van-e erős vonzódásunk / taszításunk arra
vonatkozóan, hogy cselekedjünk / válaszoljunk vagy a végkimenetel illetően, van-e a helyzethez
kapcsolódó szerepem, mint pl. anya, apa, munkavállaló, munkáltató, vezető, orvos, terapeuta, tanár,
katona, stb.
A „Segítsünk vagy ne segítsünk?”, „Cselekedjünk vagy ne cselekedjünk?”, „Igen vagy nem?” gyakran
visszatérő kérdéseiben az alábbi Hawkins előadásrészletek segítségünkre lehetnek.
Karma 45.mp4
Karma 65.mp4
Karma 62.mp4
Karma 63.mp4
Karma 64.mp4
"A szándék valaminek az elmében tartása, aminek szenteljük magunkat. Aztán a megfelelő karmikus
körülmények között hajlamos megnyilvánulni. Ez más, mint az ego törekvése. A szándék nem
próbálkozás, hanem megengedés. Eltávolítja azt, ami nem akarsz lenni." (David R. Hawkins)
"Minden látszólagos ellentétpár a polaritás illúziója, amit az állásfoglalás automatikusan hoz létre.
Ami a cselekedet milyenségét meghatározza az a szándék." (David R. Hawkins)
"A szándék határozza meg a tudatszintet." (David R. Hawkins)
"A spirituális szándék magasabb szintű energiamezőket vonz, amelyeket kegyelemként élünk meg."
(David R. Hawkins)
"Törekvéseink és tevékenységeink maradhatnak ugyanazok, de át kell értelmeznünk, spirituális
keretek közé kell helyeznünk őket. Ahhoz, hogy életünket spirituálissá tegyük, csak annyi szükséges,
hogy megváltoztassuk indítékunkat." (David R. Hawkins)
“Amint egy alacsony szintű indítékot elengedünk, az elme automatikusan egy magasztosabb érzést
és egy magasabb rendű indítékot léptet annak a helyébe. Milyen baj származhat abból, ha élvezettel
biztosítod a megélhetésedet ahelyett, hogy a félelem hajtana? Ugyanaz a tevékenység folytatódik
majd, de mostantól egy örömteli térben, amely számtalan egyéb jótékony hatással jár, és nem csak
anyagi szempontból.” (David R. Hawkins)
"A jelentést a kontextus szabja meg, amely pedig rávilágít az indítékra. A spirituális értéket az indíték
határozza meg. Cselekedeteinket megszentesíti, ha az élet szeretetszolgálatának szenteljük őket,
és ha önérdekű indítékainkat önzetlen ajándékká változtatjuk. A kiválóságot úgy határozhatjuk meg,
mint a legfelsőbb jó melletti elkötelezettséget. Ily módon minden cselekedet úgy tekinthető, hogy
általa lehetőségünk adatik Istent magasztalni pusztán a szándék tisztasága által. Minden fizikai
feladat és munka a világ dolgaihoz való hozzájárulásunknak lényeges eleme lehet. Még a legapróbb
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feladat is a közjó szolgálataként tekinthető, és ha ebbe a megvilágításba helyezzük, akkor a munka
nemessé válik." (David R. Hawkins)
"A legfontosabb tényező a szándék... Istennek ajánlva minden cselekedet megszentelhető. ... Még a
legegyszerűbb tevékenységeket, például a krumplihámozást is lehet bosszankodva végezni - vagy
örömmel, az élet iránti odaadással, tudván, hogy az élet által az életet támogatjuk. Hálából az élet
adományáért Istennek ajánljuk fel ezt az életet teremtése, vagyis minden élet önzetlen szolgálata
révén." (David R. Hawkins)
"Nem magától a tevékenységtől, hanem a tevékenység összefüggéseitől függ, hogy az spirituálisnak
mondható-e vagy sem. Az összefüggéseket a szándék határozza meg, viszont minden az indítékon
múlik. A pénzkeresés szándéka mögött állhat a családunk, a vállalatunk, az országunk vagy az
egész emberiség iránti szeretetünk, de félelemtől, kapzsiságtól vagy önzéstől indíttatva is hajthatjuk
a pénzt. Ha úgy tekintünk a munkánkra, hogy azzal hozzájárulunk a társadalom boldogulásához,
ajándékká válik, bármilyen egyszerűnek tűnik is. Ha a családunk vagy a rászorulók iránti szeretet
érzésével hámozunk krumplit, az spirituálisan az Én és a világ számára is felemelő. Életünk és
igyekezetünk ajándék lesz a világ számára, ha szeretettel, odaadással és önzetlen szolgálattal
szenteljük meg. Ez a szív útja Istenhez. Ekképpen a családi élet imádság és örömforrás lesz
mindenki számára. Amikor másokat igyekszünk felvidítani, mi magunk is vidámak leszünk.
Ezért minden adománnyal önmagunkat ajándékozzuk meg, mert valójában nem létezik „másik",
akinek adunk. Minden kedves gondolat vagy mosoly tehát spirituális tett, amely önmagunk és a világ
számára egyaránt áldásos." (David R. Hawkins)
"Ahhoz, hogy életünket spirituálissá tegyük, csak annyi szükséges, hogy megváltoztassuk
indítékunkat. Ha mindig tudatában vagyunk a valódi indítéknak, akkor olyan állásfoglalásokra és
ellentétpárokra derül fény, mint pl. haszon és szolgálat vagy szeretet és kapzsiság. Miután ezek
láthatóvá válnak, elvégezhetjük a velük kapcsolatos spirituális munkát, mert létezésük tudatosodik."
(David R. Hawkins)
"Az ésszerűség az eszköz, amit az elme arra használ, hogy érzelmi céljait elérje. Az intellektus
használata során az alapvető felszín alatt meghúzódó érzelem általában tudattalan marad, vagy
legalábbis a tudatos-figyelmen kívül esik. Az emberek mikor a felszín alatt húzódó érzelmet elfeledik,
vagy nem vesznek róla tudomást, és nem tapasztalják meg, akkor nincsenek tudatában tetteink
miértjének és mindenféle lehetséges okot találnak ki. Valójában, igen gyakran nem tudják, hogy miért
teszik azt, amit tesznek. Van egy egyszerű módja annak, hogy tudatában legyünk bármely
tevékenységünk mögött meghúzódó érzelmi indíttatásnak, ez pedig a kérdés: „Minek?”. A „Minek?”
kérdést addig kérdezgetjük, míg az alapvető érzés kendőzetlen lesz." (David R. Hawkins)
"Az Etika megtanít arra az alapigazságra, mely szerint a cél nem szentesíti az eszközt. Aki nem érti
ezt az alapvető fontosságú kijelentést, az a parancsuralmi rend elvét vallja, és hatalmas spirituális
tévedés áldozata. Bármilyen embertelen magatartás mentségeként kieszelhető valamilyen „jó"
következtetés, amit társadalmunk széles körben alkalmaz is a spirituális alapelveket sértő
viselkedésmódok szentesítésére. Ezeknek az elveknek az áthágása alapjaiban ássa alá a
társadalom szerkezetét, és az egyre jellemzőbb felelőtlen vezetés, a bűnözés és az emberi
szenvedés mindenféle formájában üt vissza. ... A becstelenség annyira összefonódott a társadalom
szinte minden vetületével, hogy az átlagember számára észrevehetetlenné vált. A farkas a
hazafiasság, a jogos igazságszolgáltatás és az olyan meggyőződések báránybőrébe bújt, amelyek
az ezekhez hasonló kijelentésekben és jelmondatokban nyilvánulnak meg: „ez csak üzlet", „a cél
szentesíti az eszközt", „a társadalom bosszúért kiált", „az embereket félelemmel és fenyegetéssel
lehet a leghatékonyabban irányítani", „a drogok ellen harcolni kell", „az üzletben csak a pénz számít",
„ha üzletről vagy kormányzásról van szó, a hazugság megbocsátható", „a büszkeség érték", „a
materializmus és a haszonelvűség felment minden alól", „ha máshogy nem lehet kicsikarni az
ítéletet, hamisítsuk meg vagy hallgassuk el a tényeket", „ha nyersz a választáson, nem számít, hogy
csaltál", „bármit kinyomtatunk, ha attól eladható az újság", „fontosabb, hogy igazat adjanak neked,
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mint hogy igazad legyen", „a haszon végül minden tettet igazol", „a törvény szellemének is árt, ha a
törvény betűit az érvénytelenítésére használjuk"." (David R. Hawkins)
"Az egyes tudati szintek igazsága önmagát erősíti meg, mivel minden szintnek megvan a maga
természetes észlelési tartománya, amely igazolja, hogy amiben már amúgy is hisznek, az igaz. Így
aztán mindenki igazoltnak érzi a cselekedetei és a hite mögött rejlő nézeteket. Ez mindenfajta
„igazságossággal" együtt járó veszély. Bárki lehet igazságos, a dühét „igazoló" gyilkos éppúgy, mint
az egyházi demagógok vagy a különféle meggyőződéseket valló politikai szélsőségesek. A kontextus
megfelelő torzításával gyakorlatilag bármilyen emberi viselkedés racionalizálható és igazolható. A
háborúkat kirobbantók valamennyien „igazságosnak" nevezik háborújukat." (David R. Hawkins)
"Az erkölcs helyébe a Valóság és a spirituális ítélőképesség lép." (David R. Hawkins)
"...csak a szándékért és az erőfeszítésért vagyunk felelősek, nem az eredményért. Ez utóbbi sok
más körülménytől és tőlünk független tényezőtől függ." (David R. Hawkins)
"A tizenkét lépéses program egyik alapelve, miszerint „csak az erőfeszítéseinkért felelünk, nem pedig
az eredményért”, féken tartja az egót." (David R. Hawkins)
"Add át Istennek és elégedj meg bármelyik végkimenetellel." (David R. Hawkins)
"Hasznos emlékezni arra, hogy az érték és a vonzódás a szemlélő szemében van, nem magához a
világhoz tartozó minőségek. Amire az hittük, hogy „odakint” van, az valójában „belülről” fakad.
Ugyanezek érvényesek a dédelgetett álláspontjainkra és a csábító vélelmezéseinkre is. Nincsenek
kísértések „odakint”, és vonzalmuk egyszerű visszautasítással vagy lemondással szertefoszlanak.”
(David R. Hawkins)
"Ami elméletileg lehetséges, az a szándék révén válik ténylegessé, valamint a tudat fejlődési szintje
és a kedvező feltételek folytán. Az egyik legfontosabb gyakorlati feltétel, ami a választási
lehetőségeknek határt szab, és ami a mindennapi érzékelés számára rejtve marad, az a karma. A
tudat kalibrációja megerősíti, hogy minden szándék vagy tett annak legapróbb részleteivel együtt
örökre beépül és bevésődik a végtelen tudatmezőbe. Kivétel nélkül mindenki felelősséggel tartozik a
világegyetemnek (más szóval Isteni Elmének vagy Isteni Gondviselésnek, bármilyen névvel is
illessék azt.)" (David R. Hawkins)
"A karmikus minták hatást fejtenek ki, de a spirituális akarat választásai révén megváltoztathatók. A
kiigazítás szándék kérdése, és úgy történik, hogy az alacsonyabb szintű lehetőség helyett egy
magasabb szintűt választunk. A régi minta kísértésként jelentkezik újra és újra, amíg végleges és
határozott döntés nem születik. Egy kijavíthatatlan karmikus hiba hajlamos felismerhető formában
visszatérni, úgy, hogy a háttérben meghúzódó állásfoglalás azonosítható legyen." (David R.
Hawkins)
"A szándék a karmikusan szerzett mintákkal és hajlamokkal van kölcsönhatásban, és
eredményeként bizonyos választási lehetőségeket elfogadunk, másokat meg elutasítunk. Minél
gyakrabban döntünk egy lehetőség mellett, annál valószínűbb, hogy a jövőben is ugyanúgy fogunk
dönteni. Ha következetesen az integritással rendelkező igazságot választjuk, akkor az erre beállított
figyelem folytán fokozatosan csökken annak a valószínűsége, hogy egy ennél gyengébb alternatíva
mellett döntsünk.” (David R. Hawkins)
"Minden pozitív választás növeli a további pozitív választások valószínűségét." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
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"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
"Az emberek mintha folyamatosan a lényegtelenre figyelnének, és emlékeznünk kell rá, hogy az ilyen
dolgokat fontosnak, komolynak tekintik, akár az életüket is feláldoznák értük. Számukra
megnyugtató, ha érzéseiket tiszteletben tartva, reakciónk valamennyire megközelítik a társadalmilag
elfogadottakat, máskülönben úgy érzik, hogy elutasítják vagy nem szeretik őket. A reakciók például
örömöt vagy szomorúságot váltanak ki belőlük, amit nyereségként vagy veszteségként érzékelnek.
Valójában ezek egyikéről sem beszélhetünk, de nyilvánvaló, hogy az adott egyén ezt valóságosnak
tapasztalja. Az együttérzést idővel könyörületesség és tudatosság váltja fel, és nem az érzések
azonossága indít meg." (David R. Hawkins)
"Együtt érezni valakivel nem azt jelenti, hogy csatlakozol testvéredhez a szenvedésben, mert
pontosan ez az, amit nem szabad megtenned. Ez az ego értelmezése az együttérzésről. A
Szentlélek az egótól gyökeresen eltérő módon használja az együttérzést. Nem csatlakozik a
fájdalomhoz, mert megérti, hogy az nem a fájdalomba való belépésre tett megtévesztő
próbálkozások és tévképzetek megosztása által múlik el… Bár nem tudod, mit jelent az együttérzés,
biztos lehetsz abban, hogy ha egyszerűen csendben leülsz, és hagyod, hogy a Szentlélek
kapcsolatot teremtsen általad, együtt érző leszel, és megerősíted testvéreidet, s nem a
gyengeségben, de az erőben gyarapodsz." (A csodák tanítása)
"...ne hagyd hát, hogy az ego a saját dicsőségére használja fel az együttérzést." (A csodák tanítása)
"A nagyobb átalakuláshoz a mások iránti felelősséget is vállalni kell úgy, hogy megtesszük a
szükséges és megvalósítható igazításokat, és másoknak is segítünk elfogadni a szükséges
változásokat. Következésképpen ehhez az átalakuláshoz jelentős mértékű bátorság, türelem és
szilárd meggyőződés kell, mivel a folyamat során kételyek, kötődések, bűntudat és ehhez hasonlók
jöhetnek a felszínre." (David R. Hawkins)
"Nem reális, végső soron pedig káros is azt hinni, hogy másoknak a mi személyes standardjaink,
erkölcsünk és életviteli szabályaink szerint „kell” élniük, és a valóságot a mi értelmezésünkben „kell”
látniuk. A kivetített erkölcsbírálat mindig azt hangoztatja, hogy „kell”, ami gyakran nehezteléshez,
gyűlölködéshez, ellenségeskedéshez, sőt dühös megtorláshoz – és persze háborúhoz – vezet.
(Például a naiv amerikai úgy gondolja, hogy minden más nemzetnek demokratikusnak „kell” lennie.)
Az alternatíva a szokásos ítélkezés kísértésének elutasítása, amelynek eredménye a belső béke."
(David R. Hawkins)
"Nem kell ráerőltetni másokra a szemléletünket. A kényszerítésnél és mások torkon ragadásánál
sokkal meggyőzőbb lehet a saját példánk. Nem azzal gyakorlunk hatást másokra, amit mondunk,
vagy aminek a birtokában vagyunk, hanem inkább azzal, amilyenek vagyunk..." (David R. Hawkins)
"Emberi gyengeségből fakad a vágy, hogy előírjuk mások viselkedését, és ezért hatalmas árat
fizetünk. A kényszerítés és a büntetés erejébe vetett hit önigazoló, hajlíthatatlan, és nem hatnak rá
az érvek." (David R. Hawkins)
"Az Igazság kardjával szilárdan ellenállni a romboló erők támadásának nem ugyanaz, mint gyűlölni
őket és bosszúállásra törekedni." (David R. Hawkins)
"Kellemes gyakorlatként tudatosan és szándékosan hagyjuk, hogy más „győzzön”, és így fedezzük
fel saját benső nagyságunkat és nagylelkűségünket. Az érzelmi fösvénység érzelmi szegénységhez
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vezet. Furcsa, de minden alkalom, amikor hagyjuk, hogy más „győzzön”, minket tesz gazdagabbá, és
ha gyakorolunk, végül érzelmileg gazdagok leszünk.
K: Nem jelenti ez önmagunk háttérbe szorítását, vagy azt, hogy mások kedvébe akarunk járni? V:
Ezek csalóka álláspontok, amelyek a spirituális sivárság és az alacsony önbecsülés következményei.
Spirituális Kegyelemből cselekedni azt jelenti, hogy azért vagyunk nemes lelkűek, mert a Kegyelem
forrása a Szeretet, ami korlátlan és veleszületett." (David R. Hawkins)
Szív útja:
"Légy kedves mindenhez és mindenkihez, mindig és kivétel nélkül, beleértve saját magadat is."
(David R. Hawkins)
"A barátságosságot nem feltétlen viszonozzák mások, viszont kinyitja a nem-lineáris ajtót a
viszonzás nagyobb valószínűsége előtt." (David R. Hawkins)
"K: Mi a társadalomhoz való viszonyulás legjobb módja? V: Az együttérző jóindulat.” (David R.
Hawkins)
"Értékes döntés azt választani életvezetési alapelvül, hogy kedvesek és jóindulatúak leszünk
minden élővel és az élet minden megnyilvánulásával szemben." (David R. Hawkins)
"Az a döntés, hogy „légy kedves az élet egészéhez”, vagy hogy tiszteld minden létező szentségét –
olyan erényekkel társítva, mint az együttérzés, a megbocsátásra való hajlandóság és a megértésre
való törekvés – a spirituális fejlődés hajtóereje. Az állandó önátadás révén az érzékelés a lényeg
felismerésévé alakul át." (David R. Hawkins)
"Mások jólétéhez és boldogságához hozzájárulni örömet okoz, és arra a felfedezésre juttat, hogy a
nemeslelkűség önmaga jutalma." (David R. Hawkins)
"Tegyük ajándékká az életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig,
mindenütt, minden körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk
mindenki iránt, önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R.
Hawkins)
"Minél több szeretetet adunk, annál inkább növekszik az a képességünk, hogy szeressünk. ... A
szeretet egyre kevésbe válogat és egyre örömtelibb lesz." (David R. Hawkins)
"Az igazság kivételes, szubjektív élményei - a misztikusok történetei, akik azzal befolyásolják az
egész emberiséget, hogy saját szintjükről energiát küldenek a közös tudatba - a legtöbb ember
számára érthetetlenek, s a spirituális útkeresők kivételével mindenki más számára is csak korlátozott
jelentésűek. Azért szerettem volna egyszerű ember lenni, mert már ez az egyszerűség is az isteniség
egy kifejezésmódja, s mert az ember valódi életének igazsága a mindennapi élet ösvényén járva
fedezhető fel. Nem kell más, csak annyi, hogy az ember törődéssel és kedvességgel éljen. A többire
úgyis időben fény derül. A hétköznapi nem különbözik Istentől." (David R. Hawkins)
"Az önmagunkhoz és minden élőhöz való kedvesség a legerőteljesebb átváltoztató erő. Nem sülhet
el visszafelé, nincs hátulütője, és soha nem vezet veszteséghez vagy kétségbeeséshez. Növeli
valódi erőnket anélkül, hogy bármibe is kerülne. Ahhoz viszont, hogy maximális erejű legyen, e
kedvesség nem tehet kivételt, és nem várhatunk el érte semmilyen önző jutalmat." (David R.
Hawkins)
"Úgy bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy bánjanak veletek!” (Lukács 6:31)
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"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté 7:12)
"Ha a belső szándék az, hogy mindennek a szerethetőségét lássuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy
minden létezőnek megvan a saját integritása és identitása, és hogy minden egyformán megérdemli,
hogy tiszteljük az emberiségért tett szolgálatáért.” (David R. Hawkins)
"A spirituális haladás automatikusan következik,
szeretetteljességet választjuk." (David R. Hawkins)

ha

a

jóindulatot,

megbocsátást

és

"A szeretet nem foglal állást, ezért tehát teljes, és felülemelkedik az elkülönülést létrehozó
véleményeken." (David R. Hawkins)
“A szeretet akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R.
Hawkins)
"A te feladatod nem az, hogy keresd a szeretetet, csupán az, hogy rátalálj magadban a korlátokra,
amelyeket a szeretet ellen emeltél. Ami igaz, azt nem szükséges keresni, ám ami hamis, azt bizony
keresni kell." (A csodák tanítása)
"Tehát valójában a spirituális munka arról a hajlandóságról szól, hogy lemondjunk minden
akadályról a szeretet javára. A szeretetet nem keresni kell, nem tanulni kell róla, semmit sem kell
elsajátítani a szeretetről, mert amikor az akadályokat eltávolítjuk, akkor úgy áraszt el, mint a szökőár.
Egyszerűen magával sodor. Aki volt már ebben az üdvözült állapotban, az tudja, hogy hihetetlenül
erőteljes. Egyszerűen átveszi a hatalmat és mindent eltöröl, ami nem szeretet.” (David R. Hawkins)
"Az 500-on kalibráló szeretet az, ami két személy közt fennáll. Az 540-es értéknél létformává válik.
Mivel egy létforma, nem igényel erőfeszítést. Nem kell akaratlagosan feltétel nélkül szeretni.
Egyszerűen csak olyanná válsz.” (David R. Hawkins)
A „helyes” cselekedettel kapcsolatban az egyik legnépszerűbb terület a gyereknevelés:
"A kora gyermekkori nagy veszteségek később hajlamossá teszik az embert a fájdalom passzív
elfogadására, mintha a bánat lenne az élet ára." (David R. Hawkins)
"A csecsemő normális fejlődése során a szerető anya tudattalanul beépül a fejlődő pszichébe.
Ennek eredménye a későbbi életben az egészséges önbecsülés, az önmagáról való gondoskodás
önszeretet képessége, valamint a szeretet értékelésének és viszonzásának a képessége. Azt a
gyermeket tehát, akitől megvonják a szeretetet, negatív érzelmek vezérlik, amelyeket nem
ellensúlyoznak pozitív érzelmek. Az a csecsemő, aki elég szeretet kap, képes az önállóságra, az a
gyermek pedig, aki szeretetre éhes, „rászorulóként”, függőségre és haragra hajlamosként
jellemezhető. Az elmegyógyászatban a kisgyermekkori szeretetigény kielégítetlensége úgynevezett
„kötődési rendellenességekhez” és függőségekhez vezet." (David R. Hawkins)
"A lényeg, hogy kiválasztod azt, amire azt gondolod, hogy a legigazabb és legegyenesebb út
Istenhez, majd megismerteted azt gyermekeddel." (David R. Hawkins)
"...kizárólag a saját tudafejlődésedért tartozol felelősséggel. És ezáltal hatsz felemelően másokra.
Ezért azt tanácsolom, hogy amennyire csak tudsz legyél a lehető legjótékonyabb,
legszeretetteljesebb, legmegbocsátóbb és legkönyörületesebb. És ezáltal ösztönzöd a gyermeked.
...remélhetőleg, ha azonosulnak azzal, ami vagy és azzal az erővel, amivé váltál, a gyermek azt fogja
választani. Azonban végső soron a saját karmájuk adott. És a szülőség legnehezebb része,
átengedni őket Istennek. A megváltásuk nem rajtad áll. Következésképp az életük elején részt veszel
életükben, szerencsés esetben pozitívan, onnan azonban valójában maguk formálják azt. Például
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engem az Episzkopális Egyház felé tereltek, a dédnagyapám episzkopális püspök volt Milwaukeeban. És a lehető... hogy is mondjam... legetikusabb neveltetést kaptam. Ministráns és kórustag
voltam egy episzkopális katedrálisban. Kórus tagjának lenni... a zene és a pompa olyan felemelő
volt... a boldogság...annak szépsége... Ólomüveg ablakok...a tömjén... és a pompája lenyűgöző volt.
Lenyűgözően csodálatos és gyönyörű. Majd 10-15 évvel később, ateista lettem. És mégis, ami az
ateizmus során történt az a pokol bugyraiba vezetett. És a pokol bugyrában [ez] az entitás azt
mondta, "Ha van Isten, kérem segítsen". Aztán tudattalanság, pontosabban nemtudatosság után,
isteni reveláció tárult fel, és az átalakulás megtörtént. Aminek a mai napig tanúi lehetünk. Szóval mit
tehetnek a szülők? Egy oldalról... más oldalról... így vagy úgy, de ebből kisülhet Isten jelenlétének
felfedezése. Ami a gyerekkel történik, talán 5%-ban az, amit te teszel, azonban 95%-ban a karmának
köszönhető. Továbbá talán 5%-ban a környezetének tudható be. Így tehát szülőként útmutatásért
imádkozunk. Gyermekünk útmutatásáért imádkozunk. És megtesszük a tőlünk telhetőt. Ne feledd,
neked kell számot adnod. Csakis te tudod, hogy mindent megtettél-e értük." (David R. Hawkins)
A téves információ kiemelt forrása a média. A gyerekek tizenéves korukra átlagosan 58000
gyilkosságot látnak. A destruktív tartalomban nagy szerepük van a számítógépes játékoknak.
A „helyes” cselekedettel kapcsolatban az egyik legnépszerűbb terület a párkapcsolat:
"Nagyon gyakran a párkapcsolat célja, hogy megoldják a felmerülő kérdéseket. A két embernek
nem kell, hogy egybehangzó véleménye legyen, sem hogy egyforma tudatszintűek legyenek." (David
R. Hawkins)
"K: Lehetséges az, hogy két különböző szintű ember békés házasságban éljen? V: Igen. Minden
kapcsolat egy magasabb célt szolgál." (David R. Hawkins)
"Biztosak vagyunk benne, hogy személyes szükségleteink beteljesülnek, ezért kapcsolatainkban a
másik jóléte és boldogsága van a középpontban. Ezt az a tény teszi lehetővé, hogy ezen a szinten
[elfogadás: 350] többé nem vagyunk másokra rászorulva, mert úgy érezzük, nincs semmi, amit a
másiktól meg kellene „szereznünk”. Egy szeretetteljes, elfogadó kapcsolatban nem tulajdonítunk
nagy jelentőséget az apró tökéletlenségeknek, ezért szemet hunyunk felettük." (David R. Hawkins)
"K: Honnan tudjuk, hogy mikor van itt az ideje tovább lépni egy párkapcsolatból? V: Add át Istennek
és legyen rendben bármelyik végkimenetel." (David R. Hawkins)
"Nem férjet keresel, nem gyerekeket keresel, nem hírnevet vagy pénzt keresel... Ezek mind csak
katasztrófához vezetnek. Az Igazságot kell keresned, és ebben az elkötelezettségben, ebben a
keresésben, az Igazságra való törekvésben minden más automatikusan megjelenik. Automatikusan."
(Mooji - kb. 550)
"Ha az élet nem hoz egy partnert, ne keresgélj." (Mooji - kb. 550)
"Túl kell lépned ezen a dolgon, hogy megjelenjen a valódi társ." (Mooji - kb. 550)
"Nem kell keresnetek, valaki jönni fog magától, váratlanul." (Mooji - kb. 550)
"Ne menjetek bele egy párkapcsolatba kétségbeesetten. Senki sem akar egy kétségbeesett társat.
... Először szabaduljatok meg az elkeseredéstől és az Igazságban tudjatok gyökeret verni." (Mooji kb. 550)
"Amikor már Azt ismerjük, akkor jöhet a másik. És akkor ez is nagyon szép lesz. ... Mert akkor
senki nem képes összetörni téged." (Mooji - kb. 550)
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"Amikor az illúzió rétegei igazán lehullanak... Akkor az az érzés: "Ó Istenem elvesztem a talajt a
lábam alól. Nem tudom többé ki vagyok, valami eltűnik." Akkor az ego túlélésének egyik módja, hogy
belekezdesz egy párkapcsolatba." (Mooji - kb. 550)
"Amikor az ego kezd elkopni, elfolyni, akkor elkezd keresni valamit, amihez ragaszkodhat, hogy
lehessen még több ideje." (Mooji - kb. 550)
"Minden kapcsolatot fel lehet használni az Igazság megtalálására. Mert egy párkapcsolat olyan
helyekre tud elérni benned, ahová más kapcsolatok nem." (Mooji - kb. 550)
"Minden tettben az emberi tudat evolúciójának egész története jut kifejezésre, az univerzum átfogó
kontextusában. Ez magyarázza azt a mondást, hogy "annak idején jó ötletnek tünt"." (David R.
Hawkins)
"A múltbeli tévedéseket együttérzéssel és felelősségérzettel
kijavításuknak ez az egyedüli módja." (David R. Hawkins)

kell

megvizsgálnunk,

mert

"Primitívek vagyunk. Észrevetted, hogy egy olyan fajhoz tartozunk, amely képtelen különbséget tenni
igaz és hamis között. Észrevetted ennek a vonzatát? Ezért nem tehetünk semmi olyat, ami
"helytelen" volna. ... Ha ez a helyzet, hogyan hibáztathatsz bárkit is?" (David R. Hawkins)
"Nem hibáztathatjuk az egót tudatlansága miatt.” (David R. Hawkins)
"Képtelen vagy arra, hogy jobb legyél annál, ami vagy." (David R. Hawkins)
"Minden ember csak amellett képes dönteni, amit jónak hisz.” (Szókratész - 540)
“...szabad, hogy válasszon, de nem szabad, hogy mit válasszon. Korlátozott lehetőségek vannak,
amiket a karmikus hajlamok befolyásolnak. ...mindig a legmagasabb jót választja, azt, amit a
legmagasabb jónak ért.” (David R. Hawkins)
"Elég, ha annyit mondasz a Szentléleknek: „dönts érettem”, és máris bekövetkezik a dolog, mert az
Ő döntései azt tükrözik, amit Isten tud rólad, és e fényben lehetetlenné válik minden tévedés. Miért
küzdenél hát oly eszeveszetten azért, hogy ráérezz arra, amit nem tudhatsz, amikor a Szentlélek
éretted hozott döntései mögött ott rejlik minden tudás? ... Hagyd, hogy mindenben Ő vezessen, és
ne töprengj. Bízz abban, hogy Ő válaszol majd neked gyorsan és Szeretettel eltelve mindazok iránt,
akiket e döntés bármilyen formában érint. És e döntés mindenkit érint majd. Vajon magadra
vállalnád-e a teljes felelősséget azon döntésért, hogy mi az, ami mindenki számára csak jót jelent?
Honnan tudhatnád ezt? ...tanuld meg azt a boldog kommunikációt, amit elhajítottál ugyan, ám
amelyet soha nem veszíthetsz el. Ha nem vagy biztos abban, hogy mit kellene tenned, idézd fel
magadban az Ő Jelenlétét, és szólj így magadhoz: Ő vezet engem, és ismeri az utat, amelyet én
nem ismerek. Ő soha nem tagadja meg tőlem azt, amire meg akar tanítani. Ezért megbízom abban,
hogy közli velem mindazt, amit az érdekemben tud. Azután pedig hagyd, hogy csendben
megtanítson téged arra, hogyan érzékelheted a benned lakozó bűntelenséget.” (A csodák tanítása)
IGAZ: bármilyen problémád is legyen az életben, ha alkalmazod a 12 lépést, az megoldja
Intuíció:
"Eredendő hiúsága miatt az egónak nem könnyű szembesülnie és elfogadnia azt a tényt, hogy
hacsak nem kérik tőle valamilyen probléma megoldását, akkor gondolati folyamatai feleslegesek, és
nincs belső értékük.” (David R. Hawkins)
"Hacsak nem kérésre történik, a gondolkodás önteltség.” (David R. Hawkins)
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"Tagadom Isten Istenségét, ennek következében én magamnak kell gondolkodnom. Vagyis, Isten
nem fedi fel előttem azt, amit szükséges tudnom. Ki kell mennem és ki kell rekesztenem magamból
Istent, így az ego valójában Istent szorítja ki. Elkezded észrevenni, hogy az ego azon ügyködik, hogy
kiszorítsa és helyzetesítse Istent. Nem akarom, hogy az Igazság feltáruljon előttem, ó nem, én majd
ki találom a saját igazságomat. Nincs bizodalom Istenben, és hát így az elme folyvást előre tervez.”
(David R. Hawkins)
"A kellően fegyelmezett elmének csak akkor kellene megszólalnia, amikor egy feladat elvégzésére
kérik.” (David R. Hawkins)
"Átalakító hatású, ha a saját meggyőződéseink érvényességébe és a gondolkodásba vetett hitről is
lemondunk, és úgy fogjuk fel őket, mintha csak múltbeli képek lennének, amelyek a jelenben nem
érvényesek, nem reálisak." (David R. Hawkins)
"K: Gondolati folyamatok nélkül hogyan jut információhoz a tudatos elme? V: Inkább az intuícióra
hagyatkozik, mint a logikára…" (David R. Hawkins)
"K: Hogyan lehet elme nélkül életben maradni? V: Van „gondolkodó elme” és „tudatos elme”. A
tudatosság automatikus, és magában foglalja az élethelyzetek összességét. Inkább a tudásra
támaszkodik, nem pedig a gondolkodásra, vagy arra, hogy megoldjon dolgokat. Működése inkább
spontán és csendes, mint kiszámított. A tudatosság más működési elveket mutat, reakciói pedig
szelídebbek és átfogóbbak. A kép egészét látja, és aszerint reagál. A tudatos elme nem hajlamos a
banális állásfoglalásra, vagy ítélkezésre, és őrjítő erőfeszítések csapdájába sem kerül.
Gondtalanságra, kedélyességre hajlik és inkább csak megfigyeli a világ színjátékait, minthogy részt
vegyen bennük. A tudatos elme nem bonyolódik bele a mindennapi meghatározás szerinti nyerésvesztés játékba. A világhoz való ilyen viszonyulást „hátradőlésnek” vagy „filozofikusnak” nevezzük.
Míg az ego gondolkodó elméje azt mondja, hogy „nem is olyan borzalmas”, a tudatosság tisztában
van azzal, hogy ez csupán csak az élet hullámzása és hogy végső soron teljesen mindegy.” (David
R. Hawkins)
"K: Ez passzív hozzáállásnak hangzik. V: Az ego számára a béke inaktívnak és passzívnak tűnik,
mert az ego a valamit „csinálás” jegyében gondolkodik, mint például a kontrollra, nyereségre vagy az
elkerülő magatartásra való törekvés. Az ego átszáguld a forgalmon, feszegeti a sebességkorlátozás
határát és lesi a rendőrautókat. Dúl-fúl a dugók és a hülye sofőrök miatt, sarkában van az előtti
haladó autónak, és felhangon káromkodik a lassú forgalom miatt. Dudál, és kanyarokban előz.
Abban reménykedik, hogy megdönti a sebességrekordját, és hogy ki tud ugrani a sorból. Rázza az
öklét afelé a sofőr felé, aki megelőzi, és szörnyű bosszút esküszik. Mindeközben az ego munkahelyi
stratégiákat dolgoz ki mobiltelefonján beszél és hallgatja a rádiót. Ezzel ellentétben a tudatos elme
együtt halad a forgalommal, öröme telik abban, hogy udvarias lehet és beengedhet maga elé egy
szerencsétlent. A „hagyd élni a szegényt” egy elfogadható álláspont a tudatosság laza
perspektívájából tekintve.
K: Nem eredménytelen ez a hátradőlős hozzáállás?
V: Ez az álláspont nem a cselekvésre, hanem az átfogó képre hagyatkozik. Az ego az erőre
támaszkodik, a lélek pedig az Erő által hat. A tudatosság tisztában van azzal, hogy hosszú távon
nem az számít, amit csinálunk, hanem az, hogy kik vagyunk, és mivé váltunk. Van, aki a helyzetet
lángra lobbantja, és van, aki eloltja a tüzet.
K: De mi lesz a világi sikerrel?
V: Az ego a sikert a nyereségben és a kontrollban látja. A tudatos elme inkább beteljesedésre,
teljességre, nyugalomra, a béke és a szeretetteljesség örömére vár. Az ego nyereségei külsők. A
lélek nyereségei belsők, mivel a lét örökkévaló öröme tartalomtól és formától független. A lélek
számára napsugaras és esős nap között nincs különbség. A tudatosság inkább a minőségben leli
örömét, és nem a formába kapaszkodik. Ezért tud örülni az együtt töltött időnek anélkül, hogy
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birtokolnia vagy kontrollálnia kellene. A tudatosságot nem célok vezérlik, hanem sokkal inkább a
minden körülmények között egyformán fellelhető öröm képességét értékeli.
K: Gondolati folyamatok nélkül hogyan jut információhoz a tudatos elme?
V: Inkább az intuícióra hagyatkozik, mint a logikára, de arra is törekszik, hogy önmagát kijavítsa, mert
nem foglal állást, és ezért nem vonakodik attól, hogy változtasson vagy visszakozzon. A dolgokat
könnyen vevő hozzáállás megengedi a változtatást, mert egyetlen konkrét szempontnak sincs tétje.
Ha nem foglalunk állást, akkor könnyű kijelenteni, hogy „azt hiszem, ebben tévedtem”. Sok ego
inkább belehalna, minthogy beismerje: tévedett. A tudatos elme értékeli, ha rálátása van a teljes
képre, és ha látja a választási lehetőségeket. Ezért rugalmasabb és alkalmazkodóbb. Az ego a
konkrétumokra összpontosít, míg a tudatosságot az általános dolgok és a lényeg foglalkoztatja. Az
ego kizáró jellegű, mint a szellem befogadó.
K: Honnan ered a tudatos mód tudása?
V: A Valóság Teljességét az Énként megnyilvánuló Jelenlét világítja meg. Létének isteni volta folytán
minden egyenlő; minden létező és a teremtés a Végtelen Legfelsőbből ered. Nincs válogatás vagy
megkülönböztetés; minden egyformán értékes és fontos. Ezzel szemben az ego fókuszpontját
leszűkíti a szándék, ami emiatt szelektív. Folyton a „problémát” keresi. Az ego mindent
„problémának” tekinthet. Ennek következtében az ego helyzetelemzése gyakran hajlamos a súlyos
tévedésre és téves számításra, aminek számos ember, sőt egy egész nép viselheti a komoly
következményeit. Ez a tévedésre való hajlam az ego/elme szerkezeti hibája, mivel olyan adatokat
választ ki, amelyek a saját feltételezéseit és állásfoglalásait támasztják alá, azokat pedig, amelyek
ezzel ellentétes következtetésekre juttatnák, nem veszi figyelembe. Az ego rugalmatlan, a
társadalom kollektív egója pedig még inkább az. A tudatosság inkább olyan, mint az ártatlan
gyermek, aki naivan jegyzi meg, hogy a császár meztelen. Az ego rugalmatlanságának és
helyesbítéssel szembeni ellenállásának alapja a narcisztikus önzés, büszkeség és hiúság.” (David R.
Hawkins)
"A módszer [tudat kalibráció] gyakori használatának köszönhetően az igazsággal és hamissággal
szembeni spirituális vakság helyét átveszi az egyre erősebbé váló intuitív "látás"." (David R.
Hawkins)
"A fejlődésnek ezen a szintjén [szeretet: 500] túlsúlyba kerül az a képesség, hogy felismerjük a
lényeget, a figyelem középpontjába a dolgok lényege kerül. Az értelem áthidalásával alkalmassá
válunk arra, hogy a problémát azonnal a maga teljességében ismerjük fel, és a kontextust a lehető
legnagyobb mértékben kitágítsuk. Az értelem a részletekkel foglalkozik, míg a szeretet az egésszel.
Ez a képesség, amit gyakran az intuíciónak tulajdonítanak, az azonnali megértésről szól, anélkül,
hogy a szimbólumok szekvenciális feldolgozásához folyamodnánk. Ez az elvontnak tűnő jelenség
tulajdonképpen meglehetősen konkrét, és az agyban történő mérhető mennyiségű endrofin
felszabadulás kíséri." (David R. Hawkins)
"Az intuitív megértés egyre inkább átveszi az eltűnőben lévő gondolkodás helyét [az 500-as
szinteken]. Idővel a gondolkodáskényszert és annak mentális folyamatait felváltja a spontán, intuitív
tudás, amely fokozatosan kikerüli a logikát. Ez azért lehetséges, mert magasabb rezgésszinten a
világegyetemben minden összeköttetésben áll mindennel. Ezen egységes mezőből a megértés
„kinyilatkoztatásként” bontakozik ki. A tudás inkább holisztikus, mintsem korlátozott." (David R.
Hawkins)
"Tagadom Isten Istenségét, ennek következében én magamnak kell gondolkodnom. Vagyis, Isten
nem fedi fel előttem azt, amit szükséges tudnom. Ki kell mennem és ki kell rekesztenem magamból
Istent, így az ego valójában Istent szorítja ki. Elkezded észrevenni, hogy az ego azon ügyködik, hogy
kiszorítsa és helyzetesítse Istent. Nem akarom, hogy az Igazság feltáruljon előttem, ó nem, én majd
ki találom a saját igazságomat. Nincs bizodalom Istenben, és hát így az elme folyvást előre tervez."
(David R. Hawkins)
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Hawkins előadásainak közönsége általában a 400-as vagy a 300-as szinteken kalibrált. Az olvasók
többsége ezekhez a szintekhez tartozik, tehát általában távol áll az intuíciótól.
A "harmadik szem" csakrához (525) tartozik a spirituális intuíció.
"Át kell látnunk az elme azon illúzióján, hogy "ő" mindent tud. Ezt nevezzük alázatnak, értéke pedig
az, hogy megnyitja az utat a felismerés, a felfedezés és az intuitív tudás számára." (David R.
Hawkins)
"K: Nem kockázatos a tudatos elme intuíciójára hagyatkozni? V: Az egónak úgy tűnik, hogy
kockázatos. Most már azonban van egy megbízható eszközünk, amellyel enyhíthetők az ego félelmei
és kételyei. Az izomteszt bármikor a rendelkezésünkre áll az igazság kiderítésére, segítségével
pillanatok alatt kideríthető, hogy valami igaz vagy hamis. A teszthez egyáltalán nincs szükség
gondolati folyamatokra, sőt, tulajdonképpen az elmét teljes mértékben kikerüli. A válasz teljesen
független a vizsgálati alany elméjétől, valójában a kijelentést ki sem kell mondani. Egyszerűen lehet
rá úgy gondolni, mint egy képre. Lényegében az egész jelenség csak az energiák szintjén zajlik. A
kijelentés energiamintaként jelenik meg a tudatmezőben, amely az igazság jelenlétére
automatikusan reagál. Nagyon gyakran előfordul, hogy olyan válasz születik, amely mind a
vizsgálatot végző személy, mind a vizsgálati alany egyéni meggyőződéseivel teljes ellentétben áll. Az
izomteszt meglehetősen figyelemre méltó ajándék, mivel anélkül enged hozzáférést a magasabb
tudatszintekhez, hogy személyesen kellene átmennünk azon a hosszú folyamaton, amelynek a
végén a spirituális tisztánlátás adja meg ugyanazt a választ. Az izomtesztelés célravezető és értékes,
mert leellenőrizhető vele az intuíció. Határozatlanság és kétely esetén döntő fontosságú eszköz,
valamint arra is alkalmazható, hogy kiderítsünk dolgokat.” (David R. Hawkins)
"K: Spirituális emberként mi a felelősségünk a világ eseményeivel kapcsolatosan? V: Ez az egyén
aktuális tudatszintjétől függ. Természetesen minden szintre érvényes, hogy a könyörületesség,
megbocsátás, szeretet és együttérzés spirituális elve szerint cselekedjünk. Hogy azonban ezeket
miként értelmezzük, mit jelentenek számunkra a cselekvés szempontjából, az az érzékeléstől és a
spirituális érettség fokától függ. A földi élet maximális karmikus lehetőséget nyújt nemcsak arra, hogy
„jó” karmára tegyünk szert, hanem a negatív karma jóvátételére is. Az emberi élet a tudatfejlődés, sőt
a megvilágosodás legnagyobb spirituális lehetősége. Az élet ajándékának megnyilvánulása, amely
által végül ráébredhetünk Énünkre. A legjobb tehát, ha hálásan megbecsüljük ezt a lehetőséget.
Maga a spirituális törekvés nem más, mint az élet ajándéka iránti megbecsülésünk jele." (David R.
Hawkins)
"Mivel az érzékelt világ úgyis csak a kivetített értékek, feltételezések és értelmezések illúziója, semmi
értelme a „világ megmentésére” sietni. Az integritással rendelkező tanítvány azt választja, ami a
legfontosabbnak tűnik, a világnak adható legnagyobb ajándék pedig valójában spirituális fejlődésünk.
Ez azáltal következik be, amik vagyunk, és nem csak azáltal, amit teszünk. Az igazán nagyok
felbukkantak és eltűntek, és amit maguk után hagytak, az annak a következménye, amik voltak, és
amivé váltak." (David R. Hawkins)
"A tizenkét lépéses program egyik alapelve, miszerint „csak az erőfeszítéseinkért felelünk, nem pedig
az eredményért”, féken tartja az egót. Ha kitartóan a spirituális igazság és szeretet mellett kötelezzük
el magunkat, akkor minden ellenállás megszűnik. A meghaladásához az szükséges, hogy minden
kötődésről lemondjunk, azokról is, amelyeket mi magunk és a társadalom „felelősségként” tart
számon. Így aztán végül kapcsolatokról, pozíciókról, titulusokról és társadalmi szerepekről is
lemondunk azért, hogy Énünkre ráébredhessünk, és hogy a megvilágosodás elérésének
szentelhessük magunkat." (David R. Hawkins)
"Egy hasznos hozzáállás hagyni azt, hogy Isten szeretete felváltsa a szándékosságot, mely a
keresést hajtja. Isten iránti korlátoktól mentes szeretetünkből fakad a hajlandóság, hogy feladjunk
minden indítékot, kivéve, hogy teljes mértékben Őt szolgáljuk. Inkább Isten szolgálójává lenni lesz a
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célunk, mintsem a megvilágosodás. Isten szeretetének tökéletes eszközeinek lenni annyit tesz, hogy
teljes mértékben feladjuk és mellőzzük a spirituális ego céltudatosságát. Így maga az Öröm lesz a
további spirituális munka kezdeményezője. Az örömtől és az alázattól, a folyamat hátralévő része
bizonyos." (David R. Hawkins)
"Jézus azt mondta: "Én választottalak téged, Én szólítottalak neveden, az Enyém vagy". Minden nap
igent kell mondanod. Teljes önátadás. Ott kell lenned, ahol Ő Akarja, hogy légy. Ha kitesz az utcára,
ha mindent elvesznek tőled, és egyszer csak az utcán találod magad, abban a pillanatban fogadd el,
hogy az utcán kell lenned. Ne önként tedd ki magad az utcára, de fogadd el, ha kitesznek. Vagy épp
ellenkezőleg, fogadd el, ha Isten azt Akarja, hogy egy palotában légy, fogadd el hogy egy palotában
légy, feltéve ha nem te választod azt. Ez a különbség. Ettől más a teljes önátadás. Hogy elfogadsz
bármit, amit ad és hogy bármit vegyen is el, azt egy nagy mosollyal adod oda. Ez az önátadás.
Elfogadni, ha darabokra vágnak, és hogy így is minden darabkád csak az Övé. Ez az önátadás.
Elfogadni minden embert, aki jön, a munkát, ami adódik, azt, hogy ma finom ételt eszel, holnap pedig
lehet, hogy semmit. Nincs víz a kútban. Fogadd el. És adj oda bármit, amit elvesz. Elveszi a jó
hírnevedet, az egészségedet... Igen. Ez az önátadás. Ez a dolog kulcsa, mert akkor szabad vagy."
(Teréz anya - 710)
"Az önátadás egy állandó folyamat, ami abban áll, hogy nem állunk ellen, illetve nem ragaszkodunk a
pillanathoz, hanem folyamatosan Istennek ajánljuk azt. A figyelmünket ily módon az elengedés
folyamatán tartjuk, nem pedig annak a "valaminek" a tartalmára, amit éppen elengedünk.” (David R.
Hawkins)
"...a mezőnek adod át magad, nem pedig a mező tartalmának. Hagyod, hogy minden úgy legyen,
ahogy van. Minden ennek a valóságnak a lényegét sugározza ki magából. Hagyod, hogy a mező a
mező legyen és a mezőre bízod azt, ami benne van." (David R. Hawkins)
"Az irányítás elengedése bizalom a mezőben.” (David R. Hawkins)
"Minden spontán és magától, tudatos akarat és erőfeszítés nélkül jelenik meg. … Maradj a
megfigyelés békéjében. Ne próbálj, engedj.” (David R. Hawkins)
"Gyakorlással, a tudat azon minőségére összpontosítva vethetünk gyökeret, ami feldolgoz anélkül,
hogy belebonyolódna abba „amit” feldolgozunk vagy tapasztalunk.” (David R. Hawkins)
"Fokozatosan minden gondolatot, érzést, benyomást, ötletet vagy meggyőződést felismerünk, majd
elengedünk és átadunk Istennek. Mindegyik egy illúzió, egy program, egy szimbólum, és egyben egy
akadály, amely az Én szabad tudatosságának tisztaságát gátolja.” (David R. Hawkins)
"Nagyon gyakori, hogy illúzióban ringatjuk magunkat a valósággal kapcsolatban, és ezeket is el kell
engednünk. Hogy van jó és rossz, van kívánatos és nem kívánatos, ez mind csak az elménkben
létezik. Megértjük, hogy süt a nap, aztán befelhősödik és esik az eső, a fű kinő, majd kipusztul. A
részvénypiaci árak emelkednek, majd esnek. Korszakok jönnek és mennek, emberek érkeznek és
elmennek. Amint látják, az áramlás állandó. Ha valaki a körforgásnak ebben a szakaszában van
[„alul”], semmi értelme ezért sírni, mert a körforgás tovább fog haladni, értik? Ha átadjuk magunkat,
akár a körforgás felfele ívelő szakaszának, akkor ezzel végül megszüntetjük. Azzal a választással
szüntetjük meg, hogy eggyé válunk vele és amint felbukkan, rögtön lemondunk arról, hogy meg
akarjuk változtatni." (David R. Hawkins)
"A szándékot felváltja a spontaneitás, és a kettősség korlátok közé szorított észlelés megszűnik,
amikor az Egység Ragyogása megvilágítja a nondualitás Valóságát és Igazságát." (David R.
Hawkins)
"K: Hogyan bánjunk másokkal? V: Nincsenek mások.” (Ramana Maharsi - 720)
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KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Szabad akarat, Isten Akarata és az önátadás
VIDEÓ:
- Mit tehetsz a gyermekedért.
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/779034282166373/
- Mit tehetsz a gyermekedért?
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/337340690391523/
- Ártatlanságunk makulátlan
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/632474836822319/

-- IDEÁLIS SZINTŰ TANÍTÁS -"Az izomtesztelés és a kalibrált tudatskála azért figyelemre méltó, mert a történelemben először
fordul elő, hogy van objektív eszköz a spirituális valóság és sokféle megnyilvánulási szintjének az
ellenőrzésére. ... Ez lehetővé teszi a spirituális valóság tudományának a fejlődését, ami nagy
hasznára van az emberiségnek." (David R. Hawkins)
"A történelem során eddig elérhetetlen spirituális információ most első alkalommal vált
hozzáférhetővé. Az a képesség, hogy ma már a valóság megkülönböztethető a valótlantól, és
mértéke meghatározható, óriási kincs és előny. A tudatkutatás szerint ma körülbelül ezerszer
nagyobb a megvilágosodás esélye, mint a múltban volt." (David R. Hawkins)
"Az emberi elme képtelen különbséget tenni igaz és hamis között." (David R. Hawkins)
"Egyetlen helyes információ is rendelkezik azzal az erővel, ami rengeteg téves elképzelés és
álláspont megsemmisítéséhez szükséges." (David R. Hawkins)
A téves információ mennyiségének növekedése és a média hatása hátráltatja a fejlődést. A szabad
beszéd 90-98%-a téves (200 alatti) (2003), valamint az interneten található tartalom 50%-a (kb.
2002-2005), az amerikai blogok 67%-a (2004). Média nélkül kb. 10 ponttal magasabban kalibrálna az
emberiség, miközben a tv nézés a vágyakozás (125) alatti szintek fejlődését támogathatja, valamint
egyes műsorok, filmek felemelő hatásúak, erre láthatunk néhány példát a GYAKORLÁS témánál.
A spirituális irodalom kb. 50%-a életet nem támogatóan 200 alatt kalibrál (2005).
A top 40 kortárs spirituális író a 400-as szintek közepén kalibrál (2005).
“A legnépszerűbb spirituálisnak tartott sikerkönyvek többsége valójában kitalált dolgokon alapszik.
Igazságszintjük átlagosan 190-en kalibrál, akárcsak az elegáns kivitelezésű "spirituális" folyóiratoké,
amelyek a "más dimenziókat" és egyéb megtévesztő fantazmagóriákat oly csillogóan tálalják.” (David
R. Hawkins)
“A világ összes spirituális tanítója közül, akiket “gurunak” tekintenek, körülbelül ötvenöt százalék
igazoltan az. A gyakorlatban tehát nagyjából ötven százalék az esély rá, hogy találsz egy igaz tanítót
a sok között.” (David R. Hawkins)
Mind a „guru”, mind a „baba” kifejezések 200 alatt kalibrálnak. A „guru” kifejezés 1960 előtt 200 fölött
kalibrált, 540 és 560 között.
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Ahogy Hawkins mondta, inkább a 480-as szomszédod tanítson, mint egy 220-as szvámi. :)
"Az idő múlásával az eredeti tanításokat kísérő magyarázatok és értelmezések közül sok elveszett,
és félreértelmezéssé silányodott. Évszázadok elteltével a legnagyobb tanítások némelyike olyannyira
eltorzult, hogy végül értelmük megdöbbentő módon az eredeti pontos ellentéte lett. Később ezekre a
tanításokra hivatkozva szítottak viszályt, és fedték el az igazságot." (David R. Hawkins)
"K: Hangsúlyozza, hogy mindig határozzuk meg egy tanító vagy tanítás igazságszintjét. Nem
fogadhatunk el valakit tanítónak hitünk vagy jó híre alapján? V: Egyáltalán nem. Az elme
meglehetősen hiszékeny és naiv. Nem nehéz lenyűgözni, és könnyen áldozatául eshet a
rábeszélésnek és a befolyásolásnak. Ne feledd, hogy az emberek túlnyomó része jóval a 400-as
érték, az ésszerűség és az intellektus szintje alatt áll. Könnyen befolyásolhatók szentimentális
érveléssel, nevetséges érzelgősséggel és jelmondatokkal. A bírók ártatlanokat ítélnek el, a szavazók
pedig képtelen törvényekre mondanak igent, amelyek egyértelműen alkotmányellenesek. Már
pusztán a hétköznapi ügyekben is ilyen komoly tévedések fordulnak elő, a spiritualitás
vonatkozásában pedig az elme még kevésbé megbízható. Nincs semmilyen tapasztalaton alapuló
bizonyossága, amely alapján elindulhatna, ezért rendszerint vakon követi a társadalmi, nemzeti vagy
családi példákat. … A spirituális tanítások felméréséhez alapvetően két meghatározás is elegendő,
az egyik a tanító, a másik pedig a tanítások értékét állapítja meg. E két számérték rendkívül értékes
alapot ad megértésükhöz, ami korábban nem állt sem a tanítók, sem a tanítványok rendelkezésére.”
(David R. Hawkins)
"…elengedhetetlen leellenőriznünk saját magunk számára minden olyan tanítás kalibrációs szintjét,
amelyre az életünket és spirituális hitünket rábízzuk. Kétféle tanító létezik. Van az integritással
rendelkező intelligens tanító, aki tanult az igazságról, és hitelesen számol be róla, de még nem
tapasztalta azt meg teljes mértékben. Az ilyen tanítók gyakran a felsőbb 200-as és 500-as szintek
között kalibrálnak és kiváló oktatók. Ebben az esetben a tanított igazság szintje számszerűen
különbözni fog a tanító kalibrált tudatszintjétől; ennek ellenére az ilyen tanítók nagy szolgálatot
tesznek, mert jól és hitelt érdemlően tanítanak bizonyos spirituális gyakorlatokat. Hasonlóak azokhoz
a síoktatókhoz, akik nem feltétlenül síztek minden nehéz pályán. Vannak nagyon jó sízők, akik
nagyon gyenge síoktatók. Beethoven nagyszerű zeneszerző volt, de valószínű nem volt kiemelkedő
zongoratanár. Ugyanígy vannak megvilágosult bölcsek is, akik nincsenek pedagógiai tehetséggel
megáldva. Rövid tanításaik jelképesek és nem eléggé összefüggőek ahhoz, hogy könnyen érhetők
legyenek. A másikfajta tanító az, akinek megvilágosult volta mindenki számára hiteles. Vannak
köztük, akik nem beszélnek folyékonyan, de segédeik révén kommunikálnak, akik elmagyarázzák a
tanító szavait. Azok a tanítók, akik túlélték az ego halálát, lehet, hogy sok-sok évig képtelenek a
Végtelen Valóságról beszélni. Néhányan k képesek arra, hogy visszatérjenek a világba, legtöbbjük
azonban nem.” (David R. Hawkins)
"Egy tanító vagy egy spirituális út értékének leellenőrzésekor az elsődleges és legfontosabb azt
meghatározni, hogy 200 felett kalibrál-e. Minden szinten találhatók hiteles tanítók és tanítások. Egy,
a 300-as szinteken kalibráló tanítás a hajlandóságot támogatja, és azt, hogy személyes erőnket
lelkesen használjuk. Van, amikor egy lelkes és elkötelezett csoport nagyobb segítségünkre van, mint
a haladó szintű szövegek olvasása. Ha túl nagy az eltérés a saját szintünk és a tanító szintje között,
a hasznos információ nagy része elveszhet, vagy be sem épül." (David R. Hawkins)
"A szintek nem azt jelentik, hogy „jobbak” az alacsonyabb szinteknél, hanem csak a perspektívát
jelzik, valahogy úgy, ahogy a sztratoszféra különböző rétegeiből nézve jellemeznénk a világ külsejét,
vagy ahogy leírnánk az óceán sajátosságait a tengerszint alatti különböző mélységekben.” (David R.
Hawkins)
"K: Mi a helyzet akkor, ha az izomtesztelés módszerét nem tudjuk használni? V: Sokan vannak, akik
tudják, hogyan kell használni az izomtesztelést. Léteznek tudatszint táblázatok, weboldalak és sok
holisztikus gyógyász használja az izomtesztelést, valamint hajlandó másokat is megtanítani annak
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használatára. Az egyszerű „igen-nem” válaszreakció bármelyik naiv gyerekkel működik, ha őket
kérjük fel tesztalanynak. Vannak leckék, műhelymunkák és videók, amelyek bemutatják a technikát.
Dr. John Diamond könyvei részletesen leírják a módszert. A legkönnyebb eljárás azokat a
tanításokat követni, amelyeket már lekalibráltak, és amelyek hitelesnek bizonyultak. Utasítsuk el azt,
hogy bizarr, titkos, vagy pénzért árult igazságok hatása alá kerüljünk, illetve hogy ezek
megtévesszenek minket. Ne feledjük, hogy az alsóbb asztrálvilágok, ahonnan az álspirituális csalók
származnak, azoknak a birodalma, akik Istent megtagadták. Céljuk az, hogy feltartóztassák és tőrbe
csalják a naiv és sérülékeny embert. Egyik kedvenc trükkjük, hogy jámbornak mutatkoznak, és a
vallás ősi személyiségeit idézik azért, hogy a hitelesség aurájának a látszatát keltsék. Jegyezzük
meg, hogy a valódi megvilágosult egyén nem állít olyat, hogy tudatossága valamilyen külső forrásból,
entitásból, „ősi mesterektől” vagy személyektől származik. Isten jelenléte kizárólag az Ő saját
hatalma, amelynek nincs szüksége megerősítésre.” (David R. Hawkins)
"A történelem során számos jól ismert "guru" lett a szex, hatalom és a pénz rabja, akik tetteiket
ravasz észérvekkel leplezték. Azok, akik közszemlére bocsátják a spirituális csapdákat leplező
gazdagságukat, és akik helyeslik az elfojtott szexuális vágyak kiélését, sok követőt vonzanak
magukhoz. Ennek a paradoxonnak az alapját spirituális kutatás segítségével fedtük fel. Gyakori,
hogy egy híres vagy népszerű guru korai írásai elég magasan (általában a felsőbb 400-as szinteken
vagy az 500-as értékek közepe táján) kalibrálnak. Aztán a nagy siker és az elismerés után a guru
kalibrációs szintje meredeken zuhan, van, amikor 200 alá is. Nem szokatlan tehát, hogy nagy az
eltérés a tanító korai írásai és későbbi tudatszintje között. Egyes jelenkori és mostani esetekben, az
ebből származó helytelen magatartás botrányt kavar és riadalmat kelt, a követőknek pedig
tagadáshoz kell folyamodniuk, hogy ésszerűsíteni tudják további engedelmességüket a szekta vagy
a hívek egy csoportja iránt. Bár a hajdani guru saját kalibrációs szintje jelentősen csökkent, az
eredeti írásoké megmarad. Mindemellett a bukott guru személye melletti elkötelezettség
nyilvánvalóan ártalmas. Ez a tény fájdalmasan kiábrándító lehet a volt tanítványok számára, de a
megvilágosodás útja keskeny. Az elkötelezettség Istennek jár ki, nem hírességeknek. Ahogy Buddha
mondta, "Ne készítsetek képet rólam!"." (David R. Hawkins)
"Izomteszteléssel keresztkérdést is feltehetünk annak meghatározására, hogy ez az út (tradíció,
csoport, tanító, tanítás, könyv, stb.) most megfelel-e számomra." (David R. Hawkins)
"A legjobb, ha intuitív módon és vonzalom alapján kiválasztunk egy olyan spirituális tanítót, tanítást
vagy iskolát, amelyre úgy érezzük, hogy rá tudunk hangolódni, és amelynek a hitelességét a
tudatszintek kalibrációs módszerével leellenőriztük." (David R. Hawkins)
"K: Mi az értelme az olyan tanítások elsajátításának, amelyek akkor éppen érthetetlennek tűnnek?
V: Csak az értelem számára tűnnek zavarosnak. A magot elültetik, és a jelölt spirituális aurája
befogadja azt az energiamezőt, amelyet a tanító aurája átad neki. Bizonyos ismeretek már
önmagunkban is átalakító hatásúak. A magasabb igazság felfedésének hatására a psziché
vágyakozni kezd. Buddha észrevétele szerint, ha egyszer valaki hallott a megvilágosult igazságról,
akkor többé soha nem fogja semmi kevesebbel beérni, még akkor sem, ha annak eléréséhez
számtalan élet szükséges." (David R. Hawkins)
"Azt kérni az embertől, hogy valami belső dolgot egy negatív energiamezőben hozzon felszínre, csak
zavart okozna. Ezért csak akkor biztonságos önvizsgálatot, lélekvizsgálatot és lélektisztítást ajánló
spirituális tanítást vagy utat követni, ha energiája pozitív és kalibrációs értéke 540 vagy ennél
magasabb. Nyilvánvaló, mennyire veszélyes lehet egy alacsonyabb szintű tanítás: olyan, mintha
felfeküdnénk a műtőasztalra, és hagynánk, hogy egy olyan sebész nyissa fel a hasunkat, aki nem
képes megoldani azt, amit majd talál." (David R. Hawkins)
"Egy gyógyító energiamezőnek pozitív irányú tanításnak kell lennie, ami legalább 540-en kalibrál."
(David R. Hawkins)
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"A tökéletes tanítónak van türelme elmagyarázni a különféle szintek igazságát, olyan összefüggésbe
helyezve azokat, hogy mindegyik nyilvánvalóvá váljon. Ez a képesség azt jelenti, hogy a tanító jól
ismer minden tudatszintet, és az ezekből adódó gondokat. Továbbá, a tanító azoknak a
kettősségeknek és állásfoglalásoknak, valamint az ezekből származó ellentétpároknak a feloldását
támogatja, amelyek ott állnak mindegyik szint kapujában." (David R. Hawkins)
„… a magasabb igazságról szóló tanítás megfelelő és elég részletes magyarázatával kell szolgálni
ahhoz, hogy a félreértések megelőzhetők legyenek. A történelem során elkövetett hibák a nem
megfelelő mélységű és nem elég széleskörű magyarázatoknak tudhatók be, amelyek miatt az
igazság bemutatásából hiányzik a megértés védelmező támasztéka.”
"Nem kell mindennek 1000-en kalibrálnia, hogy hasznos legyen. Ha itt vagy lent [a tudattérképen],
akkor valami, ami 180-ra kalibrál nagyon jól jön." (David R. Hawkins)
Például az apátia szintjéről a vágyakozás szintjére vihet…
"Ha azt az eredményt kapom valamire, hogy 700, 800 vagy 900, akkor valószínűleg nagyobb
figyelmet és értéket tulajdonítok neki, mint arra, ami 250-re kalibrál. Viszont lehetséges, hogy mielőtt
arra a [magas] szintre mozdulhatok, a 250-re kalibrálót szükséges elsajátítanom és tökéletesítenem."
(David R. Hawkins)
"Minden, amire szükség van, az a vak hit, a tanítás igazsága és a tanító integritása, valamint az
elkötelezettség és egy egyszerű gyakorlathoz való ragaszkodás. Míg a tanítványok egy része képes
a hitre és a bizalomra, és gyorsan halad, a gyakoribb az, hogy a spirituális kereső már sok mindent
olvasott, és sokféle spirituális csoportban, szemináriumon részt vett. Ennek eredményeként sok a
kérdésük, és nagy az igényük arra, hogy olyan információhoz jussanak, ami megoldja a gondjaikat.
Sok spirituális kereső meglehetősen nagy tudású, sokféle forrásból hatalmas spirituális műveltségre
tett szert, és abban reménykedik, hogy a különféle adatokat össze tudja egyeztetni. Amit valójában
keresnek, az a tanult valóság belső megélése, ami eddig nehezen volt megfogható. ... Ezeknek a
keresőknek arra van szükségük, hogy a sokféle információt új összefüggésbe helyezzék azért, hogy
azok őket szolgálják, és ne váljanak az érdekes, de mindeddig hatástalan adatok ingoványos
talajává. Ez általában azt jelenti, hogy a kereső értelmileg elsajátította az adatokat, de ezek még nem
értek szubjektív megéléssé. Az ego alapszerkezete még mindig érintetlen marad, bár tartalma
csiszolódott. Az ilyen beteljesületlen keresők aggodalmának alapja az, hogy társadalmunk arra
nevel: céljaink elérése érdekében csupán többet kell tanulnunk. Amikor a kereső felismeri, hogy az
értelem többé nem hasznos eszköz, hanem sokkal inkább akadály, akkor jut el az érettségnek arra a
fokára, ami az elmét meghaladva, akár a szív, akár az elme útján az Istenhez célzottabban vezető
úthoz szükséges." (David R. Hawkins)
"Azért keresel valami mást, mert nem akarod azt csinálni, ami valós. Ez a menekvés egy módja. ...
Minden igazság, amire szükség van ahhoz, hogy elérjük a megvilágosodott állapotokat, a szentséget
és a megvilágosodást, már elmondták és elérhető, minden más csak elkerülés. Minden más egyfajta
elkerülés, ellenállás, tudat alatti ellenállás. Tehát keresni azt, ami nem az igazság, tudat alatt
ellenállás az Igazságnak." (David R. Hawkins)
"Ahogy az Erő növekszik, azok a leírások, amelyek alacsonyabb szinteken helyénvalóak voltak, már
nem megfelelőek." (David R. Hawkins)
"...nem szükséges az igazságot tanulmányoznunk, csupán el kell engednünk azt, ami látszólagos."
(David R. Hawkins)
"...a spirituális munka elsősorban abból áll, hogy az ismertnek véltet elengedjük az ismeretlenért,
bízva azoknak az ígéretében, akik ezt megtették..." (David R. Hawkins)
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"Minden tanítás azzal végződik, hogy „adj át mindent Istennek, bármi történjen is”. Tehát egyetlen
könyvre van szükséged, ami egy mondat hosszú.” (David R. Hawkins)
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Tudat kalibrációs kutató technika ("kalibráció”)

-- NEHÉZSÉGEK ÉS CSAPDÁK -Ez a téma határtalan. A nagy tanítók - köztük Hawkins - tanításaikban az emberi léttel járó,
számtalan formában megnyilvánuló szenvedés enyhítésére és meghaladására mutatnak rá.
"A menekvés az érzések elkerülése figyelemelterelésen keresztül. … Az eszképizmus - mint a
valóság elöli menekülés - a befelé figyelés elkerülésének társadalmilag elnézett módja. Az emberek
mindenre képesek, hogy tudattalanok maradjanak. … Az emberek meg vannak rémülve attól, hogy
szembenézzenek önmagukkal. Még egy pillanatnyi egyedülléttől is rettegnek. Így folyamatosan
kényszeres tevékenységekhez nyúlnak: végeláthatatlanul keresik mások társaságat, beszélnek,
SMS-eznek, olvasnak, zenélnek, dolgoznak, utaznak, várost néznek, vásárolnak, sokat esznek,
szerencsejátékot játszanak, moziba mennek, nyugtatókat szednek, drogoznak, koktélpartikra járnak.
A menekvés fent említett mechanizmusai közül sok hibás, feszültséggel teli és hatástalan.
Mindegyikük egyre több energiát követel magának. Hatalmas mennyiségű energia szükséges, hogy
a mélyben tartsa a tudatosan vagy tudattalanul elfojtott érzések növekvő nyomását.” (David R.
Hawkins)
"Mindenki elkeseredett, bár úgy tűnik, néhányan nyugodtabban viselik. „Nem értem, mit kell annyit
problémázni rajta” - mondják. „Az élet nekem egyszerűnek tűnik.” Pedig annyira félnek, hogy még
csak oda sem mernek pillantani." (David R. Hawkins)
"E belső zűrzavar következtében az átlagember szükségszerűen mindig tudattalan marad. Érdekes
megfigyelni a módszert, amelyet ennek elérésére az elme kiötlött. Láthatjuk, ahogy valaki a reggeli
ébredés után bekapcsolja a rádiót vagy a tévét, hogy figyelmét az énjéről és annak mentális
fecsegéséről azonnal elterelje. A szórakoztatás dacára a gondolatok és az érzések mégis
hajlamosak visszakúszni, amíg az elme teljes mértékben elkezd foglalkozni a napi teendőkkel, a
munkával, a különböző megvalósítandó tervekkel vagy a kedvteléseivel. Kezdetét veszi a testtel való
foglalatosság - fogmosás, mosakodás, parfümözés, púderezés, dezodorozás, az aznapi ruha gondos
kiválasztása. A ruha kiválasztása kapcsán felmerül a napi menetrend, annak zsúfoltságával és
eseményeivel együtt, amelyeket mind bele kell sűríteni ebbe az egyetlen napba: időpontok,
telefonhívások, megbízások, társadalmi és családi kötelezettségek, e-mailek végeláthatatlan sora.
Munkába menet az útitársainkkal való csevej, az autórádió hallgatása, a telefonhívások, az üzenetek
vagy éppen az újság átfutása a metrón. A munkahelyre érve a nap külső eseményei kötnek le
bennünket teljesen: a cég, az üzlet, az alkuk, a megállapodások, a kellemetlenségek, a
manipulációk, a szakadatlan hajsza a hatalomért vagy a vállveregetésért, és a túlélés miatti
szüntelen félelem. Mindezt az a vágy hajtja, hogy valahogy értelemre és biztonságra leljünk, valamint
hogy növeljük önbecsülésünket, és bármilyen eszközzel bebiztosítsuk az érzést, hogy érdemesek
vagyunk valamire. Addig nem is igazán döbbenünk rá a küszködés eszeveszettségére, amíg
valamilyen külső esemény hirtelen rá nem kényszerít bennünket arra, hogy felhagyjunk vele. Ekkor
szembesülünk a belső ürességgel, amelyet regények, magazinok, tévéprogramok és webes
tartalmak szakadatlan fogyasztásával kompenzálunk. Az ürességet esetleg állandó partizással,
kábítószerekbe való menekvéssel, bódító italokkal, filmnézéssel vagy egyéb szórakozás
hajszolásával kerüljük el. Szinte bármit hajlamosak vagyunk megtenni, csak ne kelljen szembenézni
a belső üresség érzésével. Önmagukban semmi probléma sincs ezekkel a tevékenységekkel. Mi

78

csakis a tudatállapotot, a tudatosságot, valamint azt a módot kívánjuk megvizsgálni, ahogy ezeket a
tevékenységeket észleljük, hajszoljuk és megtapasztaljuk. A belső szabadság állapotában
ugyanezek az események és élmények teljesen eltérő jelentőséget nyernek." (David R. Hawkins)
"A fájdalom azért létezik, hogy segítse a fejlődést, halmozódó hatásai vegül új irányba
kényszerítenek bennünket, bár a változás igen időigényes folyamat lehet. Hányszor kell a mélypontra
süllyednünk, hogy mielőtt megtanulnánk a leckét? Talán több ezerszer...” (David R. Hawkins)
"Ezek szerint az élet sok-sok milliónyi tapasztalása közül csak nagyon kevésből tanulunk. A
bölcsességhez vezető út hosszú és fájdalmas, s csak kevesen hajlandók lemondani megszokott
nézeteikről, még ha azok tévesek is, a változással és a fejlődéssel szemben jelentős ellenállás
tapasztalható. Úgy tűnik, a legtöbben inkább meghalnának, mint hogy megváltozzanak azon
hitükben, amelyek alacsonyabb tudatszinteken tartják őket.” (David R. Hawkins)
Megnyugtató, hogy "Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az
nincs biztosítva." (David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"A részleges és korlátozott állásfoglalás kelti a "problémának" nevezett illúziót. A valóságban olyan
dolog, hogy probléma, nem lehetséges, csupán olyan, amit akarunk, és olyan, amit nem. A
szenvedés az ellenállás következménye." (David R. Hawkins)
"A probléma megoldás leggyorsabb módja a más kontextusba helyezés [átkeretezés], egy magasabb
energiamezőbe. Az átkeretezés „problémából”:
- kihívásba
- lehetőségbe
- indítékba vagy ösztönzésbe a tanuláshoz
- ajándékba
- áldásba
- az Isteni Tökéletesség kifejeződésébe, a kibontakozó pillanatban
- „problémák nem léteznek”-be." (David R. Hawkins)
IGAZ: bármilyen problémád is legyen az életben, ha alkalmazod a 12 lépést, az megoldja
“A negativitás nem a helyzetekben vagy az eseményekben keresendő, hanem abban, ahogyan látjuk
azokat, és ahogyan reagálunk rájuk. Ha a negatív érzéseket tudomásul vesszük és elengedjük,
akkor a helyzet is hirtelen más színben fest, és ami addig lehetetlennek tűnt, most könnyedén
kezelhető, megoldható, sőt egészen hasznavehető lesz.” (David R. Hawkins)
A tudatszintnek és az aktuális érzelmi állapotnak megfelelő az észlelés és a reakció.
1. PÉLDA: az észlelés változása
"Képzeljünk el egy csavargót az utcasarkon. Felkapott, nagyvárosi negyedben egy impozáns, ódon
stílusú ház sarkának támaszkodva szakadt öltözékű öregember álldogál. Nézzük meg őt az egyes
tudatszintek nézőpontjából, és figyeljük meg a különbségeket!
Szégyen: A csavargó egy koszos, gusztustalan, szégyenletes valaki.
Bűntudat: Őt hibáztatják állapotáért. „Megérdemli a sorsát, valószínűleg amúgy is lusta semmirekellő,
aki kihasználja a hajléktalanoknak nyújtott segítséget.”
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Apátia: A sorsa kétségbeejtőnek tűnik. Ő a terhelő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a társadalom
semmit sem tud tenni a hajléktalanság ellen.
Bánat: Az öregember tragikus, barátok nélküli elhagyatott alaknak látszik.
Félelem: Valószínűleg fenyegető jelenségnek látnák, aki veszélyt jelent a társadalomra. Talán
rendőrt kellene hívniuk, mielőtt valami bűncselekményt követ el.
Vágy: Nyugtalanító problémát testesíthet meg: „Hát miért nem tesz már valaki valamit?”
Harag: Az öregember talán erőszakosnak tűnik, de az is lehet, hogy dühösek leszünk, amiért
létezhetnek ilyen állapotok.
Büszkeség: Kínos jelenségnek tűnhet vagy olyasvalakinek, akiből hiányzik az önmaga jobbá
tételéhez az önbecsülés.
Bátorság: Talán késztetést érzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy van-e a közelben
hajléktalanszállás, hiszen szegény fickónak csak egy állás kell és egy hely, ahol meghúzhatja magát.
Pártatlanság: A csavargóban nem látunk semmi különöset, sőt talán kissé érdekesnek tartjuk. „Élni
és élni hagyni” – mondhatnánk, hiszen nem árt senkinek.
Hajlandóság: Talán úgy döntünk, hogy odamegyünk, hátha fel tudjuk vidítani az öreg fickót a sarkon;
esetleg vállaljuk, hogy önkéntes munkát végzünk a helyi jótékonysági egyletben.
Elfogadás: A sarkon álló férfi felkelti érdeklődésünket. Valószínűleg érdekes történetet mesélhetne;
kiderülhet, hogy talán olyan okok miatt jutott idáig, amelyeket soha nem érthetünk meg.
Ésszerűség: A gazdaság és a társadalom jelenlegi betegségének a tünetét látjuk benne, netán egy
kitűnő alanyt mélylélektani vagy szociológiai tanulmányhoz.
Szeretet: A magasabb szinteken az öregúr nem csupán érdekesnek kezd tűnni, hanem kimondottan
barátságosnak, majd pedig szeretetre méltónak is.
Béke: Saját énünk ideiglenes kifejeződéseként ismerjük fel.
Ha odamennénk hozzá, a csavargó a tudatszintünktől függően reagálna. Egyesek mellett
biztonságban érzi magát, mások társaságában rémült vagy csüggedt lesz. Akad, aki feldühíti, és
olyan is, akinek jelenléte jó kedvre deríti. Így egyeseket szíve szerint elkerülne, másokat örömmel
üdvözölne. (Ezért mondják, hogy minket tükröz az, akivel találkozunk.) Ennyit arról, hogy miként
határozza meg tudatunk azt, amit látunk, amit tapasztalunk. Ugyanígy az is igaz, hogy miután ezt az
elmeszüleményt az előttünk lévő valóságra illesztettük, olyan módon fogunk reagálni rá, ahogyan azt
az észlelésünk szintje meghatározza. A külső események meghatározhatják a körülményeket, de az
ember reakciójának tudati szintjét nem befolyásolják." (David R. Hawkins)
"Amint azt láttuk, a stresszre való hajlam, illetve a sérülékenység közvetlen kapcsolatban áll érzelmi
világunk általános szintjével. Minél magasabban kalibrálunk a tudattérképen, annál kevésbé adunk
stresszreakciót. Megvizsgálhatunk egy a hétköznapok során gyakran előforduló egyszerű incidenst,
hogy szemléltessük a reagálásbeli különbségeket.
[2. PÉLDA: a reakció változása]
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Vegyük például azt az esetet, hogy éppen leparkoltuk a kocsinkat, és amikor kiszállunk, valaki tompa
csattanás kíséretében nekitolat. A lökhárító és az első sárvédő is behorpadt. Lássuk, mit
mondanának a különböző tudatszintek ebben a helyzetben.
Szégyen: „Milyen kínos! Olyan béna sofőr vagyok, még parkolni sem tudok. Soha semmire sem
leszek jó.”
Bűntudat: „Ezt jól megérdemeltem. Hogy én milyen ostoba vagyok! Ügyesebben kellett volna
parkolnom.”
Apátia: „Miért van ez? Mindig ilyenek történnek velem. Amilyen a formám, még a kárt sem fogom
tudni behajtani. Semmi értelme beszélni vele. Csak beperelne. Az élet pocsék.”
Bánat: „Összetörtem az autót. Már sosem lesz ugyanolyan. Az élet kemény. Egy rakás pénzt fogok
most elveszíteni.”
Félelem: „Ez a pasas biztosan tajtékzik. Attól tartok, még megüt. Nem merek ellenkezni, még a
végén beperel. A kocsi sem lesz már a régi. Az autószerelők meg állandóan átvernek. A biztosító
úgysem akar majd fizetni, és a végén ott maradok egyedül a csávában.”
Vágy: „Ezen még kereshetek is. Azt hiszem, úgy kéne tennem, mint akinek megsérült a nyaka. A
sógorom ügyvéd, kiperli a vagyonából. Kárbecslést majd egy drágább helyről szerzek be, a kocsit
pedig egy olcsóbb helyen javíttatom meg.”
Harag: „Átkozott idióta! Móresre tanítom ezt a pasast. Megérdemelné, hogy orrba vágjam. Ezért
bűnhődni fog, kiperlem a vagyonából. Forr a vérem. Szétvet a düh. Meg tudnám fojtani ezt a
szemetet!”
Büszkeség: „Hát miért nem figyelsz oda, te ostoba! Istenem! A világ tele van ilyen kétbalkezes
barmokkal! Hogy merészeli összetörni az autómat! Mit képzel, ki ő? Valószínűleg olcsó biztosítást
kötött; hála Istennek, az enyém a legjobb.”
Bátorság: „Nos, mindkettőnknek van biztosítása, megírjuk a betétlapot és majd elintézem.
Kellemetlen, de majd megoldom. Beszélek a sofőrrel, és bíróság nélkül, egymás közt elintézzük.”
Pártatlanság: „Ilyen dolgok előfordulnak. Nem vezethetsz évente 30 000 kilométert koccanás nélkül.”
Hajlandóság: „Hogyan tudnám valamelyest megnyugtatni ezt a pasast? Nem kellene rosszul éreznie
magát emiatt. Szépen kitöltjük a betétlapot, és ennyi az egész.”
Elfogadás: „Lehetett volna sokkal rosszabb. Legalább senki sem sérült meg, csak anyagi kár
keletkezett. Majd a biztosító elintézi. A pasas, gondolom, zaklatott. Persze ez csak természetes. Az
ilyen dolgokról senki nem tehet. Hála Istennek, nem én irányítom a világegyetemet. Ez csak egy apró
kellemetlenség.”
Ésszerűség: „Nézzük gyakorlatiasan. Szeretném minél gyorsabban elintézni, hogy mehessek a
dolgomra. Mi a probléma leghatékonyabb megoldása?”
Szeretet: „Remélem, nem túl ideges. Majd megnyugtatom. Áh, nyugalom, nincs semmi baj – mondja
a másik sofőrnek. – Mindkettőnknek van biztosítása. Tudom, milyen ez, velem is előfordult már. Csak
egy apró horpadás volt, és egy nap alatt meg is javították. Ne aggódjon! Ha nem akarja, ne töltsünk
ki betétlapot. Megegyezhetünk másképp is, és akkor nem emelkedik a biztosítási díja.” Majd az
emberi bajtársiasság jegyében vállára téve a kezét nyugtatja a zaklatott sofőrt: „Rá se rántson!”
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Béke: „Hát micsoda véletlen! Épp meg akarom javíttatni a lökhárítót, furcsán zörög, és már volt rajta
egy horpadás. És most ingyen meg tudom javíttatni. Mondd csak, te nem Gyuri sógora vagy? Pont
téged kerestelek. Volna egy nagyobb munka, és azt hiszem, te alkalmas vagy rá. Mindketten jól
járnánk. Úgy látom, te el tudnád végezni nekünk a háttérmunkát. Mit szólnál ahhoz, ha egy csésze
kávé mellett mindent megbeszélnénk? Apropó, itt vannak a biztosítási adataim. Nem mondod, hogy
ugyanannál a cégnél van biztosításunk! Micsoda véletlen! Minden a lehető legjobban alakul. Semmi
gond.” (A koccanást máris elfelejtette, és dudorászva elsétál újdonsült barátjával.)
A fentiek éppen azt szemléltetik, amit boncolgatunk. Mi magunk teremtjük a feszültséggel teli
reakciókat, méghozzá annak következményeként, amit az elménkben tartunk. Az elfojtott érzések
meghatározzák a hitrendszereinket, valamint az önmagunkkal és a másokkal kapcsolatos
észlelésünket. Ezek szó szerint történéseket és véletlen eseményeket teremtenek a világban, amiket
aztán megfordítunk, és a reakcióinkért hibáztatunk. Ez az illúziók önmegerősítő rendszere. Erre
utalnak a felébredett bölcsek, amikor azt mondják, hogy „egy illúzióban élünk”. Mindössze a saját,
világra vetített gondolatainkat, érzéseinket és hiedelmeinket tapasztaljuk meg, és ezek hozzák el azt,
amit megtörténni látunk.
A legtöbb ember alkalomadtán mindegyik tudatszintet megtapasztalja, de általában hajlamosak
vagyunk hosszabb ideig főként az egyik vagy a másik szinten működni. Az emberek zömét teljesen
leköti a túlélés, és annak kifinomult formái, ezért elsősorban a félelem, a harag és a gyarapodás
vágyát tükrözik. Még nem tapasztalták meg, hogy a szeretetteljesség a leghatékonyabb túlélési
eszköz." (David R. Hawkins)
"Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy csalódottak leszünk
miatta." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Az észlelést az igazlátás váltja föl, ami lehetővé teszi minden létező eredendő értékének a
tudatosítását. A szeretet isteni minőség, és mint ilyen, a Lényegre, tehát mások szeretetre méltó
voltára világít rá. ... Az ítélkezéstől való megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét,
mint ahogy az is, ha lemondunk a másokkal szemben támasztott elvárásainkról. ... A szeretet
akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R. Hawkins)
"Megtanuljuk, hogy az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk
minden létező értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét.” (David R. Hawkins)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
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Szenvedés:
"Amit te katasztrófának látsz, az természetéből adódóan isteni könyörületesség, amely abban a
kegyelemben részesít, hogy jóvá teheted azt a negatív karmát, ami különben a pokolba juttatott
volna, és ezt most jóvá teheted. Köszönöm Uram, hogy megváltottál." (David R. Hawkins)
"...ami az ego számára veszteségnek tűnhet, az valójában a lélek számára győzelem (mivel egy
karmikus adósságtól megszabadulva a mező kitisztul, és így a tudat tovább fejlődhet).” (David R.
Hawkins)
A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával és megbocsátással.
"A szenvedés csak az egót szolgálja. Mi haszna is lenne belőle Istennek, akinek nincsenek
szükségletei, nincsenek érzelmei, és akinek semmilyen öröme sem telik az emberi gyötrelemben?"
(David R. Hawkins)
"A részleges és korlátozott állásfoglalás kelti a "problémának" nevezett illúziót. A valóságban olyan
dolog, hogy probléma, nem lehetséges, csupán olyan, amit akarunk, és olyan, amit nem. A
szenvedés az ellenállás következménye." (David R. Hawkins)
"A probléma megoldás leggyorsabb módja a más kontextusba helyezés [átkeretezés], egy
magasabb energiamezőbe. Az átkeretezés „problémából”:
- kihívásba
- lehetőségbe
- indítékba vagy ösztönzésbe a tanuláshoz
- ajándékba
- áldásba
- az Isteni Tökéletesség kifejeződésébe, a kibontakozó pillanatban
- „problémák nem léteznek”-be." (David R. Hawkins)
IGAZ: bármilyen problémád is legyen az életben, ha alkalmazod a 12 lépést, az megoldja
"...a szenvedés nem a spirituális út sajátossága, hanem szigorúan annak ellenállásából fakad."
(David R. Hawkins)
"A fájdalmas érzelmek feldolgozásában hasznos erőforrást jelent, ha az egész emberiséggel
azonosulunk, és megértjük, hogy a szenvedés egyetemes, az emberi lét és az ego evolúciójának
természetes jelensége." (David R. Hawkins)
“Minden szenvedés hiábavalóság, amelyben a személyiség különböző aspektusai játsszák a vádló,
a vádlott, a bíró és az esküdtszék szerepét. Az embernek nehéz elképzelnie, hogy Isten nem bíró.”
(David R. Hawkins)
"Bár látszólag tiltakozik [az ego] a szenvedés ellen, belül örömmel fogadja." (David R. Hawkins)
"Az egónak kegyetlen öröme telik a szenvedésben, valamint a büszkeség, a harag, a vágy, a
bűntudat, a szégyenérzet és a bánat integritás nélküli szintjeiben. A szenvedés titkos öröme
függőséget okoz." (David R. Hawkins)
"A hamis egó/én éppen természeténél, felépítésénél és tulajdonságainál fogva képtelen békére
vagy igazi boldogságra lelni. Legfeljebb a feltételekhez kötött élvezetet tapasztalhatja meg, amelynek
megszűnése bánatot okoz neki és ismét boldogtalanná teszi." (David R. Hawkins)
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"Az ego nem ellenség, amelyet le kell győznünk, mindössze meg nem vizsgált észlelési szokások
gyűjteménye." (David R. Hawkins)
"A könyörületes megértés oldja fel az egót." (David R. Hawkins)
"Ha közelebbről megvizsgáljuk az emberi életet, akkor látjuk, hogy az lényegében egy hosszú és
fáradságos küszködés, hogy megmeneküljünk a belső félelmektől és elvárásoktól, amelyeket a
világra vetítünk. A küzdelmeinket ünnepi időszakok tarkítják, amikor átmenetileg ugyan
megmenekülünk a belső félelmektől, azonban azok továbbra is ott vannak és várnak ránk. … Félünk
ezektől a mélyen szunnyadó érzésektől, ugyanis nincs olyan tudatos mechanizmus, amellyel kezelni
tudnánk őket, feltéve, hogy hagyjuk a felszínre jönni őket magunkban. Mivel félünk szembenézni
velük, folyamatosan gyűlnek...” (David R. Hawkins)
"Belátásra gyakran fájdalmas leckék által jutunk." (David R. Hawkins)
"Pl. a Közel-Keleten már évezredek óta bajok vannak és valószínűleg továbbra is lesznek. Miért?
Mert egy bizonyos célt szolgál. Akkor is, ha e Földön az élet purgatóriumszerű, egyáltalán nem
mennyei. Ha te és az emberi élet ezen a bolygón a purgatórium egyik aspektusa, akkor ami
számunkra szörnyűségesnek tűnik, az szükséges. Ha már eleged volt a szenvedésből, csak akkor
mondod: „Kell legyen ennek valami jobb módja is!”. Csak amikor rájössz, hogy te magad
ragaszkodsz a gyötrelemhez, csak akkor mondasz le végleg róla. Ahogy a lélek megjárja a
mélységeket, és Istent választja, ahelyett, hogy megalomániás módon önmagát – mint egót –
imádná. Ezek szerint tehát még magának az emberi életnek a célját sem ismerjük, az élet során
történtek miértjéről nem is beszélve. ... „Az emberi élet célja - amilyennek mi ismerjük ezen a bolygón
– elsősorban purgatóriumi.” (IGAZ) Ne aggódj a purgatóriumért! Már benne vagy." (David R.
Hawkins)
“A fájdalom azért létezik, hogy segítse a fejlődést, halmozódó hatásai végül új irányba
kényszerítenek bennünket, bár a változás igen időigényes folyamat lehet. Hányszor kell a mélypontra
süllyednünk, hogy mielőtt megtanulnánk a leckét? Talán több ezerszer...” (David R. Hawkins)
"Ha például erősen összpontosítunk a fájdalomra, kitartóak vagyunk és nem állunk ellen, a
fájdalom tulajdonképpen megszűnik. ... Ha hajlandóak vagyunk átadni "magunkat" neki, elfogadni, és
teljesen felhagyni a folyamatos ellenállással, a szenvedés, de gyakran maga a fájdalom is
megszűnik." (David R. Hawkins)
fájdalomnak való ellenállás: kb. 150
"A fájdalom és a szenvedés nem azonos egymással." (David R. Hawkins)
"Nem szenvedünk a fájdalomtól, ha a fájdalomnak nem állunk ellen." (David R. Hawkins)
"A spiritualitásnak e folyamata, amely során átvergődünk az akadályokon, néha fájdalmasnak
tűnhet; ez csak átmeneti. A tévedések újra előbukkannak, és egy magasabb megértés szintjéről más összefüggésbe helyezve - megoldhatók." (David R. Hawkins)
"Az Istennek szentelt élet ugyanakkor végtelenül önkiteljesítő, míg a nyereséghajhász élet tele van
buktatókkal és szenvedéssel." (David R. Hawkins)
"A hajlandóság segíti a szándékot, és megkönnyíti a spirituális fejlődés folyamatának letisztulását,
amihez gyakran az szükséges, hogy szembenézzünk a belső diszkomfort érzésével a magasabb cél
érdekében. A hajlandóság többletenergiákat mozgósít, amelyek az akadályok és ellenállások
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leküzdéséhez szükségesek. A kitűzött cél érdekében azt is vállalnunk kell, hogy a nehéz időszakokat
is eltűrjük." (David R. Hawkins)
"A 800-as, 900-as szinteken a fizikai kellemetlenség nagymértékben fokozódik." (David R.
Hawkins)
"Spirituális elsősegély
Hogy egy lelki zavart megszakítsunk:
1. Ütögessük meg a Thymus mirigyet (csecsemőmirigy). A thymus a szegycsont felső része
mögött található. (Lásd pl. http://www.sott.net/image/s14/298964/full/thymus_gland.jpg.)
Ütögessük meg azt a területet zárt tenyérrel (ökölbe szorított kézzel) miközben háromszor,
ritmusosan azt mondjuk “Ha-ha-ha”. Kis szünet után ismételjük meg háromszor. Mosolyogjunk
miközben csináljuk és képzeljünk el valakit, vagy valamit, akit/amit szeretünk. Ez lehet egy
isteni személy vagy akár az illető kedvenc háziállat is. (A thymus az akupunktúrás
energiahálózat irányítója és összefüggésben van az egyén immunrendszerének
egészségével, ami stressz alatt elfojtás alá kerül.) Ezt a módszert eredetileg Dr. John
Diamond tanította.
2. Ezután “lélegezzünk fel spirituális energiát” a gerinc aljától a korona csakrába. Minden
belégzésnél képzeljük el, hogy fény (a spirituális energia) a gerinc tövétől a feláramlik a
koronacsakrához. Akár pár ilyen lélegzetvétel észrevehető változásokat okoz.
3. Miközben csináljuk a légzést, gondoljunk az “Om”-ra vagy mondjuk ki magunkban, hogy “Om”.
4. Képzeljünk el valakit, akit szeretünk.
Miközben ezzel a folyamattal foglalatoskodunk, keressük meg a szívünkben a hajlandóságot, hogy
mindent feladjunk Istennek és mindenek felett, megújítsuk odaadásunkat. " (David R. Hawkins)
"A legalapvetőbb, legegyszerűbb és leghatékonyabb légzőgyakorlat abból áll, hogy a spirituális
energiát a gericcsatornán felfelé belélegezzük; ez a gyökércsakrától vagy az alsóbb csakráktól feljut
a szív-, a harmadik szem vagy a koronacsakráig. Ez az alaptechnika, amit sok spirituális iskolában
használnak, abból áll, hogy egyszerűen elképzeljük, amint az energia minden belégzéskor felfelé
áramlik a gerinccsatornán. Eközben az energiát egy magasabb helyre áramoltatjuk. Ezt a gyakorlatot
gyakran használjuk a szertartásos meditáció kezdeti szakaszában, de önmagában is lehet
meditációs gyakorlat. Amint a tudat fényét a gerincoszlop mentén a felsőbb csakrák felé áramló
energiaként elképzeljük, majdnem azonnal érezni fogjuk, hogy az energia elmozdul, és a belső
érzékelés megváltozik. A test hagyományos csakráin kívül vannak még spirituális energiatestek a
koronacsakra felett is. Az energiát fel tudjuk húzni a felsőbb csakrákon keresztül, és elképzeljük,
amint a koronacsakrán át behatol a magasabb szellemtesteinkbe, onnan pedig tovább Isten felé. Az
energiát általában fényként vagy isteni eredetű fénylő szeretetenergiaként képzeljük el.” (David R.
Hawkins)
"K: Mennyire értékesek a légzőgyakorlatok? V: Különösen akkor hasznosak, ha rájövünk, hogy
"elakadtunk" egy alsóbb szinten, és túl sok energia halmozódott fel az alsó csakrákban. ... A
gyökércsakrában szexuális energia halmozódhat fel. A gyűlölet, az irígység, a féltékenység, a
bosszú és a rosszindulat energiái a lépben gyűlnek meg, míg az ambíció, a nyereségszerzés, a
kontroll, az agresszió és az önzés energiái a napfonatban összpontosulnak. A szív a szeretet és a
megbocsátás központja. A torok a kommunikációval, az önkifejezéssel és a kreativitással van
összefüggésben. A harmadik szem vagy szemöldökcsakra a spirituális látásmóddal, a koronacsakra
pedig az Isten-tudattal függ össze.” (David R. Hawkins)

85

"Vannak olyan speciális problémák is, amelyek esetében a légzőgyakorlatok nagyon hasznosak
lehetnek. Például akinek rögeszméje a szex, annak enyhülést hozhat, ha a gyökércsakrájából az
energiát légzésével felfele továbbítja, a felsőbb energiaközpontokba. Hasonlóképpen, akit
megoldhatatlannak tűnő gyűlölet, féltékenység, mások okolása, neheztelés vagy bosszúvágy tart
fogva, annak megkönnyebbülést jelenthet, ha a lépcsakrát blokkoló mértéktelenül sok energiát
légzésével felfele irányítja. A túlzottan ambíciós, anyagias vagy kapzsi embernek az válik hasznára,
ha a napfonatban felhalmozódott energiák nyomása csökken. A csalódott embernek az hoz
enyhülést, ha a szívből az energiát légzésével a harmadik szemhez vagy a koronacsakrához viszi fel,
hogy a személyhez fűződő szeretet energiája (ahol a veszteséget észlelte) Isten iránti szeretetté
alakuljon, amit sohasem lehet elveszíteni. Annak a személynek, aki spirituális megértésnek,
tudatosságnak vagy igazlátásnak van híján, a homlok- vagy harmadikszem csakrába kell feljuttatni
több energiát.” (David R. Hawkins)
"...egy kutya tíz évvel meghosszabbíthatja az életünket. A szeretet, a gyengédség, a törődés és a
baráti kapcsolat, amit egy kutya jelent, mérsékli a stressz negatív hatásait. A szeretet endorfinokat és
életenergiát szabadit fel, és gyógyító balzsam a stressznek kiszolgáltatott életre.” (David R. Hawkins)
"Idézzük fel a szokványos mechanizmusokat, amelyeket az elme tudatosan használ az érzelmek
kezelésére, nevezetesen a tudatos (vagy épp tudattalan) elfojtást, az érzelemkinyilvánítást és a
menekvést. E mechanizmusok csak akkor ártalmasak, ha mindenféle tudatos szándék nélkül
alkalmazzuk azokat. Ha elsöprő erejű érzelmek árasztanak el minket, hasznos lehet e
mechanizmusokhoz nyúlni, de fontos, hogy ezt tudatosan tegyük. A manőver célja az, hogy
csökkentsük az érzelem elsöprő tömegét azért, hogy szét tudjuk azt szedni, így apránként el tudjuk
majd engedni. (A folyamatot később külön részletezzük.) Ebben az esetben így rendben van, ha
tudatosan tolunk félre annyi érzelmet, amennyit pillanatnyilag csak tudunk. Az érzelem intenzitása
csökkenthető, ha azt megosztjuk egy közeli baráttal vagy mentorral. Az érzelem puszta kifejezésével
az azt tüzelő energia valamelyest csökken. Ilyen körülmények közt még az is rendben van, ha
tudatosan folyamodunk menekvési mechanizmusokhoz, például ha emberek közé megyünk azért,
hogy eltávolodjunk a feldúltságtól, vagy ha játszunk a kutyával, tévét nézünk, moziba megyünk,
zenélünk, szeretkezünk, vagy egyéb szokásaink valamelyikéhez folyamodunk segítségért. Amikor az
érzés mennyisége és intenzitása mérséklődött, jobb a szituáció apró aspektusainak elengedésével
kezdeni, mintsem a téma egészével és az ahhoz társult érzelemmel birkózni." (David R. Hawkins)
"...érzéseink végső soron a saját választásainkat tükrözik." (David R. Hawkins)
"...saját választásunknak köszönhetően vagyunk jelen helyzetünkben." (David R. Hawkins)
"Nem kényszerít semmi, hogy egy kellemetlen emlék miatt megbántva érezzük magunkat, és nem
kötelező átadni magunkat a jövő miatti aggodalomnak. Ezek csupán lehetőségek. Az elme olyan,
mint egy televíziókészülék, válogathatunk különféle csatornái között, és nem kell engednünk
semmilyen gondolat csábításának. Kísértésbe eshetünk, hogy sajnáljuk magunkat, haragosak
legyünk vagy aggodalmaskodjunk. Ezeknek a lehetőségeknek egytől egyig az adja leplezett
vonzerejét, hogy egyfajta belső elégtételt vagy titkos kielégülést kínálnak, ami miatt az elme
gondolatait csábítónak találjuk." (David R. Hawkins)
"K: Az ego programjai csak akkor működnek, ha titkos öröm származik belőlük? V: Ez a titok nyitja. A
nyereség nem más, mint a kellemesen kielégítő jutalom haszna.” (David R. Hawkins)
"A tudat egyik törvényszerűsége, hogy csak akkor vagyunk egy negatív gondolat vagy hiedelem
hatásának kitéve, ha azt magunkra nézve tudatosan érvényesnek tartjuk. Szabadon dönthetünk úgy,
hogy nem dőlünk be egy negatív hiedelemnek.” (David R. Hawkins)
"Az alsóbb tudatszintek estében látható, hogy az illető túlélését valami olyan rajta kívül álló dologtól
teszi függővé, ami mindig átmeneti természetű. Egy dolgot bizonyosan tudunk a világról, azt, hogy
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minden változik. Következésképpen, ha boldogságunk vagy túlélésünk forrását valami rajtunk
kívülállóba, mint például munkahelyünkbe, a tulajdonunkba vagy egy bizonyos kapcsolatba
helyezzük, akkor csupán egészségünk elvesztésére rendezkedünk be, mert ezt rögtön a
veszteségtől való félelem követi. Még ha ez nem is tudatosodik bennünk, ha boldogságunk forrása a
titulusunk, a pozíciónk, a lakhelyünk, az autónk, vagy éppen testünk szépsége, akkor sérülékenynek
érezzük magunkat. A sérülékenység a tudatalattinkban van, ahol nagy mennyiségű félelem
halmozódik fel. Ennek eredményeként életünk örökösen önmagunk megerősítésére összpontosul,
valamint arra, hogy védekezzünk azoknak a dolgoknak az elvesztése ellen, amelyekre a túlélésünket
alapoztuk." (David R. Hawkins)
"Minden bánat és búslakodás pszichológiai alapja, a kötődés. A kötődés és függőség azért bukkan
fel, mert hiányosnak és elégtelennek érezzük magunkat; ezért tárgyakat, embereket, kapcsolatokat,
helyeket és elképzéseket keresünk, hogy kielégítsék a belső szűkséget. És mivelhogy tudattalanul
arra használjuk ezeket a dolgokat, hogy egy belső igényt elégítsenek ki, végül az „enyém”-mel
azonosítottként végzik. Ahogy több energia árad beléjük, a külső tárgyakkal való azonosulás, mint az
„enyém”, átalakul az „én” egy tényleges meghosszabbításává. Így a tárgy, illetve a személy
elveszítését saját énünk és az emocionális háztartásunk egy fontos részének elveszítéseként éljük
meg. A veszteséget önmagunk minőségének zsugorodásaként tapasztaljuk, amit persze a tárgy,
illetve az illető képviselt. Minél több érzelmi energiát fektetünk egy tárgyba, vagy egy egyénbe, annál
nagyobb lesz a veszteségérzet, és annál nagyobb lesz a fájdalom, mely a függőség gúzsának
felszakadásával jár. A kötödések függőséget hoznak létre, és a függőség – természetéből adódóan –
a veszteségtől való félelmet hordozza magában." (David R. Hawkins)
"A stressz abból származik, hogy külső tényezőktől tesszük függővé az életünket, ami az
áldozatszerepből és abból adódik, hogy a saját elménk hatalmát megtagadva boldogságunk forrását
az életünkön kívülre helyezzük. A gyógyulás akkor következik be, amikor a külső tényezőktől
visszavesszük a hatalmat, és ráébredünk, hogy mi és csakis mi hozzuk létre életünk minden
körülményének, eseményének, helyzetének, dolgának vagy személyének az értelmét. Mi hozzuk
létre az értelmet, a saját állásfoglalásunkat és azt, ahogyan rágondolunk. Ez pedig vagy a gyógyulás
forrásává, vagy a betegség forrásává válik. A végeredményt mi határozzuk meg." (David R. Hawkins)
"A haszon és a veszteség csupán az érzékelés tükörképei, és nincs belső valóságuk. Általában véve
úgy tekinthetjük, hogy ami a lélek számára nyereség, azt az ego – legalábbis eleinte – valószínű
veszteségnek tekinti.” (David R. Hawkins)
"Minden komoly önvizsgálat végül felfedi az Énre való ráébredés akadályait. A függőségnek vagy
szükségszerű következményének, az ellenszenvnek a tanulmányozásával időt spórolunk meg;
mindenütt jelenlévő, mindent átható, és minden akadály központi eleme. [A kötödések függőséget
hoznak létre, és a függőség – természetéből adódóan – a veszteségtől való félelmet hordozza
magában.] Ha megvizsgáljuk, felmerül a kérdés, hogy mi a függőség célja? Mindegyikhez egy illúzió
vagy egy képzet társul: biztonság, túlélés, siker, gyönyör stb. A függőség ezen átható jellegének van
valamilyen eredete, vagy gyökre, ami feltárható. Az elme ragaszkodik ahhoz, amit nagyra értékel,
vagy azonosul azzal, beleértve a reményeit, álmait és illúzióit. A ragaszkodás az ego nagyon furcsa
sajátsága, amelynek mindent átható és sokféle formáját úgy lehet teljesen megsemmisíteni, ha
egyszerűen többé nem realitásként hiszünk benne, vagy értékében. Ez a hatalmas lépés
szembehelyezkedik azzal az állapottal, amikor nem vagyunk tudatában függőségeinknek. Az „énhez”
való kötődés alapvető csapda. Elképzelt értéke meglelhető, és az én ahhoz kötődik, amit értékesnek
vél. Megjegyzendő, hogy a kötődés fenntartásához energiára és szándékra van szükség. Az elme
magához a kötődés folyamatához ragaszkodik, amely számára a túlélés eszköze. Az ego
feladásának alapja, hogy hajlandóak legyünk lemondani arról, hogy Istenpótlékként ragaszkodjunk
hozzá, ami csak egy újabb illúzió. A függőség kialakulásának útja a ragaszkodáson át vezet. A
csecsemő ragaszkodik kényelmének és túlélésének forrásához, amit úgy tapasztal meg, hogy
„odakint” van. Aztán már nemcsak a túlélése és boldogsága forrásának hitt külső tényezőktől, hanem
magától a ragaszkodástól válik függővé. Ez figyelhető meg azokban a kismajmokkal végzett
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kísérletekben, amelyeknél az elhagyás pánikfélelmét nagymértékben enyhíti a rongyból készült
pótanya. Az ego ragaszkodik a megszokotthoz, mert azt ismeri. Tehát az elengedés azt jelenti, hogy
szembe kell nézni az ismeretlen bizonytalanságával, ami félelmet kelt. Ragaszkodás tehát nem más,
mint a félelem elkerülése. A csecsemőnek az anya nem pusztán cselekvései által viseli gondját,
hanem az anyai szeret által példázott szándéka és gondoskodása révén. Bár a kisgyerek a lineáris
után nyúl, túlélése a nemlineárisból ered. Ekkor az alapvető leckét vagy megtanulja, vagy nem. A
szeretet és a túlélés forrását egy személlyel társítja, következésképpen a függőség nem más, mint a
túlélés és a boldogság vélt forrásának birtoklására és irányítására tett kísérlet. Az ego aztán választ a
kisajátítási törekvés lineáris anyagiassága és a bizalom, valamint a szeretet nem lineáris valósága
között. … A jutalom, ami a kötődést fenntartja, az lehet, hogy biztonság- és örömérzetet biztosít,
hogy az „igazam van” büszkeségével tölt el, hogy megnyugtat vagy megelégedéssel tölt el, hogy
valamilyen csoporthoz, a családhoz vagy szokáshoz való hűséget jelez, hogy általa elkerülhető az
ismeretlentől való félelem stb. …amikor lemondunk róluk [a függőségekről], akkor rájövünk, hogy a
boldogság forrása magában a lét örömében van, pontosan ebben a pillanatban, és ezen túl pedig
létünk forrásában: Istenben. Illúziókhoz ragaszkodunk. Isten iránti szeretetből lehet lemondani róluk,
ami azt sugalmazza, hogy engedjük el a kényelmesen megszokottat.
K: Mi a helyzet a kellemetlen függőségekkel, amelyek olyan érzelmeket keltenek, mint a bűntudat a
félelem vagy a harag? V: Ezek is egy állásponthoz történő ragaszkodásból keletkeznek. Érdekes
módon gyakran maga az érzelem az elégtétel. Nehéz elfogadni, hogy tudat alatt ezt keressük, ezt
értékeljük. Az elme azt hiszi, hogy úgy „kellene érezni magunkat”, és ezt „megérdemeljük”. Ezek egy
része feltételes reflex. Ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük, megvizsgálhatjuk, hogyan reagálnak
mások másként, és elkezdhetjük megérteni, hogy van más választási lehetőség. … A veszteség
tekinthető megszabadulásnak, a nyereség pedig tehernek. Fontos megjegyezni, hogy az érzelmi
következmények nem kötelezőek, csupán választhatók. Bizonyos érzelmi reakcióknak és
hiedelemrendszereknek nagyon sok „ezt illik érezni” típusú rejtett támasztéka van. … Végül pedig a
teljes rendszerről történő egyetlen mélyreható lemondással a gondolkodási kényszer egészét
elengedjük. Ezután már csak úgy figyelmünk meg mindent, ahogyan az van, és így is „létezünk”
együtt mindennel: hagyjuk, hogy Isten legyen az élet támogatója. Ebben segít, ha megszabadulunk
attól, hogy a részletekkel foglalkozzunk, és ha az élet egészével való kapcsolat mellett döntünk,
annak bizonyos megjelenési formái helyett. … Bármikor el lehet engedni az egész játékot vagy
melodrámát, de ez gyakran elkerüli a figyelmünket. … A humor segít abban, hogy átértékeljük az élet
eseményeit, és abban, hogy elvonatkoztassunk tőlük. A vidámság egy formája, és segít abban, hogy
„úgy viseljük a világot, mint könnyű ruhát”. A humor az emberi élet egészével szemben együtt érzővé
tesz. Feltárja azt a lehetőséget, hogy bevonódás nélkül játsszuk az életet anélkül, hogy kimerítő élethalál harcnak látnánk. … Istenért rajongj, ne hitrendszerekért. Ez az egyedüli valódi döntés, amelyet
meg kell hozni, és amely bármilyen és minden helyzetben alkalmazható. A kérdés mindig az, hogy
legyünk-e a világ hatása alatt, vagy igazodjunk inkább Isten Igazságához. A megvilágosodásra való
törekvés nem olyan, mint a világi siker hajszolása.”
"Csakis saját hitrendszereink korlátoznak minket, és ha elengedjük őket, akkor mi veszi át a
helyüket? Ha a formát elmozdítottuk a tudatból, akkor mi marad? A forma nélküli marad, és annak
belső tapasztalata végtelen, határok nélküli." (David R. Hawkins)
"Az érzéki kötődések nagyon gyakoriak és nehéz azokon felülkerekedni. Próbáld meg anélkül és
rájössz, hogy nincs rá szükséged. Maradj a sóvárgással. Például étel nélkül napokig elvagy. Éld ki a
kötődést. Ki fognak égni. Rendkívül ráfüggtél az érzéki örömökre. Elengedve azokat rá fogsz jönni,
hogy nincs érzéki szükségleted. Ezek állati ösztönök. Boldog lehetsz akár egy dobozban élve,
egyetlen almával. Amire szükséged van az karmikusan biztosítva lesz." (David R. Hawkins)
Például a szexuális vággyal még Gandhinak (halálakor 760) is voltak nehézségei.
"Maradj a sóvárgással. Például étel nélkül napokig elvagy. Éld ki a kötődést. Ki fognak égni." (David
R. Hawkins)
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Betegség:
"A rosszindulat a szó szoros értelmében megbetegít." (David R. Hawkins)
"A 200 alatti szintek lehetővé teszik a betegségek kialakulását; a 200 feletti szintek a gyógyulást
segítik, ide tartozik az orvostudomány is, amely a 400-as szinteken kalibrál. Az 500-as tudatszintek
spirituális ereje további olyan gyógyulásokat segít elő, amelyek másként nem lehetségesek." (David
R. Hawkins)
"Minden betegség fizikai, mentális és spirituális. A teljes felépüléshez mindhárom szintet egyszerre
kell megcélozni, egyenlően fontosnak tekintve őket." (David R. Hawkins)
"...a testnek nincs módja önmagát megtapasztalni; a testet csupán az elme észleli. A testben az
nyilvánul meg, ami az elmében van. ... Felfedezték, hogy az energiamezők erejének tulajdoníthatóan
a gyógyulás annak a hozzáállásnak és hitrendszernek a következménye, amit az elménkben
tárolunk." (David R. Hawkins)
"Klinikailag kimutatott alapelv, hogy csak az hat ránk, amit az elménkben tárolunk." (David R.
Hawkins)
mit az elmében tartasz hajlamos a megvalósulásra: 505
"Ha bedőlünk egy gondolatnak, vagy ha egyetértünk vele, akkor ennek hatásaként behozzuk azt a
saját tudatunkba, ami aztán megnyilvánul a testünkben." (David R. Hawkins)
"Csupán arra vagyunk hajlamosak, amit az elménkben tárolunk, akár tudatosan, akár tudattalanul.
Amikor újra birtokba vesszük az Erőt, és nem adjuk ki a külvilágnak, rájövünk, hogy a köszvény oka
nem a vesében és a májban rejlik; nem a stressz, nem a húgy-savszint vagy a purinanyagcsere
okozza. Ahhoz van köze, ami az elménkben van." (David R. Hawkins)
"Amíg a programot fel nem hozzuk a tudatalattiból a tudatos elmébe, és nem érvénytelenítjük,
addig működőképes marad a tudattalanban (például, hogy a hűvös levegő vagy a huzat miatt
meghűlünk)." (David R. Hawkins)
“Az évek során több ezer szakember egyöntetűen azt tapasztalta, hogy bizonyos ingerek mindenkit
elgyengítenek a kineziológiai teszten. Ezért amikor nagyobb közönség előtt mutatják be a
kineziológia működését, gyakran arra kérik a tesztalanyokat, hogy nézzenek egy fénycsövet, vagy
tartsanak a napfonat csakrájuk (solar plexus) elé rovarirtót. Ezek az ingerek mindig elgyengítenek
mindenkit a hallgatóság soraiban. Az előadóterem végében elhelyezett, rovarirtó szerrel szennyezett
alma puszta látványa ugyanezt a hatást idézi elő, még nagyszámú közönség esetében is. (Ezzel
szemben egy isteni alak elképzelése mindenkit megerősít.) Volt egy társaság, és eljöttek egyszer a
klinikára, hogy megismerkedjenek a kineziológiával. Meglepő módon az addig minden esetben
negatívnak bizonyuló ingerek egyike sem hatott rájuk, a vizsgálatkor pedig védettnek bizonyultak a
kívülről érkező negatív hatásokkal szemben. Miután elbeszélgettünk velük, kiderült, hogy
mindannyian érdeklődnek a spiritualitás iránt, és tanítványok, akik történetesen az A Course in
Miracles [A csodák tanítása] elnevezésű spirituális tanfolyamot végezték. Ez fontos felfedezés volt,
és további vizsgálatokhoz vezetett, amelyben olyanok vettek részt, akik hajlandók voltak elvégezni az
A Course in Miracles egyéves tanfolyamát. A résztvevőket a tanfolyam elkezdése előtt, majd később
sorozatosan teszteltük. Amikor a 75. leckéhez értek, már nem hatottak rájuk a negatív ingerek. (Az A
Course in Miracles a megbocsátás erején alapul.) Ez lehetővé teszi, hogy az ego érzékelését és
dualisztikus szembeállításait az igazság váltsa fel, amely így a valótlanság helyébe lép. A könyv
kritikus leckéje, amikor a tanítványnál megfigyelhető ez a váltás, a következő volt: „Csak annak
vagyok alávetve, amit elfogadok." Ezt a leckét azonban csak akkor sajátíthatja el teljesen, ha az

89

előző hetvennégy leckét naponta, és az előírásoknak megfelelően egymás után végezte el. (Az A
Course in Miracles* a 600-as értéken áll.)” (David R. Hawkins)
* Törzsszöveg 550, Munkafüzet 600
"A betegségben mindig van tudattalan bűntudat (kalibrációja: IGAZ), és ezt az állítást a kutatások
megerősítik." (David R. Hawkins)
"A betegség felszólítás a spirituális növekedésre." (David R. Hawkins)
"...részt vettem egy A csodák tanítása kurzuson, és meglepően fedeztem fel, hogy már nem voltak
migrénes fejfájásaim... ezután megváltozott az életem, egyik negatív hiedelemrendszer a másik után
morzsolódott le." (David R. Hawkins)
"Egy adott betegség gyógyulásának feltétele, hogy (1) ne álljunk ellen annak, hogy
érzékszerveinkkel megtapasztaljuk, (2) ne nevezzük meg, ne címkézzük többé, és (3) semmilyen
szóval ne illessük. Fogadjuk el azt, amit nagyon radikális módon tapasztalunk, ugyanakkor (4)
töröljük a hozzá kapcsolódó gondolati formát és hiedelemrendszert, valamint (5) válasszuk a szeretet
energiamezejét, ami gyógyít." (David R. Hawkins)
"Ennek révén megismerhetjük a tudat egy újabb törvényszerűségét: a félelem a szeretet által
gyógyul. Ez a pszichiáter Jerry Jampolsky könyvsorozatának központi témája (lásd A szeretet legyőzi
a félelmet című kötetét). Szintén ez volt az alapja a Long Island-i Manhasset-beli Attitudinal Healing
Centerben zajló gyógyításnak, melynek társalapítója és orvosi szaktanácsadója voltam. Az
attitűdgyógyítás (attitudinal healing) olyan betegek csoportos munkájáról szól, akik súlyos vagy akár
végzetes betegséggel küzdenek, a gyógyulási folyamat pedig a félelem elengedéséből és annak
szeretetre történő felcseréléséből tevődik össze. Ez ugyanaz a gyógyulási mechanizmus, mint ami a
nagy szenteknél és a megvilágosodott gyógyítóknál figyelhető meg, akiknek puszta jelenléte
gyógyítóerővel bír a belőlük áradó szeretet intenzív rezgésének köszönhetően. Ezt a gyógyítóerőt –
amely a spirituális gyógyítás alapja – a szeretetteljes gondolatok ugyancsak közvetítik. Feljegyzett
történelmünkből számtalan embert ismerhetünk, akiknek az efféle szeretet általi gyógyulása
legendássá lett. A legutóbbi időkben például sokak gyógyulását tulajdonítják Teréz anyának, és
általa a feltétel nélküli szeretet és a ragyogó jelenlét mechanizmusának. Azok számára, akik a
tudatosság törvényszerűségeit nem ismerik, az ilyen jellegű gyógyulások csodával határosnak
tűnnek. Ám azok, akik ismerik e törvényszerűségeket, gyakran tapasztalják azokat, és számítanak is
rájuk. A magasabb tudatszintek önmagukban képesek meggyógyítani, átalakítani és megvilágosítani
másokat. Az önátadás mechanizmusának értéke abban rejlik, hogy a szeretet előtt tornyosuló
akadályok elengedésével a szeretetre való fogékonyságunk fokozatosan növekszik, a szeretetteljes
energiáról pedig tudnunk kell, hogy eredendően rendelkezik önmagunk és mások meggyógyításának
képességével." (David R. Hawkins)
"Újból Junghoz fordult [Rowland H.], és további kezelést kért tőle. Jung azonban lemondóan
közölte vele, hogy az ő tudománya már nem adhat több segítséget. Hozzáfűzte azonban, hogy az
emberiség történetében néha felbukkantak olyanok, akik teljesen átadták magukat valamilyen
spirituális jellegű szervezetnek, Istentől kértek segítséget, és így végül meggyógyultak." (David R.
Hawkins)
"...a remény és hit mellett az szükséges, hogy átadjuk magunkat egy Felsőbb Akaratnak, és
elfogadjuk azt." (David R. Hawkins)
"Maga a spirituális evolúció is felszínre hozhat karmikus mintákat mind az egyéni, mind a kollektív
tudattalanból, ezért a spirituális munka eredményeként paradox módon elfojtott karmikus minták
nyilvánulhatnak meg. Ez jellemző a misztikusokra, akik életük során gyakran betegeskedtek." (David
R. Hawkins)
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További részletek pl. Dr. David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés című könyvében.
"A spirituális keresőknek el kellene fogadniuk azt a valóságot, hogy ők eleve kiváltságosak. Egy
olyan komoly olvasó, aki például ezt a könyvet tanulmányozza [David R. Hawkins: A tudatszintek
meghaladása], aligha lehet más, mint kiváltságos. Isten felismeri az övéit. Elfogadni ezt az igazságot
már önmagában öröm.” (David R. Hawkins)
"A bizonytalanságot akkor váltja fel a megnyugvás, amikor ráébredünk, hogy a legfontosabb célt már
elértük. Ez a cél nem más, mint a spirituális elkötelezettség útján lenni. A spirituális fejlődés nem
teljesítmény, hanem életmód. Olyan beállítottság, amely meghozza gyümölcsét. Ami igazán fontos,
az az egyéni hajtóerők hiánya." (David R. Hawkins)
"Naiv, kezdő spirituális diákok gyakran várnak a “spirituálissá válástól” egyfajta mágikus gyermeki
boldogságot, ami majd egy stresszmentes, mennyei állapotba, maguk és mások számára jobban
élvezhető helyre varázsolja őket. Ez bizonyosan igaz lehet, ha az átmenet a 200 alatti tudatszintről a
200 feletti tartományba vezet, ahol a boldogság aránya igen gyorsan nő. Ha megértjük, hogy az út
hányattatott szakaszai normálisak, akkor az már nem okoz aggodalmat. ...a 200-as tudatszinttől
felfelé, könnyít és segédkezik a spirituális energia, amely még az alacsony szintekről hiányzik. A
spirituális motor egyre több lóerőt fejleszt, ahogy halad az úton. Így a fejlődés és a folyamat inkább a
mező erejének, mint a személy akaratának vagy erőfeszítésének következménye." (David R.
Hawkins)
"A spirituális fejlődés előrehaladtával a jelölt naivitását nagyobb bölcsesség és tisztánlátás váltja fel.
Együtt érez minden tudatlansággal, de azt, ami nem rendelkezik integritással, felismeri.” (David R.
Hawkins)
Hawkins külön kiemeli az alacsonynak nem nevezhető 500-as szintek naivitásának csapdáját.
"Az úgynevezett spirituális büszkeség a státuszt hajszolja, de más osztályozási rendszer szerint.
Még az is büszkeséggel tölti el, hogy spirituális keresők vagyunk, ami már "jobb, mint" bárdolatlan
materialistának lenni (ez olyan paradoxon, mint ha valaki az alázatosságára lenne büszke). Ezt azzal
lehet leépíteni, ha megértjük, hogy mindenki tökéletességre visz egy bizonyos tudatszintet, hogy
aztán továbbléphessen a következőre. ... Paradox módon az is spirituális gőg, ha negatívan ítéljük
meg a büszkeséget, a spirituális büszkeséget, a hiúságot, illetve ha lenézzük a státuszhajszolókat
vagy az anyagiasságot. Igaz, hogy a büszkeség eltérít a megvilágosodás útjáról, ha azonban valódi
teljesítményen alapul, az emberek nagy része számára mégis hasznos motiváció. Amikor már nincs
szükség rá, le lehet mondani róla, mivel a belső beteljesülés már nem tart igényt rá." (David R.
Hawkins)
"Van úgy, hogy a személyes ego korlátain sikerül felülemelkedni, de az ego okosabb, és úgy
próbálkozik a túléléssel, hogy spirituális fogalmakat tesz magáévá. Ezzel létrehozza a spirituális egót,
amely felsőbbrendűségi érzésben nyilvánulhat meg, vagy abban, hogy másoknál tisztábbnak,
magasabb kalibrációs szintűnek érzi magát. Néha az ego hiúsága egyszerűen az az óhaj, hogy
"spirituálisnak" tekintsék." (David R. Hawkins)
"Az ego leginkább saját létezéséhez és független valóságához ragaszkodik. Egy időre még a
megvilágosodás keresésére is rászánja magát, hátha titkon talán biztosíthatja fennmaradását az
Örökkévalóságig. Ezzel a fordulattal a túlélés elkeseredett, de már kifinomultabb formáját választva
megjelenik a spirituális ego. A valóságról dédelgetett ábrándjaink kedvesek számunkra, ezért
vonakodunk megválni tőlük. Ez bátorságot és hitet kíván. Nagy elkötelezettség, elszántság és
odaadó istenhit kell hozzá, hogy az ismertet elhagyjuk az ismeretlenért." (David R. Hawkins)
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"…az úgynevezett „spirituális ego” kialakulását, amely számos kereső, vagy akár közismert tanító,
Achilles-inának bizonyult. A tanultak miatti önteltség ellensúlyozásaként inkább arra összpontosítunk
alázattal, amit még tanulnunk kell. Az ego okos. A személyes büszkeséget spirituális büszkeséggel
helyettesíti. Rögtön „rákattan”, eltántoríthatatlanul. A spirituális megértést személyes érdemnek
tekinti anélkül, hogy felfogná: maga a megértés képessége is Isten spirituális ajándéka. Lucifer
történetéből láthatjuk, hogy a spirituális büszkeség az óvatlanok csapdája marad.” (David R.
Hawkins)
"K: Tehát éppen a spirituális tudásnak a megszerzése az a kockázati tényező, amire figyelnünk kell.
V: A spirituális műveltség hátulütője a „tudom” hiúságának a kialakulása, és a „nem spirituális”
emberek leértékelése. … Ha a tudnivalókat elsajátítjuk, és ezért hálát érzünk, akkor a spirituális
büszkeség nem veti meg erőteljesen a lábát.” (David R. Hawkins)
"A spirituális büszkeség két irányba működhet: vagy fokozza a hiúságot, vagy paradox módon arra
az álláspontra juttat, hogy másoknál rosszabbak vagyunk. Azt mondogatni, hogy „én semmi vagyok,
és Ő (Isten) a Minden„, pontosan olyan távol esik a valóságtól, mint a másik véglet. Az „értéktelen
féreg vagyok” álláspont palást helyett csupán rongyokba öltöztetett önteltség.” (David R. Hawkins)
"K: Hogyan előzhető meg a spirituális ego kialakulása? Úgy tűnik, mintha minden siker csak táplálná.
V: Értsük meg, hogy nincs olyan entitás, aki a tettek vagy cselekedetek elkövetője. Nincs
cselekvő/én, akit okolhatnánk, vagy akié az érdem. … Minden spirituális előrelépés ajándék, és az
alázatos hála eleve kizárja a büszkeséget.” (David R. Hawkins)
"K: A spirituális nagyravágyás nem vezet a spirituális ego kialakulásához? V: De igen, amennyiben
ez nagyravágyás marad. A lemondás és az alázat révén a szeretet, az ihletettség és az odaadás
ösztönzése lép a nagyravágyás helyébe. A „spirituális büszkeség" kifejezés rendszerint arra a
dologra utal, ami abból az illúzióból fakad, hogy létezik egy személyes én, amely a spirituális munkát
végzi. Az ilyen hajlamokat az alázat, a köszönet és a hála semlegesíti, és ez csupán az a spirituális
ösztönzés, amely támogató energiaként az Énből árad. A spirituális szándék magasabb szintű
energiamezőket vonz, amelyeket kegyelemként élünk meg." (David R. Hawkins)
"...a 200-as tudatszinttől felfelé, könnyít és segédkezik a spirituális energia, amely még az alacsony
szintekről hiányzik. A spirituális motor egyre több lóerőt fejleszt ahogy halad az úton. Így a fejlődés és
a folyamat inkább a mező erejének, mint a személy akaratának vagy erőfeszítésének
következménye." (David R. Hawkins)
"Annak felismerésével kerülhetjük el a spirituális ego kialakulását, hogy szellemi fejlődésünk nem
saját igyekezetünknek, hanem Isten kegyelmének köszönhető." (David R. Hawkins)
"…nem a “személy” tesz csodát, hanem az kizárólag a Szellem következménye. A spirituális ego
felfuvalkodása, mely a növekedés lehetőségének a kihasználására csábít, őszinteséggel és alázattal
megelőzhető." (David R. Hawkins)
"Azért tűnnek csodának, mert szemlélőjük nem más, mint a lineáris elme a maga korlátolt (okokozati) érzékelésével. A látszólagos csoda kibontakozása magasabb perspektívából egész
egyszerűen "normális"." (David R. Hawkins)
"Gyakorlati szempontból a sziddhik megjelenése azt is jelzi, hogy ideje rendeznünk evilági
dolgainkat, mivel lehetnek közöttük olyanok, amelyeket nem folytatunk tovább. Bölcs dolog a
"gyakorlati" kérdésekben addig döntenünk, amíg még megtehetjük. Képességeink ugyanis
változhatnak, indítékaink és értékeink szintúgy." (David R. Hawkins)
"A nagyobb átalakuláshoz a mások iránti felelősséget is vállalni kell úgy, hogy megtesszük a
szükséges és megvalósítható igazításokat, és másoknak is segítünk elfogadni a szükséges
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változásokat. Következésképpen ehhez az átalakuláshoz jelentős mértékű bátorság, türelem és
szilárd meggyőződés kell, mivel a folyamat során kételyek, kötődések, bűntudat és ehhez hasonlók
jöhetnek a felszínre." (David R. Hawkins)
"Ha spirituális keresésünk alapvető mozgatórugója nem a szellemi nagyravágyás (hogy eljussunk
valahová), hanem a Szeretet útjában álló akadályok fokozatos elhagyása, később nem jelenik meg
az úgynevezett „spirituális ego" gátló tényezője. Egy adott tudati szint nem jobb, mint bármely másik,
mindössze azt a szintet fejezi ki, amelyen munkálkodunk. Az alap teszi lehetővé, hogy az építmény a
magasba nyúlhasson, és a katedrális építése a felszenteléssel fejeződik be." (David R. Hawkins)
"Egy hasznos hozzáállás hagyni azt, hogy Isten szeretete felváltsa a szándékosságot, mely a
keresést hajtja. Isten iránti korlátoktól mentes szeretetünkből fakad a hajlandóság, hogy feladjunk
minden indítékot, kivéve, hogy teljes mértékben Őt szolgáljuk. Inkább Isten szolgálójává lenni lesz a
célunk, mintsem a megvilágosodás. Isten szeretetének tökéletes eszközeinek lenni annyit tesz, hogy
teljes mértékben feladjuk és mellőzzük a spirituális ego céltudatosságát. Így maga az Öröm lesz a
további spirituális munka kezdeményezője. Az örömtől és az alázattól, a folyamat hátralévő része
bizonyos." (David R. Hawkins)
"K: A belső spirituális munka úgy tűnik, hogy fegyelmet és erőfeszítést követel tőlünk. V: Ezeket a
követelményeket a szándék aktiválja. …” (David R. Hawkins)
"A spirituális törekvés hatékonysága inkább az állhatatosság és a kitartás következménye, nem
pedig az időnkénti felbuzdulásé." (David R. Hawkins)
"Egyéni szinten a haladáshoz semmi másra nincs szükség, csak türelemre, imára, a folyamatba
vetett hitre és az ellenállás feladására." (David R. Hawkins)
"Számomra a spirituális munka erőfeszítésmentes; egy döntés, elköteleződés, egy szándék." (David
R. Hawkins)
"Gyakori hiba a kundalini energia erőltetése mesterséges gyakorlatokkal. A kundalini önmagától,
automatikusan emelkedik a megfelelő szintjére, összhangban a domináns tudatszint
energiamezejével. Az energia az egyén mibenlétének következményeként nyilvánul meg, a világhoz
való viszonyának megfelelően. A spirituális energia manipulatív eszközökkel történő erőltetése
komoly rendellenességeket, kiegyensúlyozatlanságot, zavart és téves tudatállapotokat
eredményezhet. Így az okkult gyakorlatokat, vagy mágikus manipulációkat és mozdulatsorokat jobb
elkerülni az igazság javára, a valós spirituális fejlődésért. A folyamatot megkönnyíti a hajlandóság és
az ambíció feladása Istennek. " (David R. Hawkins)
"Fontos tudnunk, hogy ami túl van a formán, azt nem érhetjük el a forma által vagy a formákkal
végzett műveletek révén. Ezért csapdát és akadályt jelent, ha ezoterikus vagy okkult gyakorlatokban
mélyedünk el. Az ilyen gyakorlatok kerülőutak, amelyek asztrális síkokra, vakbuzgó hívekhez és
hittérítőkhöz vezetnek, akik megszámlálhatatlanul sokan vannak. A geometriai alakzatok, mandalák,
szentképek, festmények, szobrok vagy hangosan elmondott szövegek nem rendelkeznek erővel,
minden hatásukat a hívő szándékának, elhivatottságának, odaadásának és meggyőződésének
köszönhetik. A világ tele van jó szándékú, de tapasztalatlan egyénekkel, akik mantrákat
ismételgetnek, a fénnyel mesterkednek, kegytárgyakat, amuletteket, ábrákat, szent helyeket, druida
hagyományokat, misztikus varázsigéket és zarándokhelyeket imádnak, mint a Machu Picchu, és
Stonehenge, a piramisok, a Gangesz, az ősi templomok, az energiaörvények és hasonlók. Ezt a
"környék felderítésének" nevezhetnénk, egyszer azonban el kell indulnunk befelé. " A mennyek
országa bennetek van" - mondta Jézus Krisztus." (David R. Hawkins)
"A megvilágosodás melletti elkötelezettség azt jelenti, hogy fegyelmezetten haladunk a keskeny úton,
át a szoros kapunk. Így hát a komolyan elkötelezett keresőnek tanácsos mellőznie a benne élő
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gyermek kíváncsiságát a mágikus, rejtélyes, paranormális és médiumi jelenségekhez, amelyeket
rendszerint tanulható készségként kínálgatnak és árulnak. Ezek csak késleltetik és csapdába ejtik az
óvatlanokat, akik vonzódnak az egzotikus, ismeretlen, okkult és ezoterikus kínálathoz, ami érdekes,
de nem vezet el a megvilágosodáshoz." (David R. Hawkins)
"Az úgynevezett "asztrális cirkusz" az ókori Mezopotámiára volt a legnagyobb hatással. A hosszú
földi időszakok során szerzett gyakorlattal a "szakértők" - akik közül sokan ugyanolyanok, mint abban
a korban - még ügyesebbek lettek. Akár egy tapasztalt és ügyes eladó, ösztönösen megérzik gyenge
pontunkat, különösen a káprázathoz való vonzalmunkat. Ha ezek az entitások valóban azok
lennének, aminek beállítják magukat, akkor már rég feljutottak volna az égi világokba. A megszokott
módon hozzáférhető, hiteles, megbízható spirituális igazságokban nincs hiány. Tehát a különleges
keresése nem más, mint az elővigyázatlanok csapdája. Egy "testen kívüli" ego valójában pont olyan,
mint a testen belüli ego, azzal a különbséggel, hogy a fizikai megfoghatatlanság ámítását is
kihasználhatja. A mesterségesen előidézett módosult tudatállapotok megkönnyíthetik más dimenziók
feltárását és tanulmányozását. Az elsődleges kísértés a gyermeki kíváncsiság. Másrészt a "túlsó
oldalon" vannak 200 felett kalibráló entitások, akiknek azonban nincs birtokában semmilyen
információ, amihez a szokványos módszerekkel ne lehetne hozzáférni (pl. légy kedves
felebarátodhoz)." (David R. Hawkins)
"A megszokott módon hozzáférhető, hiteles, megbízható spirituális igazságokban nincs hiány."
(David R. Hawkins)
"Azt tanítom, hogy kerüljük a más dimenziókat." (David R. Hawkins)
“A legnépszerűbb spirituálisnak tartott sikerkönyvek többsége valójában kitalált dolgokon alapszik.
Igazságszintjük átlagosan 190-en kalibrál, akárcsak az elegáns kivitelezésű "spirituális" folyóiratoké,
amelyek a "más dimenziókat" és egyéb megtévesztő fantazmagóriákat oly csillogóan tálalják.” (David
R. Hawkins)
"Ha csak előadásokra járnak, könyveket olvasnak, az asztrális világokban kalandoznak, médiumi
közlésekben részesülnek, nem kell meghallgatniuk. :)" (David R. Hawkins)
A kalibrációs eredmények előtt... "K: De a kalibrációs tudatskála nem jelent értékítéletet vagy
érdemet? Azaz nem jobb az 500-as szint a 400-asnál? V: A skála nem jelenti azt, hogy valami "jobb,
mint" valami más; ez az egónak egy programja. A skála csupán pozíciót vagy helyzetet jelöl, ennek
pedig megvannak a jellemzői. Egy nagy fa nem "jobb, mint" egy kicsi fa. Tehát a tudatszint nem más,
mint egy tanulási görbén elfoglalt hely, illetve a tudatfejlődésnek egy foka." (David R. Hawkins)
Részletesen a TUDAT KALIBRÁCIÓS KUTATÓ TECHNIKA ("KALIBRÁCIÓ") témában van kifejtve.
okkultizmus: 135-185
new age mozgalom: 185
ezoterikus: 390
vudu: 45
azték vallás: 85
inka vallás: 85
maja vallás: 95
modern tantra: 95
csillaggyermekek (ideológia): 145
Urantia könyv (ideológia): 150
DNS kód teológia (ideológia): 160
Wicca (ideológia): 160
kirlián fotózás: 160
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feng-shui: 185-210
jóslás: 185
transzmédiumság: 190
Istennő Mozgalom: 190
tarot olvasás: 190
csatornázás: 195
gabonakörök földönkívüliektől valók: HAMIS
földönkívüliek a földön: HAMIS
UFO-k valódiak: HAMIS
tűzönjárás: 200
holotróp légzés: 202
biofeedback: 202
fehér mágia: 203
bodywork: 205
asztrológia: 210-405
kristályok: 210
numerológia: 210
druidák: 450
pránajáma: 190
kirtán: 250
hatha jóga ászanák: 260
hatha jóga: 390
krija jóga: 410
surat shabd jóga: 495
kundalíni jóga: 510
Patandzsali: 715
Jóga szútra: 740
karma jóga: 915
rádzsa jóga: 935
bhakti jóga: 935
dhjána jóga: 975
aum: 210
om namaha shivaya: 630
shanti shanti shanti: 650
om mani padme hum: 700
om (mantra): 740
om (mint Isten neve): 975
"A jótékony hatás érdekében jobb hangtalanul ismételgetni." (David R. Hawkins)
"Az ismételgetett mantráknak megvannak a maguk rejtett korlátai, éspedig túl gyakran vezetnek egy
olyan félig önhipnotikus módosult tudatállapothoz, amely végül a megvilágosodás akadályává válik."
(David R. Hawkins)
Jabez imája: 310
rózsafüzér ima: 515
Jézus ima: 525
Szent Ferenc imája: 580
Úr ima: 650
csikung: 240
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transzcendentális meditáció: 295
tai chi: 305
reiki: 340
találomra tett kedves cselekedetek: 350
hajj (zarándoklás Mekkába): 390
kung fu: 410
altruizmus: 435
vizualizáció (gyógyításhoz): 485
sedona method: 490
pozitív gondolkodás: 499
konfirmáció: 500
keresztelő: 500
utolsó kenet: 500
járni a labirintust (Notre-Dame katedrális): 503
japa: 515
átengedni a világot Istennek: 535
imamalmok forgatása: 540
letérdelés imához: 540
térdhajtás: 540
áhitatos füstölőgyújtás: 540
megmártózás a Gangeszben: 540
az Anonim Alkoholisták 12 lépése: 540
Gregorián énekek: 595
átengedni akaratunkat Istennek: 850
"Az életre való minden reagálás szubjektív. Semmi szörnyű, izgalmas, szomorú, jó vagy rossz nem
történik. ... A Valóságban nincsenek események; nincs kezdet, és nincs vég. A vászon csendes,
mozdulatlan, és nem zavarja a rávetített film. Az ember valósága a kontextus, nem pedig a tartalom.
Az élet egysége az érzékelés számára sokfélének tűnik." (David R. Hawkins)
"A spirituális tévedés egyik legfontosabb forrása az, ha a különféle tartományokat összevegyítjük,
mintha ezek a valóság ugyanazon szintjén lennének." (David R. Hawkins)
"Minden, amit megtapasztalunk a saját gondolataink, érzéseink és hiteink kivetítve a világra, és
valójában okai annak, amit a világban történni látunk.” (David R. Hawkins)
"Az egyes tudati szintek igazsága önmagát erősíti meg, mivel minden szintnek megvan a maga
természetes észlelési tartománya, amely igazolja, hogy amiben már amúgy is hisznek, az igaz. Így
aztán mindenki igazoltnak érzi a cselekedetei és a hite mögött rejlő nézeteket. Ez mindenfajta
„igazságossággal" együtt járó veszély. Bárki lehet igazságos, a dühét „igazoló" gyilkos éppúgy, mint
az egyházi demagógok vagy a különféle meggyőződéseket valló politikai szélsőségesek. A kontextus
megfelelő torzításával gyakorlatilag bármilyen emberi viselkedés racionalizálható és igazolható. A
háborúkat kirobbantók valamennyien „igazságosnak" nevezik háborújukat." (David R. Hawkins)
"Mindegyik szint más összefüggésben látja a valóságot. Amiért az egyik szinten akár az életünket is
feláldoznánk, az egy másik szinten képtelenségnek vagy badarságnak tűnik. Ezek a szintek a
szembeállítások más-más együttesét határozzák meg. Az egyik szinten a jó és rossz szembenállása
a legfontosabb kérdés, amivel a háborút és a rombolást indokolják. Egy másik szintről nézve minden
efféle vita önkényesnek, gyermetegnek hat, a kulturális beidegződések és a moralizáló ámítás
velejárójának tűnik. Nem vitás, hogy a „jó" és a „rossz" szembeállítása századokon át alapot adott a
népirtásra és emberek tömeges lemészárlására." (David R. Hawkins)
"Bármilyen cinikusan hangzik is első hallásra, be kell ismernünk, hogy a mindennapi használatban
igazságnak azt nevezhetjük, ami a pillanatnyi észlelési szintünkön szubjektív módon meggyőzőnek
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tűnik. Alacsonyabb tudati szinteken az állításokat igazként fogadják el, még ha illogikusak és
megalapozatlanok is, és olyan tanokat hirdetnek, amelyek sem intellektuálisan, sem gyakorlati
módon nem bizonyíthatók. E jelenség nem csupán a társadalom perifériáján élő elmebajosok
esetében igaz. Ártatlan embereket ítélnek el és zárnak börtönbe nyilvánvalóan ostoba és elfogult
tanúk vallomásai alapján; s mindez sokkal gyakrabban történik meg, mint azt hajlandóak lennénk
magunkban elismerni. Globális szinten pedig az olyan állandó háborúskodások, amilyenek a délszláv
országok közt vagy a Közel-Keleten dúlnak, a bosszú igazságosságába vetett őrült hiten alapulnak,
ami viszont gyakorlatilag garantálja a soha véget nem érő konfliktust. Néhány kivételtől eltekintve
még a „béke hercegének" tartott Jézus Krisztusnak a tanításait képviselő vallások sem tiltották
„jogos" esetben a háborúskodást vagy az emberölést. A „jogosság" a gyilkosok szempontjából
értendő; az áldozatok aligha értenének egyet az érvelésükkel. Az ilyen önmagának ellentmondó
viselkedés, amely homlokegyenest ellenkezik egy hit alaptételeivel, kevésbé fog érthetetlennek tűnni,
ha a kritikustényező-elemzés segítségével kalibráljuk a spirituális tanítások fejlődését - pontosabban
fogalmazva visszafejlődését - az időben. Vegyük szemügyre ezen új megvilágításban a világ
legelterjedtebb vallási tanításait!” (David R. Hawkins)
"A tagadás komoly érzelmi és fejlődési akadályokhoz vezet, és általában a kivetítés mechanizmusa
kíséri. A bűntudat és a félelem következtében elfojtjuk az impulzust, illetve az érzést, és tagadjuk a
meglétét magunkban. Ahelyett, hogy éreznénk, a világra és azokra vetítjük, akik körülöttünk vannak.
Úgy tapasztaljuk, mintha az érzés hozzájuk tartozna. Majd ők válnak ellenséggé, így az elme
mentséget keres, és talál, hogy megerősítse a kivetítést. Embereket és helyeket hibáztatunk, okolva
intézményeket és ételeket, az éghajlati viszonyokat, az asztrológiai eseményeket, a szociális
állapotokat, a végzetet, az Istent, a szerencsét, az ördögöt, a külföldieket, a kisebbségi csoportokat,
a politikai riválisokat és magunkon kívül minden egyebet. A kivetítés a legfőbb mechanizmus, amit a
világ el szeretettel használ. Számlájára írható az összes háború, viszály és zavargás. Az ellenség
gyűlölete még bátorításra is talál annak érdekében, hogy „jó állampolgárrá” váljunk. Mások kárára
tartjuk fenn önbecsülésünket, míg végül ez társadalmi összeomláshoz vezet. A kivetítés
mechanizmusa rejlik minden támadás, erőszak, agresszió és a társadalom bomlasztásának
valamennyi formája mögött.” (David R. Hawkins)
"A racionalizáló elme jobban szeretné a tudatosságunkon kívül tartani az érzelem valódi okait, és
hogy ezt tegye, a kivetítés mechanizmusát veszi igénybe. Eseményeket vagy másokat hibáztat egy
érzés „előidézéséért”, valamint a külső okok tehetetlen és ártatlan áldozataként állítja be magát. „Ők
dühítettek fel.” „Ő hozott ki a sodromból.” „Az rémisztett meg.” „A világ eseményei okozzák, hogy
szorongok.” Valójában pont az ellenkezőjéről van szó. A tudatosan, illetve tudattalanul elfojtott
érzések keresik a kiutat, így az eseményt egyfajta kiváltó ürügyként használják fel, hogy kieresszék
magukat. Olyanok vagyunk, mint a kukták, készen arra, hogy kiengedjük a gőzt, amikor erre alkalom
adódik. Ravaszaink készen állva arra várnak, hogy meghúzzák őket. Ezt a mechanizmust a
pszichiátriában áttolásnak nevezik. Az események azért „szítják” a mérgünket, mert eleve mérgesek
vagyunk. Ha folyamatos önátadáson keresztül elengedjük a felgyülemlett haragkészletet, akkor igen
nehéz, voltaképpen lehetetlen, hogy bárki vagy bármilyen szituáció felbosszantson. És ugyanez
vonatkozik az összes többi negatív érzésre is, mihelyt a feladásuk megtörtént.” (David R. Hawkins)
"Önvizsgálattal egészen nyilvánvalóvá válik, hogy az erőteljes negatív érzések visszaverődnek, és
bumerángként visszatérnek hozzánk, ezzel is komolyan befolyásolva a kapcsolatainkat. A másik
ember csupán azt tükrözi vissza, amit mi vetítettünk ki rá." (David R. Hawkins)
"Az általad látott világ nem más, mint az önmagadról alkotott ítéleted tükörképe. Ez a világ nem
létezik.” (A csodák tanítása)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
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Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem fojtódik
el, akkor nem vetül a világra.
"Amikor találkozol valakivel, tartsd észben, hogy minden találkozás szent esemény. Ahogy a másikat
látod, úgy látod önmagad. Ahogy a másikkal bánsz, úgy bánsz önmagaddal. Ahogy a másikról
gondolkozol, úgy gondolkozol magadról. Ezt sose feledd, hiszen a másikban vagy megtalálod, vagy
elveszíted önmagad. Minden alkalommal, amikor Isten két Fia találkozik, egy újabb lehetőséget
kapnak az üdvözülésre. Ne távozz anélkül, hogy fel ne ajánlanád a másiknak a megszabadulást,
hogy ezáltal te magad is megkaphasd azt. Hiszen én mindig ott vagyok veled, és emlékezem Terád."
(A csodák tanítása)
"Az, amire másokat ítélsz, pontosan az, amire a tudatalattid téged is ítél. Nem ítélkezhetsz
kegyetlenül mások felett, azt gondolva, hogy ez rád nem vonatkozik, mert a felettes én nem tud
különbséget tenni közötted és mások között. ... A világról alkotott kíméletlen felfogásod, nem más,
mint egy önmagadnak tartott tükör." (David R. Hawkins)
"A tükör 4 törvénye:
1. Minden, amit a másikban kritizálok - ami ellen harcolok - az Bennem is Bennem van.
2. Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál - és azt sértőnek találom - az nincs feldolgozva még
Bennem.
3. Minden, amit a többiek kritizálnak Bennem, harcolnak ellene, meg akarják változtatni - és ha ez
engem nem sért -, akkor az az Ő feldolgozatlan problémájuk, tökéletlenségük, melyet Rám vetítenek,
mert nem tudnak szembenézni vele Önmagukban.
4. Minden, amit én a másikban szeretek, az Bennem is megvan, magamban szeretem, mert
felismerem magam a másik személyében, mivel az egylényegűségünk mutatkozik meg. Ha azt
gondolod, hogy minden valaki más hibája, akkor sokat fogsz szenvedni. Amikor rájössz, hogy minden
Önmagadból ered, akkor megismered mind a Békét, mind az Örömöt." (14. Dalai láma - 570)
"Abban, ahogy mások viselkednek velünk, mindig ott egy rejtett ajándék, még akkor is, ha ez a
viselkedés negatívnak tűnik. Ez gyakran csak egy jelzés, hogy valamire figyeljünk oda jobban. Ha
következetesen feltesszük magunknak a kérdést: „Mire szeretné ez a személy felhívni a
figyelmemet?”, észrevesszük, hogy az életünkben mindenki tükörként működik. Az emberek
visszatükrözik azt, amit magunkban elmulasztunk felismerni. Rákényszerítenek, hogy egy pillantást
vessünk arra, amivel foglalkoznunk kell. Ez azt jelenti, hogy a harag feloldásának érdekében el kell
engednünk a büszkeséget, hogy hálásak lehessünk a folyamatos fejlődési lehetőségekért,
amelyekkel a hétköznapok során találkozunk." (David R. Hawkins)
"A belső munka, az „ismerd meg tenmagad”, az élet eseményeinek belső megértésére fókuszál
beleértve az elvárásokat, indítékokat, hozzáállást és a szokásos gondolati mintákat. Arra legyünk
inkább kíváncsiak, hogy „Miért látom a helyzetet olyannak, amilyennek látom?”, vagy „Miért érzek
úgy, ahogy érzek?”, „Milyen hozzáállás jellemző rám, és milyen programok vezérlik az elmémet?”.
Ezek a kérdések érdekes felfedezéshez vezetnek, ami az önmagunkkal, az élettel és másokkal
kapcsolatos feltételezésinket illeti. Az önvizsgálat felfedezéshez vezet, és elősegíti azoknak a
rétegeknek a feltárását, amelyek elrejtik az Ént.” (David R. Hawkins)
"Ritkán hajlandó valaki önmagában keresni a nehézségek okát, mert azt az áldozat és az elkövető
végeláthatatlan játszmájában inkább másokra vetíti ki. ... A karmikus minta nem oldódik fel sem
tapasztalati, lelki, sem spirituális szinten, amíg az áldozat fel nem vállalja saját személyiségének
azon vonásait, amelyek - bár elfojtotta őket - a provokátor szerepét töltötték be. Nagyon tanulságos
lehet megfigyelni, hogy az áldozat milyen makacsul utasít vissza bármilyen felelősségvállalást."
(David R. Hawkins)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
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"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
„Az ego ragaszkodik az érzelgősséghez, ami közvetlenül kapcsolódik állásfoglalásaihoz; úgy tesz,
mintha azt gondolná, hogy nincs más választása. „Átadni magunkat Istennek" azt jelenti, hogy nem
fordulunk többé az egóhoz vigaszért és izgalomért. Azt jelenti, hogy felfedezzük a béke végtelen,
derűs örömét. Befele nézve találjuk meg az elme megvilágosodásának alapvető, örök Forrását. ...
Önvizsgálattal rájövünk, hogy van, ami változik, és van, ami változatlan. Ami változik, az nem más,
mint illúzió.” (David R. Hawkins)
"Gyakori, hogy a veszteség hatására az ember, aki azelőtt a külvilágban kereste a boldogságot,
befele fordul, hogy felülvizsgálja értékeit és kihagyott lehetőségeit. Így válhat a veszteség
nyereséggé, olyan eszközzé, ami spirituális növekedésre és fejlődésre sarkall. Időbe telik, hogy a
"veszteségnek álcázott áldás" gondolata felismeréssé érlelődjön. Ennek a lehetőségnek az
elutasítása keserűséghez és az élet lényegi értékének elhárításához vezet.” (David R. Hawkins)
"A fokozatosan lefelé húzó örvény végül gyakran olyan szociális krízishelyzettel szembesíti az
egyént, mint a letartóztatás, a válás, a munkahely elvesztése, az anyagi csőd, a kórházba kerülés és
a hajléktalanság. Így tehát a konfrontáció azokkal a pozitív következményekkel történik, amelyek a
szerencsétlenségnek tűnő történésekből származnak, és amelyek gyakran rejtett módon életmentő,
megszabadító események.” (David R. Hawkins)
"Némely csábításnak engedve csupán az időnket pocsékoljuk, míg mások veszélyes csapdát
rejtenek, amelyek rémisztő következményei a mélybe rántják az óvatlanokat. Ugyanakkor néha csak
az eltévelyedés gyötrelmei vezetnek el odáig, hogy valaki a mélypontra érve lezárja addigi életét, és
elfogadja a kedvezőbb választási lehetőségeket. Ezért soha nem állíthatjuk, hogy bárki is rossz úton
jár, mert akármilyen kínokat él is át, talán éppen azok vezetnek végső megszabadulásához." (David
R. Hawkins)
"Gyakran előfordul, hogy az egót csak a pokol legsötétebb bugyraiban és az abszolút
kétségbeesésben lehet feladni, vagy éppen a fenyegető halál torkában. A legborzalmasabb, véget
nem érő gyötrelmeket átélve lehet, hogy a lélek így könyörög: "Ha van Isten, kérem, hogy segítsen",
és hatalmas átalakulás következik.” (David R. Hawkins)
"A padlót fogás a leggyorsabb út Istenhez.” (David R. Hawkins)
""Mind, aki engem hív, illessen bármely névvel is az Enyém és kedves Számomra." Hit az Isteni
Szeretet végtelen jóindulatában önmagában átalakító hatású. Olykor, ez az egyetlen, amiben
kapaszkodhat a kétségek közt őrlődő.” (David R. Hawkins)
"Az Istenhez folyamodás vagy meghozza az óhajtott eredményt, vagy nem, mivel az Én számára
lehet, hogy egy szerencsétlenség vagy éppen a fizikai halál az egyedüli mód arra, hogy az egót
legyőzze. Előfordulhat, hogy az Én csak azzal az előfeltétellel tudja a lélek átalakulását
megvalósítani, ha személyes világáról vagy fizikai testéről lemond. Tehát ebben a paradoxnak tűnő
helyzetben, ami az ego/elme/test számára vereség, az valójában a mulandónak az örökkévaló (lélek
fejlődése) érdekében történő feláldozása, ezért tulajdonképpen karmikus nyereség.” (David R.
Hawkins)
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"Minden fájdalmas esemény azonban alkalmat teremt arra, hogy a bensőnkben keressük az élet
forrását, ami örök, nem változik, nem vész el, és az idő el nem pusztíthatja.” (David R. Hawkins)
"A vágy, hogy meg nem történetté tegyük a múltat, érthető, de hiábavaló, és meggátol abban, hogy
lássuk a jelen lehetőségeit.” (David R. Hawkins)
"...nem válhatunk az élet áldozataivá, mindössze állást foglalhatunk, hogy valamely körülmény
kedvező vagy nem kedvező, kívánatos vagy nem kívánatos. Tehát semmifele gyűlöletnek,
bosszúvágynak, rosszakaratnak, neheztelésnek és haragnak nincs valós alapja, minden ilyesmi a
képzelet szüleménye. ...a kölcsönhatás személytelen, az élet viszontagságai pedig elkerülhetetlenek
és szükségszerűek. Kizárólag nézőpont kérdése, hogy a nehézségeket kihívásnak vagy
nyomasztónak látjuk-e. Merev álláspontok nélkül derűsnek és érdekesnek tapasztaljuk az életet, ami
lehetővé teszi a fejlődést, és bízhatunk benne, hogy bölcsességhez, nem pedig önsajnálathoz és
keserűséghez vezet. Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy
csalódottak leszünk miatta. Az akaratosság, vagyis a merev álláspontok elengedése békességet hoz
minden körülmények között." (David R. Hawkins)
"Amit te katasztrófának látsz, az természetéből adódóan isteni könyörületesség, amely abban a
kegyelemben részesít, hogy jóvá teheted azt a negatív karmát, ami különben a pokolba juttatott
volna, és ezt most jóvá teheted. Köszönöm Uram, hogy megváltottál." (David R. Hawkins)
"...ami az ego számára veszteségnek tűnhet, az valójában a lélek számára győzelem (mivel egy
karmikus adósságtól megszabadulva a mező kitisztul, és így a tudat tovább fejlődhet).” (David R.
Hawkins)
A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával és megbocsátással.
"A valódi spirituális törekvés nem igényel vagy vár el áldozatot, ami a szokványos szóhasználatban
veszteséget, sőt fájdalmas veszteséget jelent. …a kevésbé lényegesről mondunk le a lényegesért,
és ezzel sokkal többet adunk magunknak, mint amennyit veszítünk. A fájdalmas, vonakodó
„lemondás" nem igazi áldozat, csupán vallási szívességet próbál vásárolni. Isten valóságában
nincsen vásárlás, eladás, üzletelés, áldozat, haszonszerzés, szívesség, sem pedig veszteség.”
(David R. Hawkins)
"A spirituális kereső esetében a veszteséget az a felismerés ellensúlyozza, hogy a veszteség
megadja a nagyobb szabadság lehetőségét. A ragaszkodás nem más, mint az ego köteléke és
béklyója. Bár a lemondást eleinte érzelmi megpróbáltatásként éljük meg, segít ráébrednünk arra,
hogy a köteléket idejében fel kellett volna adni Istennek, annak a folyamatnak a során, amikor
elengedjük a boldogság külső forrásának illúzióját. ... A veszteség fájdalma tehát nem a személy
vagy a tárgy elvesztésének tulajdonítható, hanem magának a ragaszkodásnak. A kötődés érzelmi
energiabefektetéssel jár. Amikor eljön az ideje, ezt az energiát vagy egy pótlékba, vagy remélhetőleg
inkább az Isten iránti odaadásba helyezzük. ... A veszteség a múlthoz való ragaszkodás, és a
Valóság tudatosításának emlékekkel való helyettesítése. Egyetlen pillanatban sincs veszteség vagy
nyereség. Mindkettő úgy keletkezik, hogy életünket történetté alakítjuk." (David R. Hawkins)
"...a kollektív karma révén egész csoportok kerülnek olyan sajátos helyzetbe, ami borzalmasnak
tűnhet, mégis láthatatlan karmikus előnyöket hordoz.” (David R. Hawkins)
"A tudatkutatás azt is igazolja, hogy a látszattól függetlenül mindenki spirituális fejlődése
szempontjából optimális körülmények közé születik.” (David R. Hawkins)
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"Amint azt már előzőleg megtudtuk, a karmikus lehetőségek szempontjából mindenki a lehető
legjobb körülmények közé születik. Ezért bölcs dolog, ha nem ítélkezünk, ugyanis ami
nyomorúságnak vagy katasztrófának tűnik, az a szabadulás útja lehet azok számára, akiknek negatív
karmát kell jóvátenniük. Így aztán a látszólag borzalmas események a lélek fejlődésének
nélkülözhetetlen elemei lehetnek.” (David R. Hawkins)
a születési körülmények és az élet karmikus szempontból tökéletesek: 998
"Élettartamunk már születésünk pillanatában eldől (ezt tudatkutatással többször is leellenőriztük).”
(David R. Hawkins)
"A világegyetemben nincsenek véletlenek, ennek még a lehetősége sem áll fenn.” (David R.
Hawkins)
"Minthogy a végtelen tudatmező méretei korlátlanok, semmi sem történhet rajta kívül. Ami pedig
benne történik, az mind a hatása alatt van, így tehát a valóságban semmi sem „véletlen”.” (David R.
Hawkins)
“Az ember földi életének természetéből fakadó értéke az, hogy a spirituális fejlődés maximális
lehetőségét biztosítja a választásaink révén történő szabad akarat által. Így az emberi élet a lehető
legnagyobb lehetőséget jelenti negatív tulajdonságaink meghaladására, és arra, hogy érdemeket
szerezzünk. Mind az egyéni, mind a kollektív emberi korlátok elfogadása lehetővé teszi, hogy inkább
béketűrők, megbocsátók és együtt érzők legyünk, nem pedig ítélkezők. Az emberi fejlődés folyamata
fokozatos változás, ezért a tévedések és hibák elkerülhetetlenek. Az egyedüli valódi tragédia az, ha
csupán öregebbek leszünk, és nem bölcsebbek.” (David R. Hawkins)
“Ahogy Buddha mondta, valóban ritkaság és rendkívüli szerencse, hogy embernek születtünk. Még
ritkább hallani az Igazságról, és még ennél is ritkább az Igazságra (megvilágosodásra) törekedni.”
(David R. Hawkins)
“Egy nagy tanítást pusztán hallani is spirituális érdem következménye, és még ennél is üdvösebb e
tanítás szerint cselekedni. A Buddha állítólag azt mondta: „Ritka esemény a mindenségben emberi
életre születni. Ennél is nagyobb ritkaság a dharmáról hallani. Még ennél is nagyobb ritkaság a
tanításokat elfogadni. Még ennél is nagyobb ritkaság a tanítások szerint cselekedni. És még ennél is
nagyobb ritkaság megvalósítani a tanítások igazságát." A megvilágosodásról hallani önmagában is
az egyik legkivételesebb ajándék. Aki hallott már róla, soha többé nem éri be mással.” (David R.
Hawkins)
"A spirituális keresőknek el kellene fogadniuk azt a valóságot, hogy ők eleve kiváltságosak. Egy
olyan komoly olvasó, aki például ezt a könyvet tanulmányozza [David R. Hawkins: A tudatszintek
meghaladása], aligha lehet más, mint kiváltságos. Isten felismeri az övéit. Elfogadni ezt az igazságot
már önmagában öröm.” (David R. Hawkins)
"A megvilágosodás szándéka az egyik legjelentősebb elköteleződés, és tulajdonképpen minden
emberi törekvés közül a legnehezebb. Hol küzdelmes, hol felvidító; hol izgalmas, hol fárasztó; hol
megterhelő, hol inspirált. Vannak nagy áttörések és bosszantó, látszólag leküzdhetetlen akadályok.
Számíthatunk arra, hogy ez a séma a folyamat velejárója. Az ego ellenáll, és küzd a túlélésért."
(David R. Hawkins)
"Ha könnyű volna elérni a megvilágosodást, mindennapos jelenségnek számítana. Statisztikailag
azonban ennek az esélye kevesebb, mint egy a tízmillióhoz." (David R. Hawkins)
Viszont...
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"A történelem során eddig elérhetetlen spirituális információ most első alkalommal vált
hozzáférhetővé. Az a képesség, hogy ma már a valóság megkülönböztethető a valótlantól, és
mértéke meghatározható, óriási kincs és előny. A tudatkutatás szerint ma körülbelül ezerszer
nagyobb a megvilágosodás esélye, mint a múltban volt." (David R. Hawkins)
"A spirituális keresők többsége sokféle állapoton megy keresztül, ami a kétségbeeséstől a
legnagyobb örömérzetig vagy akár az eksztázisig terjedhet. Vannak hosszú időszakok, amikor úgy
tűnik, hogy semmi sem történik, és az ember úgy érzi, nem halad semerre. Ezek stagnáló,
frusztrációkkal és önváddal teli, sőt reménytelennek tűnő időszakokkal váltakoznak. A teljes folyamat
keretében minden ilyen időszak normális, amin az állhatatosság és az elkötelezettség lendít át."
(David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Isten nem tesz semmit senki és semmi ellen. Egyes lelkek a fényhez vonzódnak, mások pedig a
sötétséghez. Ez az ego választása, nem külső kényszer.” (David R. Hawkins)
"Minden cselekedethez, eseményhez, gondolathoz, ötlethez, elképzeléshez és döntéshez
meghatározható energiamező társul. Az ego tehát a saját tettei révén juttatja el magát a saját
szintjére a tudat óceánjában. A felhajtóerőhöz hasonlóan a tudat óceánjának személytelen
tulajdonsága önműködően meghatározza, hogy melyik szintre süllyedjünk vagy emelkedjünk." (David
R. Hawkins)
"A lélek saját döntéseivel és választásaival saját sorsának kovácsa. Minden lélek ahhoz a
dimenzióhoz húz, amellyel összhangban van. A spirituális választás visszahatásaként spirituális
paradoxonok jelenhetnek meg, például a spirituális kereső szeretetet és boldogságot akar, de a
szándéka mindazt felszínre hozza, ami ezeket megakadályozza. Azok, akik a békének és
szeretetnek szentelik magukat, automatikusan felhozzák a tudatalattiból mindazt, ami kegyetlen,
szeretetlen és gyűlöletes azért, hogy ezek megszűnjenek. Ez megdöbbenést válthat ki mindaddig,
amíg az ezzel kapcsolatos ítélkezés helyét át nem veszi a könyörület és megbocsátás. Végül is ezek
képezték a szeretet és boldogság akadályát, úgyhogy csak hálásak lehetünk azért, amiért felszínre
kerültek, hogy a rendelkezésünkre álló spirituális eszközökkel megoldjuk őket." (David R. Hawkins)
"Az ítélkezés elhagyása és a megértés révén utat nyit az eltérő nézetek figyelembevétele, a jóindulat,
a könyörületesség és a megbocsátás számára." (David R. Hawkins)
"A megbocsátás az egyetlen feladatom." (A csodák tanítása)
"A megbocsátás mindent felajánl, amire vágyom." (A csodák tanítása)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
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"Minden, amit adok, nekem adatik." (A csodák tanítása)
"Adni és kapni valójában egy és ugyanaz." (A csodák tanítása)
"A karma vagy sors egy jótékony törvény kifejezése: az egyensúly, harmónia és egység felé irányuló
egyetemes haladásé. Akármi történik most, minden pillanatban, az a lehető legjobb. Talán
fájdalmasnak és csúnyának tűnik, keserű és értelmetlen szenvedésnek, de ha figyelembe vesszük a
múltat és a jövőt, akkor mégis így a legjobb, és ez az egyetlen kiút egy katasztrofális helyzetből."
(Niszargadatta Mahárádzs - 720)
"A karma megértése nélkül a földi élet igazságtalannak és kegyetlennek tűnik. A naiv ember úgy
látja, hogy a gonosz büntetlenül megússza, míg az ártatlant elpusztítják. Ezért a legtöbb ember a
hitre támaszkodik, hogy erre a paradoxonra magyarázatot találjon. A hit az a meggyőződés, hogy a
látszat mögött van egy isteni valóság. A saját kutatómunkánk és tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy
ez a hit jól megalapozott." (David R. Hawkins)
karma: 999
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"Nagyon hasznos megközelítés az, ha a szerepeket felcserélve vizsgáljuk meg a helyzetet: ebben az
életben annak vagyunk az áldozatai, amit elmúlt életeinkben mások ellen elkövettünk, és most
csupán visszatérnek hozzánk az általunk keltett hullámok." (David R. Hawkins)
"…az a tanítvány, aki már tanulmányozta a saját karmikus hátterét, meg fog szabadulni attól az
önsajnálattól, nehezteléstől és haragtól, amit addig naiv módon az élet „igazságtalanságainak” vélt
dolgok miatt érzett. A karmával kapcsolatos kutatások [izomteszteléssel] akkor a legsikeresebbek,
amikor konkrét kérdéseket szeretnénk tisztázni. Ezek a felfedezések rendkívül hasznosak lehetnek
és több évnyi, vagy akár több életnyi hiábavaló spirituális munkát spórolhatunk meg a segítségükkel.
A karma kutatásának alapvető értéke az, hogy az így nyert, információ új összefüggésbe helyezi a
problémát, abba, amelyben az adott kérdés felmerült, majd megkönnyíti annak megoldását. Gyakori,
hogy az elmúlt életek kutatása felfedi az ismétlődő életesemények vagy témák forrását.” (David R.
Hawkins)
"A kellemetlen események vagy körülmények is javunkra válhatnak, ha felismerjük láthatatlan
karmikus hasznukat. Ennek módja, ha azt feltételezzük, hogy ezek valamilyen karmikus adósság
jóvátételét jelentik. Következésképpen jó szabály az, ha mindig megbocsátunk önmagunknak,
miközben arra gondolunk, hogy valamikor nagyon régen talán nem az áldozat, hanem az elkövet
szerepét töltöttük be. Amikor teljes egészében megértjük az emberi életet, akkor rájövünk, hogy a
lehető legkedvezőbb lehetőséget kínálja mind az egyén, mind az emberiség tudatfejlődése számára."
(David R. Hawkins)
"Ha kedvezőtlen események történnek életünkben, különösen, ha ezek ismétlődnek, akkor a
karmikus örökséget kell keresnünk. Bocsáss meg magadnak azért, amit másokkal tettél. ...
Feltételezd, hogy ez egy törlesztés, egy karmikus örökség. Feltételezd, hogy ha bármilyen negatív
dolog történik veled, az karmikus örökség. Nem logika dolga, nem vita tárgya, hanem „egy valószínű
feltételezés”. (IGAZ) A valószínűsége 90% feletti (IGAZ). ... Ha valami ismételten megtörténik veled,
ha valaki gyűlöl, és ez nagyon fájdalmas, akkor keresd meg magadban azt, aki gyűlöl másokat és
bocsáss meg neki. Ha nem ismered, az még nem jelenti azt, hogy nem létezik, mert az emberiség
kollektív tudattalanjából veszed az érzést." (David R. Hawkins)

103

A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával és megbocsátással.
"Amit te katasztrófának látsz, az természetéből adódóan isteni könyörületesség, amely abban a
kegyelemben részesít, hogy jóvá teheted azt a negatív karmát, ami különben a pokolba juttatott
volna, és ezt most jóvá teheted. Köszönöm Uram, hogy megváltottál." (David R. Hawkins)
"...ami az ego számára veszteségnek tűnhet, az valójában a lélek számára győzelem (mivel egy
karmikus adósságtól megszabadulva a mező kitisztul, és így a tudat tovább fejlődhet).” (David R.
Hawkins)
"A padlót fogás a leggyorsabb út Istenhez.” (David R. Hawkins)
"Gyakori, hogy egy krízis közepén az ember elfelejti, hogy ő maga kérte annak felszínre hozását, ami
gyógyulást igényel. Ezért az életükben történő események nem tévedés vagy hiba következményei.
Pontosan az adott dolgokat kell felhozni, arra kell ránézni, azt kell megérteni, feladni, újraértelmezni,
meggyógyítani és megbocsátani." (David R. Hawkins)
"Fontos észben tartani, hogy a tévedés (pl. a tudatlanság) a mi kérésünkre bukkan fel, hogy
elismerhessük őket. E folyamat akkor lesz rendben, ha ugyanakkor felismerjük veleszületett
ártatlanságunkat." (David R. Hawkins)
"A szeretet átalakít. Ereje félresöpör az útból minden akadályt. Egyszerre az út és a cél. Felébreszti a
hajlandóságot, és képessé tesz az önátadásra. Gyümölcse a könyörületesség és a megértés vágya.
A megértést megbocsátás követi. A szembeállítással felhagyva ráébredünk, hogy nincs mit
megbocsátani. Megszűnik az ítélkezés, többé fel se vetődik a kárhoztatás és a gyűlölet lehetősége.
Az ártatlanság szülte tudatlanságot látjuk az egyetlen „tökéletlenségnek", amit meg kell haladnunk.
Látjuk, hogy a Teremtés természete olyan, amilyen, és nincs mit helyrehozni benne." (David R.
Hawkins)
"Az 500-as szinten nyilvánvaló lesz a választási lehetőségek korlátozottsága. Előtűnik a mindenkiben
benne élő gyermek, még szembetűnőbb lesz lényének eredendő ártatlansága, és ez egyre inkább
kizárja a büntetés lehetőségét, amely társadalmunkban gyakran ugyanolyan vagy még rosszabb,
mint maga a megtorolt bűntett." (David R. Hawkins)
"Természetéből fakadó ártatlansága abból ered, hogy a személy olyan, mint a hardver, tettei és
meggyőződései pedig olyanok, mint a szoftver. A hardverre nincs hatással a szoftver, amelyet vakon
követ, anélkül hogy tudatában lenne a tettek jelentőségének és következményének. A tudattalan
szoftvereket hagyományosan „karmának" nevezik." (David R. Hawkins)
"Egy gyermek a programozatlan tudat ártatlanságával születik, de aztán a számítógép hardveréhez
hasonlóan módszeresen szoftvereket táplálnak bele, amelyek a társadalomtól származnak. Ennek a
rendszernek van azonban egy szembetűnő és igen komoly hiányossága. Nem táplálják bele az új
szoftverek igazát vagy valótlan állítását felismerő programot, vagy nem áll rendelkezésre! (Ez sokban
hasonlít egy számítógépes vírusra.) A gyermek ártatlanul elhisz mindent, amit mondanak neki.
Védtelen tudata így ki van szolgáltatva az ált alános tudatlanságnak, félretájékoztatásnak és
megtévesztő hitrendszereknek, amelyek az elmúlt évezredben megmérgezték az ember boldogságra irányuló képességét. Az így kialakuló programozás tulajdonképpen javíthatatlan, mert nem
volt olyan eszköz, amellyel a gyermek elméjébe táplált anyag hitelességét ellenőrizni lehetett volna.
Ránézésre úgy tűnik, hogy az adatok mintegy 78 százaléka nemcsak megtévesztő, de káros és
romboló hatású." (David R. Hawkins)
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"A fizikai külső rendkívül félrevezető. Sokan felnőttnek látszanak, de egyáltalán nem nőttek fel.
Érzelmi életét tekintve a legtöbb ember még mindig gyerek. Az óvodában és a játszótéren uralkodó
érzelmek a felnőttéletbe is átöröklődnek, csak méltóságteljesebben hangzó szavak mögé bújnak.
Minden emberben egy gyermek lakozik, aki csupán úgy tesz, mintha felnőtt volna. Az oly sokat
emlegetett „belső gyermek” korántsem belső, nagyon is „külső”. Az emberek nevelkedésük során
különféle azonosságtudatokat öltenek magukra, és lemásolják, amit felnőttes viselkedésnek vagy
modornak vélnek. Ezt azonban nem a felnőtt teszi, hanem a gyermek. A mindennapi életben ezért
azt láthatjuk, hogy az emberek eljátsszák azokat a programokat és forgatókönyveket, amelyekkel
gyermekként azonosulnak. A legtöbb állathoz hasonlóan már a kisgyermekeknél is megjelenik a
kíváncsiság, az önsajnálat, a féltékenység, az irigység és a versenyszellem. Haragra lobbannak,
érzelemkitöréseik vannak, megsértődnek, gyűlölnek, vetélkednek, versengenek, igyekeznek felhívni
magukra a figyelmet és kivívni mások csodálatát, akaratosak, zsémbelődnek, vádolnak, elhárítják a
felelősséget, tévedésen kapnak másokat, vagy épp keresik a kegyeiket, „dolgokat” gyűjtenek,
hivalkodnak, és így tovább. Mindez a gyerekre jellemző. A legtöbb felnőtt mindennapos ténykedését
figyelve azt láthatjuk, hogy nemigen változott semmi. Ez a felismerés inkább az együttérző megértést
mozdítja elő, mintsem az emberek hibáztatását. A makacsság és az ellenkezés, amelyek a kétéves
gyermek jellemzői, még öregkorban is tovább uralják a személyiséget. Az embereknek néha sikerül a
gyermekkorból továbblépni a serdülőkorba, olyankor szüntelen az izgalmakat hajszolják, és kihívják
maguk ellen a sorsot. Minden gondolatukat a test, az izmaik, a kacérkodás, a népszerűség, a
szerelmi és szexuális hódítás tölti ki. Vonzza őket, hogy csinosak, vadócok, csábítóak, elbűvölők,
hősiesek, végzetes sorsúak, teátrálisak, hatásvadászok és színpadiasak legyenek. Mindez
úgyszintén a kisgyermek serdülőkorról alkotott képének eljátszása. A belső gyermek hiszékeny és
fogékony, könnyen programozható, nem nehéz elvarázsolni és befolyásolni." (David R. Hawkins)
Szuperego puhítása:
"Láthatjuk, hogy ha anélkül próbálunk az egón "felülkerekedni", hogy megértenénk, akkor azzal
csak bűntudatot, önvádat, valamint más negatív érzelmeket keltünk, ami az egyik fő oka annak, hogy
sokan vonakodnak a spirituális munkától." (David R. Hawkins)
"A pszichológiában a bűntudattól való megszabadulást "feloldásnak" nevezik, ami a büntető
szuperegót (lelkiismeretet) realistább életszemléletbe vezeti be, és így a tévedések jóvátétele
szelídebbé, kevésbé ítélkezővé és büntetővé válik. ... Amikor a rosszindulatú szuperego megenyhül
és jóindulatúvá válik, akkor az autoritást védelmezőnek tekinti, amelynek szerepe a tanítás. Így nem
kell azt a külvilágra vetíteni, sem pedig önmagunk ellen fordítani." (David R. Hawkins)
"Okulhatunk a klasszikus pszichoanalízis tapasztalatából, amelynek egyik szabálya a következő:
"Mielőtt elkezdenénk a tudattalanban megbújó folyamat feltárását, a páciens gondját először mindig
a szuperego (lelkiismeret) oldaláról közelítsük meg.". Ez azt jelenti, hogy előbb puhítsuk meg,
mérsékeljük a lelkiismeretet, csökkentsük a fekete-fehér, helyes-helytelen állásponton alapuló
rugalmasságra és ítélkezésre való hajlamát. Ha nem csillapítjuk, ha nem szelíditjük meg, a
szuperego vagy lelkiismeret nagyon kegyetlen és vad tud lenni. ... Emberségesebb, elnézőbb és
együttérzőbb hozzáállást kell kialakítanunk. A racionális egónak nagyvonalúbbá és elfogadóbbá kell
válnia, mert a tudattalan mélyebb rétegeiben ott vannak az állati elméből származó tiltott
késztetések. ...segítségünkre van, ha megismerjük az ego eredendő természetét, fejlődését és
szerkezetét, mivel ezzel megértjük, hogy az ego inkább egy öröklött, személytelen mechanizmus,
amit meg kell puhítanunk. ... A mélyre ásás előtt meg kell erősítenünk a megbocsátásra, szeretetre
és együttérzésre való képességünket és hajlandóságunkat. A tudatlanság az ember veleszületett
öröksége. ... A spirituális kereső azzal is enyhítheti az önvádat, ha megérti, hogy az emberi tudatot a
kollektív tudat és a kollektív energiamező uralja." (David R. Hawkins)
"K: A komoly önvizsgálat előtt tudhatjuk-e előre, hogy a saját lelkiismeretünk (szuperegónk)
mennyire lehet "veszélyes"? V: Igen, egyszerűen lekalibrálható. Ha ez nem lehetséges vagy nem
elfogadható, akkor elég jól felmérhető a helyzet úgy is, ha megvizsgáljuk, hogy szerintünk milyen
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büntetéseket érdemelnek a gonosztevők és a társadalom, ugyanis a lelkiismeretünk ugyanezt a
sorsot tartogatja számunkra is. ... Még az önfeltárás kezdetén tisztában kell lennünk azzal, hogy
valószínűleg olyan negatív dolgokra fogunk bukkanni, amelyek aggodalmat kelthetnek. A reakciónk
enyhítése érdekében meg kel értenünk, hogy ez az anyag nem a valódi énünk, mégis fényt kell
derítenünk rá ahhoz, hogy eltöröljük. ... Mindenkor legyünk tudatában annak, hogy valódi énünk nem
az ego. Utasítsuk el a vele való azonosulást. ... Figyeljük meg, hogy a társadalom csupán a színpad,
amelyen az ego megnyilvánul, hogy mindenki láthassa. Ez a nevelő hatású megfigyelés
kötődésmentességhez vezet. Valójában nem legyőzni kell az egót, csupán nem kell többé azonosulni
vele." (David R. Hawkins)
Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem
fojtódik el, akkor nem vetül a világra.
"Belső hiányosságaink elfogadása teszi lehetővé, hogy másokat ítélkezés nélkül tiszteljünk, és ez
nyitja meg az utat az egész emberiség iránti együttérzés felé." (David R. Hawkins)
"A bűntudat esetében az ember mögöttes szándéka arra irányul, hogy ön-büntetés révén
engesztelje és csillapítsa a büntetést, vagy megmeneküljön előle, és kicsikarja a megbocsátást. A
leghangsúlyosabb ezek közül az a vágy, hogy büntetést csaljon ki a másikból, amely keveredik az
önbüntetéssel. Ez nem tudatos vágy, a bűntudat célja mégis éppen ez. Erre egy kis vizsgálódással
könnyedén fényt deríthetünk. Ha legközelebb valami miatt bűntudatot érzünk egy másik személlyel
kapcsolatban, érdemes megfigyelni, mi történik a következő találkozás alkalmával. A másik szinte
elkerülhetetlenül előhozakodik azzal a dologgal, amit az elménkben tartunk. Például, ha bűntudatunk
van, mert késésben vagyunk, és nem érünk oda a megbeszélt időpontra, akkor ez a bűntudat
gyakran bírálatot vált ki a másikból. Mások összes kritizálását és becsmérlését a bűntudat elmében
tartásával vonjuk magunkra. Saját alacsony önbecsülésünk verődik vissza ránk, amikor mások
különféle formákban semmibe veszik az életünket. Ha azt tartjuk az elménkben, hogy jelentéktelenek
és érdemtelenek vagyunk, akkor ennek megfelelő reakciókat is csalunk ki másokból, akik a
megjegyzéseikkel hajlamosak lesznek a jelentéktelenségünkre és az érdemtelenségünkre utalni. Ha
úgy véljük, hogy csak a „kenyér héját érdemeljük”, akkor azt is fogjuk kapni. Ezt értették az írások az
alatt, hogy „a szegény szegényebb lesz, a gazdag pedig gazdagabb”. Nem csak pénzügyi, de
bármely egyéb területen jelentkezzék is a szegénység, az belső szegénységből fakad, éppen úgy,
ahogy a külső gazdagság a belső gazdagságból. Ha azt szeretnénk, hogy mások felhagyjanak a
kritizálásunkkal, és ne támadjanak bennünket, akkor lássunk hozzá a bűntudat és az általa keltett
minden egyéb érzelem elengedéséhez." (David R. Hawkins)
"Tévedés az egót legyőzendő ellenségnek kikiáltani. Sokkal előnyösebb csupán “házi kedvencként”
elfogadni és együttérzés segítségével feloldani. Bármit tett is az ego a múltban, mert akár egy
kiskutya, egyszerűen nem volt képes többre. Semmi haszna nincs annak, ha gonosznak nyilvánítjuk.
Ha ezt tesszük, akkor ahelyett, hogy korlátozottságnak tekintenénk, bennragadunk a jó-rossz
polaritásában/dualitásában. Abból sincs semmi hasznunk, ha személyessé tesszük. Valójában még
az ego sem tehet másként, amelytől “ez elvárható lett volna”, különben nem tévedett volna.” (David
R. Hawkins)
"Szélesebb kontextusból tekintve az ego nem „gonosz”, hanem elsősorban önérdekű állat. Befolyása
nem csökkenthető, hacsak meg nem értjük és el nem fogadjuk az „állati ént”. Akár egy házi kedvenc,
a bennünk lévő állat komikus és szórakoztató lehet. Bűntudat nélkül kedvelhetjük, várhatjuk, hogy
megfelelően beidomítsuk és szobatisztává neveljük. A „civilizálódás” szó alatt ezt az idomítást
értjük." (David R. Hawkins)
"A bűntudat attól enyhül, úgy tudunk magunkkal és másokkal szemben együttérzőbbek lenni, ha
megértjük, hogy az ego szerkezetét nem az egyén vagy valaki más tette szándékosan olyanná,
amilyen. Emberi mivoltunk elsősorban karmikusan „adott”, tehát nem jó vagy rossz. Ezért
együttérzéssel és ítélkezés nélkül olyannak fogadjuk el, amilyen." (David R. Hawkins)
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"Egyszerűen fogadjuk el, hogy az ego természeténél fogva hiú, kapzsi, gyűlölködő, büszke,
haragtartó, irigy, stb. ... Nem kell bűntudatunk legyen, ezeket a primitív érzelmeket egyszerűen csak
ki kell, hogy nőjük." (David R. Hawkins)
"Amikor negatív vonásainkat beismerjük, és megtanulunk nevetni rajtuk, akkor a gorombaságok és
sértések ellen védettek leszünk." (David R. Hawkins)
"A humor segít abban, hogy átértékeljük az élet eseményeit, és abban, hogy elvonatkoztassunk
tőlük. Ez a vidámságnak egy módja, és annak, hogy „úgy viseljük a világot, mint könnyű ruhát”. A
humor az emberi élet egészével szemben együtt érzővé tesz. Feltárja azt a lehetőséget, hogy
bevonódás nélkül játsszuk le az életet, anélkül, hogy kimerítő élet-halál harcnak látnánk." (David R.
Hawkins)
"Az ego valódi természetének megértése sietteti a spirituális haladást. Az ego nem támadni való
vagy megsemmisítendő ellenség, nem is legyőzendő gonosz. Az együttérző megértés az, amitől
feloldódik." (David R. Hawkins)
"Ami fontosabb, az nem az ego természete, hanem a vele „én”-ként való azonosulás problémája. Az
„egót „valami”-ként örököltük, és ez a „valami” valóban személytelen. A probléma abban áll, hogy
személynek tekintjük, és azonosulunk vele." (David R. Hawkins)
"A spiritualitásnak e folyamata, amely során átvergődünk az akadályokon, néha fájdalmasnak tűnhet;
ez csak átmeneti. A tévedések újra előbukkannak, és egy magasabb megértés szintjéről - más
összefüggésbe helyezve - megoldhatók." (David R. Hawkins)
"Látható, hogy bármilyen úgynevezett spirituális hiányosság vagy akadály éppen önmaga
meghaladásának az ugródeszkája lehet. Helyezzük új összefüggésbe: ami negatívum volt, az
pozitívummá és az Isten felfedezése felé vezető úttá válik. Minden tökéletlenségben egy kincs rejlik,
és minden feltételezett hiba voltaképpen kapu." (David R. Hawkins)
"Az őszinte kereső rájön, hogy a feltétel nélküli szeretetre való törekvésnek megvan az a kellemetlen
képessége, hogy a kitűzött célnak az ellentétét idézze elő. Ez az, amire a tömör spirituális mondás
utal „A szeretet saját ellentété hozza elő.”. " (David R. Hawkins)
"Számíthatunk rá, hogy a legmagasabb spirituális célok iránti elkötelezettség hozzájárul az ego
hibáinak a felszínre kerüléséhez. A hibák az ego szerkezetének velejárói, és nem kell a sajátunknak
tekinteni őket. Az ego nem a valódi énünk. Annak részeként örököltük, hogy embernek születtünk.
Gyökerei az állatvilágba és az emberiség tudatfejlődésének primitív szakaszaiba nyúlnak vissza. ...
Amikor tehát gyengeségei felszínre kerülnek, ez a siker, nem pedig a kudarc jelének tekintendő.
Ahelyett, hogy kétségbeesnénk miatta, az ego ellenállását a teljesítmény jelének kellene vennünk.
...a másként választás szabadságának az ajándékában van részünk." (David R. Hawkins)
"Előre nem látott nehéz időszakokra kell számítanunk, amelyek "akadálynak" tűnhetnek, pedig
csupán azt jelzik, hogy egy olyan felismerésre váró, eleinte tudatalatti tendencia bukkant a felszínre,
amelyet fel kell dolgoznunk. Ehhez hasonló periódusok bármilyen belső felfedezőúton, énünk
bármilyen mélyreható vizsgálata során adódhatnak...” (David R. Hawkins)
"Az igazság előrehaladása [fejlődés] nem feltétlen hoz békés vizet. Valójában megzavarhatja a
dolgokat egy darabig. Most már új paradigmával rendelkezel, amiben benne rejlik a régi bukása."
(David R. Hawkins)
"Ha kitartóan a spirituális igazság és szeretet mellett kötelezzük el magunkat, akkor minden
ellenállás megszűnik. A meghaladásához az szükséges, hogy minden kötődésről lemondjunk,
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azokról is, amelyeket mi magunk és a társadalom „felelősségként” tart számon. Így aztán végül
kapcsolatokról, pozíciókról, titulusokról és társadalmi szerepekről is lemondunk azért, hogy Énünkre
ráébredhessünk, és hogy a megvilágosodás elérésének szentelhessük magunkat." (David R.
Hawkins)
"K: Milyen állapotok következnek be? V: Az elkötelezettség és odaadás bármely úton teljesen
magával ragadhat, és a világ által fontosnak vélt dolgok elhanyagolásához vezethet. Megszűnhet az
evés iránti érdeklődés, csökkenhet az alvásigény, nagyobb szükségünk lehet az egyedüllétre és
elveszíthetjük a mindennapos ügyek, a társalgás és a társasági élet iránti érdeklődésünket. Lehet,
hogy elzárkózunk a családtól és a barátoktól, felhagyunk a szakmánkkal és az anyagi ügyekkel, és
hacsak helyesen fel nem ismerik azt, ami történik, az elkötelezett keresőt félreérthetik, azt
gondolhatják róla, hogy „hiányzik egy kereke”, vagy hogy „meghibbant”." (David R. Hawkins)
"A nagyobb átalakuláshoz a mások iránti felelősséget is vállalni kell úgy, hogy megtesszük a
szükséges és megvalósítható igazításokat, és másoknak is segítünk elfogadni a szükséges
változásokat. Következésképpen ehhez az átalakuláshoz jelentős mértékű bátorság, türelem és
szilárd meggyőződés kell, mivel a folyamat során kételyek, kötődések, bűntudat és ehhez hasonlók
jöhetnek a felszínre." (David R. Hawkins)
"Míg a világ talán azt várja el, hogy egy, a spiritualitás mellett elkötelezett ember élete szent és
nyugodt legyen, nagyon gyakran ennek az ellenkezője történik. A karma aktiválódik és tudatosul. A
kereső életében és kapcsolataiban nagy változások történhetnek. Néhány éven át az élet viharosnak
tűnhet, mivel mélyreható belső változásokra kerül sor. Ezek érinthetik az életstílust, a szakmát, a
kapcsolatokat és javakat, amelyek gyakran váltogathatják egymást. Gyakori a földrajzi hely
változtatása. A mindennapokban maradt család és barátok azt gondolhatják, hogy a tanítvány
„megőrült”, „elhagyta a valóságérzéke”, és „átesett a ló másik oldalára”." (David R. Hawkins)
"A „nem hétköznapi életet" az összefüggések és az értelmezések teszik kivételessé, amelyek
nyomvonalán a választások felállítják a minden cselekedet mozgatórugójául szolgáló értékrendet. A
szokványos és a nem hétköznapi élet különbsége elsősorban az összefüggésekben jelenik meg. A
szeretet előtérbe helyezése a nyereségvággyal szemben önmagában is olyan jelentős hozzáállásbeli
változás, ami megváltoztatja az ember életét. Amikor valaki elhivatottságot érezve, a spiritualitásnak
szenteli az életét, előfordulhat, hogy életében gyökeres fordulat áll be. Sokan egyik napról a másikra
otthagyják állásukat, hivatásukat, családjukat, barátaikat, hivatalukat, és gyakran távoli helyekre
vonulnak. Ez a komoly lépés általában riadalmat kelt a családtagok és ismerősök között, akik
elfogadható lélektani magyarázatokat keresnek az okára. Épeszű ember a hétköznapi világban nem
tesz olyat, hogy egyszer csak fogja magát, és mindent maga mögött hagyva, Isten keresésére indul.
A szellemi keresők meghökkentik a világot azzal, hogy valamilyen megfoghatatlan, belső hívásnak
engedelmeskedve készek mindent feladni. De a szellemi irányultságú egyén céljai nem érzékelhetők,
ezért a hétköznapi világ számára úgy tűnik, hogy az illetőnek elment az esze, megőrült vagy
megpróbál „elmenekülni a valóság elől". A családtagok és a barátok dühösek lehetnek és
neheztelhetnek rá, amiért látszólag elhagyta őket, és elutasítja azokat a célokat, amelyek eléréséért
a világ küzd. Felháborítónak vagy akár sértőnek is tűnhet, hogy lemond a kiváltságokról, a pénzről, a
hatalomról és a rangról. A hívő egyszerű, anyagiasságtól tartózkodó életformát választ, így aztán
korábbi társai szerint megint csak „megszökik a felelősség elől"." (David R. Hawkins)
"Amikor behívod a Spirituális Akaratot (850), legyél felkészült, mert talán embereket söpör ki a
családodból, talán az ország egyik részéből a másikban találod magad, talán megváltoztatja az
egészségi állapotod. Lehet vagyonosból szegény leszel vagy fordítva." (David R. Hawkins)
"Ezek az időszakok átmenetiek, és az ima, a spirituális gyakorlatok, a kontemplatív életforma nagy
segítségünkre van abban, hogy átvészeljük őket.” (David R. Hawkins)
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"Ha megértjük, hogy az út hányattatott szakaszai normálisak, akkor az már nem okoz aggodalmat.”
(David R. Hawkins)
"Az is megnyugtató, hogy az út során adódó látszólagos akadályok rendjén valóak, és valójában nem
személyhez kötöttek, hanem az illető tudatszint jellegzetességeiből következnek. A fejlődési folyamat
során a lehetőség átmeneti fázisként bukkan fel, amely általában jutalmazó és megerősítő. Vannak
azonban olyan átmeneti időszakok is, amelyek kellemetlenek, és ezekre is számítani kell. Lehetnek
olyan periódusok is, amikor elidegenedést érzünk, mintha elszemélytelenednénk, vagy elveszítenénk
önmagunkat. Ez olykor összezavarhat, ami miatt szétszórtnak, bizonytalannak érezhetjük magunkat.
Ez a változó kontextushoz való alkalmazkodásnak tudható be, valamint ezek tapasztalati szinten
ismerős és megszokottan szubjektív voltának. A "valóságérzet" vagy önazonosság érzete
fokozatosan kitágul, a "ki vagyok" addigi elképzelése módosul, és "mi vagyokká" alakul át. Emiatt az
értékek, célok, az idő- és energia beosztás prioritásai fokozatosan megváltozhatnak. Ezek az
időszakok átmenetiek, és az ima, a spirituális gyakorlatok, a kontemplatív életforma nagy
segítségünkre van abban, hogy átvészeljük őket.
Míg az én néha zavarodottnak, önmagával meghasonlottnak érezheti magát, az Én mindig pontosan
tudja, hol tartunk, mert a valóság mindig Isten Tartományában van. Nem lehet eltévedni, bár az
elkötelezett kereső időnként úgy érezheti. A gondot nem maga az állapot jelenti, hanem az irányítás
elvesztésétől és az ismeretlentől való félelem.
A végtelen tudatmező mindent felölel, és minden megtapasztalhatóval vagy állapottal összhangban
van. A mező természetéből adódóan harmonikus egyensúlyban van, és így minden átmeneti
állapotot magában foglal. A mindent átfogó mezőt önjavítónak lehetne nevezni, ugyanis a
kompenzáció módszerével önmagát kiigazítja. Minden módosulás időben behatárolt és ideiglenes.
Olyan ez, mint az időváltozás, ami azonban a sztratoszféra atmoszferikus egyensúlyát nem
befolyásolja. Egyéni szinten a haladáshoz semmi másra nincs szükség, csak türelemre, imára, a
folyamatba vetett hitre és az ellenállás feladására. A bizonytalanság csak átmeneti állapot, akár az
időjárás változás. Kitisztul, ha türelemmel kivárjuk, és amikor feltűnik végre a felhők között a Nap,
már el is felejtettük a borongós időjárás kiszámíthatatlanságát. A bizonytalan állapoton is eképpen
lehet túljutni. Az isteni harmónia idővel helyreállítja az egyensúlyt. Valójában minden fölött az Isteni
Rend uralkodik. Istentől sem lehet jobban eltévelyedni, mint amennyire a gravitációtól eltévelyedik
egy teniszlabda, csupán azáltal, hogy egy ideig pattog. A váltások és változások az evolúció
kibontakozásából következnek, ami nem más, mint a Teremtés aktuális megnyilvánulása. A folyamat
egyaránt belső és külső, és minden pillanat valami új felbukkanását jelenti. Az életet a tudatfejlődés
előrehaladó frontján éljük, és ezért minden tapasztalat tünékeny és átmeneti.” (David R. Hawkins)
A krízishelyzetek megoldásának bemutatásában az elengedés/önátadás lényege jól szemléltetődik:
Gyógyulás és felépülés 217-248. o. (másik, talán kevésbé pontos fordításban pedig:
https://hawkinstanitasok.wordpress.com/2013/01/27/fobb-eletkrizisek-kezelese/ - az alábbi
idézeteknek többnyire ez a forrása)
"Amikor szembe kell nézni egy életkrízissel az nem tűnik igazán ’spirituális’ munkának. A spirituális
munkáról az a kép él, hogy könyvet tanulmányozunk a témában, a guru képét nézegetjük és dalokat
énekelünk. Aztán jön egy akut katasztrófa és a spirituális munkát elkerüljük. Ezután kezdődik újra
minden az összes különféle vészhelyzet után, és a feladatok az egyén életében kezelve lesznek. Ez
olyan mintha nem igazán látnánk a lényegét a spirituális munkának. Nem látjuk, hogy a spirituális
munka hozza elő ezeket az akut kríziseket, működésbe hozza őket, és ezek a krízisek
tulajdonképpen lehetőségek. Ez az, ahol történik a spirituális munka. A többi felkészülés volt,
információ és tapasztalatgyűjtés, döntés az irányokról és spirituális tudás felhalmozása. Aztán
hirtelen eljön az igazság pillanata és ideje cselekedni." (David R. Hawkins)
"Azt gondoljuk, ”Nos, élek a világban. Megtapasztalom a világot.”, de ami valójában regisztrálásra
kerül, az a tapasztalásunk a megtapasztaltról (pl. a ”tapasztaló”). Bármit tudunk kezelni ha ezt a
szigorú fókuszt megtartjuk. Ha arra figyelünk, ahol megtapasztaljuk a tapasztalatot, akkor
pontossággal tudjuk kezelni a dolgokat. Pillanatokon és perceken belül kezelni tudunk dolgokat. ...
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Ez nem kívül történik a világban, az egyén lábában vagy a gyomrában. A tudaton belül történik.
Ahogyan az egyén megvizsgálja hol tapasztalja meg a tapasztalatot, rájön, hogy mindenhol. Az
egyén nem tapasztalja meg a dolgokat egy fókuszpontban, ez az elme hitrendszere. ...a valós
tapasztalás szétterjedt és mindenhol történik. Az egyén nem tud rámutatni egy helyre, ahol a
tapasztalás történik. Egyszerre történik mindenhol és sehol." (David R. Hawkins)
"Az élet szépen megy tovább, bármilyen nagynak tűnik a katasztrófa ebben a pillanatban. Ezért a
probléma nem a külső esemény vagy az életkörülmények kezelése, hiszen azok megoldódnak
maguktól. ... A probléma a felmerülő energiák kezelése." (David R. Hawkins)
"Minden, amit meg kell tapasztalnunk az érzelmek akut feltörése és az érzelmek energiája. Az
esemény gondoskodik saját magáról. A vágy, hogy megváltoztassuk, ami történt és hogy hogyan
érzünk vele kapcsolatban ezeket kell feladni. " (David R. Hawkins)
"...az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint a világban változtatni az
esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.” ...a külső körülmények változása nem változtatja
meg szükségszerűen a zaklatottságot, mert egy folyamat már elindult. Ezt a folyamatot kezelni kell."
(David R. Hawkins)
"A spirituális haszon lényegi aspektusa az élmény közvetlen átéléséből jön. Van egy mondás a
Zenben, mely szerint ’Menj egyenesen előre, nem számít mivel találkozol szembe.’, így amikor
egy katasztrofális tapasztalat jön, hasznos a közepébe helyezni magunkat, a magjába, ’Igent’
mondani rá és végig átélni. Voltak végzetes tapasztalatok az életemben, amikor a mentőövvel
élhettem volna és nem fogadtam el mert akkorra megtanultam, hogy értékük a megtapasztalásukból
származik. A mentőövek valójában megakadályozzák, hogy megtapasztaljuk, amit ’legmélyebb
pontnak’ hívnak. A legmélyebb pont fogalma, ami jól ismert sok komoly probléma kezelésében, mint
pl. az alkoholizmus, azt jelenti, hogy teljes elengedés. … Az akut katasztrófa tapasztalat egy
kulcsfontosságú tanulási lehetőség, amely megtanít minket arra, hogy menjünk el a dolgok
legmélyéig, a tapasztalat igaz lényegéig, hogy lássuk mi az és kezeljük a tapasztalás szintjén a tudat
energiamezején belül. Megvan a hajlandóság a lemondásra és a külvilág megváltoztatására irányuló
akarás elengedésére. Szintén megvan az irányításra vonatkozó akarás elengedése, azáltal, hogy
átgondoljuk és megpróbáljuk az intellektussal vagy érzelmekkel megoldani. Megjelenik a
hajlandóság, hogy lemondjunk a tapasztalás lényegéről anélkül, hogy bárminek neveznénk vagy
címkéznénk vagy nevet adnánk neki. Megvan a hajlandóság arra is, hogy kezeljük az
energiamezejét és hogy közvetlenül belemenjünk a belső élménybe. Önátadás a belső
tapasztalatnak egy nyitott ajtó annak megtapasztalása felé, ami nagyobb, mint a személyes én.”
(David R. Hawkins)
"Nem tudunk előrelépni a problémák kezelésében, ha az adott érzelmet nézzük, de annak nagyon
mély hatása lesz, ha megengedjük magunknak, hogy a zavar mögötti energiamezőre figyeljünk."
(David R. Hawkins)
"Ahogy az egyén hamarabb és hamarabb kapja el az élményt, észre fogja venni, hogy az energia
diffúz és majdnem leírhatatlan." (David R. Hawkins)
"Hogy ezt kezelni tudja, csak le kell ülnie és elengedni az ellenállást, választva azt, hogy vele van.
Minél gyorsabban teszi ezt, az energia annál gyorsabban eresztődik ki, és annál rövidebb ideig tart
az élmény. Az egész dolog kioldható ahelyett, hogy engednénk, hogy elnyújtódjon, gyötrelmet
okozzon órákig, napokig, hetekig..." (David R. Hawkins)
"Hogyan tud az egyén a szétszéledő állatok útjából elállni? Az egyén nem tud, azonban az
élményen könnyen át tud jutni, azzal, hogy elfogadja, hogy nem tud elmenekülni. Ha megpróbál
elmenekülni azzal csak meghosszabbítja.” (David R. Hawkins)
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"Van valami az érzelmesség mögött, ami átéli ennek az energiának a kiáramlását az egyén
számára. Ezt szó szerint valami sokkal nagyobb kezeli, mint a személyes én.” (David R. Hawkins)
"Egy katasztrófa helyzetnek az a lényege, hogy a teljes önátadáson keresztül fölfedezzük azt, hogy
létezik valami nagyobb, mint a személyes én. Egy katasztrófának a teljes megtapasztalása
kapcsolatba hoz minket ezzel és arra a felismerésre juttat, hogy van valami önmagunkon belül,
amelynek megvan az ereje, hogy kibírjuk, függetlenül attól, hogy mennyire katasztrofálisnak tűnik az
a tapasztalat. Ennek eredményeként a másik oldalon, mint győztes jövünk elő, birtokolva a tudást,
hogy van valami belül, ahol a Jelenlét van, egy minőség vagy az életnek egy belső aspektusa, amely
erőt ad ahhoz, hogy kibírjuk a látszólag leglehetetlenebb helyzeteket is.” (David R. Hawkins)
"’Legyél velem Uram, mutasd meg hogyan tudom feladni és kezelni ezt a tapasztalatot’ és kérd
Isten jelenlétének éber tudatosságát. Kérhetnénk Istent, hogy vegye magára a tapasztalást
helyettünk. Érdekes módon, ahogyan adjuk át a tapasztalást az élménynek, ahogyan engedjük el az
ellenállást és a címkézést, fokozatosan át tudjuk adni Istennek." (David R. Hawkins)
"Egy hétköznapi életben, az önátadás kismértékű. Nagyobb nyomás alatt, hajlandóak vagyunk
jobban átadni magunkat és felismerjük, hogy nem kell magunkat kitenni katasztrofális nyomásnak
azért, hogy hajlandóak legyünk mély önátadásra. A személyiség átalakulása, az egyén spirituális
helyzetében történő változás, hagyományosan a nagy mélységekig történő feladásból származik.
…éljünk a lehetőséggel, mert most már tudjuk, hogy velünk van valami sokkal nagyobb, mint a
személyes én. Ez nem az a személyes én, aminek kezelni kell az életben felmerülő dolgokat. A
Végtelen Jelenlét, amely mindig velünk van, sokkal hatalmasabb, mint az emberi akarat és ego. Az
én fájdalmat hoz és szenvedést, az Én gyógyulást és békét sugároz.” (David R. Hawkins)
"Valójában, hogy gyorsan túljuss rajta, csak kérj többet belőle. Mondd magadnak, ’Többet kérek,
többet kérek’.” (David R. Hawkins)
"A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet,
hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten segítségét kéri. … Ez egy hirtelen fordulat a dolgok
legmélyéről a hajlandóság felé, hogy elfogadjuk, hogy van valami sokkal nagyobb, mint mi magunk,
amihez fordulhatunk. Amikor egy ember ezt mondja, ’Ha van Isten, kérem, hogy segítsen,’ ezután
nagy átalakító tapasztalatok történnek, amelyeket a kezdetektől fogva a történelem folyamán
feljegyeztek (már).” (David R. Hawkins)
"Milyen a legmélyebb pontnak a belső megtapasztalása? A reménytelenségből és kétségbeesésből
jön, a személyes én azt mondja, ’Én, saját magamtól/erőmből, nem tudom ezt kezelni.’ A személy a
reménytelenségből megadja magát és ebből jön a hajlandóság az elengedésre, a lemondásra
önmagáról valami sokkal nagyobb javára, aminek nagyobb a hatalma nálunk. Nagyon mélyen a
gödörben, az egyén fölismeri és elfogadja az igazságot, mely szerint ’Én, magamtól, a saját egyéni
énemből, az egómból/ego-énemből, nem vagyok képes kezelni ezt. Képtelen vagyok megoldani.’
Ebből a vereségből származik a győzelem és a siker. A főnixmadár kiemelkedik a kétségbeesés és
reménytelenség hamvaimból. Nem a kétségbeesés és reménytelenség, amely értékes, hanem az
elengedés és a kis én korlátozottságának a felismerése. A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt
mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet, hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten
segítségét kéri." (David R. Hawkins)
"Hullámokban tér vissza, közötte megkönnyebbülési időszakokkal. Amikor egy ilyen hullám
visszatér, újra üdvözli az egyén és megpróbálja kiszabadítani a nyomást amennyire csak tudja,
mielőtt a szelep újra zár. Úgy üdvözli, mint egy nagyon értékes lehetőséget és mivel ez nem túl
gyakran történik meg az életben, nagyra becsüli." (David R. Hawkins)
"Az értéke ennek igazán csak akkor jön át, amikor az ember igazán túljut az élményen és
visszatekint azzal bölcsességgel, amit ebből nyert és a megérti, hogy az elme nem valós segítség
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ilyen helyzetben. Ez azért van, mert az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint
a világban változtatni az esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.”” (David R. Hawkins)
"A katasztrofális tapasztalatok a végső spirituális tapasztalatok, az igazi lényeg magjai. Benne lenni
és követni a legbelső magig, teljes lemondásban lesétálni a sziklaszirt széléről teljes mértékben,
önátadás a teljes tapasztalatnak az igazi magja annak, amit a spirituális kereső keresett az egész
úton." (David R. Hawkins)
"Spirituális fejlődésünkkel és tudásunk gyarapodásával egyidejűleg egyre inkább hajlandók vagyunk
szembesülni ezzel a belső megéléssel. Úgy is mondhatnánk, hogy a "gödör feneke" fokozatosan
emelkedik. Már nem kell gyötrő fájdalmakat megélnünk ahhoz, hogy végül hajlandók legyünk az
elengedésre és az önátadásra. Egyre gyakrabban leszünk hajlandók ezt napi rendszerességgel
megtenni, amíg már életünk szerves részéve nem válik, és folyamatosan figyelemmel követjük, hogy
miként próbálja az ember irányítani a dolgokat, megváltoztatni Isten Akaratát, vagy megváltoztatni és
irányítani Istent. Gyakrabban leszünk hajlandók a teljes és mély önátadásra, majd azt is észrevesszük,
hogy ennek mélysége változó." (David R. Hawkins)
"Ha a belső szándék az, hogy mindennek a szerethetőségét lássuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy
minden létezőnek megvan a saját integritása és identitása, és hogy minden egyformán megérdemli,
hogy tiszteljük az emberiségért tett szolgálatáért.” (David R. Hawkins)
"Azt találod, amit keresel." (David R. Hawkins)
"...az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi, hogy számunkra, hogy meglássuk minden létező
értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét." (David R. Hawkins)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
"A spirituális kereső tehát bölcsen teszi, ha elhatárolódik mindenféle állásfoglalástól és véleménytől,
és hajlandó lemondani az ego pillanatnyi elégtételéről egy magasabb cél érdekében." (David R.
Hawkins)
"Komoly spirituális tanítványként le kell mondanunk az önmagunknak kijelölt feladatról, hogy
ítélkezzünk, helyesbítsünk, kézben tartsuk a dolgokat, irányítsuk, megváltoztassuk a világot, és
mindenről véleményt mondjunk. Ilyen minőségünkben többé nem kell elvégeznünk ezt a munkát,
hanem rábízhatjuk az isteni gondviselés méltányosságára. Minthogy az elmének fogalma sincs a
Valóságról, ezeknek a feladatoknak a feladása megkönnyebbülést jelent, és sok bűntudattól szabadít
meg. Minden ember pusztán a saját sorsát teljesíti be; engedjük nekik, hogy megtegyék. Ha
elfogulatlanul nézzük, megfigyelhetjük, hogy a legtöbb ember örömét leli élete érzelgős
színjátékában.” (David R. Hawkins)
"Ha ön közbelép [egy szenvedélybeteg rokona], megfosztja őt a karmikus érdemtől. ... A
beavatkozásaival karmikus terhet vesz magára.” (David R. Hawkins)
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"Engedje el és helyezze Isten kezébe. Isten elvezeti a saját karmájához.” (David R. Hawkins)
Míg más körülmények között a karmajóga (önzetlen szolgálat) is erőteljes lehet.
"Nem kell ráerőltetni másokra a szemléletünket. A kényszerítésnél és mások torkon ragadásánál
sokkal meggyőzőbb lehet a saját példánk. Nem azzal gyakorlunk hatást másokra, amit mondunk,
vagy aminek a birtokában vagyunk, hanem inkább azzal, amilyenek vagyunk… A szellemi
megvilágosodást keresőknek le kell mondaniuk arról, hogy a társadalom ügyeibe bonyolódjanak.
Mindenkinek be kell teljesítenie a saját karmáját vagy sorsát, és jobb, ha nem keverjük össze a
feladatokat. A történelem spirituális szentjei csakugyan lelket öntöttek az emberiségbe, és feladatuk
jellege gyakran megkövetelte, hogy feláldozzák fizikai életüket… Szerényebb, de ugyanilyen fontos
szerepet töltenek be, és szintén szolgálatot tesznek az egész emberiségnek azok, akik a saját
életükben kívánnak szellemi célokat elérni… A világ szentjei külső tettekkel és saját példájuk által
emelik magasabb szintre az emberiséget, a spirituális gyakorló pedig belső fejlődésével.” (David R.
Hawkins)
"Emberi gyengeségből fakad a vágy, hogy előírjuk mások viselkedését, és ezért hatalmas árat
fizetünk. A kényszerítés és a büntetés erejébe vetett hit önigazoló, hajlíthatatlan, és nem hatnak rá
az érvek." (David R. Hawkins)
"Tegyük ajándékká az életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig,
mindenütt, minden körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk
mindenki iránt, önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R.
Hawkins)
"Amikor arra törekszünk, hogy másokat felemeljünk, a folyamat során mindenki emelkedik. Így tehát
adni önjutalmazó, mivel tulajdonképpen nem valaki "más" az, akinek adunk. Ezért minden kedves
gondolat és mosoly saját magunk és az egész világ hasznára válik." (David R. Hawkins)
"Az alázat eredményeként az ego lemond önhittségéről és az ítélkezésből származó narcisztikus
haszonról. Az erkölcsbírói szerep elutasítása lehetővé teszi, hogy ezt a tisztséget átengedjük
Istennek (“…én megfizetek, ezt mondja az Úr”), és így távol tartsuk magunkat a világ örökös erkölcsi,
etikai, jogi, politikai, vallási, etnikai, igazságügyi és társadalmi állásfoglalásaitól. Míg az ego azt
szeretné, ha kéretlen tanácsunk a szabad véleménynyilvánítás diadalmas ünnepe lenne, az alázat
elismeri, hogy az emberiségnek mindeddig személyes véleményünk és tanácsunk nélkül is sikerült
életben maradnia. Az önmagunkkal szembeni őszinteség megköveteli, hogy megvizsgáljuk az ego
kicsinyes hiúságából adódó rejtett indítékait, amelyeket ékesszólással és érveléssel próbál
érvényesíteni. Az alázat észreveszi, hogy a világ a benne lévő önjelölt szakértők milliói ellenére is
olyan, amilyen. Általában ennek az alázatos felismerésnek ellenállunk, mert az ego imádja saját
véleményét hangoztatni. Akkor tehát az elfogadás azt jelenti, hogy egyéni életünknek nem nagyon
van értéke vagy értelme? Éppen ellenkezőleg: az alázat révén elveszíti hamis értékét, és elfogadja
az igazi erejét és funkcióját. Ez növeli a spirituális energiát és Erőt, ami - főként az emberiség
kollektív tudatán keresztül - hatással van a világra. Minden egyén spirituális Ereje és integritása segíti
a tengerszint és a rajta úszó hajók emelkedését. A moralizáló intés ellenkező hatást vált ki, míg az
alázat integritása olyan Erőt sugároz, amivel szemben nincs ellenállás. Ahhoz, hogy az ego
önzéséről le tudjunk mondani, meg kell értenünk, hogy az ítélkezés feladása nem egyenlő az
egyetértéssel, illetve, hogy az ítélkezés nem erkölcsi kötelezettség. Mindenki tudja, hogy bűntényt
elkövetni “rossz”, ez azonban aligha vezetett a bűnözés megszűnéséhez.” (David R. Hawkins)
"Az együttérzés az emberi korlátok elfogadásából adódik, és abból, hogy megértjük, mindenki saját
világnézetének foglya. Ha nem kötődünk, akkor megszűnik az a kényszer, hogy próbáljuk
megváltoztatni a világot és mások nézőpontját, vagy hogy őket hibáztassuk eltérő nézeteik miatt.
Ahogy sok évvel ezelőtt egy előrehaladott barátom – aki bölcs ember és hindu tudós is volt –
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mondta: „Nagy megkönnyebbülés felismerni, hogy nem kell mindenről véleményt alkotnom.”." (David
R. Hawkins)
"A vélemények haszontalanok, nincs valódi értékük, és tulajdonképpen a tudatlanság
következményei. Veszélyt jelentenek a tulajdonosaikra nézve, mert érzelmi töltetük révén
nézeteltéréshez, viszályhoz, veszekedéshez és sarkos álláspontokhoz vezethetnek." (David R.
Hawkins)
"A szeretet nem foglal állást, ezért tehát teljes, és felülemelkedik az elkülönülést létrehozó
véleményeken." (David R. Hawkins)
"A viharnak vagy lavinának nem lehetünk áldozatai, mert csupán egy valós eseményben részt vevő
megfigyelők vagyunk. Következésképpen nem válhatunk az élet áldozatává, mindössze állást
foglalhatunk, hogy valamely körülmény kedvező vagy nem kedvező, kívánatos vagy nem kívánatos."
(David R. Hawkins)
"Egyetlen pillanatban sincs veszteség vagy nyereség. Mindkettő úgy keletkezik, hogy életünket
történetté alakítjuk." (David R. Hawkins)
"Mi nem a drámát eljátszó villódzó képek vagyunk a vetítővásznon, hanem maga a vászon – az élet
kibontakozó filmjének ítélkezésektől mentes tanúja, kezdet és vég nélkül, potenciáljában végtelen.
Ezek az egyre csak mélyülő ráébredések igaz természetünkre előkészítik a táptalajt a Tudat Végső
Felismeréséhez: Azonosságát Magával Istennel." (David R. Hawkins)
"Nagyon gyakori, hogy illúzióban ringatjuk magunkat a valósággal kapcsolatban, és ezeket is el kell
engednünk. Hogy van jó és rossz, van kívánatos és nem kívánatos, ez mind csak az elménkben
létezik. Megértjük, hogy süt a nap, aztán befelhősödik és esik az eső, a fű kinő, majd kipusztul. A
részvénypiaci árak emelkednek, majd esnek. Korszakok jönnek és mennek, emberek érkeznek és
elmennek. Amint látják, az áramlás állandó. Ha valaki a körforgásnak ebben a szakaszában van
[„alul”], semmi értelme ezért sírni, mert a körforgás tovább fog haladni, értik? Ha átadjuk magunkat,
akár a körforgás felfele ívelő szakaszának, akkor ezzel végül megszüntetjük. Azzal a választással
szüntetjük meg, hogy eggyé válunk vele és amint felbukkan, rögtön lemondunk arról, hogy meg
akarjuk változtatni." (David R. Hawkins)
"Jézus azt mondta: "Én választottalak téged, Én szólítottalak neveden, az Enyém vagy". Minden nap
igent kell mondanod. Teljes önátadás. Ott kell lenned, ahol Ő Akarja, hogy légy. Ha kitesz az utcára,
ha mindent elvesznek tőled, és egyszer csak az utcán találod magad, abban a pillanatban fogadd el,
hogy az utcán kell lenned. Ne önként tedd ki magad az utcára, de fogadd el, ha kitesznek. Vagy épp
ellenkezőleg, fogadd el, ha Isten azt Akarja, hogy egy palotában légy, fogadd el hogy egy palotában
légy, feltéve ha nem te választod azt. Ez a különbség. Ettől más a teljes önátadás. Hogy elfogadsz
bármit, amit ad és hogy bármit vegyen is el, azt egy nagy mosollyal adod oda. Ez az önátadás.
Elfogadni, ha darabokra vágnak, és hogy így is minden darabkád csak az Övé. Ez az önátadás.
Elfogadni minden embert, aki jön, a munkát, ami adódik, azt, hogy ma finom ételt eszel, holnap pedig
lehet, hogy semmit. Nincs víz a kútban. Fogadd el. És adj oda bármit, amit elvesz. Elveszi a jó
hírnevedet, az egészségedet... Igen. Ez az önátadás. Ez a dolog kulcsa, mert akkor szabad vagy."
(Teréz anya - 710)
KÖNYV a tudatszintek részletes jellemzőiről, azok akadályaival és csapdáival:
David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása.
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Szabad akarat, Isten Akarata és az önátadás
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VIDEÓ:
- Viseld úgy a világot, mint egy könnyű ruhát
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/702191249796573/
- A kötődés természetéről
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/743503469052788/
- Feltétel nélküli szeretet és gyógyulás
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/610309855705484/

-- SIKER, PÉNZ, VAGYON -bank szektor az USA-ban (2005): 208
pénz: 205
pénzkeresés: 200
Wall Street [mikor?]: 190
szegénység: 60
"A szegénység tehát alapvetően nem egy pénzügyi állapot, hanem inkább egy bizonyos tudatszint
velejárója és következménye, amit nem lehet egyszerűen segítségnyújtással orvosolni." (David R.
Hawkins)
"Ha csak felsorakoztatjuk ezeket a sokrétűnek tűnő problémákat, ráeszmélünk, hogy mind egy tőről
fakadnak: a túlnépesedés nagyon egyszerű és nyilvánvaló, mégis észrevétlen tényéből. Érthető tehát
a paradox helyzet, hogy ha anyagi segélyt küldünk egy országnak, akkor a születési arányszám
hirtelen megnő, és a szegénységi küszöb még mélyebbre süllyed (lásd Haiti példáját)." (David R.
Hawkins)
"K: Hogyan viszonyuljunk a gyakorlatias szempontokhoz, mint amilyen a nehéz anyagi helyzet?
Miként segíthet ebben az új összefüggések meglátása? V: A „nehéz anyagi helyzet" érzékelése
akkor jelenik meg, ha túl gyors ütemben tágul ki az életünk. Ez a pénz hiányának illúzióját hozza
létre. Ebben az esetben nem anyagi megoldásra van szükség, hanem türelemre. Birkából van túl sok
a legelőn, vagy a fű nem elég? Ha türelmetlenül akarjuk a dolgokat, túl gyorsan szaladunk előre a
kényelem felé. Tanulj meg különbséget tenni a szükségletek és az igények között." (David R.
Hawkins)
"A siker új paradigmája nem a pénz, mint ahogy a múlt században… A siker új jele az integritás
[200+].” (David R. Hawkins)
"A múltban a siker mércéje a nyereség vagy profit volt, és az erkölcsi-etikai elvek a mindennél
fontosabb pénzügyi kimutatások utolsó sorának estek áldozatául. Ma már azonban az érték új
mértékegysége az integritás, eszerint értékelik és vizsgálják a vállalatokat, a kormányhivatalokat, az
iskolákat és a közéleti személyiségeket." (David R. Hawkins)
"Sikere [Wal-Mart vállalaté] tehát az üzleti standardként bevezetett integritás következményeit
szemlélteti." (David R. Hawkins)
Számos valóban sikeres, integritással rendelkező milliomos a 300-as szinteken kalibrál, általában
350 körül. Viszont...
’A 100 legbefolyásosabb ember’ - Time magazin listája (2005): 195
CEO-k átlagos tudatszintje - ’Fortune 500’ vállalatok (97%-ban férfi vezetők) (2002): 198
CEO-k átlagos tudatszintje (97%-ban férfi vezetők) (2002): 199
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"A jószívűség, a másokkal és jólétükkel való törődés a lehető legjobb üzleti gyakorlat, ami csak
létezik." (David R. Hawkins)
"Az igazi nagylelkűség nem vár viszonzást." (David R. Hawkins)
"Valahányszor lemondunk a haszonról, mint indítékról, az élet váratlan bőkezűséggel válaszol."
(David R. Hawkins)
"Minden visszatér hozzánk, amit önként adunk az életnek, mert mindannyian ugyanennek az életnek
a részei vagyunk. Mint vízen fodrozódó hullámok, minden ajándék visszatér az ajándékozóhoz. Amit
másokról jelentünk ki, azt tulajdonképpen önmagunkról állítjuk." (David R. Hawkins)
"Amikor arra törekszünk, hogy másokat felemeljünk, a folyamat során mindenki emelkedik. Így tehát
adni önjutalmazó, mivel tulajdonképpen nem valaki "más" az, akinek adunk. Ezért minden kedves
gondolat és mosoly saját magunk és az egész világ hasznára válik." (David R. Hawkins)
Szív útja:
"Légy kedves mindenhez és mindenkihez, mindig és kivétel nélkül, beleértve saját magadat is."
(David R. Hawkins)
"A barátságosságot nem feltétlen viszonozzák mások, viszont kinyitja a nem-lineáris ajtót a
viszonzás nagyobb valószínűsége előtt." (David R. Hawkins)
"K: Mi a társadalomhoz való viszonyulás legjobb módja? V: Az együttérző jóindulat.” (David R.
Hawkins)
"Értékes döntés azt választani életvezetési alapelvül, hogy kedvesek és jóindulatúak leszünk
minden élővel és az élet minden megnyilvánulásával szemben." (David R. Hawkins)
"Az a döntés, hogy „légy kedves az élet egészéhez”, vagy hogy tiszteld minden létező szentségét –
olyan erényekkel társítva, mint az együttérzés, a megbocsátásra való hajlandóság és a megértésre
való törekvés – a spirituális fejlődés hajtóereje. Az állandó önátadás révén az érzékelés a lényeg
felismerésévé alakul át." (David R. Hawkins)
"Mások jólétéhez és boldogságához hozzájárulni örömet okoz, és arra a felfedezésre juttat, hogy a
nemeslelkűség önmaga jutalma." (David R. Hawkins)
"Tegyük ajándékká az életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig,
mindenütt, minden körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk
mindenki iránt, önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R.
Hawkins)
"Minél több szeretetet adunk, annál inkább növekszik az a képességünk, hogy szeressünk. ... A
szeretet egyre kevésbe válogat és egyre örömtelibb lesz." (David R. Hawkins)
"Az igazság kivételes, szubjektív élményei - a misztikusok történetei, akik azzal befolyásolják az
egész emberiséget, hogy saját szintjükről energiát küldenek a közös tudatba - a legtöbb ember
számára érthetetlenek, s a spirituális útkeresők kivételével mindenki más számára is csak korlátozott
jelentésűek. Azért szerettem volna egyszerű ember lenni, mert már ez az egyszerűség is az isteniség
egy kifejezésmódja, s mert az ember valódi életének igazsága a mindennapi élet ösvényén járva
fedezhető fel. Nem kell más, csak annyi, hogy az ember törődéssel és kedvességgel éljen. A többire
úgyis időben fény derül. A hétköznapi nem különbözik Istentől." (David R. Hawkins)
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"Az önmagunkhoz és minden élőhöz való kedvesség a legerőteljesebb átváltoztató erő. Nem sülhet
el visszafelé, nincs hátulütője, és soha nem vezet veszteséghez vagy kétségbeeséshez. Növeli
valódi erőnket anélkül, hogy bármibe is kerülne. Ahhoz viszont, hogy maximális erejű legyen, e
kedvesség nem tehet kivételt, és nem várhatunk el érte semmilyen önző jutalmat." (David R.
Hawkins)
"Úgy bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy bánjanak veletek!” (Lukács 6:31)
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté 7:12)
"Ha a belső szándék az, hogy mindennek a szerethetőségét lássuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy
minden létezőnek megvan a saját integritása és identitása, és hogy minden egyformán megérdemli,
hogy tiszteljük az emberiségért tett szolgálatáért.” (David R. Hawkins)
"A spirituális haladás automatikusan következik,
szeretetteljességet választjuk." (David R. Hawkins)
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a
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"A szeretet nem foglal állást, ezért tehát teljes, és felülemelkedik az elkülönülést létrehozó
véleményeken." (David R. Hawkins)
“A szeretet akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R.
Hawkins)
"A te feladatod nem az, hogy keresd a szeretetet, csupán az, hogy rátalálj magadban a korlátokra,
amelyeket a szeretet ellen emeltél. Ami igaz, azt nem szükséges keresni, ám ami hamis, azt bizony
keresni kell." (A csodák tanítása)
"Tehát valójában a spirituális munka arról a hajlandóságról szól, hogy lemondjunk minden
akadályról a szeretet javára. A szeretetet nem keresni kell, nem tanulni kell róla, semmit sem kell
elsajátítani a szeretetről, mert amikor az akadályokat eltávolítjuk, akkor úgy áraszt el, mint a szökőár.
Egyszerűen magával sodor. Aki volt már ebben az üdvözült állapotban, az tudja, hogy hihetetlenül
erőteljes. Egyszerűen átveszi a hatalmat és mindent eltöröl, ami nem szeretet.” (David R. Hawkins)
"Az 500-on kalibráló szeretet az, ami két személy közt fennáll. Az 540-es értéknél létformává válik.
Mivel egy létforma, nem igényel erőfeszítést. Nem kell akaratlagosan feltétel nélkül szeretni.
Egyszerűen csak olyanná válsz.” (David R. Hawkins)
"A "különlegesség", mint egoista büszkeség mások és általában a társadalom neheztelését váltják ki.
Ezzel ellentétben az igazán sikeres embert elfogadják, mert az érett sikerhez inkább alázat és hála
társul, nem pedig a felsőbbrendűség érzése." (David R. Hawkins)
"Aki igazán sikeres, nem hajlamos az arroganciára, mivel nem tekinti magát jobbnak, csak
szerencsésebbnek. Pozícióját szolgálatnak tekinti, felelősségnek, hogy olyan irányba befolyásolja a
dolgok kimenetelét, ami mindenki számara a legelőnyösebb." (David R. Hawkins)
"Az elért eredményekért minden érdem Istent illeti, az Isteni Jelenlétet, és nem az egót. Így aztán az
elért eredményből inkább hála és öröm származik, mint sérülékeny büszkeség." (David R. Hawkins)
"A sznobizmusra való büszkeség talán a legönteltebb dolgok egyike. Vajon a kérkedés valóban mély
benyomást tesz másokra? Tulajdonképpen nem. Általában csak megigéz. Az emberek mintha
különleges élvezetet találnának a talmi csillogásban, ám mélyen magukban valójában nem becsülik,
hiszen tudják, mi is az. Senkit nem nyűgözünk le, ha a hivalkodás büszkeségét választjuk.
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Ez a mechanizmus egy jómódú kanadai személynél tett látogatás során tárult fel, aki sosem
mulasztotta el finoman megjegyezni vagyontárgyainak az árát. Miközben ez a tehetős ember a
vagyontárgyairól beszélt, bevillant az odafelé vezet úton látott alultáplált indiai bevándorlógyermekek
emlékképe, akik a gabona világpiaci árának befolyásolására használt hatalmas gabonatárolók mellett
játszottak. Vagyona cseppet sem nyűgözött le, inkább sajnálkozás ébredt torz értékrendjét látva,
önértékelésének hiánya pedig, amely arra kényszerítette, hogy ilyen szánalmasan felszínes
dolgokkal kompenzáljon, együttérzést váltott ki.
Ez azt jelentené, hogy egyáltalán nem élvezhetjük a drága vagyontárgyakat? Nem, egyáltalán nem
erről van szó. A hozzájuk fűződő büszkeségről beszélünk. A probléma nem abban rejlik, hogy
vannak dolgaink, hanem a büszke, birtokló és öndicsér megközelítésben. A büszke hozzáállás ad
teret a félelemnek. A fent említett gazdag kanadai férfi drága riasztórendszert szereltetett fel. Az
összes negatív érzéshez hasonlóan a büszkeség is bűntudatot szül, a bűntudat pedig félelmet. A
félelem a veszteség lehetőségét feltételezi, ezért a büszkeség egyúttal mindig a lelki békénk
elvesztését jelenti.
A gőgös szerzésvágy ellentéte az egyszerűség. Az egyszerűség nem nincstelenség, sokkal inkább
lelkiállapot. Egy hölgy például több millió dolláros vagyonnal, óriási birtokokkal és egyéb drága
ingóságokkal rendelkezik, magánemberként mégis a tökéletes egyszerűséget képviseli.
Vagyontárgyai azt tükrözik, amit a világ számára megadott, pedig örömét leli e tárgyak szépségében.
Következésképpen soha egyetlen bírálatot nem kap, és nem is irigykedik rá senki.
Nem az számít, mink van, hanem az, ahogyan gondolunk rá, ahogy a tudatunkban tartjuk, és amit az
jelent számunkra. Mellesleg a hölgy birtokát nem védik sem vérebek, sem riasztórendszer, és amikor
erre felhívták a figyelmét, csak annyit mondott: „Az ég szerelmére, ha valakinek annyira kell valami,
akkor vigye!”. A tény, hogy soha senki nem lopott tőle semmit, egybecseng azzal, hogy bármit
hajlandó megosztani másokkal. Elkerülik a tolvajok, és ez annak köszönhető, hogy híján van a
vagyontárgyakhoz köthető büszkeségnek.
A birtoklási vágy és a kötődés a büszkeség következménye. Így válik a kötődés a szenvedés
lehetséges forrásává, mivel veszteségtől való félelmet idéz elő, a veszteség révén pedig apátiába,
depresszióba vagy a bánat szintjére zuhanunk. Ha büszkék vagyunk az autónkra, ám azt valaki
ellopja, akkor gyötrelmet, fájdalmat és szenvedést élünk át. Ellenben, ha érzelmileg csak lazán
kötődünk hozzá, akkor élvezhetjük szépségét és tökéletességét, és még hálásak is lehetünk érte,
elvesztése pedig csupán apró kellemetlenséget fog okozni.
A büszkeség egyik ellenszere a hála. Ha történetesen magas intelligenciahányadossal születtünk,
lehetünk érte hálásak, ahelyett hogy büszkék lennénk, hiszen az nem a mi érdemünk, pusztán így
születtünk. Ha hálásak vagyunk azért, amit kaptunk, és azért, amit Isten adta tehetségünkön,
valamint törekvéseinken keresztül elértünk, békések lehetünk, és nem leszünk kiszolgáltatva a
fájdalomnak." (David R. Hawkins)
Aszkétizmus:
"Minden megközelítés azt fogja felfedni, hogy a ragaszkodás jelenti a probléma lényegét, amit
lemondás révén lehet leküzdeni. A probléma nem a pénz, a szex vagy a gyönyör, hanem az ezekhez
való ragaszkodás, valamint az az illúzió, miszerint a boldogság forrása rajtunk kívül helyezkedik el,
ami a veszteség félelmét idézi elő. Az aszketizmus az érzékektől való függőség megszüntetésének
gyakorlatát jelenti, ezért a spirituális érdeklődés/keresés tanulási folyamatának valamely pontján
nagyon értékes. Ennek ellenére maga az aszketizmus is függőséggé válhat és megvilágosodás
helyett mértéktelenséghez vezethet. Az érzékekhez való megszabadulás is inkább a megvilágosodás
következményének tekinthető, mintsem előzetes feltételének.
Valójában azokhoz az
állásfoglalásokhoz ragaszkodunk, amelyek az ellentétek polaritását és az ebből következő
kettősséget megteremtik.” (David R. Hawkins)
"A valódi aszketizmus az igazsághoz való szoros elkötelezettséget jelenti, és ez a szellemből jön,
nem a testből. Jámbor, toprongyos, éhező, csont és bőr létezőnek lenni öntömjénezés és semmi
köze a Valósághoz. A 'test megtisztítására' fókuszálni, a mindenféle 'méreganyagoktól' való
'megtisztítással' egyetemben, figyelemelterelés. A megtisztulás azt jelenti, hogy megtisztítjuk az

118

elmét az illúzióitól, kötődéseitől, a spirituálisnak hitt klisék szajkózásától. A mennyország nem
korlátozódik a vegetáriánusokra. Jobb húst enni és megvilágosodni, mint istenfélő módon elkerülni,
mondván az 'nem spirituális'. Az emberi test hús. Minden oroszlán tudja ezt." (David R. Hawkins)
"Az aszketizmus értéke az a felfedezés, hogy képesek vagyunk elégedettek és boldogok lenni a
túléléshez szükséges lehető legkevesebbel is. Nagy örömöt okoz az a felismerés, hogy valójában
egyáltalán semmire sincs szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, még olyan külső ingerekre
sem, mint a tévé, a zene, a beszélgetés, mások jelenléte vagy bármilyen tevékenység. Magasabb
szinten rájövünk, hogy még az elmeműködést és a gondolati folyamatokat is mellőzni lehet, és hogy
elegendő magának a létezésnek a tudatában lenni. Még ennél is nagyobb boldogság az, amikor az
Én Mindenségként ragyog fel, ami eleve kizár minden hiányt vagy másságot. Akkor már semmi sincs,
ami után vágyakoznánk, és a vágynak nincs forrása sem, mivel a Teljesség a Végtelen „Énnel” való
azonosságban hiánytalan.” (David R. Hawkins)
"A valódi lemondás a lineárishoz való kötődések és programok elengedése. Számomra a
lemondás egy belső folyamat. Eljátszhatod, vonulj el a világi életből, hogy ne zavarjanak. Ezt néhány
évig csináltam. De ez csak egy közjáték. Miért? Mert a lemondásban, amikor visszatérsz a világba,
az egy folyamatos belső állapot. Amit a világ kísértésnek látna, számodra jelentéktelen. Nem
tapasztalod kísértésnek, így nem kell elkerülnöd a világot.” (David R. Hawkins)
"A kísértés belülről fakad, és nem egyéb, mint a vágy, hogy megtapasztaljuk az ego jutalmát és az
indíttatás kielégülését." (David R. Hawkins)
"A tettetett szegénység is lehet a hivalkodás egy formája, amit spirituális büszkeségből, jelvényként
viselnek. A valódi aszketizmus nem más, mint az erőfeszítéssel vagy a kivetített értékkel való
takarékoskodás. Nem maga a tulajdon számít, hanem a fontosság, amivel azt felruházzuk. Ez azt
jelenti, hogy úgy is lehet valaki gazdag, hogy nem kötődik a vagyonhoz, ami a közömbösség egy
formája; ahogy Assisi Szent Ferenc tanácsolta, "úgy viseld a világot, mint könnyű ruhát". Az alapvető
fizikai szükségletek kielégítésén kívül a boldogság képessége nem a tulajdontól függ. A boldogság
foka egyértelműen a kalibrált tudatszinttel függ össze (amint azt 'A tudatszintek és a boldogság
mértéke közötti összefüggés' táblázatban láthatjuk). Minél kisebb a vágy uralma, annál nagyobb a
megélt szabadság. Tudatszintünk emelkedésével a tulajdon teherré válhat. Gyakori, hogy a jómódú
emberek nagyon egyszerűen élnek, egy óriási ingatlannak csak 2-3 szobáját használják, és évek óta
be sem tették a lábukat villájuk más helyiségeibe." (David R. Hawkins)
"Egy célt tartva az elmében inspiráló és valójában segíti annak megvalósulását, mert amit az
elmében tartunk az hajlamos megvalósulni. Tévedés azonban hibáztatni magunkat, ha nem sikerül
az eszményit elérnünk." (David R. Hawkins)
"A szándék valaminek az elmében tartása, aminek szenteljük magunkat. Aztán a megfelelő karmikus
körülmények között hajlamos megnyilvánulni. Ez más, mint az ego törekvése. A szándék nem
próbálkozás, hanem megengedés. Eltávolítja azt, ami nem akarsz lenni." (David R. Hawkins)
505: amit az elmében tartasz hajlamos a megvalósulásra
"A gondolati folyamatok elkerülésének fontos módszere a kreatív vizualizáció, amely során a kitűzött
célt elképzeljük, és időnként felidézzük. A lehetséges akkor hajlamos megnyilvánulni, amikor a
körülmények kedvezőek, és a szándék (a karmikus hajlamokkal együtt) a kontextuális befolyásoló
tényezők közé tartozik. A szokványos gondolati folyamatokat, a logikát és az időrendiséget úgy
tekintjük, mint ok-okozati és erőfeszítést igénylő dolgot. A vizualizáció teljesen más (és egyszerűbb)
mechanizmusok révén befolyásolja a végeredményt." (David R. Hawkins)
"Vizualizálás
Létezik egy „Mi lenne, ha…” néven ismert tanulási technika, amely során az ember a számára
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kívánatos magatartásmódokat, jellemvonásokat és attitűdöket vizualizálja és próbálgatja. Ez a
folyamat ellenállást vagy negatív hozzáállást is a felszínre hoz, ilyen például a „nem vagyok rá
képes” ismételgetése. Rájöttek, hogy a vizualizálás és az ismétlés növeli a teljesítményt, az
önbizalmat, továbbá számos területen a fejlődést is (Petras 2006). Amire gondolunk, az hajlamos a
megvalósulásra, és ezt a módszert sokféle területen alkalmazzák, többek közt a sportban, az üzleti
életben is. Minél nagyobb a tudatszint, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy amire
gondolunk, az valóra válik. Ennélfogva hatékonyabb olyan megoldásokra gondolni, amelyek a
„legfelsőbb jót szolgálják”, mint egyszerűen csak az önző személyes vágyak és gyarapodás
teljesülését tervezgetni." (David R. Hawkins)
"A spirituális szándék magasabb szintű energiamezőket vonz, amelyeket kegyelemként élünk meg."
(David R. Hawkins)
"A siker az emberi élet nagy erejű energiamintázatokhoz való igazításának automatikus
következménye." (David R. Hawkins)
"Nem férjet keresel, nem gyerekeket keresel, nem hírnevet vagy pénzt keresel... Ezek mind csak
katasztrófához vezetnek. Az Igazságot kell keresned, és ebben az elkötelezettségben, ebben a
keresésben, az Igazságra való törekvésben minden más automatikusan megjelenik. Automatikusan."
(Mooji - kb. 550)
“Az anyagi javak figyelmen kívül hagyásának - ennek a látszólagos naivitásnak - az alapja a
világegyetem természetének, vagyis annak a megértése, hogy ami az életet támogatja, azt az élet is
támogatja, tehát a fennmaradás nem igényel erőfeszítést; adni és kapni egy és ugyanazon dolog.”
(David R. Hawkins)
"Kutatásaink alapján úgy tűnik, hogy az egyén céljainak és értékeinek nagy energiájú attraktorokhoz
való igazítása sokkal közelebb áll a zsenialitáshoz, mint bármi más. A zsenialitásnak inkább a
kitartáshoz, a bátorsághoz, az összpontosításhoz, az óriási késztetéshez és az abszolút
tisztességhez van köze. A tehetség önmagában nem elég. A mesteri szintű hozzáértés eléréséhez
szokatlanul nagy mértékű elkötelezettség is szükséges. A zsenialitást tehát legegyszerűbben úgy
fogalmazhatnánk meg, mint egyfajta képességet a rendkívül magas szintű hivatásbeli hozzáértés
elérésére. Függetlenül attól, hogy elismert-e vagy sem, minden zseni ugyanazt a jelmondatot tűzi
zászlajára: Tedd, amit a legszívesebben tennél, de azt a legjobb képességeid szerint tedd!" (David
R. Hawkins)
"...az integritásnak nagyobb a gyakorlati haszna, mint a célszerűségnek." (David R. Hawkins)
"Erőnket a világban csak úgy növelhetjük, ha fokozzuk tisztességünket, megértésünket és
könyörületességre való képességünket.” (David R. Hawkins)
"A jólét/vagyon az, amikor mindened megvan, amire szükséged van. Néhány ember Dollár milliókkal
sem, mások pedig egy egyszerű élettel is elégedettek. A jólét/vagyon annak a bősége, amit úgy
érzel, hogy szükséged van rá. Minél kevesebbet sóvárogsz vagy vágysz, annál vagyonosabbá
válsz.” (David R. Hawkins)
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins).
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"A bölcsesség nem csak gazdaggá, hanem egészségessé is tesz." (David R. Hawkins)
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"Igazad kell, hogy legyen, pénzt kell, hogy keress, sikeresnek kell lenned - ez az akaratosság a
probléma. Ehelyett inkább válj azzá, ami vonzza ezeket a dolgokat.” (David R. Hawkins)
"Az elmének az a rögeszméje, hogy akarás révén lehet valamit megszerezni. Ám ha megvizsgáljuk
ezt a kérdést, láthatjuk, hogy az események szándékunkon alapuló döntéseknek és választásoknak
tudhatóak be. Sokkal inkább e választások eredményeit tapasztaljuk meg – még akkor is, ha azokat
tudattalanul hoztuk – mintsem azt, amire azt hisszük, hogy akarjuk. Ha átadjuk az akarás nyomását,
akkor szabadon hozhatunk bölcsebb döntéseket." (David R. Hawkins)
"Ha átadtuk magunkat, többé nem szorít az idő sem. A frusztráció abból ered, hogy azonnal akarunk
valamit, ahelyett, hogy engednénk, természetes módon, magától történjék meg. A türelem az
elengedés automatikus mellékhatása, és mindnyájan tudjuk milyen könnyű is türelmes emberekkel
kijönni. Vedd észre, hogy a türelmes emberek a végén megkapják, amit akarnak. Az elengedésnek
való egyik ellenállás az illúzió, hogy ha elengedjük akarásunkat vagy elvárásainkat, akkor nem
kapjuk meg, amit akarunk. Attól félünk, elveszítjük, ha nem teperünk érte. Az elmének az a
rögeszméje, hogy akarás révén lehet valamit megszerezni. Ám ha megvizsgáljuk ezt a kérdést,
láthatjuk, hogy az események szándékunkon alapuló döntéseknek és választásoknak tudhatóak be.
Sokkal inkább e választások eredményeit tapasztaljuk meg – még akkor is, ha azokat tudattalanul
hoztuk – mintsem azt, amire azt hisszük, hogy akarjuk. Ha átadjuk az akarás nyomását, akkor
szabadon hozhatunk bölcsebb döntéseket.” (David R. Hawkins)
"A részleges és korlátozott állásfoglalás kelti a "problémának" nevezett illúziót. A valóságban olyan
dolog, hogy probléma, nem lehetséges, csupán olyan, amit akarunk, és olyan, amit nem. A
szenvedés az ellenállás következménye." (David R. Hawkins)
"A probléma megoldás leggyorsabb módja a más kontextusba helyezés [átkeretezés], egy magasabb
energiamezőbe. Az átkeretezés „problémából”:
- kihívásba
- lehetőségbe
- indítékba vagy ösztönzésbe a tanuláshoz
- ajándékba
- áldásba
- az Isteni Tökéletesség kifejeződésébe, a kibontakozó pillanatban
- „problémák nem léteznek”-be." (David R. Hawkins)
IGAZ: bármilyen problémád is legyen az életben, ha alkalmazod a 12 lépést, az megoldja
"Az érzések és a döntéshozási folyamat
Leegyszerűsítve, a tudatszinteket három fő csoportba sorolhatjuk: tétlen, energikus és békés. Ezek
az állapotok összefüggésben állnak a döntéshozási folyamattal. Az első állapot a tétlenség, amely az
apátia, a bánat és a félelem érzelmi szintjein tükröződik. Ezek az érzelmi állapotok természetükből
adódóan meggátolják, hogy az adott helyzet megoldására koncentráljunk. Teljesen leköt minket a
saját gondolatainkra való összpontosítás, amelyek többnyire a „nem tudom”, „nem vagyok benne
biztos”, „nem hiszem, hogy képes vagyok rá” tartományában mozognak. Ez a gondolatainkra irányuló
megállás nélküli, ciklikusan visszatérő és hasztalan összpontosítás azzal jár, hogy átmenetileg
képtelenek vagyunk észlelni a pillanatnyi szituációból adódó lehetőségek teljes tárházát.
Amíg ezek a negatív gondolatok jelen vannak, nehéz bármilyen döntést is meghozni. Néha
elnapoljuk a döntést, amíg jobban nem érezzük magunkat. Máskor addig törjük a fejünket, amíg nem
sikerül olyan elhatározásra jutnunk, amely szerintünk választ ad a kérdéseinkre, vagy gondoskodik a
helyzet megoldásáról. Sajnos az ilyen döntésekből nem következnek hosszú távon is fenntartható
megoldások, mivel annak alapja egy érzelmi állapot, és amikor ez az érzelmi állapot megváltozik,
vele együtt a döntést is meg kell változtatni. Ez belső bizonytalansághoz, kétértelműséghez és
zavarodottsághoz vezet, miáltal még a körülöttünk lévők is elveszítik a belénk vetett bizalmukat. A
számítógépes zsargon ezt úgy mondja, hogy „ahová szemét megy be, onnan szemét is jön ki”; a
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negatív érzelmi állapot a bemenő szemét, a döntésnek pedig, amely ebből az állapotból születik,
szükségszerűen ugyanazt a szintet kell képviselnie.
A második állapot, amely magasabb szintű a tétlenségnél, az energikus. Az állapot mögött húzódó
érzelem a vágy, a harag és a büszkeség. Ezek az érzések természetükből adódóan a korábban
tárgyalt alacsonyabb állapothoz képest már kevésbé zavarják az összpontosítást, mivel lehetségessé
válik, hogy némi pozitív gondolat is beáramoljon, és keveredjen a negatív érzésekkel. Ez a „törtetők”
szintje. Jóllehet megvalósítják a dolgokat, teljesítményük a pozitív és a negatív gondolatok és
elképzelések keveredésének következtében nem egyenletes. Könnyen megesik, hogy egy törtető
egyént olyan negatív érzések ösztönöznek, mint amilyen az ambíció, a vágy vagy a képességei
bizonygatása, és ezért a tényleges döntéshozatal olykor kényszeres vagy impulzív.
E tudatszinten jellemzően a személyes haszon a legfontosabb mozgatórugó. Ezért azután a
meghozott döntések jó része tarthatatlan, mivel azok inkább a győztes-vesztes helyzeten alapulnak,
mintsem a győztes-győztesen. Úgy hozhatnánk olyan döntést, amelynek során mindenki nyer, ha a
helyzetben részt vevő összes érintett érzéseit és jólétét előtte számításba vennénk.
A test energiaközpontjait leíró nyelvezetet segítségül hívva fogalmazhatunk úgy is, hogy az ezen a
szinten élő embereket a napfonatuk (a harmadik csakra) motiválja. Ez azt jelenti, hogy sikerre és
világi kiválóságra törekszenek. Ezek az emberek azonban énközpontúak, személyes indíttatások
hajtják őket, és keveset törődnek mások vagy általában a világ jólétével. Mivel döntéseik főképp saját
magukat hivatottak szolgálni, a sikerük a személyes gyarapodásra korlátozódik. A világ számára
nyújtott jótétemény teljesen másodlagos, ezért az eredmények igencsak elmaradnak a valódi
nagyságtól."
A harmadik, egyben legmagasabb szint a béke állapota, amely olyan érzéseken nyugszik, mint a
bátorság, az elfogadás és a szeretet. Mivel ezek az érzések természetüknél fogva színtisztán
pozitívak, és bárminemű nyugtalanságtól mentesek, lehetővé teszik, hogy tökéletesen a helyzetre
összpontosítsunk, és megfigyeljük annak minden lényeges részletét. A belső béke következtében
inspiráció útján olyan ötletek jutnak eszünkbe, amelyek megoldják a problémát. Ebben az állapotban
az elme nem aggódik, zavartalanul kommunikál és összpontosít. A problémákra olyan megoldások
érkeznek, amelyek kontextusában minden érintett fél nyer. Mivel mindenki jól jár, mindenki a
feladatnak szenteli az energiáit, a sikeren pedig egyformán osztoznak. Ez a hozzáállás nemritkán
valódi nagysághoz vezet. Azokat a nagyszerű kezdeményezéseket is ez jellemzi, amelyek
mélyreható javulást hoznak a társadalmunkban. Ezen a szinten felfedezzük, hogy amikor egy adott
helyzetben minden érintett szükségletei kielégülnek, a saját igényeinkkel is automatikusan ugyanez
történik. A korlátoktól mentes, kreatív elme képes olyan megoldásokat találni, amelynek során
mindenki nyer, és senki sem veszít.
Ha egy helyzetet megvizsgálva kijelentjük, hogy nem lehetséges olyan megoldást találni, amellyel
mindenki nyerne, azt intő jelnek kell vennünk, miszerint akad még bennünk olyan fel nem adott
érzés, ami a lehető legtökéletesebb megoldás útjában áll.” (David R. Hawkins)
"Úgy tűnik, hogy a sikerhez három kihagyhatatlan lépcsőfok vezet:
1. Eleinte az számít, hogy az ember mit birtokol; ezen a szinten a státus az anyagi gazdagság látható
jeleitől függ.
2. A fejlődésnek ebben a stádiumában a státust a birtokolt javak helyett egyre inkább az határozza
meg, hogy az illető mit tesz. A létrának ezen a fokán helyzete és tevékenysége révén vívhat ki valaki
jelentősebb szociális státust. A társadalmi szerepek azonban elveszítik csillogásukat, ahogy az
ember mesteri szintre fejlesztve képességét éretté válik; ilyenkor már az a fontos, hogy mit ért el.
3. A sikeres embert végül már csak az érdekli, hogy mivé vált életének tapasztalatai által. Az ilyen
emberek karizmatikus „jelenléttel" rendelkeznek, amely belső erejük bájának külső megnyilvánulása.
Társaságukban mi is érezzük azoknak a nagy energiájú attraktormintázatoknak a vonzását,
amelyekhez ezek a személyek igazodnak, és amelyeket tükröznek. A siker az emberi élet nagy erejű
energiamintázatokhoz való igazításának automatikus következménye." (David R. Hawkins)
"Az építő jellegű vágy választott céljaink örömteli megvalósulásához vezet azáltal, hogy az értelem
erőforrásainak ismeretében és az akarat segítségével megtesszük, ami elérésükhöz szükséges,
mindez pedig hatással van általános tudatszintünkre. Az epekedés és a vágy tehát választással és
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döntéssel helyettesíthető. A vágy negatív tulajdonsága a kényszeres jelleg, ami állandó sóvárgáshoz
és tárgyának hajszolásához vezethet. Amikor ezek az érzelmek által felerősödnek, akkor
„szükségletté” válhatnak. Az öröm mesterséges, külsővé tett forrásait keresgélő, és folyton ezekért
az örömforrásokért aggódó élet következménye, hogy hajlamosabbak leszünk félni a veszteségtől. ...
A krónikus sóvárgás patológiás formái, mint például a kapcsolatok, a szex, az anyagiak, a gyűjtés, a
függőségek örökös kényszere jól ismertek a társadalomban. ... A szociális vágyak gyakran az
önbizalomhiányt, az alacsony önértékelést és azt az igényünket próbálják kompenzálni, hogy
állandóan legyen valamilyen külső örömforrásunk." (David R. Hawkins)
"A belső hiányérzet és annak szociális külsőségekkel való kompenzálási kényszere a fontosság, a
presztízs, a rang, a „vegyenek észre”, a népszerűség stb. szimbólumai iránti vágyakozáshoz vezet."
(David R. Hawkins)
"A vágy-kielégítés körforgás ismétlődésével kialakul a szokás, ami sóvárgásra és függőségre való
hajlammá fokozódik." (David R. Hawkins)
"A vágy problémája az ego azon hajlamával kapcsolatos, hogy az észlelt dolgokra, személyekre vagy
tulajdonságokra a különlegesség érzését vetíti rá. Így a vágyott személy, tulajdonság vagy tulajdon
fontossága megnövekszik, romantikussá és az eltúlzott, csodálatos tulajdonságoktól káprázatossá
válik..." (David R. Hawkins)
"A vágy sóvárgás, ami rögeszmeszerű lehet, és amikor mértéktelenné válik, akkor mohóságnak
nevezzük. Mégis az emberek közti ügyek fontos hajtóereje, ami jelentős mértékben motiválja az
egész gazdaságot. A normális vágy akkor szűnik meg csupán, amikor az igénye teljesült. A vágynak
ez a formája az állati éhségérzetéből ered. Megvalósulása teljességérzést eredményez, és így a
psziché szabadon befelé fordulhat, hogy spirituális értékeket kövessen. Önmagában a vágy,
akárcsak a büszkeség, nem egy elítélendő hiba, mivel a társadalom szempontjából előnyös, ha olyan
hasznos területeken összpontosítják, mint az oktatás és az egészségügy. ... A vágyat a hiány illúziója
hajtja, és az, hogy a boldogság forrása rajtunk kívül van, tehát kergetni kell, vagy meg kell szerezni.
...a vágyott dolognak túl nagy fontosságot és értéket tulajdonítunk. Az Énérzet örömét a vágy gátolja.
Amikor beteljesül, az ego az ebből fakadó örömérzetet a külső dolog megszerzésének tudja be. Ez
azonban egy furfangos illúzió, mert az örömérzet valójában abból ered, hogy az Én
megtapasztalásának az öröme útjából ideiglenesen elhárult az akadály. A megélt öröm forrása nem
más, mint az Én tündöklése, ami akkor ragyog fel, amikor azt az ego gyötrelme nem zárja el. ... A
függő valójában az Én örömének a rabja, ezért azt csinálja újra és újra, ami szerinte ennek az
élménynek az egyedüli kiváltója. ... A spirituális keresőt a vágyak és kötődések akadályozzák a
fejlődésben. Amint felbukkannak, Isten javára lemondhatunk arról, amit ezek jelképeznek.
Ugyanakkor azonosíthatjuk, hogy milyen állásfoglalásokat jelentenek, és feladhatjuk őket, hiszen
egyre inkább teherré válnak. Gyakori, hogy a spirituális fejlődés bizonyos szakaszában a spirituális
kereső minden tulajdonát maga mögött hagyja. Később a tulajdon már nem tűnik akadálynak vagy
nyereségnek, mert a birtoklás értelmét veszti, és nem vetítünk rá többé illúziókat. Hogy leépítsük a
hiányérzet és a sóvárgás végeláthatatlan sorát, hasznos elvégeznünk a „És mi lenne akkor?”
gyakorlatot. Szeretnénk (egy jobb állást, több pénzt, egy jobb autót, egyetemi végzettséget vagy
bármi mást), ami után feltesszük a kérdést: „És mi lenne akkor?”. Rájövünk, hogy a válasz mindig
ugyanaz a végső meggyőződés, hogy „és akkor boldog leszek”. A mindennapi életben a vágy
teljesülése pillanatnyi megkönnyebbülést hoz, de a sóvárgás hamarosan átvált egy egy újabb
vágyra. A siker és a pénz a leggyakoribb illuzórikus célok, és nem ritkán rögeszmévé válnak.
Hasznos megértenünk, hogy ha valaki nem boldog a jelen körülmények között, akkor fennáll annak
az esélye, hogy a boldogság akkor is bizonytalan lesz, amikor a körülmények lehetővé teszik a
jelenlegi vágy teljesülését. Tehát ha a boldogság most kétséges, akkor a jövőben is az lesz, mert
még nem vagyunk képesek megtalálni a boldogság forrásának helyét. Az aszketizmus értéke az a
felfedezés, hogy képesek vagyunk elégedettek és boldogok lenni a túléléshez szükséges lehető
legkevesebbel is. Nagy örömöt okoz az a felismerés, hogy valójában egyáltalán semmire sincs
szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, még olyan külső ingerekre sem, mint a tévé, a zene, a
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beszélgetés, mások jelenléte vagy bármilyen tevékenység. Magasabb szinten rájövünk, hogy még az
elmeműködést és a gondolati folyamatokat is mellőzni lehet, és hogy elegendő magának a
létezésnek a tudatában lenni. Még ennél is nagyobb boldogság az, amikor az Én Mindenségként
ragyog fel, ami eleve kizár minden hiányt vagy másságot. Akkor már semmi sincs, ami után
vágyakoznánk, és a vágynak nincs forrása sem, mivel a Teljesség a Végtelen „Énnel” való
azonosságban hiánytalan.” (David R. Hawkins)
"Aki nem elégedett azzal, amije van, nem lenne elégedett azzal sem, amire vágyakozik." (Szókratész
- 540)
"K: Buddha azt mondta, hogy a vágyból jön létre az ego. Hogyan juthatunk túl ezen a kötődésen? V:
Van egy meditáció, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy „minek?" Amikor észrevesszük valamely
vágyunkat, megkérdezhetjük: „minek?" Erre mindig az a válasz, hogy „... mert akkor boldogabb
leszek". A boldogság ezért mindig valami olyasmi, ami rajtunk kívül és a jövőben található. Ennek
következtében a külső körülmények áldozatának látjuk magunkat, ugyanakkor így kívülre helyezzük
erőnket. A boldogság valójában csakis belülről fakadhat. Nem létezhet máskor és máshol, kizárólag
az adott pillanatban. Az öröm és a boldogság valójában abból ered, hogy ráébredünk létezésünkre a
jelen pillanatban. Mindig bennünk születik meg az öröm, még akkor is, ha valamilyen külső esemény
vagy szerzemény ad rá alkalmat. Az idő egyetlen pillanatában sem létezhet olyasmi, amit gondnak
neveznek. A boldogtalanságot az idézi elő, hogy kilépünk a Most valóságából, és megalkotunk egy
történetet a múltból vagy a jövőből, amelynek - mivel ezek egyike sem létezik - nincsen valósága.
K: Milyen eszközöknek vehetjük még hasznát? V: Van egy másik meditáció, amelynek azt az
elnevezést adhatnánk: „Mi volna, ha... és utána?" Ez a gyakorlat abból indul ki, hogy Isten
valóságáért hajlandóak vagyunk lemondani az ego illúzióiról. Azzal a kérdéssel indul, hogy „mi volna,
ha lemondanék valamiről, amit akarok vagy értékesnek tartok?" Majd megkérdezzük: „És utána?" Ez
megmutatja a következő akadályt. Megkérdezzük, hogy hajlandóak vagyunk-e lemondani róla
Istenért, ami megjeleníti az újabb akadályt. Amikor aztán készségesen lemondunk az „odakint"
fellelhető boldogság minden illúziójáról, tudatára ébredünk, hogy létezésünk minden pillanata
egyedül Isten kegyelmének köszönhető. Életben maradásunk Isten jelenlétén múlik, és az
anyagszerűségben - amiről úgy véltük, hogy fennmaradásunk garanciája - az fejeződik ki, amit Isten
számunkra akar. Életünk fenntartására irányuló erőfeszítéseink „adottak", nem a saját ötleteink. Az
ego úgy hiszi, hogy nem Isten akaratából, hanem annak ellenére maradunk életben.” (David R.
Hawkins)
"Az érzéki kötődések nagyon gyakoriak és nehéz azokon felülkerekedni. Próbáld meg anélkül és
rájössz, hogy nincs rá szükséged. Maradj a sóvárgással. Például étel nélkül napokig elvagy. Éld ki a
kötődést. Ki fognak égni. Rendkívül ráfüggtél az érzéki örömökre. Elengedve azokat rá fogsz jönni,
hogy nincs érzéki szükségleted. Ezek állati ösztönök. Boldog lehetsz akár egy dobozban élve,
egyetlen almával. Amire szükséged van az karmikusan biztosítva lesz." (David R. Hawkins)
Például a szexuális vággyal még Gandhinak (halálakor 760) is voltak nehézségei.
"Maradj a sóvárgással. Például étel nélkül napokig elvagy. Éld ki a kötődést. Ki fognak égni." (David
R. Hawkins)
"A vágyakozással [125] kapcsolatos a felhalmozás és a mohóság, mégis kielégíthetetlen marad,
hiszen folyamatosan fennálló energiamező, s így az egyik vágy teljesülése csupán annyit jelent, hogy
egy másik kielégítetlen vágy lép a helyébe. A multimilliomosok gyakran megszállottként igyekeznek
még több és több pénzt szerezni." (David R. Hawkins)
"Semmit sem viszel magaddal! Kizárólag azt, ami vagy, amivé váltál." (David R. Hawkins)
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a
tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a
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rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a
hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.“ (Máté 6:19-23)
"Észrevehetjük, hogy – paradox módon – az ego/én azt hiszi, hogy birtokolja a javakat és tárgyakat,
de ha megvizsgáljuk ennek épp az ellenkezője igaz, az egyént birtokolják a javai és tárgyai, nem
pedig fordítva.“ (David R. Hawkins)
"Amit eddig nagyon értékesnek gondoltunk, később már elvesztegetett időnek és energiának tűnhet.
Így például a siker és a bőség szórakozássá, aztán nyűggé, végül pedig zavaró tényezővé válik. A
szempontváltás a tudat fejlődésének a következménye, amely az akarástól/birtoklástól/kereséstől az
erőfeszítésmentes bevonzás irányába mozdul el annak folytán, amivé lettünk. Alacsonyabb
tudatszinteken az ok-okozat kontextusában erőfeszítésre van szükség, a tudat fejlődésével viszont a
jelenségeket inkább maga az energiamező vonzza be, nem pedig a személyes akarat
következményei.“ (David R. Hawkins)
"Sok nagyon gazdag és sikeres ember nyíltan beismeri, hogy a fizikai kényelemtől eltekintve
alapjában véve nem boldogabbak, mint amikor diákként egy fitying sem volt a zsebükben." (David R.
Hawkins)
"Nem a szex és a pénz a probléma, hanem az ezekhez való ragaszkodás. Amikor nincs
ragaszkodás, akkor nincs se vonzalom, se ellenszenv." (David R. Hawkins)
"...nem a sikeres tevékenység vagy a pozíció az akadály, hanem az ezek hátterében rejlő büszkeség
és kötődés. Ezeket az aspektusokat úgy lehet meghaladni, ha minden tevékenységünket Istennek
adjuk át és ajánljuk fel. A kiválóság öröme belső megelégedettségünkre szolgál, és a sikert inkább
hála, nem pedig büszkeség kíséri." (David R. Hawkins)
"Nem maga a tulajdon számít, hanem a fontosság, amivel azt felruházzuk. Ez azt jelenti, hogy úgy is
lehet valaki gazdag, hogy nem kötődik a vagyonhoz, ami a közömbösség egy formája; ahogy Assisi
Szent Ferenc tanácsolta, "úgy viseld a világot, mint könnyű ruhát". Az alapvető fizikai szükségletek
kielégítésén kívül a boldogság képessége nem a tulajdontól függ. A boldogság foka egyértelműen a
kalibrált tudatszinttel függ össze (amint azt 'A tudatszintek és a boldogság mértéke közötti
összefüggés' táblázatban láthatjuk). Minél kisebb a vágy uralma, annál nagyobb a megélt
szabadság. Tudatszintünk emelkedésével a tulajdon teherré válhat. Gyakori, hogy a jómódú
emberek nagyon egyszerűen élnek, egy óriási ingatlannak csak 2-3 szobáját használják, és évek óta
be sem tették a lábukat villájuk más helyiségeibe." (David R. Hawkins)
"Nem szükséges lemondani a vagyonról. … Nem a vagyon, hanem kötődés a vagyonhoz [a
probléma]. A vagyon csak egy hasznos eszköz.” (David R. Hawkins)
"K: Hogyan éljünk tehát a világban? V: Vegyünk részt, de ne vonódjunk be, ne kötődjünk hozzá.
Figyelhetünk anélkül, hogy ítélkeznénk. A bevonódás elkerülése megköveteli, hogy a világtól
elzárkózzunk, míg a kötődésmentesség megengedi a részvételt, ugyanis az eredménynek nincs
tétje. A játék szórakoztató, de annak, hogy melyik fél "győz", nincs jelentősége." (David R. Hawkins)
"A kötődésmentesség olyan hozzáállást takar, amelynek révén megszüntetjük érzelmi
összefonódásunkat a világ ügyeivel. Ez derűhöz és lelki nyugalomhoz vezet. Segít, ha nem
engedünk az érzelmi csábításnak, amit mások nyugtalansága vagy gondja hozna a felszínre.
Hajlandósággal hagynunk kell, hogy a világ megoldja a maga gondjait, és betöltse sorsát. Jobb
azokra hagyni, hogy belebonyolódjanak és beavatkozzanak a világ dolgaiba, akiknek más az
elhivatottságuk. „Jó embernek” lenni és a megvilágosodást keresni két különböző dolog. Az
erőfeszítéseinkért vagyunk felelősek, nem azok eredményeiért, mert azokról Isten és az univerzum
dönt. A kötődésmentesség nem ugyanaz, mint a közöny, a visszahúzódás vagy a szenvtelenség. Az
a félreértés, amely szerint szükség van a szenvtelenség kifejlesztésére, gyakran kedvetlenséghez és
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fásultsághoz vezet. Ezzel szemben a kötődésmentesség lehetővé teszi, hogy a végeredmény
befolyásolásának szándéka nélkül maradéktalanul részt vegyünk az életben." (David R. Hawkins)
"...csak a szándékért és az erőfeszítésért vagyunk felelősek, nem az eredményért. Ez utóbbi sok
más körülménytől és tőlünk független tényezőtől függ." (David R. Hawkins)
"A tizenkét lépéses program egyik alapelve, miszerint „csak az erőfeszítéseinkért felelünk, nem pedig
az eredményért”, féken tartja az egót." (David R. Hawkins)
"Add át Istennek és elégedj meg bármelyik végkimenetellel." (David R. Hawkins)
“Bőség
Ez nemcsak azért fontos téma, mert közvetlen hatással van az életünkre, hanem azért is, mert
nagyon gyorsan és könnyen felfedi a pénzzel kapcsolatos érzéseinket, gondolatainkat és
hozzáállásunkat. Annak az elmének, amely korlátozó hitrendszereket, negatív gondolatokat és
érzéseket fogad magába, a pénz „probléma”. Végeláthatatlan aggodalom és idegesség,
reménytelenség és kétségbeesés előidézője, vagy épp hiúság, büszkeség, arrogancia,
türelmetlenség, féltékenység és irigység forrása. A negativitás a legrosszabb esetben pénzügyi
akadályokhoz, hiányhoz és ínséghez vezet. Ezen a területen a félelemből és a korlátokból fakadó
„képtelen vagyok” érzését általában egyszerűen a pénzügyi kérdések elkerülésével, és az alacsony
társadalmi státuszba való beletörődéssel kendőzik el, amit „sorsszerűnek” tekintenek.
A tudattalan azt teszi számunkra lehetővé, amiről azt gondolja, hogy megérdemeljük. Ha a
felgyülemlett bűntudat következtében kicsinynek, korlátozottnak és szegényesnek látjuk magunkat,
akkor a tudattalan ilyen gazdasági környezetet is teremt az életünkben. A pénzhez való
hozzáállásunkat felfedheti az, ha megvizsgáljuk, mi mindent jelent az a számunkra. Láthatjuk
például, hogy milyen mértékben jelképezi a biztonságot, a hatalmat, a talmi csillogást, a szexuális
vonzalmat, a versenyképességet, az önértéket vagy a jelentőségünket mások, illetve a világ
szemében.
Nagyon hasznos, ha papírt és ceruzát ragadunk, és a „pénz” szó alatt felsoroljuk, hogy az milyen
valódi jelentőséggel bír az élet különböző területein. Ezt követően jegyezzük le azokat az érzéseket,
amelyek ezekhez a területekhez kapcsolódnak, és adjunk fel minden esetleges negatív érzést és
hozzáállást. Ha így teszünk, abban a meglepő felfedezésben lesz részünk, hogy önmagában nem a
pénz az alapvető probléma: a pénznél magánál sokkal fontosabb a pénz használatától remélt érzelmi
elégtétel.
Tegyük fel, hogy a pénz iránti vágy mögött felfedezzük a valódi célunkat, azt hogy tiszteljenek és
értékeljenek minket. E felfedezés során rájövünk, hogy nem is maga a pénz érdekel bennünket,
hanem inkább az általa nyert önbecsülésünk, azaz a belső értékességünk érzete. Megértjük, hogy a
pénz csak egy eszköz volt ahhoz, hogy megkapjunk valami mást, és tulajdonképpen nem a pénz volt
az, amire vágytunk, hanem az az önbecsülés és önértékelés, amiről azt hittük, hogy a pénz majd
megadhatja nekünk. Ráébredünk arra is, hogy a célok, amelyekről azt gondoltuk, a pénz révén
valósíthatók meg, közvetlenül elérhetők. Minél magasabb az önbecsülésünk, annál kevésbé
igényeljük mások elismerését. Amint tudatára ébredünk mindennek, a pénz is új értelmet nyer majd
az élet minden területén. A pénz ekkor már inkább valamely magasabb célnak lesz alárendelve,
mintsem, hogy önmagáért hajszolnánk.
Ha nem vagyunk tudatában annak, hogy mit jelent számunkra a pénz érzelmi szempontból, akkor ki
vagyunk neki szolgáltatva. A pénzzel kapcsolatos tudattalan hiedelmeink és a hozzájuk fűződő
programok irányítanak minket. Mint a milliomos, aki egyre több pénzt halmoz fel, mégis úgy tűnik,
hogy sosem elég. Minek köszönhet ez? Annak, hogy sosem állt meg egy pillanatra sem, hogy
megvizsgálja, valójában mit jelent számára a pénz. Azért hajszoljuk megszállottan a pénzt vagy a
gazdagság egyéb szimbólumait, mert az érzés, hogy érdemesek lennénk valamire, oly halovány,
hogy óriási összegek kellenek annak kompenzálására. A belső bizonytalanság olyannyira
eluralkodott, hogy nincs az a pénz, amely felülkerekedhetne rajta. Mondhatjuk úgy is, hogy minél
kisebbnek érezzük magunkat belül, annál több hatalmat, pénzt és külcsínt kell felhalmoznunk ahhoz,
hogy kompenzálni tudjuk a belső kicsinységünket.
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Az önátadás állapotában megszabadulunk ettől a belső kicsinységtől, bizonytalanságtól és alacsony
önérzettől. Ekkor a pénz egyszerűn annak eszközévé válik, amivel a világi céljainkat elérjük.
Biztonságban érezzük magunkat, tudván, hogy mindig elegendő bőségben részesülünk. Amikor
valóban fontos, mindig megkapjuk azt, amire szükségünk van, mivel belül teljesnek, egésznek és
elégedettnek érezzük magunkat, így a pénz az aggodalom helyett az öröm forrásává válik.
Egy bizonyos szinten akár még közömbösnek is tűnhetünk a pénz iránt. Ha valaminek a
végrehajtásához szükség van rá, akkor varázslatos módon felbukkan valahonnan. Érdektelenek
vagyunk iránta, hiszen kapcsolatba kerültünk a saját erőnk forrásával. Amint újra birtokba vesszük
azt az erőt, amelyet korábban a pénznek tulajdonítottunk, és megértjük, hogy az igazából a saját
erőnk, akkor többé nem aggódunk a pénz miatt, és nem halmozunk fel óriási összegeket. Ha egyszer
megismerjük az arany készítésének képletét, akkor többé nem kell a vállunkon cipelni egy zsáknyit.
Bátran letehetjük a velejáró aggodalommal és idegeskedéssel együtt.
A mértéktelen pénzfelhalmozással természetesen az a probléma, hogy félünk az elvesztésétől.
Tragikomikus látvány, amikor valaki, akinek a vagyona ötvenmillió dollárt is kitesz,
idegösszeroppanást kap, mert egy üzleti tévedés miatt elbukik tízmillió dollárt. Az illető tényleg
pánikba esett. Elöntötte a rémület, úgy vélve, hogy mindössze negyvenmillió dollárral nem élné túl
ezen a bolygón. Az olyan embert, aki belső szegénységtől szenved, könyörtelenül hajtja valami, hogy
javakat halmozzon fel anyagi szinten. E belső szegénység velejárója az önző hozzáállás és annak
megfelelői: az önteltség és a hamis büszkeség.
Azokat, akik az elengedéstechnikát alkalmazzák, gyakran váratlanul elárasztja a bőség. Apró
szerepekért küzdő színészek főszerepet kapnak Hollywoodban. A szegénység szélére sodródott
drámaíró egy Broadway-siker producere lesz. Paradox módon néhányan olyannyira közömbössé
válnak a pénz iránt, hogy úgy döntenek, a nagy részétől meg is szabadulnak, hogy sokkal
egyszerűbb életet élhessenek. A továbbiakban nem érdekli őket a pénz, mivel felülkerekedtek rajta.
Az a megelégedés, amit azelőtt a pénz révén szerettek volna elérni, közvetlenül beteljesül, így a
belső boldogság függetlenné válik a külső gazdagságtól. A belső szabadság állapotában
függetlenedünk a külvilágtól, és többé nem vagyunk a hatásának kitéve. Ez annak köszönhető, hogy
amiben kiválóságot szerzünk, azt egyben meg is haladjuk.” (David R. Hawkins)
"A tudattérképen látható, mennyire különbözőképpen értelmezhetők a dolgok. Kiszemelhetünk egy
világra szóló eseményt, aminek önmagában nincs semmilyen jelentősége. A különbség abból
adódik, hogy mi milyennek tartjuk, milyen jelentést vetítünk rá, milyen jelentőséggel ruházzuk fel.
Önmagában valójában semmit sem jelent, a jelentés saját tudatszintünk vagy a tanítás
tudatszintjének a függvénye. Példaként vegyük a pénzt, mert ez gyakran a konfliktus forrása a
spirituális keresők sorában, főként eleinte.
Miként tekintsünk a pénzre? Ez a tanítás vagy a tanító energiamezejétől függ. A pénz lehet
olyasvalami, ami miatt bűntudatunk van, amire úgy tekintünk, mint bűnös dologra. Isten el fog
pusztítani, ha pénzünk van, és gyűlölhetjük magunkat érte. Az egész egy pusztító folyamat, mivel
energiamezeje negatív, aminek kalibrációs szintje az igazsághoz képest nagyon alacsony.
Egy ennél magasabb energiamezőből, például a félelem szintjéről tekintve, ha pénzünk lenne, az egy
félelmetes dolog volna, ami aggodalommal, szorongással és pánikkal jár. Úgy tekintenénk ré, mint
ami "nem spirituális", és ami amiért büntetés jár Istentől; esetleg a gyűlölet, a neheztelés és a
sérelmek forrása lenne, amit aztán a spirituális csoport a másokkal való versengés eszközeként,
megtorló módon használna, ez pedig haraghoz és vallásháborúhoz vezetne.
A büszkeség szintjéről tekintve a pénz státusszimbólum, amit Isten adott nekünk. Minél jobban szeret
minket Isten, annál több pénzt ad; ez a gondolat a felfuvalkodás folyamatából ered.
Amikor az ember egy magasabb energiamezőbe emelkedik, akkor már nem ragaszkodik a pénzhez.
Kiszabadul a bűvköréből, és nem a pénz "mozgatja" többé. Most már rendjénvaló, ha van pénzünk,
mert ennek a magasabb energiamezőnek az Istene a szabadság Istene. Istent nem érdekli, hogy
van-e pénzünk.
Ahogy felfele emelkedünk a tudatskálán az elfogadás szintjére [350], talán már hajlandók leszünk ezt
másként látni. Továbblépve a szeretet és hála 540-es energiamezejébe, a pénzt Isten ajándékának
tekintjük, amiért hálásak vagyunk. A pénz ekkor már egy eszközzé válik, a világ szenvedése iránti
együttérzés és a feltétel nélküli szeretet kifejezésének egy módjává, mert a szeretet energiamezeje a
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szeretetet, az életet és annak minden megnyilvánulását a gondjaiba veszi és támogatja. Ez egy
reveláció kezdete, mivel az agyban történő endorfin felszabadulás végül oda vezet, hogy a pénzt
szeretetteljes dolognak és mások támogatási lehetőségének tekintjük. A mögötte meghúzódó
szándéknak, valamint annak tulajdoníthatóan, ahogyan rágondolunk ezen a tudatszinten: a pénz
áldásként, felelősségként, gondoskodásként és mások segítésének, támogatásának lehetőségeként
látjuk. Ily módon a pénzt az emberiség javára fogjuk felhasználni, és nem egy olyan egocentrikus
gesztusként, amiért a megajándékozott szervezet majd réztáblára gravíroztatja a nevünket. A pénzt
ajándékként fogjuk felhasználni, miközben méltányoljuk annak forrását, Isten szeretetét, és pozitív
megnyilvánulásnak fogjuk tekinteni. Minden teremtett dolog Istenhez tartozik, beleértve a pénzt is,
ami csak ideiglenes megőrzésre kerül hozzánk.
Ahogy a tudatskála teteje, az Egység és tökéletesség felé közeledünk, látjuk, hogy minden Isten
valamelyik aspektusa, és Isten Minden, ami Van. Kezdjük minden meglátni Istent, és azt, hogy ez az
életben mindenre vonatkozik. Most már ahelyett, hogy a pénzt bűnös dolognak látnánk, Istentől
kapott eszköznek tekintjük, ami arra szolgál, hogy a szeretetteljességet szélesebb körben
fejezhessük ki, és hogy az emberiségnek egy nagyobb részén segíthessünk. Így a pénzt örömmel
birtokolhatjuk, annak a tudatnak a belső örömével, hogy olyan erőt bíztak ránk, amely Isten földi
hatalmának megnyilvánulásaként az emberiség belső fájdalmát és szenvedését hivatott gyógyítani.
A szeretet kifejezése és táplálása az az együttérzésből fakadó vágy, hogy enyhítsünk a világ
szenvedésén. A pénz pedig egy olyan eszközzé válik, ami képessé tesz rá, hogy ezt meg is tegyük.
A vagyont Isten ajándékának tekintjük, amit az emberi tudás gyarapítására és a szenvedés
enyhítésére fogunk felhasználni. Ez úgy válik lehetővé, hogy az ember Igazságról szóló ismeretei
fokozatosan gyarapodnak." (David R. Hawkins)
"Tekinthetsz a pénzre, mint Isten egy ajándékára. A pénz elutasítása téves magatartás, mert nem
élhetsz ezen a világon pénz nélkül. Találd meg az egyensúlyt. A pénzkeresés rendben van, azonban
ne szenteld annak az életed.” (David R. Hawkins)
"K: A szex és a pénz az a kísérlet, amelyet sok spirituális csoport csapdaként határoz meg. V: Ez a
hagyomány értékes, de következményei kétesek. Először is ellenérzést és bűntudatot kelt, ezekkel a
dolgokkal kapcsolatban. Ezen kívül felnagyítja a jelentőségüket, és ez által félelmet kelt. Nem a szex
és a pénz a probléma, hanem az ezekhez való ragaszkodás. Amikor nincs ragaszkodás, akkor nincs
se vonzalom, se ellenszenv. Az olyan mesterek, mint például Rámakrisna, fiatal férfi tanítványaikat
eltiltották a szextől és a pénztől is. Úgy gondolták, hogy pusztán a szex vagy a pénz energiája is
megfertőzheti őket. Minthogy a kapzsiság és a vágy 200 alatt kalibrál (125-ös szinten), ezek
elkerülésével igyekeztek megelőzni a ragaszkodást. A szex és a pénz iránti vágy azonban az ego
belsejéből fakad, és meg is maradhat ott, még akkor is, ha nem engednek neki, és nem tesznek a
kedvére. A spirituális képzés kezdő szintjén a legjobb módszer ezek elkerülése lehet, mivel a vágyak
nagyon erősek. Már pusztán az értékes, hogy hajlandók vagyunk feláldozni az örömöket és a világi
hasznot, mivel ez megtanít arra, hogyan emelkedhetünk felül vonzalmainkon és ösztöneinken, ez
pedig segíti a spirituális elköteleződést. A történelem során számos jól ismert "guru" lett a szex,
hatalom és a pénz rabja, akik tetteiket ravasz észérvekkel leplezték. Azok, akik közszemlére
bocsátják a spirituális csapdákat leplező gazdagságukat, és akik helyeslik az elfojtott szexuális
vágyak kiélését, sok követőt vonzanak magukhoz. Ennek a paradoxonnak az alapját spirituális
kutatás segítségével fedtük fel. Gyakori, hogy egy híres vagy népszerű guru korai írásai elég
magasan (általában a felsőbb 400-as szinteken vagy az 500-as értékek közepe táján) kalibrálnak.
Aztán a nagy siker és az elismerés után a guru kalibrációs szintje meredeken zuhan, van, amikor 200
alá is. Nem szokatlan tehát, hogy nagy az eltérés a tanító korai írásai és későbbi tudatszintje között.
Egyes jelenkori és mostani esetekben, az ebből származó helytelen magatartás botrányt kavar és
riadalmat kelt, a követőknek pedig tagadáshoz kell folyamodniuk, hogy ésszerűsíteni tudják további
engedelmességüket a szekta vagy a hívek egy csoportja iránt. Bár a hajdani guru saját kalibrációs
szintje jelentősen csökkent, az eredeti írásoké megmarad. Mindemellett a bukott guru személye
melletti elkötelezettség nyilvánvalóan ártalmas. Ez a tény fájdalmasan kiábrándító lehet a volt
tanítványok számára, de a megvilágosodás útja keskeny. Az elkötelezettség Istennek jár ki, nem
hírességeknek. Ahogy Buddha mondta, "Ne készítsetek képet rólam!". (David R. Hawkins)
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"A spirituális képzés kezdő szintjén a legjobb módszer ezek [pénz, szex] elkerülése lehet, mivel a
vágyak nagyon erősek." (David R. Hawkins)
Egyes kinyilatkoztatásokban megjelenik a vagyon elutasítása, például:
"Tanulva az Utat, mindenekelőtt szegénységet tanulsz. Miután megtanultad a szegénységet és
szegény lettél, bensőséges/meghitt viszonyba kerülsz az Úttal. Sákjamuni [Buddha] idejétől a mai
napig nem láttam és nem is hallottam az Út egyetlen igaz tanítványáról sem, aki nagy vagyonra tett
volna szert.” (Dógen Zendzsi)
"Sőt azt is mondom nektek: "Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten
országába bejutni." (Máté 19:24)
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." (Lukács
18:25)
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni." (Márk 10:25)
"Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden
vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem."
(Lukács 18:22)
"Jézus így válaszolt neki: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a
szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem." (Máté 19:21)
"Imádkozz, hogy ne hagyj hátra 50 millió Dollárt - a legtöbb ember nem tudja kezelni. Sok életbe telik
a kezelése.” (David R. Hawkins)
Spirituális tanítók és a pénz:
"Az 500-as szint felett az anyagi javak és az e világi szükségletek lényegtelenné válnak; ez az oka
annak, hogy az igazi tanítók nem keresnek és nem is szereznek ilyen jellegű előnyöket." (David R.
Hawkins)
"Egy igazi spirituális tanító egy „elme gyógyító”. … Ha azt mondja a tanító, hogy nem részesülhetsz
elme gyógyításban, anélkül, hogy fizetnél, akkor ő nem egy spirituális tanító.” (David R. Hawkins)
"A hiteles tanítók ismertetőjegye az alázatosság, az egyszerűség, a szeretetteljeség, az
együttérzés és a békesség. Nem kérnek pénzt az igazság tolmácsolásáért, hiszen a pénz, a
személyes hatalom vagy haszon nem érdekli őket." (David R. Hawkins)
"Az igazi tanító nem kényszeríti rá senkire az akaratát, de tudását mindenkivel megosztja, amiért
nem kér semmit cserébe, mert amit ajándékba kapott, azt ajándékként adja tovább." (David R.
Hawkins)
"A tanítások korántsem a tanító személyétől származnak, ezért nincs értelme bálványozni vagy
isteníteni az adott személyt. Ő a tudást ajándékként adja át, mert ilyen formában jutott hozzá. Miután
ingyen, ajándékba kapta Istentől, nincs mit áruba bocsátani, kötelezővé tenni, korlátozni vagy
felszámítani. Egy hiteles szellemi csoport csak névleges díjakat szab ki a mindennapos költségek
fedezésére, így mindenki tesz valamit a közösségért." (David R. Hawkins)
"...a tisztán spirituális szervezetekre nem jellemző a tekintélyelvű felépítés, nincsenek épületeik,
székházaik, tisztségviselőik, kincstáraik, javaik, pénzük. ... Nincsenek adósságaik, kötelezettségeik
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és befektetéseik, ezért a valóban szellemi beállítottságú egyénről elmondható, hogy „a világon van,
de a világ nem birtokolja"." (David R. Hawkins)
"Nem magától a tevékenységtől, hanem a tevékenység összefüggéseitől függ, hogy az spirituálisnak
mondható-e vagy sem. Az összefüggéseket a szándék határozza meg, viszont minden az indítékon
múlik. A pénzkeresés szándéka mögött állhat a családunk, a vállalatunk, az országunk vagy az
egész emberiség iránti szeretetünk, de félelemtől, kapzsiságtól vagy önzéstől indíttatva is hajthatjuk
a pénzt. Ha úgy tekintünk a munkánkra, hogy azzal hozzájárulunk a társadalom boldogulásához,
ajándékká válik, bármilyen egyszerűnek tűnik is. Ha a családunk vagy a rászorulók iránti szeretet
érzésével hámozunk krumplit, az spirituálisan az Én és a világ számára is felemelő. Életünk és
igyekezetünk ajándék lesz a világ számára, ha szeretettel, odaadással és önzetlen szolgálattal
szenteljük meg. Ez a szív útja Istenhez. Ekképpen a családi élet imádság és örömforrás lesz
mindenki számára. Amikor másokat igyekszünk felvidítani, mi magunk is vidámak leszünk.
Ezért minden adománnyal önmagunkat ajándékozzuk meg, mert valójában nem létezik „másik",
akinek adunk. Minden kedves gondolat vagy mosoly tehát spirituális tett, amely önmagunk és a világ
számára egyaránt áldásos." (David R. Hawkins)
"Törekvéseink és tevékenységeink maradhatnak ugyanazok, de át kell értelmeznünk, spirituális
keretek közé kell helyeznünk őket. Ahhoz, hogy életünket spirituálissá tegyük, csak annyi szükséges,
hogy megváltoztassuk indítékunkat." (David R. Hawkins)
“Amint egy alacsony szintű indítékot elengedünk, az elme automatikusan egy magasztosabb érzést
és egy magasabb rendű indítékot léptet annak a helyébe. Milyen baj származhat abból, ha élvezettel
biztosítod a megélhetésedet ahelyett, hogy a félelem hajtana? Ugyanaz a tevékenység folytatódik
majd, de mostantól egy örömteli térben, amely számtalan egyéb jótékony hatással jár, és nem csak
anyagi szempontból.” (David R. Hawkins)
"A jelentést a kontextus szabja meg, amely pedig rávilágít az indítékra. A spirituális értéket az indíték
határozza meg. Cselekedeteinket megszentesíti, ha az élet szeretetszolgálatának szenteljük őket,
és ha önérdekű indítékainkat önzetlen ajándékká változtatjuk. A kiválóságot úgy határozhatjuk meg,
mint a legfelsőbb jó melletti elkötelezettséget. Ily módon minden cselekedet úgy tekinthető, hogy
általa lehetőségünk adatik Istent magasztalni pusztán a szándék tisztasága által. Minden fizikai
feladat és munka a világ dolgaihoz való hozzájárulásunknak lényeges eleme lehet. Még a legapróbb
feladat is a közjó szolgálataként tekinthető, és ha ebbe a megvilágításba helyezzük, akkor a munka
nemessé válik." (David R. Hawkins)
"A legfontosabb tényező a szándék... Istennek ajánlva minden cselekedet megszentelhető. ... Még a
legegyszerűbb tevékenységeket, például a krumplihámozást is lehet bosszankodva végezni - vagy
örömmel, az élet iránti odaadással, tudván, hogy az élet által az életet támogatjuk. Hálából az élet
adományáért Istennek ajánljuk fel ezt az életet teremtése, vagyis minden élet önzetlen szolgálata
révén." (David R. Hawkins)
"A „nem hétköznapi életet" az összefüggések és az értelmezések teszik kivételessé, amelyek
nyomvonalán a választások felállítják a minden cselekedet mozgatórugójául szolgáló értékrendet. A
szokványos és a nem hétköznapi élet különbsége elsősorban az összefüggésekben jelenik meg. A
szeretet előtérbe helyezése a nyereségvággyal szemben önmagában is olyan jelentős hozzáállásbeli
változás, ami megváltoztatja az ember életét. Amikor valaki elhivatottságot érezve, a spiritualitásnak
szenteli az életét, előfordulhat, hogy életében gyökeres fordulat áll be. Sokan egyik napról a másikra
otthagyják állásukat, hivatásukat, családjukat, barátaikat, hivatalukat, és gyakran távoli helyekre
vonulnak. Ez a komoly lépés általában riadalmat kelt a családtagok és ismerősök között, akik
elfogadható lélektani magyarázatokat keresnek az okára. Épeszű ember a hétköznapi világban nem
tesz olyat, hogy egyszer csak fogja magát, és mindent maga mögött hagyva, Isten keresésére indul.
A szellemi keresők meghökkentik a világot azzal, hogy valamilyen megfoghatatlan, belső hívásnak
engedelmeskedve készek mindent feladni. De a szellemi irányultságú egyén céljai nem érzékelhetők,
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ezért a hétköznapi világ számára úgy tűnik, hogy az illetőnek elment az esze, megőrült vagy
megpróbál „elmenekülni a valóság elől". A családtagok és a barátok dühösek lehetnek és
neheztelhetnek rá, amiért látszólag elhagyta őket, és elutasítja azokat a célokat, amelyek eléréséért
a világ küzd. Felháborítónak vagy akár sértőnek is tűnhet, hogy lemond a kiváltságokról, a pénzről, a
hatalomról és a rangról. A hívő egyszerű, anyagiasságtól tartózkodó életformát választ, így aztán
korábbi társai szerint megint csak „megszökik a felelősség elől"." (David R. Hawkins)
"Nem szükséges visszavonulnunk a világtól, hanem inkább csak át kell azt értelmeznünk. ... Nem kell
kolostorba vonulnunk, habár lehetnek olyan időszakok, amikor ez jót tenne." (David R. Hawkins)
"Némelykor az elvonulás segíthet, máskor pedig az az előnyösebb, ha aktívan részt veszünk
spirituális tevékenységekben. Gyakran előfordul, hogy a látszólag leküzdhetetlen akadály rejtélyesen
és spontán módon elhárul, a probléma magától megoldódik."
"Intenzív ima és meditálás után spontán módon jön a felismerés, ami megoldja a látszólagos
paradoxont...” (David R. Hawkins)
"Az alsóbb tudatszintek estében látható, hogy az illető túlélését valami olyan rajta kívül álló dologtól
teszi függővé, ami mindig átmeneti természetű. Egy dolgot bizonyosan tudunk a világról, azt, hogy
minden változik. Következésképpen, ha boldogságunk vagy túlélésünk forrását valami rajtunk
kívülállóba, mint például munkahelyünkbe, a tulajdonunkba vagy egy bizonyos kapcsolatba
helyezzük, akkor csupán egészségünk elvesztésére rendezkedünk be, mert ezt rögtön a
veszteségtől való félelem követi. Még ha ez nem is tudatosodik bennünk, ha boldogságunk forrása a
titulusunk, a pozíciónk, a lakhelyünk, az autónk, vagy éppen testünk szépsége, akkor sérülékenynek
érezzük magunkat. A sérülékenység a tudatalattinkban van, ahol nagy mennyiségű félelem
halmozódik fel. Ennek eredményeként életünk örökösen önmagunk megerősítésére összpontosul,
valamint arra, hogy védekezzünk azoknak a dolgoknak az elvesztése ellen, amelyekre a túlélésünket
alapoztuk." (David R. Hawkins)
"A spirituális kereső esetében a veszteséget az a felismerés ellensúlyozza, hogy a veszteség
megadja a nagyobb szabadság lehetőségét. A ragaszkodás nem más, mint az ego köteléke és
béklyója. Bár a lemondást eleinte érzelmi megpróbáltatásként éljük meg, segít ráébrednünk arra,
hogy a köteléket idejében fel kellett volna adni Istennek, annak a folyamatnak a során, amikor
elengedjük a boldogság külső forrásának illúzióját. ... A veszteség fájdalma tehát nem a személy
vagy a tárgy elvesztésének tulajdonítható, hanem magának a ragaszkodásnak. A kötődés érzelmi
energiabefektetéssel jár. Amikor eljön az ideje, ezt az energiát vagy egy pótlékba, vagy remélhetőleg
inkább az Isten iránti odaadásba helyezzük. ... A veszteség a múlthoz való ragaszkodás, és a
Valóság tudatosításának emlékekkel való helyettesítése. Egyetlen pillanatban sincs veszteség vagy
nyereség. Mindkettő úgy keletkezik, hogy életünket történetté alakítjuk." (David R. Hawkins)
"Minden bánat és búslakodás pszichológiai alapja, a kötődés. A kötődés és függőség azért bukkan
fel, mert hiányosnak és elégtelennek érezzük magunkat; ezért tárgyakat, embereket, kapcsolatokat,
helyeket és elképzéseket keresünk, hogy kielégítsék a belső szűkséget. És mivelhogy tudattalanul
arra használjuk ezeket a dolgokat, hogy egy belső igényt elégítsenek ki, végül az „enyém”-mel
azonosítottként végzik. Ahogy több energia árad beléjük, a külső tárgyakkal való azonosulás, mint az
„enyém”, átalakul az „én” egy tényleges meghosszabbításává. Így a tárgy, illetve a személy
elveszítését saját énünk és az emocionális háztartásunk egy fontos részének elveszítéseként éljük
meg. A veszteséget önmagunk minőségének zsugorodásaként tapasztaljuk, amit persze a tárgy,
illetve az illető képviselt. Minél több érzelmi energiát fektetünk egy tárgyba, vagy egy egyénbe, annál
nagyobb lesz a veszteségérzet, és annál nagyobb lesz a fájdalom, mely a függőség gúzsának
felszakadásával jár. A kötödések függőséget hoznak létre, és a függőség – természetéből adódóan –
a veszteségtől való félelmet hordozza magában." (David R. Hawkins)
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"A stressz abból származik, hogy külső tényezőktől tesszük függővé az életünket, ami az
áldozatszerepből és abból adódik, hogy a saját elménk hatalmát megtagadva boldogságunk forrását
az életünkön kívülre helyezzük. A gyógyulás akkor következik be, amikor a külső tényezőktől
visszavesszük a hatalmat, és ráébredünk, hogy mi és csakis mi hozzuk létre életünk minden
körülményének, eseményének, helyzetének, dolgának vagy személyének az értelmét. Mi hozzuk
létre az értelmet, a saját állásfoglalásunkat és azt, ahogyan rágondolunk. Ez pedig vagy a gyógyulás
forrásává, vagy a betegség forrásává válik. A végeredményt mi határozzuk meg." (David R. Hawkins)
"Teljes önbizalom abból a tudásból fakad, hogy a siker forrása bennünk van. Az a meggyőződés,
hogy az erő forrása rajtunk kívül keresendő, tehetetlenné és sebezhetővé, s ezáltal védekezővé és
birtokolni vágyóvá tesz. A valódi siker tehát belülről fakad, és független a külső körülményektől."
(David R. Hawkins)
"Minden komoly önvizsgálat végül felfedi az Énre való ráébredés akadályait. A függőségnek vagy
szükségszerű következményének, az ellenszenvnek a tanulmányozásával időt spórolunk meg;
mindenütt jelenlévő, mindent átható, és minden akadály központi eleme. [A kötödések függőséget
hoznak létre, és a függőség – természetéből adódóan – a veszteségtől való félelmet hordozza
magában.] Ha megvizsgáljuk, felmerül a kérdés, hogy mi a függőség célja? Mindegyikhez egy illúzió
vagy egy képzet társul: biztonság, túlélés, siker, gyönyör stb. A függőség ezen átható jellegének van
valamilyen eredete, vagy gyökre, ami feltárható. Az elme ragaszkodik ahhoz, amit nagyra értékel,
vagy azonosul azzal, beleértve a reményeit, álmait és illúzióit. A ragaszkodás az ego nagyon furcsa
sajátsága, amelynek mindent átható és sokféle formáját úgy lehet teljesen megsemmisíteni, ha
egyszerűen többé nem realitásként hiszünk benne, vagy értékében. Ez a hatalmas lépés
szembehelyezkedik azzal az állapottal, amikor nem vagyunk tudatában függőségeinknek. Az „énhez”
való kötődés alapvető csapda. Elképzelt értéke meglelhető, és az én ahhoz kötődik, amit értékesnek
vél. Megjegyzendő, hogy a kötődés fenntartásához energiára és szándékra van szükség. Az elme
magához a kötődés folyamatához ragaszkodik, amely számára a túlélés eszköze. Az ego
feladásának alapja, hogy hajlandóak legyünk lemondani arról, hogy Istenpótlékként ragaszkodjunk
hozzá, ami csak egy újabb illúzió. A függőség kialakulásának útja a ragaszkodáson át vezet. A
csecsemő ragaszkodik kényelmének és túlélésének forrásához, amit úgy tapasztal meg, hogy
„odakint” van. Aztán már nemcsak a túlélése és boldogsága forrásának hitt külső tényezőktől, hanem
magától a ragaszkodástól válik függővé. Ez figyelhető meg azokban a kismajmokkal végzett
kísérletekben, amelyeknél az elhagyás pánikfélelmét nagymértékben enyhíti a rongyból készült
pótanya. Az ego ragaszkodik a megszokotthoz, mert azt ismeri. Tehát az elengedés azt jelenti, hogy
szembe kell nézni az ismeretlen bizonytalanságával, ami félelmet kelt. Ragaszkodás tehát nem más,
mint a félelem elkerülése. A csecsemőnek az anya nem pusztán cselekvései által viseli gondját,
hanem az anyai szeret által példázott szándéka és gondoskodása révén. Bár a kisgyerek a lineáris
után nyúl, túlélése a nemlineárisból ered. Ekkor az alapvető leckét vagy megtanulja, vagy nem. A
szeretet és a túlélés forrását egy személlyel társítja, következésképpen a függőség nem más, mint a
túlélés és a boldogság vélt forrásának birtoklására és irányítására tett kísérlet. Az ego aztán választ a
kisajátítási törekvés lineáris anyagiassága és a bizalom, valamint a szeretet nem lineáris valósága
között. … A jutalom, ami a kötődést fenntartja, az lehet, hogy biztonság- és örömérzetet biztosít,
hogy az „igazam van” büszkeségével tölt el, hogy megnyugtat vagy megelégedéssel tölt el, hogy
valamilyen csoporthoz, a családhoz vagy szokáshoz való hűséget jelez, hogy általa elkerülhető az
ismeretlentől való félelem stb. …amikor lemondunk róluk [a függőségekről], akkor rájövünk, hogy a
boldogság forrása magában a lét örömében van, pontosan ebben a pillanatban, és ezen túl pedig
létünk forrásában: Istenben. Illúziókhoz ragaszkodunk. Isten iránti szeretetből lehet lemondani róluk,
ami azt sugalmazza, hogy engedjük el a kényelmesen megszokottat.
K: Mi a helyzet a kellemetlen függőségekkel, amelyek olyan érzelmeket keltenek, mint a bűntudat a
félelem vagy a harag? V: Ezek is egy állásponthoz történő ragaszkodásból keletkeznek. Érdekes
módon gyakran maga az érzelem az elégtétel. Nehéz elfogadni, hogy tudat alatt ezt keressük, ezt
értékeljük. Az elme azt hiszi, hogy úgy „kellene érezni magunkat”, és ezt „megérdemeljük”. Ezek egy
része feltételes reflex. Ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük, megvizsgálhatjuk, hogyan reagálnak
mások másként, és elkezdhetjük megérteni, hogy van más választási lehetőség. … A veszteség
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tekinthető megszabadulásnak, a nyereség pedig tehernek. Fontos megjegyezni, hogy az érzelmi
következmények nem kötelezőek, csupán választhatók. Bizonyos érzelmi reakcióknak és
hiedelemrendszereknek nagyon sok „ezt illik érezni” típusú rejtett támasztéka van. … Végül pedig a
teljes rendszerről történő egyetlen mélyreható lemondással a gondolkodási kényszer egészét
elengedjük. Ezután már csak úgy figyelmünk meg mindent, ahogyan az van, és így is „létezünk”
együtt mindennel: hagyjuk, hogy Isten legyen az élet támogatója. Ebben segít, ha megszabadulunk
attól, hogy a részletekkel foglalkozzunk, és ha az élet egészével való kapcsolat mellett döntünk,
annak bizonyos megjelenési formái helyett. … Bármikor el lehet engedni az egész játékot vagy
melodrámát, de ez gyakran elkerüli a figyelmünket. … A humor segít abban, hogy átértékeljük az élet
eseményeit, és abban, hogy elvonatkoztassunk tőlük. A vidámság egy formája, és segít abban, hogy
„úgy viseljük a világot, mint könnyű ruhát”. A humor az emberi élet egészével szemben együtt érzővé
tesz. Feltárja azt a lehetőséget, hogy bevonódás nélkül játsszuk az életet anélkül, hogy kimerítő élethalál harcnak látnánk. … Istenért rajongj, ne hitrendszerekért. Ez az egyedüli valódi döntés, amelyet
meg kell hozni, és amely bármilyen és minden helyzetben alkalmazható. A kérdés mindig az, hogy
legyünk-e a világ hatása alatt, vagy igazodjunk inkább Isten Igazságához. A megvilágosodásra való
törekvés nem olyan, mint a világi siker hajszolása.”
"Csakis saját hitrendszereink korlátoznak minket, és ha elengedjük őket, akkor mi veszi át a
helyüket? Ha a formát elmozdítottuk a tudatból, akkor mi marad? A forma nélküli marad, és annak
belső tapasztalata végtelen, határok nélküli." (David R. Hawkins)
"K: Úgy tűnik, hogy a világ csábításai számtalanok. Tényleg nem veszélyes odakint? Gyakran csak
szabadulni akarok. V: A csábítások nem a világból adódnak, hanem kivetített értékeket tükröznek, és
azt az elvárást, hogy az ego elégtételt nyerjen. Az öröm azonban valójában belülről fakad, nem függ
semmilyen külső tényezőtől, és ahhoz társítjuk, amit értékelünk és nagyra becsülünk. A kivetített
érték nagyrészt a képzelet szüleménye, és az értékek vágyakat tükröznek. Valójában a spirituális
beteljesedésen kívül egyik dolog sem értékesebb a másiknál." (David R. Hawkins)
"Hasznos emlékezni arra, hogy az érték és a vonzódás a szemlélő szemében van, nem magához a
világhoz tartozó minőségek. Amire az hittük, hogy „odakint” van, az valójában „belülről” fakad.
Ugyanezek érvényesek a dédelgetett álláspontjainkra és a csábító vélelmezéseinkre is. Nincsenek
kísértések „odakint”, és vonzalmuk egyszerű visszautasítással vagy lemondással szertefoszlanak."
(David R. Hawkins)
"A kísértés belülről fakad, és nem egyéb, mint a vágy, hogy megtapasztaljuk az ego jutalmát és az
indíttatás kielégülését." (David R. Hawkins)
"…a kísértések csupán lehetőségek arra, hogy támadás és tagadás helyett inkább visszautasítsuk
őket." (David R. Hawkins)
"Ha kitartók és fegyelmezettek vagyunk, rájövünk, hogy a kísértés pusztán egy visszautasítandó
választási lehetőség, nem pedig támadni vagy tagadni való impulzus." (David R. Hawkins)
"A karmikus minták hatást fejtenek ki, de a spirituális akarat választásai révén megváltoztathatók. A
kiigazítás szándék kérdése, és úgy történik, hogy az alacsonyabb szintű lehetőség helyett egy
magasabb szintűt választunk. A régi minta kísértésként jelentkezik újra és újra, amíg végleges és
határozott döntés nem születik. Egy kijavítatlan karmikus hiba hajlamos felismerhető formában
visszatérni, úgy, hogy a háttérben meghúzódó állásfoglalás azonosítható legyen." (David R.
Hawkins)
"A kivetített érték nagyrészt a képzelet szüleménye, és az értékek vágyakat tükröznek. Valójában a
spirituális beteljesedésen kívül egyik dolog sem értékesebb a másiknál." (David R. Hawkins)
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"Nem láthatok egyszerre két világot. Hadd fogadjam hát el az Isten által nekem felkínált erőt, hogy ne
lássak több értéket e világban, hogy ráleljek a szabadságomra és a megszabadulásra." (A csodák
tanítása)
"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az
Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel
való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de
aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (János Apostol I. levele 2. fejezet)
"A leggyakoribb tudatos félelem a fizikai túléléssel kapcsolatos, mert a testet tekintjük az élet
elsődleges valóságának. A test azt is bizonyítja, hogy különállók, egyediek és egyéniek vagyunk,
tehát az elme válik a fizikai túlélés szolgálatában álló fő eszközzé, a kényelem, a státus és a
biztonság tartozékává. Így az emberek többségének idejét és energiáját az köti le, hogy a túlélést
vagy a sikert biztosítsák. Az ego mindezekkel a részletekkel azonosul, a félelmek
megszámlálhatatlanokká, a védekezés pedig örökössé válik. ... Csak akkor hagynak alább, amikor az
"én" nem azonosul többé az állásfoglalásokkal, a fizikai túlélés és az elkülönültség félelmei pedig
annak eredményeként csökkennek, hogy életünket és túlélésünket teljes mértékben Istenre bízzuk."
(David R. Hawkins)
"Az Istennek szentelt élet végtelenül önkiteljesítő, míg a nyereséghajhász élet tele van buktatókkal és
szenvedéssel." (David R. Hawkins)
"A spirituális valóságból több öröm és elégtétel fakad, mint abból, amit a világ nyújtani tud.
Kimeríthetetlen, és mindig a jelenben áll rendelkezésünkre, nem pedig a jövőben." (David R.
Hawkins)
"Eredendő hiúsága miatt az egónak nem könnyű szembesülnie és elfogadnia azt a tényt, hogy
hacsak nem kérik tőle valamilyen probléma megoldását, akkor gondolati folyamatai feleslegesek, és
nincs belső értékük.” (David R. Hawkins)
"Hacsak nem kérésre történik, a gondolkodás önteltség.” (David R. Hawkins)
"Tagadom Isten Istenségét, ennek következében én magamnak kell gondolkodnom. Vagyis, Isten
nem fedi fel előttem azt, amit szükséges tudnom. Ki kell mennem és ki kell rekesztenem magamból
Istent, így az ego valójában Istent szorítja ki. Elkezded észrevenni, hogy az ego azon ügyködik, hogy
kiszorítsa és helyzetesítse Istent. Nem akarom, hogy az Igazság feltáruljon előttem, ó nem, én majd
ki találom a saját igazságomat. Nincs bizodalom Istenben, és hát így az elme folyvást előre tervez.”
(David R. Hawkins)
"A kellően fegyelmezett elmének csak akkor kellene megszólalnia, amikor egy feladat elvégzésére
kérik.” (David R. Hawkins)
"Átalakító hatású, ha a saját meggyőződéseink érvényességébe és a gondolkodásba vetett hitről is
lemondunk, és úgy fogjuk fel őket, mintha csak múltbeli képek lennének, amelyek a jelenben nem
érvényesek, nem reálisak." (David R. Hawkins)
"K: Gondolati folyamatok nélkül hogyan jut információhoz a tudatos elme? V: Inkább az intuícióra
hagyatkozik, mint a logikára…" (David R. Hawkins)
"K: Hogyan lehet elme nélkül életben maradni? V: Van „gondolkodó elme” és „tudatos elme”. A
tudatosság automatikus, és magában foglalja az élethelyzetek összességét. Inkább a tudásra
támaszkodik, nem pedig a gondolkodásra, vagy arra, hogy megoldjon dolgokat. Működése inkább
spontán és csendes, mint kiszámított. A tudatosság más működési elveket mutat, reakciói pedig
szelídebbek és átfogóbbak. A kép egészét látja, és aszerint reagál. A tudatos elme nem hajlamos a
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banális állásfoglalásra, vagy ítélkezésre, és őrjítő erőfeszítések csapdájába sem kerül.
Gondtalanságra, kedélyességre hajlik és inkább csak megfigyeli a világ színjátékait, minthogy részt
vegyen bennük. A tudatos elme nem bonyolódik bele a mindennapi meghatározás szerinti nyerésvesztés játékba. A világhoz való ilyen viszonyulást „hátradőlésnek” vagy „filozofikusnak” nevezzük.
Míg az ego gondolkodó elméje azt mondja, hogy „nem is olyan borzalmas”, a tudatosság tisztában
van azzal, hogy ez csupán csak az élet hullámzása és hogy végső soron teljesen mindegy.” (David
R. Hawkins)
"K: Ez passzív hozzáállásnak hangzik. V: Az ego számára a béke inaktívnak és passzívnak tűnik,
mert az ego a valamit „csinálás” jegyében gondolkodik, mint például a kontrollra, nyereségre vagy az
elkerülő magatartásra való törekvés. Az ego átszáguld a forgalmon, feszegeti a sebességkorlátozás
határát és lesi a rendőrautókat. Dúl-fúl a dugók és a hülye sofőrök miatt, sarkában van az előtti
haladó autónak, és felhangon káromkodik a lassú forgalom miatt. Dudál, és kanyarokban előz.
Abban reménykedik, hogy megdönti a sebességrekordját, és hogy ki tud ugrani a sorból. Rázza az
öklét afelé a sofőr felé, aki megelőzi, és szörnyű bosszút esküszik. Mindeközben az ego munkahelyi
stratégiákat dolgoz ki mobiltelefonján beszél és hallgatja a rádiót. Ezzel ellentétben a tudatos elme
együtt halad a forgalommal, öröme telik abban, hogy udvarias lehet és beengedhet maga elé egy
szerencsétlent. A „hagyd élni a szegényt” egy elfogadható álláspont a tudatosság laza
perspektívájából tekintve.
K: Nem eredménytelen ez a hátradőlős hozzáállás?
V: Ez az álláspont nem a cselekvésre, hanem az átfogó képre hagyatkozik. Az ego az erőre
támaszkodik, a lélek pedig az Erő által hat. A tudatosság tisztában van azzal, hogy hosszú távon
nem az számít, amit csinálunk, hanem az, hogy kik vagyunk, és mivé váltunk. Van, aki a helyzetet
lángra lobbantja, és van, aki eloltja a tüzet.
K: De mi lesz a világi sikerrel?
V: Az ego a sikert a nyereségben és a kontrollban látja. A tudatos elme inkább beteljesedésre,
teljességre, nyugalomra, a béke és a szeretetteljesség örömére vár. Az ego nyereségei külsők. A
lélek nyereségei belsők, mivel a lét örökkévaló öröme tartalomtól és formától független. A lélek
számára napsugaras és esős nap között nincs különbség. A tudatosság inkább a minőségben leli
örömét, és nem a formába kapaszkodik. Ezért tud örülni az együtt töltött időnek anélkül, hogy
birtokolnia vagy kontrollálnia kellene. A tudatosságot nem célok vezérlik, hanem sokkal inkább a
minden körülmények között egyformán fellelhető öröm képességét értékeli.
K: Gondolati folyamatok nélkül hogyan jut információhoz a tudatos elme?
V: Inkább az intuícióra hagyatkozik, mint a logikára, de arra is törekszik, hogy önmagát kijavítsa, mert
nem foglal állást, és ezért nem vonakodik attól, hogy változtasson vagy visszakozzon. A dolgokat
könnyen vevő hozzáállás megengedi a változtatást, mert egyetlen konkrét szempontnak sincs tétje.
Ha nem foglalunk állást, akkor könnyű kijelenteni, hogy „azt hiszem, ebben tévedtem”. Sok ego
inkább belehalna, minthogy beismerje: tévedett. A tudatos elme értékeli, ha rálátása van a teljes
képre, és ha látja a választási lehetőségeket. Ezért rugalmasabb és alkalmazkodóbb. Az ego a
konkrétumokra összpontosít, míg a tudatosságot az általános dolgok és a lényeg foglalkoztatja. Az
ego kizáró jellegű, mint a szellem befogadó.
K: Honnan ered a tudatos mód tudása?
V: A Valóság Teljességét az Énként megnyilvánuló Jelenlét világítja meg. Létének isteni volta folytán
minden egyenlő; minden létező és a teremtés a Végtelen Legfelsőbből ered. Nincs válogatás vagy
megkülönböztetés; minden egyformán értékes és fontos. Ezzel szemben az ego fókuszpontját
leszűkíti a szándék, ami emiatt szelektív. Folyton a „problémát” keresi. Az ego mindent
„problémának” tekinthet. Ennek következtében az ego helyzetelemzése gyakran hajlamos a súlyos
tévedésre és téves számításra, aminek számos ember, sőt egy egész nép viselheti a komoly
következményeit. Ez a tévedésre való hajlam az ego/elme szerkezeti hibája, mivel olyan adatokat
választ ki, amelyek a saját feltételezéseit és állásfoglalásait támasztják alá, azokat pedig, amelyek
ezzel ellentétes következtetésekre juttatnák, nem veszi figyelembe. Az ego rugalmatlan, a
társadalom kollektív egója pedig még inkább az. A tudatosság inkább olyan, mint az ártatlan
gyermek, aki naivan jegyzi meg, hogy a császár meztelen. Az ego rugalmatlanságának és
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helyesbítéssel szembeni ellenállásának alapja a narcisztikus önzés, büszkeség és hiúság.” (David R.
Hawkins)
“Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem
a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test
hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem
takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda
pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? Az öltözet felől
is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem
munkálkodnak és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem
öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap
kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne
aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel
ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind
ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek
mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd
aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.“ (Máté 6:25-34)
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"Jézus azt mondta: "Én választottalak téged, Én szólítottalak neveden, az Enyém vagy". Minden nap
igent kell mondanod. Teljes önátadás. Ott kell lenned, ahol Ő Akarja, hogy légy. Ha kitesz az utcára,
ha mindent elvesznek tőled, és egyszer csak az utcán találod magad, abban a pillanatban fogadd el,
hogy az utcán kell lenned. Ne önként tedd ki magad az utcára, de fogadd el, ha kitesznek. Vagy épp
ellenkezőleg, fogadd el, ha Isten azt Akarja, hogy egy palotában légy, fogadd el hogy egy palotában
légy, feltéve ha nem te választod azt. Ez a különbség. Ettől más a teljes önátadás. Hogy elfogadsz
bármit, amit ad és hogy bármit vegyen is el, azt egy nagy mosollyal adod oda. Ez az önátadás.
Elfogadni, ha darabokra vágnak, és hogy így is minden darabkád csak az Övé. Ez az önátadás.
Elfogadni minden embert, aki jön, a munkát, ami adódik, azt, hogy ma finom ételt eszel, holnap pedig
lehet, hogy semmit. Nincs víz a kútban. Fogadd el. És adj oda bármit, amit elvesz. Elveszi a jó
hírnevedet, az egészségedet... Igen. Ez az önátadás. Ez a dolog kulcsa, mert akkor szabad vagy."
(Teréz anya - 710)
"A spirituális tanítvány gyakran arra törekszik, hogy átalakítsa, legyőzze vagy elpusztítsa az egót,
pedig csak arra van szükség, hogy egyszerűen lemondjon róla. Ehhez az Isten Valóságába vetett
hitet és bizalmat kell fejleszteni. Amikor a haszonszerzéssel felhagyunk, az élet viszonylag könnyűvé
és békéssé válik.” (David R. Hawkins)
"A haszon és a veszteség csupán az érzékelés tükörképei, és nincs belső valóságuk. Általában véve
úgy tekinthetjük, hogy ami a lélek számára nyereség, azt az ego – legalábbis eleinte – valószínű
veszteségnek tekinti.” (David R. Hawkins)
"Az ego/elme céljai elérhetetlenek. A spirituális munka tehát a lényegtelen és alapjában véve
haszontalan dolgok folyamatos feladása, elhagyása, semmibevétele és figyelmen kívül hagyása. A
figyelem a gondolatok tartalmáról ezután a gondolatok megfigyelőjére és tapasztalójára irányul.
Befelé nézni inkább egyfajta hozzáállás, mint technika vagy szellemi gyakorlat. Azt jelenti, hogy
lemondunk az elme tartalmának és az általa tükrözött világnak az igézetéről. A tudat túl van minden
meghatározható helyzeten, a testen, téren és időn, az elmén, a gondolatokon és érzéseken. Az
égbolthoz hasonlóan a tudat a háttér, amelyen a felhők keresztülúsznak. A tudat azért ismerheti fel a
formát, mert forma nélküli és üres. A tudat tiszta szemlélődését nem zavarja meg a tartalma, és
létezése nem függ semmilyen tartalomtól." (David R. Hawkins)
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"Egyetlen pillanatban sincs veszteség vagy nyereség. Mindkettő úgy keletkezik, hogy életünket
történetté alakítjuk." (David R. Hawkins)
'A tudatszintek és a boldogság mértéke közötti összefüggés' táblázat:
David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása, 32. oldal.
'A tudatszintek és a társadalmi problémák közötti összefüggés' táblázat:
David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés, 29. oldal.
VIDEÓ:
- A boldogság Forrása bennünk van
https://www.youtube.com/watch?v=_aNrypW93ds
- A vonzás törvényéről
https://www.youtube.com/watch?v=uDU3-trRyrA
- Viseld úgy a világot, mint egy könnyű ruhát
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/702191249796573/
- A kötődés természetéről
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/743503469052788/
- A Szeretet megmarad
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/731599160189115/

-- SZABAD AKARAT, ISTEN AKARATA ÉS AZ ÖNÁTADÁS –
"Puszta “létével” minden egyes érző és nem érző dolog Isten Akaratát teljesíti.” (David R. Hawkins)
"Isten Akarata valójában nem más, mint a teljes univerzum karmikus terve." (David R. Hawkins)
IGAZ: a szabad akarat egy illúzió [az egónak nincs szabad akarata, a lélek szabadon választ, de
korlátozott lehetőségei vannak, végső soron pedig egy illúzió a lélek választása is, minden az Én,
minden Isten]
"K: Ez úgy hangzik, mintha nagyon is meg lenne határozva előre az élet egésze. Nem eleve
elrendelésről van itt szó? V: Nem. Az eleve elrendelés valami egészen más. Ez a kifejezés
korlátozottságra és végkimenetelekre utal, míg a karma lehetőségeket kínál és teret ad a szabad
választásnak. A rendelkezésre álló választási lehetőségek körét az uralkodó körülmények
korlátozzák, amelyeket az egyén karma által meghatározott mintázatú energiamezeje vonz magához
vagy szab meg. A választás hatályon kívül helyezi a karmát, és az akarat révén eltörölheti vagy
megváltoztathatja.” (David R. Hawkins)
"Nincs szabad akarat, nincs karma? ... Ez több szinten is megválaszolható. Mindenekelőtt, ahogy
definiálod azt. Mit értesz "szabad" alatt, mit értesz "akarat" alatt? Úgy érted, hogy választás?
Működési vagy gyakorlati szempontból? Operatívan és pragmatikusan nem dönthetsz úgy, hogy egy
egér leszel, vagy egy fa. ... Végtére ez egy episztomológiai dilemma. Mit jelent az, hogy "szabad" és
mit jelent az, hogy "választás"? És ki választ? Hipotetikus lehetőségek vagy valódi lehetőségek? ...
Nyilvánvaló, hogy a választási lehetőségeink korlátozottak. ... Következésképpen nem lenne
karmikus következménye a tetteknek. Tehát mit jelentene ez? Spirituális nihilizmust [120], hogy
semmi sem jelent semmit. És mivel semmi sem jelent semmit, semminek sincs értéke, karmikus
következménye, belső értéke... Ez valójában megtagadná a létezés értékét.” (David R. Hawkins)
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"Minden választás a létnek egy más kategóriájába helyez, ahol mások a választási lehetőségek. ...
Lehet, hogy egy bizonyos irányba akarsz haladni, és közben épp ellenkező irányba tartasz, akaratod
ellenére. Csak attól, hogy eldöntötted melyik irányba mész, nem biztos, hogy az úgy is lesz. ...
Minden választás abból ered, hogy mi magunk milyen minőségű emberré váltunk.” (David R.
Hawkins)
“Az embernek szabad választása van, anélkül nem lenne elszámolási kötelezettség vagy felelősség.”
(David R. Hawkins)
"Isten Akarata számunkra a szabad választás. ... A szabadság a világegyetem alapvető spirituális
valósága. Nélküle nem lenne számadási kötelezettségünk és nem lenne spirituális fejlődés.” (David
R. Hawkins)
“K: Van szabad akaratunk? V: Elméletileg igen, de gyakorlatilag nem. A [választási] lehetőségeink
előre meghatározottak a tudatunk elhelyezkedésének megfelelően.” (David R. Hawkins)
“Minden pillanatban egyszerre vannak jelen a választási lehetőségek és a korlátok.” (David R.
Hawkins)
"Minden dolog csak az, ami. Nem tehetnek róla, hogy az adott pillanatban azok, amik, mert az, hogy
most kicsodák, annak a következménye, hogy kik voltak. Mindenki annak a következménye, ami
annak előtte volt. Nem tehettek róla, hogy azok voltak, akik és arról sem tehetnek, hogy most azok,
akik. Következésképpen nincs értelme bárkit is becsmérelni, mert ők olyanok, amilyenek abban a
pillanatban lehetnek." (David R. Hawkins)
“...szabad, hogy válasszon, de nem szabad, hogy mit válasszon. Korlátozott lehetőségek vannak,
amiket a karmikus hajlamok befolyásolnak. ...mindig a legmagasabb jót választja, azt, amit a
legmagasabb jónak ért.” (David R. Hawkins)
"Képtelen vagy arra, hogy jobb legyél annál, ami vagy." (David R. Hawkins)
"Primitívek vagyunk. Észrevetted, hogy egy olyan fajhoz tartozunk, amely nem tudja az igazat a
hamistól megkülönböztetni? Értik, hogy ez mivel jár? Ez az, amiért nincs olyan, hogy valamit
„rosszul” csinálunk. ... Ha ez a helyzet, hogyan is hibáztathatnánk bárkit is?" (David R. Hawkins)
“Minden ember csak amellett képes dönteni, amit jónak hisz.” (Szókratész - 540)
“Az egész evolúció a szabad választáson alapul - szabad akarat. Máskülönben nincs karmikus
érdem.” (David R. Hawkins)
“K: Miben áll a szabad akarat? V: Energiamintázat örökségünk részeként a választás és döntés
velünk született képességével jövünk a világra. Ezek az egyén energiamezejének szintjétől függően
meghatározott minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre. Örökségünkből adódóan és
a világban végbemenő fejlődésünk közben azt tapasztaljuk, hogy lehetőségünk van megbocsátani,
vagy gyűlölni és kárhoztatni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a megbocsátást választva spirituális
hajtóerőnk felfelé, a gyűlölet mellett döntve pedig lefelé húz. Így visz minden döntésünk az emberi
élet általános energiamezejének egy másik „helyszínére".” (David R. Hawkins)
"Minden cselekedethez, eseményhez, gondolathoz, ötlethez, elképzeléshez és döntéshez
meghatározható energiamező társul. Az ego tehát a saját tettei révén juttatja el magát a saját
szintjére a tudat óceánjában. A felhajtóerőhöz hasonlóan a tudat óceánjának személytelen
tulajdonsága önműködően meghatározza, hogy melyik szintre süllyedjünk vagy emelkedjünk." (David
R. Hawkins)
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“A lélektestnek szabad választása van, de a választási lehetőségek skálája előre meghatározott.
Nyilvánvaló, hogy a hajlamok mindegyre visszatérnek, ugyanakkor azonban alkalmat teremtenek a
változásra, például arra, hogy túllépjünk az ellentétek paradoxonján. Lehet, hogy a lélek a fizikai
reinkarnációt választja, vagy azt, hogy testetlenné váljon, vagy esetleg azt, hogy az asztrálbirodalmat
tárja fel, és ezért a pokolban vagy a tisztítótűzben viaskodjon, vagy remélhetőleg inkább azt, hogy a
mennyországban kerüljön azáltal, hogy a Szeretetet, az Igazságot, Istent és/vagy a Megváltót
támogatja, ezeknek adja át magát. A büszkeség és az alázat közötti választás jelentős hatással van
a karmára.” (David R. Hawkins)
"A lélek az ego nem fizikai maradéka, és amikor az ego szertefoszlik, még a személyes lélek is –
annak karmikus hajlamaival együtt – beleolvad a Végső Valóság Megnyilvánulatlan Egységébe.
Minthogy különálló „dolgok” a Nemlineáris Valóságban nem léteznek, olyan magyarázatra, mint
például az „okozati viszony”, nincs szükség. A hasonlat kedvéért azt mondhatjuk, hogy ha egy
vízcsepp az óceánba hull, eggyé válik az óceánnal." (David R. Hawkins)
"Tulajdonképpen csak töredékmásodpercek vannak, amikor a választási lehetőségek
megmutatkoznak. Ezek nagyon lényeges pillanatok, amelyekre figyelnünk kell, és amelyek az elme
egypontúságával válnak nyilvánvalóvá. Ezek a döntő pillanatok a körülbelül egy tízezred
másodpercig tartanak, amint az izomteszteléssel felbecsültük. A csoda ebben az időrésben történik.
Ebben a pillanatban a Szentlélek jelen van, és az isteni kegyelem révén közvetlenül hozzáférhető. Az
egóban keletkező parányi időrés alatt a Szentlélek felhatalmazza a lehetőséget, és ez az az „időköz”,
amikor a szabad akarat működésbe lendül. Ez az a momentum, amikor a harcos választhat irgalom
és kegyetlenség, élet és halál között. Úgy tűnik, hogy az ima és a spirituális elkötelezettség révén a
Jelenlét a Szentlélek által „teret nyit” a földi idő rendjében ennek a létfontosságú tudatos pillanatnak.
Az univerzum törvényei szerint ez a töredéknyi időrés csak akkor nyílik meg, ha kérjük. Isten senkit
sem kényszerít arra, hogy Őt válassza. Minden spirituális haladás kérésre és a szabad akarat által
történik, ami az ima és a spirituális szándék következménye, mivel ezek az időrések rejtett
ajándékok." (David R. Hawkins)
"A tudat fejlődésének lehetősége az ember karmikus öröksége, ami egyetemes, nem pedig
személyes. Szabadon választhatunk, és el is utasíthatjuk Istent. Az alsó asztrálvilágok olyan
entitásokból állnak, amelyeket nem Isten küldött oda, hanem a saját választásuk révén kerültek arra
a helyre.” (David R. Hawkins)
"Isten nem tesz semmit senki és semmi ellen. Egyes lelkek a fényhez vonzódnak, mások pedig a
sötétséghez. Ez az ego választása, nem külső kényszer.” (David R. Hawkins)
"A lélek saját döntéseivel és választásaival saját sorsának kovácsa. Minden lélek ahhoz a
dimenzióhoz húz, amellyel összhangban van. A spirituális választás visszahatásaként spirituális
paradoxonok jelenhetnek meg, például a spirituális kereső szeretetet és boldogságot akar, de a
szándéka mindazt felszínre hozza, ami ezeket megakadályozza. Azok, akik a békének és
szeretetnek szentelik magukat, automatikusan felhozzák a tudatalattiból mindazt, ami kegyetlen,
szeretetlen és gyűlöletes azért, hogy ezek megszűnjenek. Ez megdöbbenést válthat ki mindaddig,
amíg az ezzel kapcsolatos ítélkezés helyét át nem veszi a könyörület és megbocsátás. Végül is ezek
képezték a szeretet és boldogság akadályát, úgyhogy csak hálásak lehetünk azért, amiért felszínre
kerültek, hogy a rendelkezésünkre álló spirituális eszközökkel megoldjuk őket." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy csalódottak leszünk
miatta." (David R. Hawkins)
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"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
“A kvantummechanika ésszerű magyarázattal szolgál az olyan jelenségekre, mint a csoda
előfordulása, az ima hatékonysága és a szabad akarat gyakorlása, amely során a választás a
kontextus megváltoztatásával módosítja azt, hogy mi lehetséges, a kontextus pedig befolyással van
a kimenetelre, de nem erőhöz folyamodva, ami pedig szükséges lenne akkor, ha az egymásutániság
a vélt okozati viszonynak volna tulajdonítható. Ha az univerzum determinista (newtoni) okozati
viszonyokra korlátozódna, akkor minden eseményre az erő következményeként kerülne sor, és az
eseménytől függő okozatok végtelen láncolatát eredményezné, tehát nem létezne spirituális
felelősség vagy szabadság. A Valóságban minden cselekedet a körülmények valamilyen változására
korlátozódik, és az utólagos jelenségek csupán olyan reakciók vagy válaszok, amelyek önnön
lényegük megnyilvánulásai, és nem valamilyen külső forrásból erednek. Láthatjuk tehát, hogy egy
feltételezett, megfigyelt, észlelt, látszólagos eseménysor valójában nem más, mint inger és
válaszreakció, amelynek keretében az emberi tudat sokféle lehetséges reagálás között szabadon
választhat. Például senki sem „tehet” mást dühössé, és nem „okozhatja” azt, hogy valamit csináljon.”
(David R. Hawkins)
“...érzéseink végső soron a saját választásainkat tükrözik.” (David R. Hawkins)
“...saját választásunknak köszönhetően vagyunk jelen helyzetünkben.” (David R. Hawkins)
"Nem kényszerít semmi, hogy egy kellemetlen emlék miatt megbántva érezzük magunkat, és nem
kötelező átadni magunkat a jövő miatti aggodalomnak. Ezek csupán lehetőségek. Az elme olyan,
mint egy televíziókészülék, válogathatunk különféle csatornái között, és nem kell engednünk
semmilyen gondolat csábításának. Kísértésbe eshetünk, hogy sajnáljuk magunkat, haragosak
legyünk vagy aggodalmaskodjunk. Ezeknek a lehetőségeknek egytől egyig az adja leplezett
vonzerejét, hogy egyfajta belső elégtételt vagy titkos kielégülést kínálnak, ami miatt az elme
gondolatait csábítónak találjuk." (David R. Hawkins)
"K: Az ego programjai csak akkor működnek, ha titkos öröm származik belőlük? V: Ez a titok nyitja. A
nyereség nem más, mint a kellemesen kielégítő jutalom haszna.” (David R. Hawkins)
“Spirituális útmutatás vagy ismeretek híján az ego nem tudja, milyen irányban keresgéljen, és nincs
más választása minthogy visszazökkenjen az azelőtti elemi, gyakorlatias értékkel bíró túlélési
módszerek kerékvágásába.” (David R. Hawkins)
"A karma vagy sors egy jótékony törvény kifejezése: az egyensúly, harmónia és egység felé irányuló
egyetemes haladásé. Akármi történik most, minden pillanatban, az a lehető legjobb. Talán
fájdalmasnak és csúnyának tűnik, keserű és értelmetlen szenvedésnek, de ha figyelembe vesszük a
múltat és a jövőt, akkor mégis így a legjobb, és ez az egyetlen kiút egy katasztrofális helyzetből."
(Niszargadatta Mahárádzs - 720)
karma: 999
"K: Elmagyaráznád, hogyan fogod fel a karmát? V: Minden gondolat és tett valamilyen rezgést vagy
jelet sugároz, amely az illető energiatestéhez kapcsolódó magas frekvenciájú energiamintázat. Ez
kölcsönhatásba lép a tudat tengerével, amely végtelenül sok hasonló, de más energiatestekből
sugárzó mintázattal van tele. Ebből a bonyolult mintázatokkal teli, összetett tengerből válogatunk ki
dolgokat, amelyek hatással vannak döntéseinkre és életünk alakulására. Az ismétlődő mintázatok
megszilárdulnak, ezért meghatározóbbá válnak. Az ebből eredő kölcsönhatásokat egy molekula
szerkezetéhez hasonlíthatnánk, ami meghatározza, hogy milyen más molekulákkal képes
kölcsönhatásokba lépni. Bizonyos molekulaalakzatokkal tehát összeegyeztethető, másokkal pedig
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nem. Minden ember energiateste magával hordozza addigi jeleinek mintázatait, amelyek idővel
rögzültek, és hatással vannak döntéseire, viselkedésére, illetve vonzalmaira és ellenszenveire. Ez az
energiatest, az „én" érzetének székhelye, a fizikai testtől függetlenül létezik, amire mindenki
emlékszik, aki elhagyta már valaha a testét. Ez a „karmikus test" a szembeállítások jeleinek
gyűjteményéből áll. A tudat mezeje egymásra kölcsönösen ható, különböző szinten álló
energiamezők végtelen tengere. Az egyéni lélek energiatestének a sorsa ezért az űrben lebegő
tárgyéhoz, vagy a tengerben úszó parafa dugóéhoz hasonlítható, abban az értelemben, hogy sajátos
felhajtóereje határozza meg, melyik szinten megállapodva úszik.
A létezés nem anyagi birodalmai a tudat tengerének különböző frekvenciáján álló energiatestekből
tevődnek össze, amelyek hajlamosak világokba telepedni. Minden ilyen világ egy attraktormező köré
szerveződik. Amikor az energiatest vagy a lélek frekvencia- vagy mintázat-előzményeinek a
gyűjteményével együtt elválik a fizikai testtől, valamely vele összeegyeztethető mező vagy tartomány
felé vonzódik. Ezek képezik a fizikai élet utáni lehetőségeket vagy választásokat a különböző szintek
közül, mint amilyenek a poklok, a purgatóriumok, a pokol tornácai vagy a mennyek. Egyes lelkeknek
nyilvánvalóan esélyük vagy lehetőségük van rá, esetleg az a sorsuk, hogy egy másik fizikai életet
válasszanak. Ha a kineziológiai teszteléskor megkérdezzük, ez a szellemi valóság elég pontos
leírása-e, „igen" lesz a válasz. Az embereknek határozott véleményük van az ilyen dolgokról, és a
reinkarnáció kérdése kedvelt vitatéma. Abban azonban minden vallás egyetért, hogy az energiatest
sorsát a fizikai halál után ennek a fizikai életnek a tettei határozzák meg. A sors mindenekelőtt tehát
a spirituális döntéseken és tetteken múlik, és nagy fontossággal bír a szándék, a felelősség és az
Akarat jóváhagyása. A spiritualitás szemszögéből gyakorlatilag egyáltalán nem számít, hogy
megtörténik-e a tényleges fizikai testet öltés, vagy nem. Az energiatest sorsa és elvei ugyanazok
maradnak, akár fizikai formában, akár az energia valamely síkján folytatódik létezése. Sorsunk
nyilvánvalóan vagy jobbra, vagy rosszabbra fordul, ami a spirituális akarat korábbi választásain
múlik. A tudat spirituális természetének vizsgálatai alapján úgy tűnik, hogy az újabb emberi, fizikai
élet választásának lehetőségét az adott lélek sajátos mintázatai határozzák meg. Azonban ennél is
fontosabb azon tényezők értelmezése és megértése, amelyek a lélek/energiatest sorsát és
létezésének fizikai halál utáni alakulását határozzák meg. Az említett elemzés és spirituális kutatás
arra utal, hogy sorsunk alapvetően azoknak az energiamezőknek az automatikus és személytelen
következménye, amelyek a szellemi test aurájában kialakultak, azaz fizikai halálunk utáni sorsunk
mindössze választásaink elkerülhetetlen következménye, nem pedig valamiféle tőlünk független alak,
energia vagy hatalom által kiszabott jutalom vagy büntetés. Az én az Én végtelen tengerében
egyedül saját lényege révén vonzódik sorsa felé. Ebben nyilvánul meg a Mindenható tökéletes
igazságossága, amely teljes méltányosságot és elfogulatlanságot szavatol. Az ítélet tehát pusztán
jelentéstani találmány (akárcsak az ok-okozati összefüggések vagy a fototropizmus), és az elme
emberi tulajdonságokat kivetítő szemléletének feltevéseiből eredő tetszetős „magyarázatként"
szolgál. Minthogy spirituális sorsunkat önkezünkkel pecsételjük meg és tetteinkkel döntjük el, a teljes
méltányosság elve alapján mindenki maga határozza meg a sorsát. Isten igazsága csakugyan
tökéletesen beteljesíti önmagát. Az emberiségnek felelősséget kellene vállalnia a sorsáért, nem
pedig Istent vádolnia érte, akit enélkül is annyit becsmérelnek. Isten szeretete valójában mindenkire
egyformán ragyog, akár a nap. A megértés révén értelmet nyer a szellemi világ, és nem lesz semmi
szükség babonás, emberi jellemzőket kivetítő kitalációkra és képzelődésekre, hogy magyarázatot
találjunk rá.
A fentiek javarészt megegyeznek az emberiség által gyűjtött spirituális ismeretek és tapasztalatok
többségével. Ha spirituális értelemben minden a Szabad Akarat következményeként történik, és
nincsenek „erők", amelyek bármiféle ezzel összeegyeztethetetlen dolgot „okoznának", akkor
tisztázódott a fizikai reinkarnáció kérdése. Ha bekövetkezik, akkor a spirituális akarat döntéséből és
jóváhagyásával történik, és a „karmikus" hajlamok határozzák meg. Minél jobban azonosul valaki a
fizikai testtel és a földi élettel, annál erősebb egy újabb földi élet vonzása. Kézenfekvő, hogy az újra
testet öltés iránti vonzalom a korábbi spirituális hibák jóvátétele vagy az azok miatti vezeklés
vágyából fakadhat. Sok lélek csakugyan úgy dönt, hogy az egyedüli igazságos vezeklés az lehet, ha
elszenvedi ugyanazt a sorsot, amelyet másokra kimért. Valóban azt látjuk, hogy lelkek milliói
választanak olyan életet, amely szörnyű véget ér. Gyakran még a választott halálnem is annyira
egyedi és különleges, hogy az a sejtésünk támad: a sajátos választásban minden bizonnyal erős
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karmikus ösztönző tényezők játszottak szerepet. Sok esetben az öngyilkosok is igen sajátságos
formáját és módját választják tettüknek, amely pontosan meghatározott jelentéssel bír." (David R.
Hawkins)
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"Következésképpen az, ami most ő, az pontosan a jelen pillanatig terjedő múlt összes lehetőségének
a megvalósulását képviseli; minden olyan, amilyennek lennie kell.” (David R. Hawkins)
"A könyörületesség felébreszti bennünk a vágyat, hogy hibáztatás helyett megértsünk másokat. A
megértés beláttatja velünk, hogy az emberek voltaképpen nem képesek mások lenni, mint amilyenek
az adott pillanatban. Többnyire nincsenek tudatában, hogy a társadalom és a tudatukat uraló sajátos
energiamező lényegétől elválaszthatatlan programok irányítják őket. Az átlagos elme tudtán kívül
átnevelődik, és az emberek egy tudatmező uralma alatt vannak, amelyhez vonzódnak.” (David R.
Hawkins)
“A karma megértése nélkül a földi élet igazságtalannak és kegyetlennek tűnik. A naiv ember úgy
látja, hogy a gonosz büntetlenül megússza, míg az ártatlant elpusztítják. Ezért a legtöbb ember a
hitre támaszkodik, hogy erre a paradoxonra magyarázatot találjon. A hit az a meggyőződés, hogy a
látszat mögött van egy isteni valóság. A saját kutatómunkánk és tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy
ez a hit jól megalapozott." (David R. Hawkins)
"A karmikus minták hatást fejtenek ki, de a spirituális akarat választásai révén megváltoztathatók. A
kiigazítás szándék kérdése, és úgy történik, hogy az alacsonyabb szintű lehetőség helyett egy
magasabb szintűt választunk. A régi minta kísértésként jelentkezik újra és újra, amíg végleges és
határozott döntés nem születik. Egy kijavíthatatlan karmikus hiba hajlamos felismerhető formában
visszatérni, úgy, hogy a háttérben meghúzódó állásfoglalás azonosítható legyen." (David R.
Hawkins)
"Hasznos emlékezni arra, hogy az érték és a vonzódás a szemlélő szemében van, nem magához a
világhoz tartozó minőségek. Amire az hittük, hogy „odakint” van, az valójában „belülről” fakad.
Ugyanezek érvényesek a dédelgetett álláspontjainkra és a csábító vélelmezéseinkre is. Nincsenek
kísértések „odakint”, és vonzalmuk egyszerű visszautasítással vagy lemondással szertefoszlanak.”
(David R. Hawkins)
"A szándék a karmikusan szerzett mintákkal és hajlamokkal van kölcsönhatásban, és
eredményeként bizonyos választási lehetőségeket elfogadunk, másokat meg elutasítunk. Minél
gyakrabban döntünk egy lehetőség mellett, annál valószínűbb, hogy a jövőben is ugyanúgy fogunk
dönteni. Ha következetesen az integritással rendelkező igazságot választjuk, akkor az erre beállított
figyelem folytán fokozatosan csökken annak a valószínűsége, hogy egy ennél gyengébb alternatíva
mellett döntsünk.” (David R. Hawkins)
"Minden pozitív választás növeli a további pozitív választások valószínűségét." (David R. Hawkins)
"K: Tulajdonképpen mit jelent az „Istennek való önátadás”? V: A kontrollnak és az ego
állásfoglalásaiból eredő titkos elégtételnek a feladását jelenti. Az élet és az öröm forrását csak a
szeretetben és Istenben keressük. Ez a választási lehetőség minden pillanatban rendelkezésünkre
áll. Ha végül ezt választjuk, a jutalom óriási. Ha kérjük, a spirituális tudatosság megvilágítja az utat. A
kulcs a hajlandóság.” (David R. Hawkins)
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"Aztán eljön az idő, amikor tényleg komolyan vesszük. Ekkor lehet, hogy azt a technikát vetjük be,
amit én leggyakrabban alkalmaztam: mindent elengedni rögtön, amint megjelenik. Ami a tudatunkban
megjelenik, olyan, mint egy hullám. A másodperc egyetlen töredéke alatt megjelenik, kicsúcsosodik,
aztán elsimul. Az elengedés a kicsúcsosodáskor történik, így olyan ez, mintha folyton a hullámok
felett lebegnénk. Más szóval, mindezek a gondolatok kezdenek felbukkanni, mi megérezzük ezt a
szándékukat, és máris elengedjük ezt a szándékot, mindent átengedünk Istennek. Ez folytonossá
válik, állandóvá. ... Ez egy folyamatos hajlandóság, hogy rögtön elengedjük a dolgokat, amint
felbukkannak. ... Az elengedés és a hajlandóság, hogy lemondjunk a minden feletti kontroll vágyáról,
amint az felbukkan. A hajlandóság, hogy lemondjunk arról, hogy meg akarjuk változtatni, hogy úgy
legyen, ahogy mi akarjuk, hogy elutasítsuk azt, hogy Istenre bízzuk. Nagyon gyakori, hogy illúzióban
ringatjuk magunkat a valósággal kapcsolatban, és ezeket is el kell engednünk. Hogy van jó és rossz,
van kívánatos és nem kívánatos, ez mind csak az elménkben létezik. Megértjük, hogy süt a nap,
aztán befelhősödik és esik az eső, a fű kinő, majd kipusztul. A részvénypiaci árak emelkednek, majd
esnek. Korszakok jönnek és mennek, emberek érkeznek és elmennek. Amint látják, az áramlás
állandó. Ha valaki a körforgásnak ebben a szakaszában van [„alul”], semmi értelme ezért sírni, mert
a körforgás tovább fog haladni, értik? Ha átadjuk magunkat, akár a körforgás felfele ívelő
szakaszának, akkor ezzel végül megszüntetjük. Azzal a választással szüntetjük meg, hogy eggyé
válunk vele és amint felbukkan, rögtön lemondunk arról, hogy meg akarjuk változtatni." (David R.
Hawkins)
“Isten Akaratának átadni magunkat és Isteni Útmutatást kérni annyira erőteljes cselekedet, hogy ez
módosítja a lehetséges választási lehetőségeket és azok észlelt értékét is.” (David R. Hawkins)
"Ha őszintén az Úr szolgálatának szenteljük magunkat, és rákérdezünk, hogy mi az Ő akarata, akkor
ez elégséges. A válaszok úgy mutatkoznak meg, hogy nem is feltétlenül kell megfogalmaznunk őket.
„Spirituálisnak” lenni egyszerűen egy szándékot jelent. Ha egy döntéssel vagy egy iránnyal
kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, tisztázás céljából mindig használhatjuk az izomtesztelést. Ha
arra használjuk, amire való, akkor az izomtesztelés valóban egy nagy ajándék." (David R. Hawkins)
“Ha lemondunk a személyes akaratról és segítséget kérünk, akkor az Isteni Akarat (az Én) lép közbe,
amelyet a spirituális célra való ráhangolódás idéz meg. Isteni segítséggel a lehetetlen is
lehetségessé válik. Valójában még arról is le lehet mondani, amit az ego/elme a legtöbbre becsül. Az
elme egypontúsága azt jelenti, hogy a megfigyelés/megtapasztalás hullámtarajára összpontosítunk,
amihez hozzáadódik még, hogy hajlandók vagyunk lemondani minden vélt veszteségről vagy
nyereségről. Ez az alapvető készség, amire szükségünk van.” (David R. Hawkins)
"A legfőbb jó szolgálatának szentelni minden törekvésünket nem más, mint Isten Akaratának
alárendelni azt." (David R. Hawkins)
"Isten Akarata az, hogy legyünk szeretetteljesek és megbocsátók, a dolgok lényegét próbáljuk
meglátni, a látszata helyett!" (David R. Hawkins)
IGAZ:
- Isten Akarata számodra boldogság. Boldognak lenni kedvesség Istenhez.
- Uram, Neked szentelem az életem. Nincs semmi ezen túl, amit te, mint ember mondani tudsz. Ez a
végső, amit mondhatunk.
"A személyes akarat feladása az Isteni Akarat javára (Bölcsesség) (vagy Gondviselésnek, Felsőbb
Erőnek) azt jelenti, hogy lemondunk az irányításról. Számíthatunk az ego ellenállására, ahogy kitalál
mindenféle kifogást, ellenérvet, félelmek sokaságát sorakoztatja fel annak érdekében, hogy
fenntartsa az illuzórikus kontrollt." (David R. Hawkins)
"Semmiféle veszéllyel nem jár az ént feláldozni az Énnek. Az Én feltétel nélküli szeretete az én iránt
a könyörületesség biztosítéka. Az Én kisugárzása az énhez a Szentlélek, a szellem és az ego közötti
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kapcsolat tartománya. Az imával kérjük, megengedjük és szabad akarattal választjuk, hogy a
Szentlélek vezessen minket. Isten kegyelme lehetővé teszi a megvilágosodást." (David R. Hawkins)
“Alázattal és önmegadással, lemondunk a képzeletbeli irányításról, így felváltja azt Isten és az Ő
Akarata." (David R. Hawkins)
"Célravezető megoldás, ha engedjük, hogy a keresésre ösztönző szándék helyét az Isten iránti
szeretet vegye át. A keresés minden vágyát elengedve ráébredünk, hogy alaptalan önhittség az a
gondolat, miszerint Istenen kívül bármi más is létezik. Ugyanez az önhittség vallja magáénak az
egyén tapasztalatait, gondolatait és tetteit. Ha jobban meggondoljuk, beláthatjuk, hogy a test és az
elme egyaránt a világegyetem megszámlálhatatlan körülményének terméke, és mi legfeljebb tanúi
vagyunk ennek az összhangnak. Az Isten iránti korlátlan szeretettől vezérelve készen állunk
lemondani minden indítékról, és kizárólag Istent szolgálni. Ekkor nem annyira a megvilágosodás a
célunk, mint inkább az, hogy Isten szolgájává váljunk. Isten szeretetének tökéletes közvetítőjeként
teljes mértékben feladjuk és megszüntetjük a szellemi ego törekvését, hogy elérje a célt. Ezt
követően a szellemi munka magából az örömből fakad." (David R. Hawkins)
“Ahogy személyes akaratunkat feladtuk Istennek, így működésünk már az Isteni Rend
következménye. „Motiváció”, „szándék”, vagy „célok” – többé már nem léteznek. A cselekvések
spontán, maguktól történnek, és az Önvaló Jelenlétének következményei.” (David R. Hawkins)
"Minden lehetőség az elengedésre felkészít a végső próbatételre, ami el fog érkezni.” (David R.
Hawkins)
"Hacsak nem vagyunk hajlandók fenntartás nélkül lemondani életünkről is, és meghalni Istenért,
igyekezetünk célja a megvilágosodás helyett a spirituális tisztulás kell, hogy legyen." (David R.
Hawkins)
passzivitás: 145
büszkeség: 175
alázat: 270
csökkenő ellenállás: 310
hajlandóság: 310
hajlandóság szélesebb kontextusból tekinteni az életre, hogy lemondjunk az érzéki élvezetről vagy a
világi nyereségről: 310
jó szándékú emberek: 310
elfogadás: 350
megbocsátás, mint a bosszúról való lemondás kegyelme: 350
hajlandóság megbocsájtani és elfelejteni: 450
sedona módszer: 490
a világ átengedése Istennek: 535
hajlandóság megbocsájtani és átengedni Istennek: 540
a korlátozó hiedelmek, pozicionálások, kételyek és kötődések átengedése Istennek: 555
önátadás, mint Isten iránti odaadás: 555+
önátadás, minden a belső ellenállás feladásának folyamata: 575
teljes önátadás, a személyes akaratról való lemondás: 850
az ego halála: 975
"Ellenállás nélkül nem tapasztalsz semmit. Minden csupán Isteni Egység. Bármi megtapasztalásához
el kell kezdened ellenállni…” (David R. Hawkins)
"A büszkeség [175] legszorosabb spirituális értelemben azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandók
átadni magunkat Istennek, aki létünk Legfelsőbb Forrása. A büszkeség tehát nem más, mint egy
rejtett versengés Istennel a felsőbbrendűségért." (David R. Hawkins)
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"Az önátadás [555+] és az alázat [270] nem passzivitás [145], mivel paradox módon mindkettő a
Spirituális Akarat [850] pozitív cselekedete, és így mindkettő inkább a „megengedést”, mint a
„szerzést” erősíti." (David R. Hawkins)
Klasszikus: félelemből nem cselekedni nem önátadás, ahogy bűntudatból cselekedni sem.
"A „szív”, az „elme” és a „tett” három nagy útjának lényege az önátadás folyamata.” (David R.
Hawkins)
A krízishelyzetek megoldásának kulcsa az önátadás: Gyógyulás és felépülés 217-248. o. (másik,
talán kevésbé pontos fordításban pedig:
https://hawkinstanitasok.wordpress.com/2013/01/27/fobb-eletkrizisek-kezelese/ - az alábbi
idézeteknek ez a forrása)
"Amikor szembe kell nézni egy életkrízissel az nem tűnik igazán ’spirituális’ munkának. A spirituális
munkáról az a kép él, hogy könyvet tanulmányozunk a témában, a guru képét nézegetjük és dalokat
énekelünk. Aztán jön egy akut katasztrófa és a spirituális munkát elkerüljük. Ezután kezdődik újra
minden az összes különféle vészhelyzet után, és a feladatok az egyén életében kezelve lesznek.
Ez olyan mintha nem igazán látnánk a lényegét a spirituális munkának. Nem látjuk, hogy a spirituális
munka hozza elő ezeket az akut kríziseket, működésbe hozza őket, és ezek a krízisek
tulajdonképpen lehetőségek. Ez az, ahol történik a spirituális munka. A többi felkészülés volt,
információ és tapasztalatgyűjtés, döntés az irányokról és spirituális tudás felhalmozása. Aztán
hirtelen eljön az igazság pillanata és ideje cselekedni." (David R. Hawkins)
"Azt gondoljuk, ”Nos, élek a világban. Megtapasztalom a világot.”, de ami valójában regisztrálásra
kerül, az a tapasztalásunk a megtapasztaltról (pl. a ”tapasztaló”). Bármit tudunk kezelni, ha ezt a
szigorú fókuszt megtartjuk. Ha arra figyelünk, ahol megtapasztaljuk a tapasztalatot, akkor
pontossággal tudjuk kezelni a dolgokat. Pillanatokon és perceken belül kezelni tudunk dolgokat. ...
Ez nem kívül történik a világban, az egyén lábában vagy a gyomrában. A tudaton belül történik.
Ahogyan az egyén megvizsgálja hol tapasztalja meg a tapasztalatot, rájön, hogy mindenhol. Az
egyén nem tapasztalja meg a dolgokat egy fókuszpontban, ez az elme hitrendszere. ...a valós
tapasztalás szétterjedt és mindenhol történik. Az egyén nem tud rámutatni egy helyre, ahol a
tapasztalás történik. Egyszerre történik mindenhol és sehol." (David R. Hawkins)
"Az élet szépen megy tovább, bármilyen nagynak tűnik a katasztrófa ebben a pillanatban. Ezért a
probléma nem a külső esemény vagy az életkörülmények kezelése, hiszen azok megoldódnak
maguktól. ... A probléma a felmerülő energiák kezelése." (David R. Hawkins)
"Minden, amit meg kell tapasztalnunk az érzelmek akut feltörése és az érzelmek energiája. Az
esemény gondoskodik saját magáról. A vágy, hogy megváltoztassuk, ami történt és hogy hogyan
érzünk vele kapcsolatban ezeket kell feladni. " (David R. Hawkins)
"...az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint a világban változtatni az
esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.” ...a külső körülmények változása nem változtatja
meg szükségszerűen a zaklatottságot, mert egy folyamat már elindult. Ezt a folyamatot kezelni kell."
(David R. Hawkins)
"A spirituális haszon lényegi aspektusa az élmény közvetlen átéléséből jön. Van egy mondás a
Zenben, mely szerint ’Menj egyenesen előre, nem számít mivel találkozol szembe.’, így amikor
egy katasztrofális tapasztalat jön, hasznos a közepébe helyezni magunkat, a magjába, ’Igent’
mondani rá és végig átélni. Voltak végzetes tapasztalatok az életemben, amikor a mentőövvel
élhettem volna és nem fogadtam el mert akkorra megtanultam, hogy értékük a megtapasztalásukból
származik. A mentőövek valójában megakadályozzák, hogy megtapasztaljuk, amit ’legmélyebb
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pontnak’ hívnak. A legmélyebb pont fogalma, ami jól ismert sok komoly probléma kezelésében, mint
pl. az alkoholizmus, azt jelenti, hogy teljes elengedés. … Az akut katasztrófa tapasztalat egy
kulcsfontosságú tanulási lehetőség, amely megtanít minket arra, hogy menjünk el a dolgok
legmélyéig, a tapasztalat igaz lényegéig, hogy lássuk mi az és kezeljük a tapasztalás szintjén a tudat
energiamezején belül. Megvan a hajlandóság a lemondásra és a külvilág megváltoztatására irányuló
akarás elengedésére. Szintén megvan az irányításra vonatkozó akarás elengedése, azáltal, hogy
átgondoljuk és megpróbáljuk az intellektussal vagy érzelmekkel megoldani. Megjelenik a
hajlandóság, hogy lemondjunk a tapasztalás lényegéről anélkül, hogy bárminek neveznénk vagy
címkéznénk vagy nevet adnánk neki. Megvan a hajlandóság arra is, hogy kezeljük az
energiamezejét és hogy közvetlenül belemenjünk a belső élménybe. Önátadás a belső
tapasztalatnak egy nyitott ajtó annak megtapasztalása felé, ami nagyobb, mint a személyes én.”
(David R. Hawkins)
"Nem tudunk előrelépni a problémák kezelésében, ha az adott érzelmet nézzük, de annak nagyon
mély hatása lesz, ha megengedjük magunknak, hogy a zavar mögötti energiamezőre figyeljünk."
(David R. Hawkins)
"Ahogy az egyén hamarabb és hamarabb kapja el az élményt, észre fogja venni, hogy az energia
diffúz és majdnem leírhatatlan." (David R. Hawkins)
"Hogy ezt kezelni tudja, csak le kell ülnie és elengedni az ellenállást, választva azt, hogy vele van.
Minél gyorsabban teszi ezt, az energia annál gyorsabban eresztődik ki, és annál rövidebb ideig tart
az élmény. Az egész dolog kioldható ahelyett, hogy engednénk, hogy elnyújtódjon, gyötrelmet
okozzon órákig, napokig, hetekig..." (David R. Hawkins)
"Hogyan tud az egyén a szétszéledő állatok útjából elállni? Az egyén nem tud, azonban az
élményen könnyen át tud jutni, azzal, hogy elfogadja, hogy nem tud elmenekülni. Ha megpróbál
elmenekülni azzal csak meghosszabbítja.” (David R. Hawkins)
"Van valami az érzelmesség mögött, ami átéli ennek az energiának a kiáramlását az egyén
számára. Ezt szó szerint valami sokkal nagyobb kezeli, mint a személyes én.” (David R. Hawkins)
"Egy katasztrófa helyzetnek az a lényege, hogy a teljes önátadáson keresztül fölfedezzük azt, hogy
létezik valami nagyobb, mint a személyes én. Egy katasztrófának a teljes megtapasztalása
kapcsolatba hoz minket ezzel és arra a felismerésre juttat, hogy van valami önmagunkon belül,
amelynek megvan az ereje, hogy kibírjuk, függetlenül attól, hogy mennyire katasztrofálisnak tűnik az
a tapasztalat. Ennek eredményeként a másik oldalon, mint győztes jövünk elő, birtokolva a tudást,
hogy van valami belül, ahol a Jelenlét van, egy minőség vagy az életnek egy belső aspektusa, amely
erőt ad ahhoz, hogy kibírjuk a látszólag leglehetetlenebb helyzeteket is.” (David R. Hawkins)
"’Legyél velem Uram, mutasd meg hogyan tudom feladni és kezelni ezt a tapasztalatot’ és kérd
Isten jelenlétének éber tudatosságát. Kérhetnénk Istent, hogy vegye magára a tapasztalást
helyettünk. Érdekes módon, ahogyan adjuk át a tapasztalást az élménynek, ahogyan engedjük el az
ellenállást és a címkézést, fokozatosan át tudjuk adni Istennek." (David R. Hawkins)
"Egy hétköznapi életben, az önátadás kismértékű. Nagyobb nyomás alatt, hajlandóak vagyunk
jobban átadni magunkat és felismerjük, hogy nem kell magunkat kitenni katasztrofális nyomásnak
azért, hogy hajlandóak legyünk mély önátadásra. A személyiség átalakulása, az egyén spirituális
helyzetében történő változás, hagyományosan a nagy mélységekig történő feladásból származik.
…éljünk a lehetőséggel, mert most már tudjuk, hogy velünk van valami sokkal nagyobb, mint a
személyes én. Ez nem az a személyes én, aminek kezelni kell az életben felmerülő dolgokat. A
Végtelen Jelenlét, amely mindig velünk van, sokkal hatalmasabb, mint az emberi akarat és ego. Az
én fájdalmat hoz és szenvedést, az Én gyógyulást és békét sugároz.” (David R. Hawkins)
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"Valójában, hogy gyorsan túljuss rajta, csak kérj többet belőle. Mondd magadnak, ’Többet kérek,
többet kérek’.” (David R. Hawkins)
"A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet,
hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten segítségét kéri. … Ez egy hirtelen fordulat a dolgok
legmélyéről a hajlandóság felé, hogy elfogadjuk, hogy van valami sokkal nagyobb, mint mi magunk,
amihez fordulhatunk. Amikor egy ember ezt mondja, ’Ha van Isten, kérem, hogy segítsen,’ ezután
nagy átalakító tapasztalatok történnek, amelyeket a kezdetektől fogva a történelem folyamán
feljegyeztek (már).” (David R. Hawkins)
"Milyen a legmélyebb pontnak a belső megtapasztalása? A reménytelenségből és kétségbeesésből
jön, a személyes én azt mondja, ’Én, saját magamtól/erőmből, nem tudom ezt kezelni.’ A személy a
reménytelenségből megadja magát és ebből jön a hajlandóság az elengedésre, a lemondásra
önmagáról valami sokkal nagyobb javára, aminek nagyobb a hatalma nálunk. Nagyon mélyen a
gödörben, az egyén fölismeri és elfogadja az igazságot, mely szerint ’Én, magamtól, a saját egyéni
énemből, az egómból/ego-énemből, nem vagyok képes kezelni ezt. Képtelen vagyok megoldani.’
Ebből a vereségből származik a győzelem és a siker. A főnixmadár kiemelkedik a kétségbeesés és
reménytelenség hamvaimból. Nem a kétségbeesés és reménytelenség, amely értékes, hanem az
elengedés és a kis én korlátozottságának a felismerése. A katasztrófa kellős közepén, a személy ezt
mondja, ’Feladom, nem bírok ezzel.’ és aztán lehet, hogy tudatosan vagy tudattalanul Isten
segítségét kéri." (David R. Hawkins)
"Hullámokban tér vissza, közötte megkönnyebbülési időszakokkal. Amikor egy ilyen hullám
visszatér, újra üdvözli az egyén és megpróbálja kiszabadítani a nyomást amennyire csak tudja,
mielőtt a szelep újra zár. Úgy üdvözli, mint egy nagyon értékes lehetőséget és mivel ez nem túl
gyakran történik meg az életben, nagyra becsüli." (David R. Hawkins)
"Az értéke ennek igazán csak akkor jön át, amikor az ember igazán túljut az élményen és
visszatekint azzal bölcsességgel, amit ebből nyert és a megérti, hogy az elme nem valós segítség
ilyen helyzetben. Ez azért van, mert az elme rossz irányba tekint és azt mondja „Ha meg tudnám kint
a világban változtatni az esemény körülményeit, akkor jól érezném magam.”” (David R. Hawkins)
"A katasztrofális tapasztalatok a végső spirituális tapasztalatok, az igazi lényeg magjai. Benne lenni
és követni a legbelső magig, teljes lemondásban lesétálni a sziklaszirt széléről teljes mértékben,
önátadás a teljes tapasztalatnak az igazi magja annak, amit a spirituális kereső keresett az egész
úton." (David R. Hawkins)
"Spirituális fejlődésünkkel és tudásunk gyarapodásával egyidejűleg egyre inkább hajlandók vagyunk
szembesülni ezzel a belső megéléssel. Úgy is mondhatnánk, hogy a "gödör feneke" fokozatosan
emelkedik. Már nem kell gyötrő fájdalmakat megélnünk ahhoz, hogy végül hajlandók legyünk az
elengedésre és az önátadásra. Egyre gyakrabban leszünk hajlandók ezt napi rendszerességgel
megtenni, amíg már életünk szerves részéve nem válik, és folyamatosan figyelemmel követjük, hogy
miként próbálja az ember irányítani a dolgokat, megváltoztatni Isten Akaratát, vagy megváltoztatni és
irányítani Istent. Gyakrabban leszünk hajlandók a teljes és mély önátadásra, majd azt is észrevesszük,
hogy ennek mélysége változó." (David R. Hawkins)
"Az önátadás annyit tesz, hogy egy érzés tapasztalásának megengedésével, a megváltoztatására
tett kísérlet nélkül, hajlandók vagyunk lemondani róla. Hiszen az ellenállás az, ami fenntartja." (David
R. Hawkins)
"Az önátadás egy állandó folyamat, ami abban áll, hogy nem állunk ellen, illetve nem ragaszkodunk a
pillanathoz, hanem folyamatosan Istennek ajánljuk azt. A figyelmünket ily módon az elengedés
folyamatán tartjuk, nem pedig annak a "valaminek" a tartalmára, amit éppen elengedünk.” (David R.
Hawkins)
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"...a mezőnek adod át magad, nem pedig a mező tartalmának. Hagyod, hogy minden úgy legyen,
ahogy van. Minden ennek a valóságnak a lényegét sugározza ki magából. Hagyod, hogy a mező a
mező legyen és a mezőre bízod azt, ami benne van." (David R. Hawkins)
"Az irányítás elengedése bizalom a mezőben.” (David R. Hawkins)
"Minden spontán és magától, tudatos akarat és erőfeszítés nélkül jelenik meg. … Maradj a
megfigyelés békéjében. Ne próbálj, engedj.” (David R. Hawkins)
"Gyakorlással, a tudat azon minőségére összpontosítva vethetünk gyökeret, ami feldolgoz anélkül,
hogy belebonyolódna abba „amit” feldolgozunk vagy tapasztalunk.” (David R. Hawkins)
"Fokozatosan minden gondolatot, érzést, benyomást, ötletet vagy meggyőződést felismerünk, majd
elengedünk és átadunk Istennek. Mindegyik egy illúzió, egy program, egy szimbólum, és egyben egy
akadály, amely az Én szabad tudatosságának tisztaságát gátolja.” (David R. Hawkins)
"Önátadás a belső tapasztalatnak egy nyitott ajtó annak megtapasztalása felé, ami nagyobb, mint a
személyes én.” (David R. Hawkins)
"A magától összpontosító szándéknak vagyunk tanúi, és figyeljük, amint minden magától történik.
Minden tevékenység spontánná, végül pedig erőfeszítés nélkülivé válik." (David R. Hawkins)
"Amikor a meditáció megvalósul, a meditáló eltűnik." (Niszargadatta Mahárádzs - 720)
"Az ego ragaszkodik az érzelgősséghez, ami közvetlenül kapcsolódik állásfoglalásaihoz; úgy tesz,
mintha azt gondolná, hogy nincs más választása. „Átadni magunkat Istennek" azt jelenti, hogy nem
fordulunk többé az egóhoz vigaszért és izgalomért. Azt jelenti, hogy felfedezzük a béke végtelen,
derűs örömét. Befele nézve találjuk meg az elme megvilágosodásának alapvető, örök Forrását. ...
Önvizsgálattal rájövünk, hogy van, ami változik, és van, ami változatlan. Ami változik, az nem más,
mint illúzió.” (David R. Hawkins)
"Önmagunk átadása azt jelenti, hogy egy adott területen mentesek vagyunk a negatív érzésektől,
aminek köszönhetően a kreativitás és spontaneitás szabadon, a belső konfliktusok zavaró hatása
nélkül nyilvánulhat meg. Az önátadás lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk a világegyetem alapvető
természetét, ami a legfőbb jó megvalósulása minden helyzetben.” (David R. Hawkins)
"Az önátadás révén Isten végtelen együttérzése, és minden létezőre kiterjedő feltétel nélküli
szeretete elhárítja az akadályokat, mivel a létezés Isten megnyilvánulása.” (David R. Hawkins)
"Egy hasznos hozzáállás hagyni azt, hogy Isten szeretete felváltsa a szándékosságot, mely a
keresést hajtja. Isten iránti korlátoktól mentes szeretetünkből fakad a hajlandóság, hogy feladjunk
minden indítékot, kivéve, hogy teljes mértékben Őt szolgáljuk. Inkább Isten szolgálójává lenni lesz a
célunk, mintsem a megvilágosodás. Isten szeretetének tökéletes eszközeinek lenni annyit tesz, hogy
teljes mértékben feladjuk és mellőzzük a spirituális ego céltudatosságát. Így maga az Öröm lesz a
további spirituális munka kezdeményezője. Az örömtől és az alázattól, a folyamat hátralévő része
bizonyos." (David R. Hawkins)
"A Spirituális Akarat 850-en kalibrál, a személyes akarat pedig csupán az egyén aktuális tudat
szintjén. A teljes önátadással életre hívott Spirituális Akarat, így képes látszólagos „csodákat”
véghezvinni, míg a személyes akarat, paradox módon, gyakran automatikusan ellenállást vált ki."
(David R. Hawkins)
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"Spirituális fejlődésünkkel és tudásunk gyarapodásával egyidejűleg egyre inkább hajlandók vagyunk
szembesülni ezzel a belső megéléssel. Úgy is mondhatnánk, hogy a "gödör feneke" fokozatosan
emelkedik. Már nem kell gyötrő fájdalmakat megélnünk ahhoz, hogy végül hajlandók legyünk az
elengedésre és az önátadásra. Egyre gyakrabban leszünk hajlandók ezt napi rendszerességgel
megtenni, amíg már életünk szerves részéve nem válik, és folyamatosan figyelemmel követjük, hogy
miként próbálja az ember irányítani a dolgokat, megváltoztatni Isten Akaratát, vagy megváltoztatni és
irányítani Istent. Gyakrabban leszünk hajlandók a teljes és mély önátadásra, majd azt is
észrevesszük, hogy ennek mélysége változó." (David R. Hawkins)
"Amikor behívod a Spirituális Akaratot (850), legyél felkészült, mert talán embereket söpör ki a
családodból, talán az ország egyik részéből a másikban találod magad, talán megváltoztatja az
egészségi állapotod. Lehet vagyonosból szegény leszel vagy fordítva." (David R. Hawkins)
"...elfogadsz bármit, amit ad és hogy bármit vegyen is el, azt egy nagy mosollyal adod oda. Ez az
önátadás. Elfogadni, ha darabokra vágnak, és hogy így is minden darabkád csak az Övé. Ez az
önátadás." (Teréz anya - 710)
"Jézus azt mondta: "Én választottalak téged, Én szólítottalak neveden, az Enyém vagy". Minden nap
igent kell mondanod. Teljes önátadás. Ott kell lenned, ahol Ő Akarja, hogy légy. Ha kitesz az utcára,
ha mindent elvesznek tőled, és egyszer csak az utcán találod magad, abban a pillanatban fogadd el,
hogy az utcán kell lenned. Ne önként tedd ki magad az utcára, de fogadd el, ha kitesznek. Vagy épp
ellenkezőleg, fogadd el, ha Isten azt Akarja, hogy egy palotában légy, fogadd el hogy egy palotában
légy, feltéve ha nem te választod azt. Ez a különbség. Ettől más a teljes önátadás. Hogy elfogadsz
bármit, amit ad és hogy bármit vegyen is el, azt egy nagy mosollyal adod oda. Ez az önátadás.
Elfogadni, ha darabokra vágnak, és hogy így is minden darabkád csak az Övé. Ez az önátadás.
Elfogadni minden embert, aki jön, a munkát, ami adódik, azt, hogy ma finom ételt eszel, holnap pedig
lehet, hogy semmit. Nincs víz a kútban. Fogadd el. És adj oda bármit, amit elvesz. Elveszi a jó
hírnevedet, az egészségedet... Igen. Ez az önátadás. Ez a dolog kulcsa, mert akkor szabad vagy."
(Teréz anya - 710)
"Az ego programjainak feladását hagyományosan küzdelmesnek és nehéznek mondják, amely csak
több életen keresztül valósítható meg. Ezzel szemben a mélységes alázat és az a hajlandóság, hogy
messzemenően mindent Istenre bízzunk, lehetővé teszi, hogy az átmenet a másodperc töredéke
alatt megtörténjen. Tehát a megvilágosodás útja tekinthető lassú, avagy hirtelen folyamatnak.” (David
R. Hawkins)
"Ma megnyugszom Istenben, és hagyom, hadd munkálkodjon bennem és általam, miközben
csendes és tökéletes bizonyossággal pihenek Őbenne.” (A csodák tanítása)
"A kisbetűs énnel való azonosulás fokozatos megszűnése és a Jelenléttel való egyre gyakoribb
azonosulás a spirituális gyakorlat és megtapasztalás lényegévé válik, azzal a hajlandósággal együtt,
hogy az életet és annak minden aspektusát Istenre bízzuk." (David R. Hawkins)
"Márpedig a legmagasabban az áll, akiben Isten a maga teljes akarata szerint hathat." (Eckhart
mester - 705)
"Olyan vagyok, amilyennek Isten megteremtett. Isten Fia vagyok. Félreteszek minden magamról
alkotott beteges illúziót, és hagyom, hogy Atyám elmondja nekem, Ki is vagyok valójában." (A csodák
tanítása)
"Ő ismeri fiát, és az az Akarata, hogy örökké az Ő része maradjon, függetlenül az álmaitól,
függetlenül attól az őrült elképzeléstől, hogy saját akarata nem az övé." (A csodák tanítása)
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"Ha rábíznák magukat Istenre, elégedettek lennének Isten akaratával, s nem panaszkodnának
amiatt, hogy valami kellemetlenség éri önöket. Egyedül Istenben kell bízniuk. Hagyatkozzanak
Istenre, és akár megmutatkozik önök előtt, akár nem, fogadják el, amit önökkel tesz. Mindig legyenek
készek végrehajtani az akaratát. Ha arra kérik őt, hogy azt tegye, ami önöknek tetszik, az nem
ráhagyatkozás, hanem utasítgatás. Képtelenek engedelmeskedni neki, s mégis azt hiszik, hogy
ráhagyatkoztak. Ő tudja, hogy mi, mikor és hogyan a legjobb. Hagyjanak mindent egészen rá. Ő
viseli a terhet, s önöknek többé semmire sem lesz gondjuk. Minden gondjuk az övé lesz. Ez a
ráhagyatkozás - és ez a bhakti (odaadás). A ráhagyatkozásban az ember maradéktalanul átadja
magát léte eredendő okának. De nehogy azt higgye, hogy léte forrása egy önön kívül lévő Isten! Az
ön forrása önmagán belül van. Engedje át magát neki! Ez azt jelenti, hogy meg kell keresnie ezt a
forrást, s el kell merülnie benne. A jelenlegi körülmények között a nehézség abból adódik, hogy az
ember cselekvőnek hiszi magát. Ez azonban tévedés. A magasabb hatalom az, ami mindent
véghezvisz; az ember csupán eszköz. Ha elfogadja ezt a helyzetet, megszabadul a gondoktól."
(Ramana Maharsi - 720)
"A valódi ráhagyatkozás Isten objektum-szubjektum relációban való imádásának meghaladásában
áll, ugyanis a ráhagyatkozás csak akkor tökéletes, ha az ember már nem tekinti önmagát Istentől
különállónak. Az embernek teljes mértékben Istenre, vagyis az Önvalóra kell bíznia magát és életét.
Hogy az ilyen önátadás hatékony lehessen, minden saját vágynak és akaratnak meg kell szűnnie, és
az embernek teljesen meg kell szabadulnia attól a gondolattól, hogy van egy individuális személy, aki
képes Istentől függetlenül is cselekedni. Az első módszer a valódi odaadás, egynek lenni (mint ahogy
ténylegesen is csak egység van), szilárdan kitartani a lét állapotában, vagyis abban az állapotban,
amelyben már fel sem merül az Istennel való kapcsolat gondolata. A másik módszer - mely abban áll,
hogy az ember magát és életét teljesen Istenre bízza. Isten folyamatos tudatosítása megóvja az
elmét attól, hogy más tudati objektumokkal azonosítsa magát, és kialakítja benne azt a
meggyőződést, hogy egyedül Isten létezik. Az „én”-nek a végső megsemmisítésére csak akkor nyílik
lehetőség, ha a ráhagyatkozás teljesen indíték nélküli. Ha ugyanis a ráhagyatkozást, a kegyelemre
vagy az Ön-megvalósításra irányuló vágy motiválja, az sosem lehet több részleges
ráhagyatkozásnál, olyan üzleti viszonynál, amelyben az „én”-gondolat a viszonzás reményében tesz
erőfeszítést. A tökéletes ráhagyatkozás megköveteli, hogy ne legyenek saját vágyai. Bármit is ad
önnek Isten, meg kell elégednie vele; s ez jelenti azt, hogy nincsenek saját vágyai. Azzal a tudattal
kell élni, hogy önmagamban tehetetlen vagyok, egyedül Isten mindenható, s hogy csak akkor vagyok
biztonságban, ha teljesen rábízom magam Istenre. Bármelyik ösvényt is választja, el kell veszítenie
önmagát." (Ramana Maharsi - 720)
"A ráhagyatkozás csak akkor tökéletes, ha eléri azt a szintet, amikor elmondhatja: "Te vagy minden.
Legyen meg a te akaratod." Ha egyszer az ember ráhagyatkozott Istenre, többé sem rokonszenvet,
sem ellenszenvet nem érezhet semmi iránt; akaratának teljesen meg kell semmisülnie, s helyét az Úr
akaratának kell elfoglalnia. Mindaddig, amíg a cselekvőség érzése jelen van, jelen van a vágy is, s
ugyanakkor a személyiség is. A rabság nem magukban a tettekben rejlik, hanem a cselekvőség
érzésében. Csak az jut el a megszabadulásig, aki eléri a szeretet magaslatát. A bhakti soha meg
nem fakuló, valóságos szeretetkapcsolat, mert az osztatlan, magasztos üdvösségként ragyogó
Önvaló igazi ismerete szeretetként árad ki. Az Önvaló egyedüli tapasztalata a szeretet: csak
szeretetet lát, csak szeretetet hall, csak szeretetet érez, csak szeretetet ízlel, csak a szeretet illatát
szívja be. És ez az üdvösség. Amikor az ember - fenntartások nélkül Siva lába elé vetve magát magára ölti az Önvaló természetét, az ebből származó tökéletes béke - amelyben semmi helye nincs
a hiányosságok és hibák miatti panasznak - nem más, mint a végső odaadás lényege. Amikor ön
mindenben Istent látja, Istenre gondol-e vagy sem? Ha maga körül mindent Istennek akar látni,
nyilvánvalóan Istenre kell gondolnia. Ha Istent ilyen módon emlékezetében tartja, akkor ez (a
mentális beállítottság előbb-utóbb) dhjánává (meditációvá) válik - és a dhjána a megvalósítást
megelőző állapot. A megvalósításra csak az Önvalóban van lehetőség, illetve a megvalósítás csak
az Önvaló számára lehetséges. Az Önvalótól függetlenül nincs lehetőség a megvalósításra. A
djánának meg kell előznie a megvalósítást - de az már lényegtelen, hogy Istent választja-e dhjánája
tárgyául, vagy az Önvalót, mert a cél ugyanaz. Önmagát sehogyan sem tudja megkerülni. Mindenben
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Istent akarja látni, csak önmagában nem? Ha minden Isten, akkor ebbe a mindenbe ön talán nem
tartozik bele? Ha egyszer minden Isten, mi különös van azon, hogy ön is Isten? Istent látni annyit
jelent, mint Istennek lenni. „Én vagyok az én vagyok”. Nem „én vagyok Isten”, hanem az „én vagyok”
(az) Isten. Valósítsa meg az „én vagyok”-ságot, s ne (pusztán) gondolja, hogy „én vagyok” (Isten). Ott
(a Bibliában) ugyanis az áll: „Tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten” - s nem az: „Gondoljátok azt,
hogy én vagyok az Isten”. Olyan elszántsággal kell törekednie erre, mint ahogy a víz alá nyomott
ember küzd az életet jelentő levegőért." (Ramana Maharsi - 720)
A gyakorlás átengedése Istennek:
"De aztán eljön az idő, amikor bármilyen gyakorlatot végzünk is, azt kivétel nélkül, mindig
megtegyük. Elég rövid idő alatt nagyon magas szintre juthatunk, ha elkötelezettek és kitartóak
vagyunk. Az igazság melletti elköteleződés mindent elsöprővé válik. Az Isten iránti szeretet magához
húz. Nem arról van szó, hogy mi irányítjuk, hanem most már a sorsunk az, ami maga felé hóz.
Mondhatjuk, hogy a saját karmikus elköteleződésünk révén kiválasztottuk végső sorsunkat, ami kezd
maga felé húzni, vonzani. Nem vezérel, hanem magához húz, mert ez a sorsunk.” (David R.
Hawkins)
"A siker titka annyi, hogy kiválasztunk egy eszmét vagy spirituális eszközt, és teljes odaadással,
megszakítás nélkül, a legvégsőkig kitartunk mellette. … Kezdetben az ellenállás miatt ez erőfeszítést
igényel, de amikor a fokozatos lemondás tökéletesíti bennünk a hajlandóságot, az eszköz önálló
életre kel. Többé már nem valamiféle „én" használja. Felfedezzük, hogy a személyes én helyett
valami más irányítja az eszközt. ... Az Istenség minden erőfeszítésünk nélkül megmutatkozik.” (David
R. Hawkins)
"…egy pillanatra sem voltam hajlandó engedni, hogy bármi elvonja figyelmemet a meditációról.
Még akkor sem, mikor egyéb, mindennapos tevékenységeimet végeztem. Kezdetben ez nagyon
nehéznek tűnt, de ahogyan telt az idő, megszokássá vált, automatikus folyamattá, s így egyre
kevesebb erőfeszítést igényelt, míg végül minden erőlködés nélkül is képes voltam rá. A folyamat
olyan, mint amikor egy rakéta elhagyja a Földet: eleinte óriási erőre van szüksége, de a bolygó
gravitációs terét hátrahagyva egyre kevesebb és kevesebb is elég, s az űrben már hajtóerő nélkül,
saját lendületével siklik tovább.” (David R. Hawkins)
"Kezdetben az ellenállás miatt ez erőfeszítést igényel, de amikor a fokozatos lemondás tökéletesíti
bennünk a hajlandóságot, az eszköz önálló életre kel. Többé már nem valamiféle „én" használja.
Felfedezzük, hogy a személyes én helyett valami más irányítja az eszközt. ... Az Istenség minden
erőfeszítésünk nélkül megmutatkozik.” (David R. Hawkins)
"Minden törekvésben van egy pont, amikor ellenállás lép fel, ami akadállyá válik. Ha túljutunk rajta,
igyekezetünk nem igényel erőfeszítést." (David R. Hawkins)
Kizárólag az ellenállás miatt van szükség erőfeszítésre és fáradhatunk el, az erőfeszítésmentesség
nem fáraszt.
"A képzeletbeli kontrollt alázattal átengedjük Istennek és az Isteni Akaratnak.” (David R. Hawkins)
"Az átalakulás előtt úgy tűnt, mintha lett volna egy központi én, amit az ego a cselekedetek
kiváltójának képzelt. Ezt teljesen eltörölte a Jelenlét, következésképpen az ok illúziója eltűnt, és
helyébe annak tudatosítása lépett, hogy minden spontán módon történik, önnön lényegének
eredményeként, amint azt Isten teremtette. Minden spontánul, magától történik azáltal, hogy
istenadta mivolta kölcsönhatásba lép minden más istenadta mivoltával. Semminek sincs semmilyen
"oka". A történés az élet válaszoló hajlamának interaktív tánca." (David R. Hawkins)
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"Egyre mélyebb szinten adjuk át magunkat, míg végül készségesen hagyjuk, hogy „énként" mi
magunk is megszűnjünk. Ez az „én" mélyebbre nyúlik és erősebb, mint sejtettük volna. Úgy tűnik,
kitartóan és vadul kapaszkodik. Ekkor a legnagyobb lemondással - amely nem saját akaratunkból,
hanem Isten könyörületessége révén történik - megkezdődik az ego/én elviselhetetlennek tűnő
haláltusája, amely aztán belevész az örökkévalóságba, és az utána maradó űr helyét a mindent
magában foglaló Jelenlét káprázatos dicsfénye és ragyogása tölti be. Elképzelhetetlen és
felfoghatatlan, hogy valaha e Jelen-léttől különállónak, és nem vele azonosnak tapasztaltuk
magunkat. Erre nincs magyarázat." (David R. Hawkins)
"Az állapot legelején egy pillanatra átéljük a halál gyötrelmét (az ego maradványának a halálát),
amikor a személyes „én" érzi úgy, hogy a halálán van. Az egyéni akarat beleolvad az isteni
mindentudásba, és az akarás megszűnik. Minden azonos jelentőségűként mozog, cselekszik és
jeleníti meg magát. Semmi sem fontosabb vagy jelentéktelenebb, mint bármi más. Nincsenek okok,
sem változás, sem események, és nem „történik" semmi. A teremtés szüntelen kibontakozásának
folytonosságából adódóan minden olyan, amilyen. A lehetséges ténylegessé válásának tanúi
vagyunk. Elképzelhetetlen látványként tárul fel a világegyetem legbelső lényege. A szeretet és a
bizalom ajándékaként jelenik meg, mintha hazatérésünket üdvözölné." (David R. Hawkins)
"Minden tanítás azzal végződik, hogy „adj át mindent Istennek, bármi történjen is”. Tehát egyetlen
könyvre van szükséged, ami egy mondat hosszú.” (David R. Hawkins)
"Ez a választási lehetőség [önátadás] minden pillanatban rendelkezésünkre áll. Ha végül ezt
választjuk, a jutalom óriási. Ha kérjük, a spirituális tudatosság megvilágítja az utat. A kulcs a
hajlandóság.” (David R. Hawkins)
"Az Istenhez vezető út állandó önátadás.” (David R. Hawkins)
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- Elengedés / Önátadás
- Gyakorlás
VIDEÓ:
- Add át az életedet
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1132426033493861/
- Teréz Anya - Minden nap igent kell mondanod
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1608093792593747/
- Az utolsó kapu
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/845631528839981/
- Utolsó kapu, utolsó illúzió
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/845637018839432/

-- TANÍTÓ -"Minden nagy szellemi tanító tanításainak lényege megsejthető néhány könnyen érthető
bekezdésből. (Tulajdonképpen mind arra figyelmeztetnek, hogy kerüljük, ami a kineziológiai tesztelés
közben elgyengít, és válasszuk azt, ami megerősít.) Válasszuk azt, hogy nem csinálunk nagy ügyet
semmiből, legyünk jóindulatúak, megbocsátók, könyörületesek, és szeressük feltétel és kivétel nélkül
az élet minden kifejeződési formáját, önmagunkat is beleértve. Összpontosítsunk az önzetlen
szolgálatra és a minden teremtmény iránti szeretetre, figyelmességre és tiszteletre. Tartózkodjunk a
negatív megnyilvánulásoktól és az anyagiasság vonzásától, az élvezetek és javak utáni sóvárgástól.
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Kerüljük a merev véleményalkotást, a helytelen elítélését a helyessel szembeállítva, a hiúságot, hogy
nekünk legyen „igazunk", kerüljük az ítéletek igazolásának csapdáját. Ítélkezés helyett törekedjünk
megértésre. Ezeknek az alapelveknek a szellemében tekintsünk magunkra és másokra is. Bízzunk
Isten szeretetében, könyörületességében, végtelen bölcsességében és együttérzésében, amely az
emberi hibák, korlátok és esendőség mélyére lát. Higgyünk és bízzunk Isten szeretetében, aki
mindent megbocsát, és értsük meg, hogy a kárhozat és a megítéltetés félelme az egóban
gyökerezik. Isten szeretete mindenkire egyformán ragyog, akár a nap. Ne törődjünk azokkal a
leírásokkal, amelyek az emberszerű ábrázolásmód hibájából adódóan Istent rossz színben, vagyis
irigynek, haragosnak, veszedelmesnek, részrehajlónak, elfogultnak, bosszúállónak, gyengének,
sebezhetőnek, egyezkedőnek tüntetik fel.” (David R. Hawkins)
"Azok, akik nagyon magas tudatszinteket értek el, nem vetnek meg semmit. Azt azonban állítják,
hogy bizonyos tudatszinteknek következményeik vannak, és hogy bizonyos életstílusok, melyben az
ember kiárusítja önnön igazságát, belső fájdalomhoz és sajnálkozáshoz vezet. Az már az egyénre
van bízva, hogy folytatja-e a folyamatot, és e tanítók meg sem kísérelnek bárkit irányítani. A tanítás
attól még lehet nagyon magas szintű tanítás, hogy figyelmeztet, bizonyos viselkedésminták
eredményezhetnek kínzó, fájdalmas tudatállapotokat. E nézőpontok egyre fokozódó fájdalma azt
mutatja, hogy messzire kerültek az igazságtól, és nem azt, hogy „helytelenek”. Ahogy egyre közelebb
jutunk Isten Jelenlétének megtapasztalásához, a belső tapasztalat az egyre növekvő öröm és
boldogságérzés lesz. Minél messzebb kerülünk tőle, az azt tükrözi, hogy messzire távolodtunk az
igazságtól. Emiatt nem „helytelenítésről” az, amiről beszélhetünk. Nem arról van szó, hogy bármi
helyes vagy helytelen lenne, csak arról, hogy fájdalmas és nem működik.” (David R. Hawkins)
"Elengedhetetlen, hogy világos maradjon a különbség a logikus jelenségvilág és a spirituális között.
A spirituális világban nem foglalkoznak a formával, sokkal inkább nemlineáris alaptételekkel, melyek
aztán a valóság minden szintjén kifejezésre jutnak." (David R. Hawkins)
"Nincsenek „helytelenítések”; csak a nagyobb összefüggés tanítása van, melyből egy adott
életélményt értelmezünk." (David R. Hawkins)
"Nem egy személy az, aki tanít, hanem a tanító Énje." (David R. Hawkins)
"Az út könnyebb, ha van egy igaz tanítónk vagy egy elkötelezett csoportunk." (David R. Hawkins)
"…minden spirituális tanítvány tanító azok számára, akik mögötte haladnak, és tanítvány azok
számára, akik előtte járnak.” (David R. Hawkins)
“A tudatlanság a dualisztikus ego/elme szerkezetének és korlátozottságának a velejárója, amely
behatárolt fejlődése miatt képtelen különbséget tenni látszat és lényeg között. Tehát Megváltó,
Avatár vagy Nagy Tanító nélkül az ember komoly hátrányban van ezen a világon.” (David R.
Hawkins)
"Spirituális útmutatás vagy ismeretek híján az ego nem tudja, milyen irányban keresgéljen, és nincs
más választása minthogy visszazökkenjen az azelőtti elemi, gyakorlatias értékkel bíró túlélési
módszerek kerékvágásába.” (David R. Hawkins)
“Az ego meggátolja a belső Én tudatosulását, ezért a spirituális tanítón, az avatáron vagy a szellemi
tanításokon keresztül kerülhetünk újra kapcsolatba az Igazsággal.” (David R. Hawkins)
"Mind Buddha, mind Jézus tudta, hogy az egót nem lehet leküzdeni egy tanító, egy megváltó Ereje
és spirituális segítsége vagy a Szentlélek közbenjárása nélkül." (David R. Hawkins)
940: "Senki sem jut az Atyához, csak Általam." (János 14:6)
[előtte pedig "Én vagyok az út, az igazság és az élet."]
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"Az átlagembernek szüksége van megváltóra. Mivel az átlagember nem érte el még az 540-es
szintet, megváltóra van szüksége.” (David R. Hawkins)
"Ugyancsak e kutatási módszer [tudat kalibráció] szerint megváltóra mindenkinek szüksége van, aki
600 alatt kalibrál." (David R. Hawkins)
"…elengedhetetlen leellenőriznünk saját magunk számára minden olyan tanítás kalibrációs szintjét,
amelyre az életünket és spirituális hitünket rábízzuk. Kétféle tanító létezik. Van az integritással
rendelkező intelligens tanító, aki tanult az igazságról, és hitelesen számol be róla, de még nem
tapasztalta azt meg teljes mértékben. Az ilyen tanítók gyakran a felsőbb 200-as és 500-as szintek
között kalibrálnak és kiváló oktatók. Ebben az esetben a tanított igazság szintje számszerűen
különbözni fog a tanító kalibrált tudatszintjétől; ennek ellenére az ilyen tanítók nagy szolgálatot
tesznek, mert jól és hitelt érdemlően tanítanak bizonyos spirituális gyakorlatokat. Hasonlóak azokhoz
a síoktatókhoz, akik nem feltétlenül síztek minden nehéz pályán. Vannak nagyon jó sízők, akik
nagyon gyenge síoktatók. Beethoven nagyszerű zeneszerző volt, de valószínű nem volt kiemelkedő
zongoratanár. Ugyanígy vannak megvilágosult bölcsek is, akik nincsenek pedagógiai tehetséggel
megáldva. Rövid tanításaik jelképesek és nem eléggé összefüggőek ahhoz, hogy könnyen érhetők
legyenek. A másikfajta tanító az, akinek megvilágosult volta mindenki számára hiteles. Vannak
köztük, akik nem beszélnek folyékonyan, de segédeik révén kommunikálnak, akik elmagyarázzák a
tanító szavait. Azok a tanítók, akik túlélték az ego halálát, lehet, hogy sok-sok évig képtelenek a
Végtelen Valóságról beszélni. Néhányan k képesek arra, hogy visszatérjenek a világba, legtöbbjük
azonban nem.” (David R. Hawkins)
"Egy tanító vagy egy spirituális út értékének leellenőrzésekor az elsődleges és legfontosabb azt
meghatározni, hogy 200 felett kalibrál-e. Minden szinten találhatók hiteles tanítók és tanítások. Egy,
a 300-as szinteken kalibráló tanítás a hajlandóságot támogatja, és azt, hogy személyes erőnket
lelkesen használjuk. Van, amikor egy lelkes és elkötelezett csoport nagyobb segítségünkre van, mint
a haladó szintű szövegek olvasása. Ha túl nagy az eltérés a saját szintünk és a tanító szintje között,
a hasznos információ nagy része elveszhet, vagy be sem épül." (David R. Hawkins)
"Sok spirituális tanítvány nagyon olvasott és mentálisan már sok spirituális igazságról tud, de az
információ csak a mentális test memóriájában tárolódik, és egy olyan tanító valódi jelenléte általi
aktiválásra vár, akiben ezek a magasabb (rezgésszintű) szellemtestek rendkívüli energiatöltettel
rendelkeznek. A megvilágosodás elérésének komoly vágya addig fogja az ösztönözni a tanítványt,
amíg egy ilyen tanító megjelenik." (David R. Hawkins)
"A hajthatatlan spirituális kereső gyakori gondja, hogy nem töltött időt egy elég magas tudatszintű
tanító személyes jelenlétében, akinek az aurájában megvan az a katalizáló erő, amely az információt
szubjektív tudatossággá/tapasztalattá változtatja. ... A tanító megvilágosultságának fénye a
Kegyelem ereje által biztosítja a szükséges aktiválást, hogy elősegítse az értelem adatainak
átalakulását szubjektív személyes megéléssé." (David R. Hawkins)
"K: Fontos-e megtapasztalni a megvilágosodásra törekvő keresőnek egy ilyen élő bölcs tényleges
jelenlétét? V: Ez valóban nagyon értékes dolog. A megvilágosult bölcs Énje a Jelenlét
energiamezejét sugározza. A kereső spirituális aurája magába fogadja a mező Erejét. A történelem
során ezt az eseményt a „guru kegyelmének” nevezték, ami egy beláthatatlan előnyökkel járó
karmikus dokumentáció is egyben. Az idők folyamán a Jelenlétet, mint a megvilágosult tanítóból
áradó Sugárzást a képzőművészek a tanító koronacsakrájából áradó dicsfényként ábrázolták.
Kutatással kimutatható, hogy a dicsfény energiája mindig az 1000-es értékhez közel kalibrál. A
feljegyzések szerint az utolsó vacsora alkalmával például Jézus az isteni szellem közvetítésével adta
át a tanítványoknak azt a szellemi látást, amelynek segítségével láthatóvá vált számukra az Ő
színeváltozása és lelkének felemelkedése. Így tehát egy megvilágosult tanító energiamezejének a
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közvetlen megtapasztalása spirituális előnyhöz juttatja a keresőt. Törekedni kell rá, mivel ilyen
alkalom ritkán adódik, és ezért nagyon értékes.” (David R. Hawkins)
"Amint mondtam, Bhagaván szempontjából nincsenek tanítványok; ám a tanítványéból a Guru
kegyelme olyan, mint az óceán. Ha egy csészével jön, csak egy csészényit kap belőle. Semmi
értelme az óceán zsugoriságára panaszkodni: minél nagyobb edénnyel érkezik valaki, annál többet
fog tudni kimerni. Ez teljességgel tőle függ." (Ramana Maharsi - 720)
“Amikor a spirituális beállítottságú emberek olyan tudás birtokába jutnak, mint amilyennel elláttuk
őket, a tudatszintjük mérhető módon megemelkedik. Minden előadás előtt és után kalibráljuk a
hallgatóság tudatszintjét, ami általában növekedést mutat: átlagosan 10-40 ponttal emelkedik a
hallgatóság egészére számítva. Személyekre lebontva ez az emelkedés legkevesebb 4 pont, de akár
több 100 is lehet. A „karmikus érettségnek” köszönhetően a csoporton belül ez nagyon változó”
(David R. Hawkins)
"Az egyénnél a születésekor kalibrálható energiamező élete végéig átlagosan csupán 5 ponttal
növekszik. ... A legtöbb ember arra használja létélményét, hogy egyre kidolgozottabbá tegye és mind
jobban kifejezze veleszületett energiamezejét; ritka az olyan egyén, aki képes ezen túllépni, viszont
sokan vannak olyanok, akik jelentős belső fejlődésen mennek át." (David R. Hawkins)
"A naiv kereső arra számít, hogy olyan emberrel fog találkozni, aki megjelenése és magatartása
tekintetében „különleges”. Csalódottak, amikor rájönnek, hogy a valódi bölcs lényegében teljesen
átlagos, híján van minden színpadias külsőségnek. … A valóságban az igazi bölcs egyetlen belülről
fakadó, valódi megkülönböztető jele tanításainak minősége, és annak a tudatnak az
energiamezejéből áradó Erő, ami őt kíséri. Van azonban egy láthatatlan aura, egy energiamező, ami
segíti a tudatszint-emelkedést, és a látogató aurája összekapcsolódik a tanítóéval, amit a kereső
szándéka tesz lehetővé.” (David R. Hawkins)
“A spirituális értelemben érett tanító emlékszik rá, hogy a tanítvány gyakran lelkes, de tapasztalatlan.
A járatlan hívet könnyen megtéveszti a magát vonzó színben feltüntető hamis tanító vagy tanítás.
Ezért is olyan hasznos a guru útmutatása, aki eltereli a tanítványt a spirituális ámítás és csillogás
csalogató csapdáitól. A tanító szerepe az ösztönzés, az útbaigazítás és a tanítások igazságának
bizonyítása személyes példáján keresztül, illetve az úton nehézségekkel küszködő tanítványok
bátorítása. Mindezen kívül a tanítások magyarázatával és helyes megvilágításával tehet még nagy
szolgálatot. Sok ősi tanítás helyes és hiteles, de „sovány" és nem kielégítő, ami
félreértelmezésekhez vezet. Nemcsak azért van szükség a tanítóra, hogy beszéljen az igazságról és
megvilágítsa az utat a tanítvány előtt, hanem azért is, mert magyarázatokkal szolgálhat.” (David R.
Hawkins)
"A vallások akkor válnak diktatórikussá, amikor erőszakkal akarják az emberek egyetértését
megszerezni. A spirituális igazság jóindulatú, mindenki számára szabadságot biztosít, és a kényszer
ismeretlen számára. Ha egy tanító kijelenti, hogy a negatív indítékoknak és tetteknek spirituális
szempontból káros következményei lesznek, akkor ez csupán tényszerű megállapítás, és nem egy
arra irányuló kísérlet, hogy ezt az információt mások irányítására használja fel. Az igaz tanító nem
vágyik hatalomra, és nem érdekli a nyereség vagy veszteség; következésképpen tiszteletben tartja
másoknak azt a jogát, hogy saját karmikus rendeltetésüket betöltsék." (David R. Hawkins)
"Az igazi tanító nem kényszeríti rá senkire az akaratát, ellenben mindenkivel megosztja az előtte
kibontakozott megértést. A megvilágosodott tanító nem kér semmit cserébe, mert amit ajándékba
kapott, azt ajándékként adja tovább." (David R. Hawkins)
"Az 500-as szint felett az anyagi javak és az e világi szükségletek lényegtelenné válnak; ez az oka
annak, hogy az igazi tanítók nem keresnek és nem is szereznek ilyen jellegű előnyöket." (David R.
Hawkins)
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"Egy igazi spirituális tanító egy „elme gyógyító”. … Ha azt mondja a tanító, hogy nem részesülhetsz
elme gyógyításban, anélkül, hogy fizetnél, akkor ő nem egy spirituális tanító.” (David R. Hawkins)
"A tanítások korántsem a tanító személyétől származnak, ezért nincs értelme bálványozni vagy
isteníteni az adott személyt. Ő a tudást ajándékként adja át, mert ilyen formában jutott hozzá. Miután
ingyen, ajándékba kapta Istentől, nincs mit áruba bocsátani, kötelezővé tenni, korlátozni vagy
felszámítani. Egy hiteles szellemi csoport csak névleges díjakat szab ki a mindennapos költségek
fedezésére, így mindenki tesz valamit a közösségért." (David R. Hawkins)
"Az igazi tanítókat szemlátomást nem érdekli a hírnév, sem az, hogy követőket és tekintélyt
szerezzenek, vagy másokat kelepcébe csaljanak. Ha meghatározzuk őket, rendszerint az 500-as
érték felső tartományába vagy magasabbra tehető, ritkább esetben a 700-as érték feletti eredményt
kapunk. A tanítás a fontos, nem a tanító. A tanítások korántsem a tanító személyétől származnak,
ezért nincs értelme bálványozni vagy isteníteni az adott személyt. Ő a tudást ajándékként adja át,
mert ilyen formában jutott hozzá. Miután ingyen, ajándékba kapta Istentől, nincs mit áruba bocsátani,
kötelezővé tenni, korlátozni vagy felszámítani. Egy hiteles szellemi csoport csak névleges díjakat
szab ki a mindennapos költségek fedezésére, így mindenki tesz valamit a közösségért." (David R.
Hawkins)
"A hiteles tanítók ismertetőjegye az alázatosság, az egyszerűség, a szeretetteljeség, az együttérzés
és a békesség. Nem kérnek pénzt az igazság tolmácsolásáért, hiszen a pénz, a személyes hatalom
vagy haszon nem érdekli őket. A valódi tanító számára nincs jelentősége, hogy mások követőivé
válnak-e, csatlakoznak-e egy spirituális csoporthoz vagy szervezethez. Ezekből mindenki szabadon
kiléphet. Kerüli, hogy kialakuljon a személyét övező vallásos tisztelet. Egy ilyen tanító nem vágyik
mások feletti uralomra, ezért nem áll érdekében, hogy bárkit is kényszerítsen vagy rábeszéljen. Nem
is próbálja meg ráruházni vagy ráerőltetni a tudást másokra, mert ő is kényszer nélkül kapta. Az igaz
tanító viselkedése és szelleme tehát kedves, és valódi tanítványa az emberiség." (David R. Hawkins)
"...a tisztán spirituális szervezetekre nem jellemző a tekintélyelvű felépítés, nincsenek épületeik,
székházaik, tisztségviselőik, kincstáraik, javaik, pénzük. Kerülik a nézeteik hangoztatását, és nem
bonyolódnak rajtuk kívül álló ügyekbe. Az ilyen szervezetek lényegükből adódóan nem tesznek
nyilvános kijelentéseket, és működésük kizárólag a spirituális elvek iránt önként vállalt hűségre épül.
Hittérítői tevékenységet sem folytatnak, és noha nincsenek alkalmazottaik, tevékenységüket a
szolgálat ösztönzi. Nincsenek adósságaik, kötelezettségeik és befektetéseik, ezért a valóban
szellemi beállítottságú egyénről elmondható, hogy „a világon van, de a világ nem birtokolja". A
spiritualitás nem keresi az elismerést, és a vádakat sem fogadja el. Jelenlegi társadalmunkban az
úgynevezett „12 lépéses" csoportok az ilyen társaságok legjobb példái. Erejük kizárólag szellemi
tisztaságukból származik, és fejlődésük odáig jutott, hogy ma már az emberi szenvedés számos
formájával veszik lel a küzdelmet. Ezek a csoportok az 540-es értéken állnak, amely a Feltétel nélküli
szeretet szintje." (David R. Hawkins)
"A spirituális igazság, a feddhetetlen mesterek és tanítások azonosítása
1. Egyetemesség: az igazság mindig és mindenütt igaz, kultúrától, személytől vagy
körülményektől függetlenül.
2. Nem kizáró jellegű: az igazság mindent magába foglaló, nem titkolózó és nem
szektajellegű.
3. Hozzáférhető: mindenki számára hozzáférhető, nem kizáró jellegű. Nincsenek
benne feltárandó, rejtett vagy csak pénzért felkínált titkok, nincsenek mágikus
előírt szövegei vagy „rejtelmei”.
4. Szándéka tisztességes: nincs nyerni és vesztenivalója.
5. Nem szektajellegű: az igazság nem a korlátozás magyarázása.
6. Véleménytől független: az igazság nemlineáris, az értelem és a forma nem
korlátozza.
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7. Állásfoglalás-mentes: az igazság nincs semmi „ellen”. A hamisság és tudatlanság
nem ellensége, hanem pusztán az igazság hiányát jelenti.
8. Nincsenek előfeltételei és követelményei:
nem feltételez semmilyen tagságot, díjat, esküt, semmilyen előírás, szabályzat vagy
feltétel betartását.
9. Nem szabályoz semmit: a spirituális tisztaságnak nincs köze a kereső magánéletéhez,
öltözködéséhez, stílusához, szexuális életéhez, anyagi helyzetéhez,
családi állapotához, életstílusához vagy étkezési szokásaihoz.
10. Nem erőszakos vagy megfélemlítő: nincs agymosás, nem tömjénezi a vezetőket,
nincsenek képzési rituálék, betanítás, és nem tolakszik be a kereső magánéletébe.
11. Nem előíró: nincsen semmilyen előírás, törvény, rendelet, szerződés vagy
fogadalom.
12. Szabadság: a résztvevők szabadon csatlakozhatnak és távozhatnak bármiféle
meggyőzés, kényszer, megfélemlítés vagy következmény nélkül. Nincs hierarchia,
csak a gyakorlatilag szükséges dolgok és feladatok önkéntes elvégzése.
13. Egyenrangúság: az elismerés inkább abból fakad, amivé válik valaki, és nem
titulusainak, jelzőknek vagy díszes külsőségeknek tulajdonítható.
14. Ihletettségből fakad: az igazság kerüli a dicsőítést, a csábítást és a
színpadiasságot.
15. Nem anyagias: az igazságnak nincs szüks.ge világi javakra, tekintélyre,
pompára és díszes épületekre.
16. Önkiteljesítő: az igazság önmagában egész és teljes, nincs szüks.ge térítésre
vagy hívek, követők, „beiratkozó tagok” megnyerésére.
17. Pártatlan: nem avatkozik a világ dolgaiba.
18. Jóindulatú: az igazság egy fokozatosan növekvő skálán helyezhető el. Nincs
„ellentéte”, ezért nincs „ellensége” sem, aki bírálná vagy szembeszállna vele.
19. Nincsenek szándékai: az igazság nem avatkozik be, nincsenek rejtett szándékai,
nem akar büntetni vagy jutalmazni.
20. Nondualisztikus: minden a saját belső (karmikus) hajlama révén történik a
mezőben, nem ok-okozati folyamatként, hanem inkább azáltal, hogy a lehetségesség
ténylegességként nyilvánul meg.
21. Nyugalom és béke: nincsenek „ügyek”, nincs részrehajlás. Nem vágyik arra,
hogy másokat megváltoztasson, vagy hogy bármit rákényszerítsen a társadalomra.
A magasabb szintű energiák eredendőek, és nem a propagálástól vagy erőfeszítéstől
függnek. Istennek nem kell több segítség, mint amennyit egy lehulló
alma „segít” a gravitációnak.
22. Egyenlőség: ez az élet és annak minden megnyilvánulása iránti tiszteletben
fejeződik ki. Ami romboló, azt inkább csak kerüli, nem száll szembe vele.
23. Időtlenség: megértjük, hogy az élet örök, a fizikai lét pedig ideiglenes. Az élet
nem pusztítható el.
24. Nem bizonyítható: ami „bizonyítható”, az lineáris, korlátozott, az
intellektuális folyamatok és az agyműködés terméke. A valóságnak nincs szüksége
egyetértésre. A valóságra nem szert teszünk, hanem inkább csak spontán,
szubjektív módon felismerjük akkor, amikor felhagyunk a dualisztikus
ego állásfoglalásaival.
25. Misztikus: az igazság spontán felvillanásként, felragyogásként, megvilágosodásként
jelenik meg. Ez az a reveláció, ami felváltja a kül.n.ll. énnek/egónak és
agyműködésének illúzióját.
26. Szavakkal ki nem fejezhető: nem lehet meghatározni. Az abszolút
szubjektivitást csak megtapasztalni lehet. Egy olyan állapot, ami az előzőt felváltja.
Amikor ez bekövetkezik, a kontextus lép a tartalom helyébe, ami időtlen. A
valóságnak nincs időbelisége, és nincs köze ahhoz, ami csak az agyműködés
mesterkedése. Ezért fölötte áll bármilyen főnévnek, melléknévnek, tárgyas vagy
tárgyatlan igének.

157

27. Végtelenül egyszerű: látjuk minden létező belülről fakadó, látszaton és formán
túli szépségét, tökéletességét.
28. Igenlő: az igazság nem vélemény vagy bizonyíthatóság kérdése. Pusztán
szubjektív tudatosítása által igazolható, jóllehet a tudatszintek kalibrációs
technikájával azonosítható.
29. Nem cselekvő: az igazság nem „tesz” és nem „okoz” semmit. Az igazság a
minden.
30. Meghíváson alapul nem pedig propaganda vagy meggyőzésen.
31. Nem bocsátkozik jóslatokba: mivel a valóság nemlineáris, nem lokalizálható,
és nem kódolható a forma korlátai közé titkos üzenetek, kódok, számok és feliratok
alakjában, nem rejthető rovásírásba, sziklákba, a piramisokba, a DNS-be
vagy a púpos teve orrszőrébe. Az igazságnak nincsenek titkai. Isten valósága
mindenütt jelen való, nem kódolható, és nem kizárólagos. A kódok az emberi
képzelőerő, és nem Isten szeszélyességének bizonyítékai.
32. Érzelemmentes az érzelmek világa az érzékelésen alapul. Az együttérzés az
igazság meglátásának eredménye.
33. Nem önkényeskedő: nincsenek betartandó szabályok vagy előírások.
34. Nem önző: a mestert tisztelik, de különleges voltát, a személyi kultuszt
elutasítják.
35. Nevelő hatású: gondoskodik arról, hogy az információ sokféle formában
legyen hozzáférhető.
36. Önfenntartó: nem haszonleső, és nem anyagias.
37. Önálló: anélkül teljes, hogy külső vagy történelmi autoritástól függne.
38. Természetes: mentes minden mesterségesen előidézett, módosult tudatállapottól
vagy nem természetes gyakorlat, testtartás, légzés, étkezési előírások
révén elérendő energiamanipulációtól (azaz nem a formán, a fizikai dolgokon
alapul, nem hív segítségül különböző entitásokat vagy „másokat”).
39. Teljes: nem zsákmányol ki senkit, és nem a hasznát keresi." (David R. Hawkins)
"… a magasabb igazságról szóló tanítás megfelelő és elég részletes magyarázatával kell szolgálni
ahhoz, hogy a félreértések megelőzhetők legyenek. A történelem során elkövetett hibák a nem
megfelelő mélységű és nem elég széleskörű magyarázatoknak tudhatók be, amelyek miatt az
igazság bemutatásából hiányzik a megértés védelmező támasztéka.” (David R. Hawkins)
"A tökéletes tanítónak van türelme elmagyarázni a különféle szintek igazságát, olyan összefüggésbe
helyezve azokat, hogy mindegyik nyilvánvalóvá váljon. Ez a képesség azt jelenti, hogy a tanító jól
ismer minden tudatszintet, és az ezekből adódó gondokat. Továbbá, a tanító azoknak a
kettősségeknek és állásfoglalásoknak, valamint az ezekből származó ellentétpároknak a feloldását
támogatja, amelyek ott állnak mindegyik szint kapujában." (David R. Hawkins)
"A tudatkutatás azt mutatja, hogy a megvilágosodás végső kapujához eljutók 84%-ának nem sikerül
átjutnia. Ezért ezek a tanítások [David R. Hawkins: Én, 16. fejezet: A végső kapu] és az állapot
jellemzőinek a részletes leírása nagy segítségére van a komoly tanítványnak.” (David R. Hawkins)
"A világ össznépességének csupán 0,4%-a éri el az 540-es szintet. Azok számára azonban, akik ezt
az utat komolyan gondolják, a feltétel nélküli szeretet nem csupán egy eszményített és vágyott dolog,
hanem egy inspiratív, elkötelezetten követhető és gyakorlatilag is elérhető célkitűzés. ... A nagyon
motivált és fegyelmezett spirituális csoportok tagjainak kb. 50-55%-a éri el a feltétel nélküli szeretet
szintjét." (David R. Hawkins)
...a test haláláig, tehát valószínűbb, hogy az idősebb gyakorlók között található a többségük.
"A szintek nem azt jelentik, hogy „jobbak” az alacsonyabb szinteknél, hanem csak a perspektívát
jelzik, valahogy úgy, ahogy a sztratoszféra különböző rétegeiből nézve jellemeznénk a világ külsejét,
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vagy ahogy leírnánk az óceán sajátosságait a tengerszint alatti különböző mélységekben.” (David R.
Hawkins)
"...a tudatkutatás szerint az ilyen [600-as szintre lépő vagy azt meghaladó] embereknek csupán 50%a folytatja a fizikai létet. Azok közül, akik folytatják, csak kevesen fognak újra beszélni, tanítani vagy
írni. A legtöbbjük magányra vagy spirituális visszavonulásra törekszik." (David R. Hawkins)
"Ha a test fennmarad, az annak az erős spirituális elkötelezettségnek tulajdonítható, hogy valamilyen
magasabb cél érdekében tovább létezzen, mivel a forma világa önmagában jelentőségét vesztette."
(David R. Hawkins)
"A legtöbb esetben egy megvilágosult bölcs kalibrált tudatszintje élete végéig változatlan marad.
Ritka esetekben a tudat spontán módon folytatja fejlődését." (David R. Hawkins)
"...amikor a tudat eléri a 600-as szintet, akkor ott megáll a fejlődésében, és életünk hátralévő
részében megmarad ezen a szinten. … Ezért van az, hogy a megvilágosultak többsége leáll, ha már
átlépte a 600-as határt. Az üdvösség hiánytalan és nem tűnik úgy, hogy lehetne még ennél „több” is.
… A teljességnek, célba érésnek és hiánytalanságnak ez az érzése jellemző minden 500 feletti
szintre. Ezért nincs sem kíváncsiság, sem a hiány bármilyen érzése, sem bármiféle hajlam a további
keresésre." (David R. Hawkins)
"A Földön jelenleg [1995] 12 olyan személy él, akik a 700-as értéken kalibrálhatók." (David R.
Hawkins)
[2001-ben körülbelül 22 ember volt 700-as vagy magasabb értéken, közülük 20 ember a 800-as
értéken vagy afelett, 10 ember a 900-as vagy annál magasabb szinteken, és egyetlen bölcs állt 990
feletti értéken.
2006 májusában csak 6 ember volt a 600-as érték felett: 3 ember 600 és 700 között, 1 ember 700 és
800 között és 1 ember 900 és 1000 között.]
"...600-as szinten, mindössze 20% annak valószínűsége, hogy a megvilágosult visszatérjen aktív
mindennapi életéhez. Mire a tudatszint a 900-as értékre emelkedik, a világba való visszatérés esélye
1%-ra csökken." (David R. Hawkins)
"Lehet, hogy a megvilágosult bölcs nagyon magas szinten van, de nem alkalmas a tanításra,
ugyanúgy, ahogy nagyszerű zongoristának lenni még nem jelenti azt, hogy az illető zongoratanárnak
is kiváló. A tanításhoz más képességekre van szükség, nem virtuozitásra." (David R. Hawkins)
"Ahhoz, hogy hatékony legyen, a tanítónak illenie kell a hallgatósághoz, amelyhez szól. Az avatár
egy vallás megalapítója, tehát olyan ember, aki a tanítói adottságai révén sok ember számár érthető
hosszú időkön át. Voltak a földön olyannyira fejlett személyek is, akik nem verbálisan tanítottak, mert
ehhez nem volt tehetségük, vagy nem ez volt a rendeltetésük. Az emberiség tudatszintjének
befolyásolásához nem szükséges ténylegesen szavakba önteni a felismeréseinket.” (David R.
Hawkins)
"Minden nagy avatár 1000-en, vagy ehhez az értékhez nagyon közel kalibrál. Ezeken a szinteken
nincsenek viták. Mindegyik tanítónak azonban más volt a stílusa, a történelem más-más időszakában
tanítottak, egymástól mind kulturálisan, mind földrajzilag távol eső csoportokat." (David R. Hawkins)
"A világ legnagyobb tanítói között nincs ellentmondás..." (David R. Hawkins)
"V: A guru egyetlen, nem fizikai lény. Mindaddig, amíg van gyengeség, szükség van az erő
támaszára.
K: Krishnamurti [525 --> 185 bukott] mondja: „Gurura nincs szükség.”
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V: Hogyan érti ezt ő? Az ember ugyanis csak a megvalósítás után mondhatja azt, hogy nincs
szüksége gurura, nem pedig előtte.
...
V: A segítség mindig jelen van.
...
V: A szadguru [a valódi guru] belül van." (Ramana Maharsi - 720)
"K: Mi az, ami a tanítónak köszönhető? V: Egyáltalán semmi. A hallgató érdeklődése több, mint
elégséges. ... Tiszteld a tanítót, de a hódolatot csak Istennek tartogasd." (David R. Hawkins)
“Csakis Isten és az Igazság mellett kötelezzük el magunkat. A tanítóknak tisztelet jár, de csak az
Igazságnak lehetünk odaadó hívei. Ahogy a Buddha mondta: „Ne rendelj más főt a sajátod fölé."
Ezzel arra utalt, hogy egyetlen igazi gurunk az Én (a Buddha-természet). Ezzel arra utalt, hogy
egyetlen igazi gurunk az Önvaló (a buddhatermészet). A tanító és a tanítvány Énje egy és ugyanaz.
A tanító inspirál és információt ad át. A keresésben az inspiráció van a segítségünkre.” (David R.
Hawkins)
“Buddha az mondta: "Ne rendelj főt a sajátod fölé. Csak az igaz tanításokat kövesd." Az igaz út
egyszerű és egyenes.” (David R. Hawkins)
“Mindenkinek van már guruja - az Én/Önvaló. Isten Jelenléte mindenütt jelenvaló. A Kegyelem révén
az isteni tudatnak a Szentlélek az a vetülete, amely mindenki számára hozzáférhető.” (David R.
Hawkins)

-- TANULÓCSOPORT TALÁLKOZÓK -A Hawkins Tanulócsoport találkozóit Dr. David R. Hawkins tanításai mélyebb megismerésének,
valamint annak szeretnénk ajánlani, hogy létrejöhessen egy olyan spirituálisan elkötelezett, az
Igazságot, mint Istent és Abszolútumot keresők közössége, akik a csoport szándéka és irányultsága
révén felemelően hatnak egymásra.
Azoknak, akik először jönnének, vagy több kérdésük is lenne, elsősorban a 'BESZÉLGETÉS,
SZEMLÉLŐDÉS' találkozót ajánljuk, akik a csendet szeretnék élvezni, azoknak a 'CSEND, IMA,
SZEMLÉLŐDÉS' találkozót, akik pedig a Hawkins által ajánlott és magyarázott módszerekbe
szeretnének betekinteni és azokat csoportban gyakorolni, azoknak 'CSEND, MÓDSZERES
GYAKORLÁS' találkozót javasoljuk (utóbbi találkozó típus határozatlan ideig nem kerül
megrendezésre). Kérnénk mindenkit, hogy ezt szem előtt tartva látogassák találkozóinkat. A Hawkins
Tanulócsoportok természetesen szabadon átjárhatók és látogathatók, mindenféle kötöttség nélkül.
A Tanulócsoport a spirituális fejlődést szolgálja. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság
és az Igazság iránti vágy.
Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik: egy szerető Isten, aki csoporttudatunkban
megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
A Tanulócsoport önfenntartó. A Tanulócsoport költségeit (pl. terembérlet) a tagok által önkéntesen
nyújtott hozzájárulásokból fedezzük, melyet a csoport végén az erre a célra kihelyezett dobozba
köszönettel fogadunk.
A költségen felül megmaradt összeget a Tanulócsoport tevékenységét támogató tárgyi, szellemi és
technikai eszközök beszerzésére fordítjuk.
A csoport életében a 12 hagyomány teljes mértékben irányadó.
A csoporton való megszólalásainkban arra törekszünk, hogy mondandónk Hawkins tanításaihoz,
illetve az általa hitelesnek kalibrált tanítók tanításaihoz, vagy saját tapasztalatainkhoz kapcsolódjon.
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Emellett megszólalásunk terjedelmére vonatkozóan figyelemmel vagyunk arra, hogy másoknak is
lehetősége nyíljon megnyilvánulni, és hogy kerüljük a felesleges beszédet.
IGAZ: a megfontolt beszéd és a beszédtől való tartózkodás egy magasabb jó, mint a szabad beszéd
A különböző találkozók felépítése:
- ’Beszélgetés, Szemlélődés’
Meghallgatjuk a Kyrie-t Robert Gass-tól (a mű 705-re kalibrál), majd felolvassuk a Tanulócsoport
szellemiségét.
Ha megfelelőek lesznek a körülmények, akkor megtörténik az aktuális résztvevők kalibrációja, mint
csoport.
Utána kérnénk azokat, akik először vesznek részt találkozón, hogy pár mondatban osszák meg,
hogyan találkoztak Hawkins munkásságával és mely könyveit olvasták. Ezután idézeteket vetítünk a
falra, amelyeket felváltva, hangosan felolvasunk. A felolvasott idézeteken kontemplálunk, és
feltehetjük a csoportnak a bennünk felmerült kérdéseket, illetve szabadon megoszthatjuk személyes
tapasztalatainkat. Érdemes szem előtt tartani, hogy amit olvastunk az nem egyenlő azzal, amit
valójában tudunk, és azt, hogy a Csendnek a világ összes szavánál több mondanivalója van.
Tervezzük, hogy a találkozó vége felé néhány feliratozott videó részletet is megnézünk.
Végül meghallgatjuk az Alleluia-t Robert Gass-tól (a mű 700-ra kalibrál), közben öleléssel zárjuk a
találkozót.
Ha fel szeretnétek iratkozni a Hawkins Tanulócsoport hírlevelére, akkor az adományos doboz melletti
lapra írjátok fel az email címeteket.
- ’Csend, Ima, Szemlélődés’
Meghallgatjuk a Kyrie-t Robert Gass-tól (a mű 705-re kalibrál), majd felolvassuk a Tanulócsoport
szellemiségét és elmondjuk a tanulócsoport imáját.
Ha megfelelőek lesznek a körülmények, akkor megtörténik az aktuális résztvevők kalibrációja, mint
csoport.
Utána kérnénk azokat, akik először vesznek részt találkozón, hogy pár mondatban osszák meg,
hogyan találkoztak Hawkins munkásságával és mely könyveit olvasták. Ezután idézeteket vetítünk a
falra, amelyeket felváltva, hangosan felolvasunk és azokon kontemplálunk. Tervezzük, hogy a
találkozó vége felé néhány feliratozott videó részletet is megnézünk.
Végül meghallgatjuk az Alleluia-t Robert Gass-tól (a mű 700-ra kalibrál), közben öleléssel zárjuk a
találkozót.
Ha fel szeretnétek iratkozni a Hawkins Tanulócsoport hírlevelére, akkor az adományos doboz melletti
lapra írjátok fel az email címeteket.
- ’Csend, Módszeres gyakorlás’ (ez a találkozó típus határozatlan ideig nem kerül megrendezésre)
Meghallgatjuk a Kyrie-t Robert Gass-tól (a mű 705-re kalibrál), majd felolvassuk a Tanulócsoport
szellemiségét.
Ha megfelelőek lesznek a körülmények, akkor megtörténik az aktuális résztvevők kalibrációja, mint
csoport.
Utána kérnénk azokat, akik először vesznek részt találkozón, hogy pár mondatban osszák meg,
hogyan találkoztak Hawkins munkásságával és mely könyveit olvasták. Ezután egy Hawkins által
ajánlott módszert vetítünk a falra, amit hangosan felolvasunk. Ha merülnek fel kérdések, azokat
megbeszéljük, majd csendben gyakorlunk 2 x 30 percet, az elsőben becsukott szemmel, a
másodikban nyitott szemmel, érdemes a nem, vagy kevésbé érték kereső, haszon kereső perifériás
látásra váltani. A két egység között 5 percet sétálunk, miközben nem változik a viszonyulás,
folytatódik a gyakorlás, mint kontempláció.
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Tervezzük, hogy a találkozó vége felé néhány feliratozott videó részletet is megnézünk, vagy
idézeteket olvasunk fel.
Végül meghallgatjuk az Alleluia-t Robert Gass-tól (a mű 700-ra kalibrál), közben öleléssel zárjuk a
találkozót.
Ha fel szeretnétek iratkozni a Hawkins Tanulócsoport hírlevelére, akkor az adományos doboz melletti
lapra írjátok fel az email címeteket.
A Hawkins Csoport Szellemisége:
A Tanulócsoport célja az Igazság. A Hawkins Tanulócsoport Dr. David R. Hawkins Tanításában való
elmélyülés céljából gyűlt össze.
A Tanulócsoport szándéka egy olyan Feltétel nélküli Szereteten alapuló közösség körülményeinek
megteremtése, amely segíti a Szeretet útjában álló akadályok lebontását, erősíti a Szeretet, Öröm és
Béke melletti elköteleződést, ezzel támogatva a jelenlévőket az Önvalóra való ébredés
folyamatában, önmaguk, az emberiség és Isten szolgálatában.
Gloria in excelsis Deo! (598 - nem Hawkins mérte)
A Hawkins Tanulócsoport Imája:
Mindenható Isten… Uram, add, hogy szolgálóid, Szereteted eszközei és Akaratod közvetítői
lehessünk. Útmutatásodért és segítségedért könyörgünk, hogy személyes akaratunkat átadva,
életünket kizárólag a mindig jelen lévő Igazságnak szentelhessük. Segíts, hogy az ítélkezést
meghaladva, mindig a végtelen Szeretetet és Békét válasszuk minden más lehetőség közül.
Gloria in Excelsis Deo! Ámen.” (825 - nem Hawkins mérte)
Az alábbi idézetekben általában az AA (Anonim Alkoholisták) a példa, ami 540-re kalibrál, viszont
ugyanez vonatkozik minden relatíve tiszta, magasan kalibráló spirituális csoportra, köztük a David R.
Hawkins Tanulócsoportra is.
"Az út könnyebb, ha van egy igaz tanítónk vagy egy elkötelezett csoportunk." (David R. Hawkins)
"Ha alkohol problémád van és csak beülsz az Anonim Alkoholistákhoz, a mező elkezdi átdolgozni a
gondolkodásmódod." (David R. Hawkins)
"Egy 540-es energiamező meggyógyít mindent, amit
kétségbeesett vagy bizonyos anyagokhoz hozzászokott
egy személytelen elektromágneses energiamezőre,
kalibrálhatunk és mondjuk, beállíthatunk 540-re…
meggyógyítani.” (David R. Hawkins)

beleteszel. Beteg nyulakat, sérült lábakat,
embereket, bármit. Ha úgy tekintesz rá, mint
mely erővel rendelkezik… Erővel melyet
bármi, amit beleteszel, elkezdi önmagát

"Nagyon sokan nem tudják saját erejükből megtenni. Ezért kell az AA. A spirituális csoport ereje.
Tegyük fel, hogy ön nincs 540-es szinten. De amikor elkötelezi magát egy csoport mellet, akkor
osztozik a csoport energiájában, amely 540-en kalibrál. Ozmózis révén ön felveszi a csoport 540-es
energiaszintjét, és azt ahogyan a csoport látja a dolgokat. Ezért esnek vissza betegek, miután
elhagyják a csoportot. mert hacsak nem érték el az 540-es szintet, nem tudják fenntartani." (David R.
Hawkins)
"...amíg egy tag tudati szintje nem éri el legalább az 540-es szintet, gyógyulásához szüksége van a
csoport spirituális erejére." (David R. Hawkins)
"A spirituális erővel kapcsolatban van egy másik érdekes megfigyelés, ami összhangban áll az
Anonim Alkoholisták (AA) nevű spirituális szervezettel foglalkozó egyik tanulmánnyal. E szervezet
általános energiamezeje az 540-es értéken (feltétel nélküli szeretet) határozható meg. Általános
tapasztalat, hogy amíg a szenvedélybetegségből gyógyuló személy e nagy erejű energiamező
hatókörében van, józan marad, de amikor úgy dönt, hogy „egyedül is boldogul", és elhagyja a
csoportot, hamar visszaesik. Tehát amíg egy tag tudati szintje nem éri el legalább az 540-es szintet,
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gyógyulásához szüksége van a csoport spirituális erejére. Olyan, mint az erős elektromágneses
mezőben tartott vasreszelék." (David R. Hawkins)
A budapesti Tanulócsoport oldala: http://www.hawkins-tanulocsoport.hu/.
A tanulócsoport találkozók és a kapcsolódó programok dátumai:
https://www.facebook.com/groups/476010799218352/events/?upcoming.
A zárt csoport tagjainak a tanulócsoporttal kapcsolatos egyéb események dátumai:
https://www.facebook.com/groups/hawkins.tanulocsoport/events/?upcoming.
Hawkins idézeteket és videókat tartalmazó magyar nyelvű oldalak:
- https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/
- https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/
- https://hawkinstanitasok.wordpress.com/tanitasok-es-forditasok/
- https://hawkinstanitasok.wordpress.com/eloadasokvideok/
- https://hawkinstanitasok.wordpress.com/idezetek/
- https://www.facebook.com/groups/476010799218352/
- https://www.facebook.com/groups/895115320658030/
- https://www.facebook.com/hawkinsmagyarul/
- https://www.facebook.com/HawkinsBudapest/

-- TUDAT KALIBRÁCIÓS KUTATÓ TECHNIKA ("KALIBRÁCIÓ") -"Carl Jung, a kiváló svájci pszichiáter az ősi mintázatok és jelképek igen gyakori előfordulása alapján
feltételezte, hogy létezik egy feneketlen, tudatalatti "tó" - a kollektív tudattalan -, amelyben fajunk
minden közös élménye összegyűlik. Úgy is gondolhatunk rá, mint az emberi tudatosság hatalmas,
rejtett adatbázisára, amelyben nagy erejű, egyetemes szervező mintázatok működnek. Az ilyen
adatbázis, amely az emberi tudat számára valaha elérhető összes információt magába foglalja,
elképesztő lehetőségeket kínál, és sokkal, de sokkal több, mint holmi hatalmas adatraktár. Ha
meríthetünk mindabból, amit az idők során valaha is megtapasztaltak, akkor képessé válunk arra,
hogy gyakorlatilag bármire tudjuk a választ, amint az megkérdezik. Ebből a közös forrásból
származik minden szub- vagy szupraracionális módon, intuíció vagy előérzet, látomás vagy álom,
esetleg "szerencsés" találgatás útján szerzett információ. Ez a zsenialitás forrása, az inspiráció kútja,
s innen ered a "misztikus" pszichikus tudás is, beleértve az "előérzetet. Talán mondani sem kell,
hogy ezt az adatbázist használjuk a kineziológiai teszteléshez is. Azok a gondolkodó emberek, akik
képtelenek megbarátkozni a "paranormális" vagy nem racionális tudás fogalmával, általában
meghátrálnak, amikor szembetalálják magukat az egyidejűség, az ok-okozati viszony, illetve a tér-idő
newtoni fogalmaival logikusan össze nem egyeztethető jelenségekkel. A világegyetem azonban
nagyobb, mint ők azt gondolják..." (David R. Hawkins)
"Minden, ami valaha volt vagy van, egy bizonyos hullámhosszú rezgést kibocsátva, kitörölhetetlen
lenyomatot hagy a tudat személytelen mezejében, amelyet e vizsgálat segítségével a tudaton
keresztül visszakereshetünk. Sok éven át úgy hitték, hogy a tesztválasz a test akupunktúrás vagy
immunrendszerének helyi reakciója. A későbbi kutatás azonban kiderítette, hogy a tesztválasz
egyáltalán nem a testhez köthető, hanem a tudat valamilyen anyagra vagy kijelentésre adott
általános válasza." (David R. Hawkins)
"Az Igazság a jelen állapot; ami nem igaz, az hamis, mivel sohasem létezett, így hát soha nem
jegyezték fel, és ezért az izomtesztelés során „hamis” (az igazság hiánya) választ ad. A tudat csak
arra reagál, ami a Valóságban „van” vagy „volt”. A tudat forrása az Abszolút Valóság, amit
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Igazságnak szoktunk nevezni. Az izomtesztelés alapja végső soron az, ami magyarázatul szolgál
rejtélyes pontosságára: magának a Valóságnak a mivoltából ered. Ez az igazság eddig felfedezett
egyetlen mércéje.” (David R. Hawkins)
"A tudat energiamezeje végtelen kiterjedésű. Bizonyos szintjei az emberi tudatnak felelnek meg,
amelyeket 1-1000-ig kalibráltunk. (Lásd a Tudattérképet.) Ezek az energiamezők fejezik ki és uralják
az emberi tudatot. A világegyetemben minden egy bizonyos frekvenciát, vagy pontos energiamezőt
sugároz, amely mindörökre a tudat mezejében marad. Ezért minden személy vagy lény, aki valaha
élt, és velük kapcsolatban minden, tehát az összes esemény, gondolat, tett, érzés vagy beállítottság
örökre megőrződik, és a jelenben vagy a jövőben bármikor visszakereshető." (David R. Hawkins)
A Tudattérkép és a szintek rövid jellemzése: https://hawkinstanitasok.wordpress.com/about/atudatterkep/. (KÖNYV a tudatszintek részletes jellemzőiről: David R. Hawkins: A tudatszintek
meghaladása.)
"Amint már említésre került, a tudatkutatás egyszerű módszerének alkalmazásával bármilyen
kijelentés igaz vagy hamis volta, illetve bizonyosságának sajátos mértéke gyorsan leellenőrizhető
annak az exponenciálisan növekvő 1-től 1000-ig kalibrált tudatskálának a segítéséggel, amely az
emberi világ, sőt, a rajta kívül eső dolgok minden lehetőségét is magában foglalja. A kalibrációs
számot egy vak, személytelen módszerrel kapjuk meg, amely biológiai alapú élettani reakciókat vált
ki. Ezek a reakciók (akár a lakmuszpapír színének változásai) a személyes véleménytől függetlenül
jönnek létre. Az eljárás a lázméréshez, vagy bármilyen klinikai laboreredményhez hasonlítható.
(Leírását lásd a C függelékben) Ez csupán egy belső reakciókészség, amely a biológiai élet
természetes velejárója.” (David R. Hawkins)
"Ezzel az egyszerű módszerrel a tudat gondolatként, érzésként vagy tudásként megnyilvánuló
minőségei egy emelkedő skála mentén elemezhetők és jellemezhetők, amely révén néhány
kérdéssel és válasszal meghatározható a feltárt igazság sajátos mértéke. A legegyszerűbb az
izomerősségen alapuló teszt, de vannak másfélék is, mint a pupillareflex (Davis 2007), vagy az
agyműködésének módosulásai, amelyek mágneses képalkotó módszerrel mutathatók ki. Az
igazságra és a hamisságra adott élettani válaszreakciók az Egyesült Államok kormányzati biztonsági
szervei (Applebaum 2007) és a Közlekedésbiztonsági Hivatal – esetleges repülőtéri terroristák
azonnali leleplezésére szolgáló biztonsági rendszerek létrehozását célzó – jelenlegi kutatásainak
fókuszpontját képezik, amelyre dollármilliókat költenek.” (David R. Hawkins)
Bár az alkalmazott kienziológiának az alapja az izomtesztelés, a kettő mégsem egy és ugyanaz. A
különbség a kieneziológia és az izomtesztelés közt olyan, mint a különbség a távcső és az
asztrológia vagy a horoszkóp közt. Tehát nem a kineziológia, mint olyan kalibrál 600-ra, hanem az
izomtesztelés.
"A leírás érthetőségéért a tudatfejlődést kalibrálható, azonosítható, egymást követő szinteket
tartalmazó táblázat formájában mutattuk be, ami az emberi elme számára ismert módon, az
információkat hagyományosan osztályozva segíti a megértést. Bár ez a fajta magyarázat ismerős és
gyakorlatias, az említett táblázat elvont dolog, és nem azonos azzal a valósággal, amire vonatkozik.
Ráadásul úgy tűnik, mintha a folyamatosat és az egészet meghatározott jellemzők alapján látszólag
különálló részekre bontaná. A kalibrált tudatszintek egy bizonyos perspektívát képviselnek,
megfigyelésnek egy tetszőleges pontját, aminek csak az egésszel összefüggésben van jelentősége.
Tehát minden egyes szint egy tetszőleges perspektívából tekintett nézőpont. Nem egy másfajta
valóságot jelent, hanem ugyanannak a valóságnak a megtapasztalását és érzékélését szemlélteti.
Tehát nem arról van szó, hogy a valóság „olyan”, hanem olyannak „tűnik”, olyannak „néz ki”.” (David
R. Hawkins)
"Az igazságot tisztázó gyakorlatias, objektív módszer megjelenése az elmúlt néhány évtizedben új
információval szolgált, és kiszélesítette a valóság paradigmáját, melynek szemszögéből az emberi
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fejlődés és az evolúció jelenlegi állapota újraértékelhető. Mi „valós” és mi nem „valós”, mi „igaz” és mi
hamis feltételezés. Mindez most már egy magasabb, objektív, előnyös helyzetből értékelhető újra és
határozható meg, az emberi elfogultság torzítása nélkül, amely a történelem során korlátok közé
szorította és beszennyezte az emberi gondolkodást (pl. vélemények, retorika).” (David R. Hawkins)
"A vizsgálati módszer alkalmazásához nem a személyes vélemény, vagy vágyak melletti, hanem
inkább az igazság melletti objektív elkötelezettség szükséges. A tudatkutatás módszerét használva
ma már az elme eredendő korlátozottsága kikerülhető, és a lényeg megkülönböztethető a látszattól.
… Az idők során az emberi tudás előrelépését sok esetben fogadták szkeptikusan, vagy akár
nevetség tárgyává is tették. Az emberi psziché tehát ambivalensen viszonyul bármilyen új
felfedezéshez, mivel az szemléletváltást feltételez, és dédelgetett nézeteit megkérdőjelezi.” (David R.
Hawkins)
"Ez [tudat kalibráció] az egyik legnagyobb ajándék az emberiség számára, amiben valaha is
részesült. … Valószínűleg a leghasznosabb ajándék, ami éppen a miénk. Gondold át, hogy mit
tehetsz vele. Ha meg tudnád különböztetni az igazat a hamistól, bármivel kapcsolatban, bármikor, ez
hogyan változtatná meg az életed?” (David R. Hawkins)
"Az emberi elme eredendő hiányosságaiból és szeszélyeiből adódóan a tudatszintek kalibrációja
nélkül az igazság szintjét valójában nem lehet megállapítani, még akkor sem, ha a szándéknak
megfelelően kerül kifejezésre. Bár az elfogultság valószínűsége gyanítható vagy sejthető,
meggyőzően kimutatni és bizonyítani csak tudatkutatás segítségével lehet. Így aztán rájövünk, hogy
majdnem minden emberi igyekezet mögött mélyreható valótlanságok rejlenek.” (David R. Hawkins)
"Egy egészen különböző megértésben részesülsz az életre és annak kifejeződéseire vonatkozóan.
Teljesen különböző megértés, sokkal nagyobb mélységek, oda vezet, hogy „Ó értem, ó értem, ó
értem”. … Csak átnézve a kalibrációs eredményeket, csak átolvasva azokat egy „aha” tapasztalatban
lesz részed.” (David R. Hawkins)
"A tudattérképen bármely álláspont vagy érzelem hozzávetőleges szintjét beazonosíthatjuk, mivel
azok eléggé pontosan le vannak írva. A szintek célja az, hogy valamilyen irányt mutasson, segítse az
összefüggések felismerését, hogy ezzel megértsük a tudat lényegét." (David R. Hawkins)
"A tudatszintek természetükből fakadóan nem személyhez kötöttek: a nemlineáris dinamika területén
„attraktormezőnek” nevezett túlsúlyban lévő energiaszinteket jeleznek (Hawkins 1995), amelyekben
az élet végtelen, nemlineáris energiaforrása jut kifejezésre. A vizsgálat egyszerűsége kedvéért a
szintek az osztályozás és a leírás célját szolgáló általános értéktartományokba tartoznak. " (David R.
Hawkins)
“…a nemlineáris tartományban inkább csak egymást követő dimenziók vannak, nem pedig tényleges
szintek.” (David R. Hawkins)
"A kalibrált tudatszintek valójában nem egymástól elkülönült, hanem csak lehetséges rétegek,
amelyeket igazolható módon tudunk elhelyezni egy fokozati skálán azért, hogy a megértést
segítsük." (David R. Hawkins)
"Nagyon fontos, hogy megjegyezzük: a kalibrációs értékek nem számtani, hanem logaritmikus
haladványt képviselnek! A 300-as érték amplitúdója tehát nem kétszerese a 150-ének, hanem sokkal
többszöröse, hiszen a 300-as érték 10 a háromszázadikon! Ennek megfelelően néhány pontnyi
előrelépés is már óriási ERŐNÖVEKEDÉST jelent; a skálán felfelé haladva az ERŐ nagysága
hihetetlen nagy mértékben növekszik." (David R. Hawkins)
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"...minden előrelépés új örömökkel és a tudatosság növekedésével jár, ami ugyan a tudati skálán
csak néhány ponttal magasabb érték, ám ez a növekedés logaritmikus, ezért a korábbinál jóval
nagyobb örömöt és összhangot hozhat.” (David R. Hawkins)
"A tudat kalibrálható energiájának a módosulása erőteljesen hat az illető személy jelenlegi életére, és
nagymértékben módosítja lelkének sorsát, ezért sokkal erőteljesebb bármilyen időleges fizikai
körülménynél. Minden, ami földi, porrá válik.” (David R. Hawkins)
"A tudat kalibrációs technika segítségünkre van, hogy tisztázzuk a természetét és célját ennek a
kirakós játéknak tűnő földi életnek." (David R. Hawkins)
"Az ellenőrizhető igazság mind a tudomány, mind a hit területén egyaránt döntő fontosságú az ember
túlélése, boldogsága és kiteljesedése szempontjából.” (David R. Hawkins)
"…ma már van olyan módszer, amellyel hit és értelem összehangolható és új összefüggésbe
helyezhető anélkül, hogy ezek bármelyikének integritása sérülne. Jelenleg van lehetőség arra, hogy
tudományosak, racionálisak, logikusak és intellektuális szempontból képzettek legyünk, miközben
egy demonstrálható igazolás védelmezte hit által spirituálisan ihletettek maradjunk.” (David R.
Hawkins)
"Tulajdonképpen ugyanaz a kontextus és módszer, amely alkalmas a spirituális valóság
megerősítésére, egyben a tudományos elveket is igazolja. Nemrég még úgy tűnt, mintha a tudomány
és a vallás egymástól nagyon elkülönített dobozba lenne zárva. Most már a dobozok elmozdíthatók,
és betehetők egy sokkal nagyobb tárolóba, amely mindkettőt tartalmazza, mindkettőnek egyforma
fontosságot, hihetőséget és egyensúlyt kölcsönöz.” (David R. Hawkins)
"A vallás története során számos paradoxon bukkant fel és sok félreértelmezés történt, amelyek az
emberiséget félrevezették, és kétségek között hagyták. Ezeknek a félreértelmezéseknek, ennek a
zűrzavarnak az eredményeként sokan elutasították a vallást annak kétértelműsége, érthetetlensége
miatt, valamint azért, mert az a saját tanításait sem tartotta be. A már rendelkezésünkre álló
spirituális kutatómódszerrel mindenki rákérdezhet a tisztázatlan dolgokra. A kalibrált tudatszintek és
az izomtesztelés célja olyan eszközt nyújtani, amelynek segítségével megérthetjük a valóságot, és
azt egy konszenzuson alapuló igazoló módszerrel ellenőrizhetjük, megerősíthetjük. Az iránytű és a
szextáns megjelenése előtt pontos navigálásra vagy a világ pontos feltérképezésére nem volt
lehetőség; teleszkóp nélkül nem lehettek valódi ismereteink a kozmoszról, és a mikroszkóp
felfedezések nélkül nem lehetnének ismereteink a baktériumokról vagy a betegségekről. Az
elektromosság felfedezése és hasznosítása megváltoztatta a világot és az emberi életet. Minden
felfedezés bővíti az emberi tudást, ugyanígy pedig most már a spirituális kutatás és felfedezés is
lehetséges és elérhető mindenki számára.” (David R. Hawkins)
"Az izomtesztelés és a kalibrált tudatskála azért figyelemre méltó, mert a történelemben először
fordul elő, hogy van objektív eszköz a spirituális valóság és sokféle megnyilvánulási szintjének az
ellenőrzésére. ... Ez lehetővé teszi a spirituális valóság tudományának a fejlődését, ami nagy
hasznára van az emberiségnek." (David R. Hawkins)
"Csak lassan, hosszú évek elteltével adódott egy olyan módszer, amellyel a tudatállapotok érthetővé
tehetők. Az izomtesztelés jelensége egy olyan eszköznek tűnt, amelynek a segítségével átkelhetünk
az ego és a forma lineáris világából az ezek felett álló nem lineáris spirituális Valóságba.” (David R.
Hawkins)
"Az izomtesztelés értéke abban rejlik, hogy ez az eddig felfelezett egyetlen belátható módszer arra,
hogy a lineáris dimenzióból áttérjünk a nemlineáris dimenzióba, mivel ez a módszer az „életnek”
nevezett láthatatlan, Isten adta minőség útján rögzít mindent és reagál mindenre. Minden
tudományos eszköz, műszer és fogalom az élet lényegétől szükségszerűen idegen. A tudomány az

166

élet következményeit és formáját vizsgálja. Amikor az „élet” jelen van, a szív dobog, és vannak
agyhullámok. Amikor az „élet” nincs jelen, ezek a jelenségek megszűnnek. Mind a szívverés, mind az
agyhullámok csupán csak következményei az élet jelenlétének, egyik sem maga az élet, hiszen az
megfoghatatlan. Amikor az „élet” elhagyja a fizikai testet, akkor is követni tudjuk a jelenlétét, és meg
tudjuk állapítani azt, meg tudunk bizonyosodni arról, hogy az életenergia léte megszakítás nélkül
folytatódik. Maga az élet nem pusztítható el. Ha nyomon követjük az életenergiát, megfigyelhetjük,
hogy miután elhagyja a testet, ugyanazon a kalibrálható tudatszinten folytatja létét, mint annak előtte.
Az emberi képzelet persze azt feltételezi, hogy valahova „máshova” megy el. A valóságban nincsen
„máshol”. Az idő és tér fogalmán kívül nincs sem „itt”, sem „ott”, és nincs „most” sem, és „akkor”
sem.” (David R. Hawkins)
"Az izomteszt meglehetősen figyelemre méltó ajándék, mivel anélkül enged hozzáférést a magasabb
tudatszintekhez, hogy személyesen kellene átmennünk azon a hosszú folyamaton, amelynek a
végén a spirituális tisztánlátás adja meg ugyanazt a választ.” (David R. Hawkins)
"A történelem során eddig elérhetetlen spirituális információ most első alkalommal vált
hozzáférhetővé. Az a képesség, hogy ma már a valóság megkülönböztethető a valótlantól, és
mértéke meghatározható, óriási kincs és előny. A tudatkutatás szerint ma körülbelül ezerszer
nagyobb a megvilágosodás esélye, mint a múltban volt." (David R. Hawkins)
"Az emberi elme képtelen különbséget tenni igaz és hamis között." (David R. Hawkins)
“Az ego eredendő szerkezete miatt természetéből adódóan képtelen különbséget tenni igaz és hamis
között, és az érzékelést összekeveri a valósággal.” (David R. Hawkins)
"Az igaz kontra hamis izomtesztelése az első ilyen felfedezés, ami a keresőnek utat mutat a fény
felé. Természeténél fogva alkalmas arra, hogy számos spirituális életet megmentsen." (David R.
Hawkins)
"E könyv [Erő kontra erő] egészének igazságszintje 810 körüli. Azért, hogy ez a szint mindvégig
fenntartható legyen, a leírt módszerrel sorra ellenőriztük minden egyes fejezet, oldal, bekezdés és
mondat helytállóságát, s ugyanilyen ellenőrzést végeztünk a könyv valamennyi állításán és
következtetésén is." (David R. Hawkins)
"Kutatócsoportjaink a könyvben [Erő kontra erőben, de egyébként minden Hawkins könyvben]
ismertetett vizsgálati módszerrel minden fejezet, bekezdés és mondat igazságszintjét ellenőrizték. (A
tesztek például hibát jeleztek az önmagukat a hírnevük miatt elpusztító hírességek listájában. Amikor
alaposan átnéztük a neveket, kiderült, hogy John Lennon nem illik a többiek közé, hiszen őt
meggyilkolták. Miután a nevét töröltük, a mondat - s ezzel a bekezdés és az oldal - igazságszintje a
fejezet többi részéhez hasonló értékűre nőtt.)" (David R. Hawkins)
Hawkins gyakran mutatta be úgy a kalibrációt, hogy bio és vegyszerezett almát tesztelt, valamint
mesterséges édesítőszerrel, nyelv alá téve, kézben tartva vagy egy zárt borítékban - minden esetben
elgyengítette a tesztalanyt, aki nem tudott arról, hogy éppen mit tesztel.
"A teszt megbízhatósága újra és újra megdöbbentette a közvéleményt és a pácienseket, sőt magukat
az orvosokat is. E könyv szerzője például az előadókörútjai során a hallgatóság ezer tagja között 500
mesterséges édesítőszert és 500 szerves eredetű C-vitamint tartalmazó, teljesen egyforma külsejű
borítékot osztott szét. Ezután a párba állított résztvevők egymáson végezték el a tesztet. Amikor
végül felbontották a borítékokat, a közönség örömmel és döbbenten állapította meg, hogy a
mesterséges édesítőszerre mindenki elgyengüléssel reagált, a C-vitaminra viszont izomerősödéssel.
Ezek az egyszerű bemutatók sok ezer amerikai család táplálkozási szokásait változtatták meg."
(David R. Hawkins)
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"A következő lépésben azt demonstráltuk, hogy elég egy anyag képét felidézni az elmében, s már az
is ugyanolyan reakciót vált ki, mintha az adott anyag érintkezésbe került volna a testtel. Példaként
felmutattunk egy rovarirtó szerekkel kezelt almát, és arra kértük a közönséget, hogy azt nézzék,
miközben tesztelik őket: valamennyiük izma elgyengült. Ezután felmutattunk egy szennyező
anyagoktól mentes „bioalmát", s ahogy a közönség arra összpontosította a figyelmét, valamennyien
az erős tesztválaszt adták. Mivel a közönségből előzőleg senki sem tudta, melyik almát milyen hatás
érte, sőt még azt sem tudták, hogy efféle teszt következik, e bemutatóval mindenki számára
meggyőzően szemléltettük a módszer megbízhatóságát." (David R. Hawkins)
"Egyetlen helyes információ is rendelkezik azzal az erővel, ami rengeteg téves elképzelés és
álláspont megsemmisítéséhez szükséges." (David R. Hawkins)
A téves információ mennyiségének növekedése és a média hatása hátráltatja a fejlődést. A szabad
beszéd 90-98%-a téves (200 alatti) (2003), valamint az interneten található tartalom 50%-a (kb.
2002-2005), az amerikai blogok 67%-a (2004). Média nélkül kb. 10 ponttal magasabban kalibrálna az
emberiség, miközben a tv nézés a vágyakozás (125) alatti szintek fejlődését támogathatja, valamint
egyes műsorok, filmek felemelő hatásúak, erre láthatunk néhány példát a GYAKORLÁS témánál.
A spirituális irodalom kb. 50%-a életet nem támogatóan 200 alatt kalibrál (2005).
A top 40 kortárs spirituális író a 400-as szintek közepén kalibrál (2005).
“A világ összes spirituális tanítója közül, akiket “gurunak” tekintenek, körülbelül ötvenöt százalék
igazoltan az. A gyakorlatban tehát nagyjából ötven százalék az esély rá, hogy találsz egy igaz tanítót
a sok között.” (David R. Hawkins)
Mind a „guru”, mind a „baba” kifejezések 200 alatt kalibrálnak. A „guru” kifejezés 1960 előtt 200 fölött
kalibrált, 540 és 560 között.
Ahogy Hawkins mondta, inkább a 480-as szomszédod tanítson, mint egy 220-as szvámi. :)
"Az idő múlásával az eredeti tanításokat kísérő magyarázatok és értelmezések közül sok elveszett,
és félreértelmezéssé silányodott. Évszázadok elteltével a legnagyobb tanítások némelyike olyannyira
eltorzult, hogy végül értelmük megdöbbentő módon az eredeti pontos ellentéte lett. Később ezekre a
tanításokra hivatkozva szítottak viszályt, és fedték el az igazságot." (David R. Hawkins)
"…nagy segítség lehet a szent iratok és spirituális tanítások újraértékelése a kalibráció kutatási
módszere segítségével.” (David R. Hawkins)
"Mindig nehéz a szentírásból származó idézeteket az eredeti szándék jelentése szerint értelmezni,
ezért az izomtesztelés alkalmazása az igazság kiderítésében sok információval szolgálhat.” (David
R. Hawkins)
"…elengedhetetlen leellenőriznünk saját magunk számára minden olyan tanítás kalibrációs szintjét,
amelyre az életünket és spirituális hitünket rábízzuk.” (David R. Hawkins)
"K: Hangsúlyozza, hogy mindig határozzuk meg egy tanító vagy tanítás igazságszintjét. Nem
fogadhatunk
el
valakit
tanítónak
hitünk
vagy
jó
híre
alapján?
V: Egyáltalán nem. Az elme meglehetősen hiszékeny és naiv. Nem nehéz lenyűgözni, és könnyen
áldozatául eshet a rábeszélésnek és a befolyásolásnak. Ne feledd, hogy az emberek túlnyomó része
jóval a 400-as érték, az ésszerűség és az intellektus szintje alatt áll. Könnyen befolyásolhatók
szentimentális érveléssel, nevetséges érzelgősséggel és jelmondatokkal. A bírók ártatlanokat ítélnek
el, a szavazók pedig képtelen törvényekre mondanak igent, amelyek egyértelműen
alkotmányellenesek. Már pusztán a hétköznapi ügyekben is ilyen komoly tévedések fordulnak elő, a
spiritualitás vonatkozásában pedig az elme még kevésbé megbízható. Nincs semmilyen
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tapasztalaton alapuló bizonyossága, amely alapján elindulhatna, ezért rendszerint vakon követi a
társadalmi, nemzeti vagy családi példákat. … A spirituális tanítások felméréséhez alapvetően két
meghatározás is elegendő, az egyik a tanító, a másik pedig a tanítások értékét állapítja meg. E két
számérték rendkívül értékes alapot ad megértésükhöz, ami korábban nem állt sem a tanítók, sem a
tanítványok rendelkezésére.” (David R. Hawkins)
"…elengedhetetlen leellenőriznünk saját magunk számára minden olyan tanítás kalibrációs szintjét,
amelyre az életünket és spirituális hitünket rábízzuk. Kétféle tanító létezik. Van az integritással
rendelkező intelligens tanító, aki tanult az igazságról, és hitelesen számol be róla, de még nem
tapasztalta azt meg teljes mértékben. Az ilyen tanítók gyakran a felsőbb 200-as és 500-as szintek
között kalibrálnak és kiváló oktatók. Ebben az esetben a tanított igazság szintje számszerűen
különbözni fog a tanító kalibrált tudatszintjétől; ennek ellenére az ilyen tanítók nagy szolgálatot
tesznek, mert jól és hitelt érdemlően tanítanak bizonyos spirituális gyakorlatokat. Hasonlóak azokhoz
a síoktatókhoz, akik nem feltétlenül síztek minden nehéz pályán. Vannak nagyon jó sízők, akik
nagyon gyenge síoktatók. Beethoven nagyszerű zeneszerző volt, de valószínű nem volt kiemelkedő
zongoratanár. Ugyanígy vannak megvilágosult bölcsek is, akik nincsenek pedagógiai tehetséggel
megáldva. Rövid tanításaik jelképesek és nem eléggé összefüggőek ahhoz, hogy könnyen érhetők
legyenek. A másikfajta tanító az, akinek megvilágosult volta mindenki számára hiteles. Vannak
köztük, akik nem beszélnek folyékonyan, de segédeik révén kommunikálnak, akik elmagyarázzák a
tanító szavait. Azok a tanítók, akik túlélték az ego halálát, lehet, hogy sok-sok évig képtelenek a
Végtelen Valóságról beszélni. Néhányan k képesek arra, hogy visszatérjenek a világba, legtöbbjük
azonban nem.” (David R. Hawkins)
"Egy tanító vagy egy spirituális út értékének leellenőrzésekor az elsődleges és legfontosabb azt
meghatározni, hogy 200 felett kalibrál-e. Minden szinten találhatók hiteles tanítók és tanítások. Egy,
a 300-as szinteken kalibráló tanítás a hajlandóságot támogatja, és azt, hogy személyes erőnket
lelkesen használjuk. Van, amikor egy lelkes és elkötelezett csoport nagyobb segítségünkre van, mint
a haladó szintű szövegek olvasása. Ha túl nagy az eltérés a saját szintünk és a tanító szintje között,
a hasznos információ nagy része elveszhet, vagy be sem épül." (David R. Hawkins)
"Nagyon lényeges, döntő fontosságú ismeretekre lehet szert tenni, amelyek egyébként nehezen
érthető megfigyelésekre nyújtanak magyarázatot. Például az „Om” mantra 740-en kalibrál, az ’A-u-m”
mantra viszont csak 65-ön. Valószínűleg sok ember és csoport létezik a világon, akik az „A-u-m”
mantrát mondogatják, és csodálkoznak, hogy miért nem világosodnak meg. Nagyon sokféle vallási
gyakorlat és meggyőződés létezik, amelyek nemcsak hatástalanok, hanem valójában ártalmasak is,
és a kívánt hatásnak éppen az ellenkezőjét érik el. Vannak spirituálisnak hangzó arany mondások,
amelyek az asztrálvilágokból származnak, és amelyeket olyan médiumok közvetítenek, akiket széles
körben, jelentőségteljes szemöldökemelések közepette idéznek, mintha ezzel egy magas szintű
mester titkos tanításainak az aurájába öltöztetnék őket. Az ilyen közlések jó része értelmetlen, de a
hiszékenyeket könnyű elcsábítani és hatást gyakorolni rájuk. Minden állítólagos mestert vagy tanítót,
gyakorlatot, módszert, technikát légzésgyakorlatot, mantrát, illetve bármiféle más feltételezett
spirituális igazságot vagy gyakorlatot meg kellene vizsgálni és le kellene kalibrálni. Amint az sok
emberi törekvés esetében is előfordul, a valódi értéke hamisítványok egész áradatát vonzza
magához. A spiritualitás terén ez különösen igaz.” (David R. Hawkins)
"Egyszerű izomteszteléssel egy percnél is rövidebb idő alatt rengeteg hasznos információhoz
hozzájuthatunk, ami rávilágíthat gondjaink eredetére." (David R. Hawkins)
"K: Úgyis fogalmazhatunk, hogy az izomteszt kímélet nélkül képes lerántani a leplet dédelgetett
illúzióinkról és téveszméinkről. V: Kíméletlen az egóval, a megtévesztéssel és a valótlanság
terjesztőivel szemben. Nem könnyű kontrollálni és manipulálni azokat, akinek azonnali hozzáférésük
van az igazsághoz.” (David R. Hawkins)
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"Ha őszintén az Úr szolgálatának szenteljük magunkat, és rákérdezünk, hogy mi az Ő akarata, akkor
ez elégséges. A válaszok úgy mutatkoznak meg, hogy nem is feltétlenül kell megfogalmaznunk őket.
„Spirituálisnak” lenni egyszerűen egy szándékot jelent. Ha egy döntéssel vagy egy iránnyal
kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, tisztázás céljából mindig használhatjuk az izomtesztelést. Ha
arra használjuk, amire való, akkor az izomtesztelés valóban egy nagy ajándék." (David R. Hawkins)
"Bármilyen szociális terv gyakorlatba ültetésének a társadalmi következményei előre kiszámíthatóak.
A 200 alatt kalibrálók káros hatásúak lesznek.". (David R. Hawkins)
"A módszert még olyan nemzetközi konfliktusok sikeres és gyakorlati megoldására is alkalmaztuk,
amelyek már nagyon közel jártak a ballisztikus rakétatámadásos háború kirobbantásához. Fontos
alkalmazási területnek bizonyult a tudományos kutatás, valamint az emberi törekvés minden más
olyan szférája, ahol a korábban hozzáférhetetlen ismeretek most hirtelen elérhetőkké váltak. Az
emberi psziché számára bámulatos volt, hogy olyan információkat, amelyekhez a kutatásra költött
dollármilliók ellenére sem lehetett hozzájutni, most jó szándékú integritással rendelkező emberek
segítségével ingyen sikerült feltárni. A módszer alkalmazása révén a diplomácia újfajta tudománya
jelent meg. Nemcsak a mindennapi életben használták, hanem a mérnöki kutatásban, a marketing
területén, a termékfejlesztésben, a munkavállalók kiválogatására, a beszerzésben, a bűnügyek
kivizsgálásában, az állambiztonság terén, és a földkerekség minden integritással rendelkező emberi
törekvésének elősegítésére, beleértve a gazdasági és kormányzati tervezést.” (David R. Hawkins)
"Ha elmúlt életeink kutatására az izomtesztelés módszerét alkalmazzuk, csökkenthetjük a múlt
hatását azáltal, hogy azt spirituális vagy erkölcsi hibának és a fejlődés hiányának tekintjük, és
vállaljuk érte a felelősséget. Most már imával és megbocsátással másként, együttérzőbben tudunk
dönteni." (David R. Hawkins)
"…az a tanítvány, aki már tanulmányozta a saját karmikus hátterét, meg fog szabadulni attól az
önsajnálattól, nehezteléstől és haragtól, amit addig naiv módon az élet „igazságtalanságainak” vélt
dolgok miatt érzett. A karmával kapcsolatos kutatások [izomteszteléssel] akkor a legsikeresebbek,
amikor konkrét kérdéseket szeretnénk tisztázni. Ezek a felfedezések rendkívül hasznosak lehetnek
és több évnyi, vagy akár több életnyi hiábavaló spirituális munkát spórolhatunk meg a segítségükkel.
A karma kutatásának alapvető értéke az, hogy az így nyert, információ új összefüggésbe helyezi a
problémát, abba, amelyben az adott kérdés felmerült, majd megkönnyíti annak megoldását. Gyakori,
hogy az elmúlt életek kutatása felfedi az ismétlődő életesemények vagy témák forrását.” (David R.
Hawkins)
"Ha kedvezőtlen események történnek életünkben, különösen, ha ezek ismétlődnek, akkor a
karmikus örökséget kell keresnünk. Bocsáss meg magadnak azért, amit másokkal tettél. ...
Feltételezd, hogy ez egy törlesztés, egy karmikus örökség. Feltételezd, hogy ha bármilyen negatív
dolog történik veled, az karmikus örökség. Nem logika dolga, nem vita tárgya, hanem „egy valószínű
feltételezés”. (IGAZ) A valószínűsége 90% feletti (IGAZ). ... Ha valami ismételten megtörténik veled,
ha valaki gyűlöl, és ez nagyon fájdalmas, akkor keresd meg magadban azt, aki gyűlöl másokat és
bocsáss meg neki. Ha nem ismered, az még nem jelenti azt, hogy nem létezik, mert az emberiség
kollektív tudattalanjából veszed az érzést." (David R. Hawkins)
A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával vagy megbocsátással.
karma: 999
"A karma vagy sors egy jótékony törvény kifejezése: az egyensúly, harmónia és egység felé irányuló
egyetemes haladásé. Akármi történik most, minden pillanatban, az a lehető legjobb. Talán
fájdalmasnak és csúnyának tűnik, keserű és értelmetlen szenvedésnek, de ha figyelembe vesszük a
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múltat és a jövőt, akkor mégis így a legjobb, és ez az egyetlen kiút egy katasztrofális helyzetből."
(Niszargadatta Mahárádzs - 720)
"A karma megértése nélkül a földi élet igazságtalannak és kegyetlennek tűnik. A naiv ember úgy
látja, hogy a gonosz büntetlenül megússza, míg az ártatlant elpusztítják. Ezért a legtöbb ember a
hitre támaszkodik, hogy erre a paradoxonra magyarázatot találjon. A hit az a meggyőződés, hogy a
látszat mögött van egy isteni valóság. A saját kutatómunkánk és tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy
ez a hit jól megalapozott.”" (David R. Hawkins)
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
"A szkepticizmus körülbelül 185-re kalibrál. Az izomtesztelés 600-ra. Ebből adódóan túl van a logikán
és az értelmen." (David R. Hawkins)
izomtesztelés: 600
Tudat kalibrációs kutató technika: 605
"A Tudattérképen (lásd a B függeléket) a 600-as szint jelöli az átmenetet a kettősség érzékekkel
észlelt világából a nemkettősség érzék feletti világába. Igen érdekes, hogy maga a kineziológiai
vizsgálat és a tesztválasz a 600-as értéken határozható meg. Ez azt jelenti, hogy valódi természetét
a legtöbben nem igazán érthetik meg, bár mindenki megtanulhatja, miként használja a gyakorlatban."
(David R. Hawkins)
"Hogy bebizonyítsák a kineziológiai módszer érvényességét az abban kételkedőknek, a következőt
tették:
1) 360 alanyt 15 kis csoportba osztottak, s pozitív és negatív ingerekkel tesztelték őket (a statisztikai
elemzés eredménye p ≤ 0,001)*;
2) 7 nagy csoportot teszteltek hasonlóan, összesen 3293 önkéntessel (p ≤ 0,001);
3) 325 alanyt teszteltek egyénenként (p ≤ 0,001);
4) 616 pszichiátriai pácienst teszteltek csoportosan és egyénileg (p ≤ 0,01).
Mindebből arra a következtetésre jutottak, hogy a nullhipotézis (hogy az észlelt jelenség - adott
esetben az izomválasz - csupán a véletlen műve lenne) elvethető. ... • A p-érték arra utal, hogy
csupán a véletlen alapján mekkora a valószínűsége annak, hogy a mért értéket kapjuk. Általában a
0,05-ös p-értéket tekintik határvonalnak. Az ennél kisebb p esetében statisztikailag szignifikánsnak
tekintjük a változást. (A lektor megjegyzése.)" (David R. Hawkins)
"Jól lehet az izomteszteléssel nyert kalibrációs értékek a hagyományos tudomány fogalmai szerint
nem mérhetőek, klinikai tapasztalati szinten mégis megbízhatóak, belsőleg következetesek és az
idők során számos kutató által megismételhetők.” (David R. Hawkins)
"K: Mi van akkor, ha nem vagyok jártas az izomtesztelésben, vagy ha nincs partnerem? V: Az
izomtesztelést széles körben használják, főként a holisztikus gyógyászatban és a segítő szakmában.
Sok olyan szervezet is van, akiknek jegyzékük van ennek gyakorlóiról, illetve ezek változatos
szakmai hátteréről. Ezen kívül sok könyvet is írtak a témáról, és rengeteg információ található az
interneten „kineziológia” címszó alatt (Lásd a bibliográfiát.) Vannak, akik egymagukban is tudják
használni a tesztet az ujjgyűrű módszerével: az egyik kezük hüvelykujja és egy másuk ujja O alakot
formál, a másik kezük mutatóujjával pedig megpróbálják széthúzni ezt a gyűrűt, így tesztelve le, hogy
mennyire erős ennek ellenállása. Ha igaz állításra gondolunk, akkor az ujjgyűrűt nehéz széthúzni. A
„nem igaz” gyengévé és könnyen széthúzhatóvá teszi a gyűrűt." (David R. Hawkins)
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"K: Mi a helyzet akkor, ha az izomtesztelés módszerét nem tudjuk használni? V: Sokan vannak, akik
tudják, hogyan kell használni az izomtesztelést. Léteznek tudatszint táblázatok, weboldalak és sok
holisztikus gyógyász használja az izomtesztelést, valamint hajlandó másokat is megtanítani annak
használatára. Az egyszerű „igen-nem” válaszreakció bármelyik naiv gyerekkel működik, ha őket
kérjük fel tesztalanynak. Vannak leckék, műhelymunkák és videók, amelyek bemutatják a technikát.
Dr. John Diamond könyvei részletesen leírják a módszert. A legkönnyebb eljárás azokat a
tanításokat követni, amelyeket már lekalibráltak, és amelyek hitelesnek bizonyultak. Utasítsuk el azt,
hogy bizarr, titkos, vagy pénzért árult igazságok hatása alá kerüljünk, illetve hogy ezek
megtévesszenek minket. Ne feledjük, hogy az alsóbb asztrálvilágok, ahonnan az álspirituális csalók
származnak, azoknak a birodalma, akik Istent megtagadták. Céljuk az, hogy feltartóztassák és tőrbe
csalják a naiv és sérülékeny embert. Egyik kedvenc trükkjük, hogy jámbornak mutatkoznak, és a
vallás ősi személyiségeit idézik azért, hogy a hitelesség aurájának a látszatát keltsék. Jegyezzük
meg, hogy a valódi megvilágosult egyén nem állít olyat, hogy tudatossága valamilyen külső forrásból,
entitásból, „ősi mesterektől” vagy személyektől származik. Isten jelenléte kizárólag az Ő saját
hatalma, amelynek nincs szüksége megerősítésre.” (David R. Hawkins)
"K: Az izomtesztelés módszerének használata csak azokra korlátozódik, akik 200 felett kalibrálnak,
és akiknek az indítéka integritással rendelkezik. V: Látszólag ez a módszer eredendő biztosítéka.
Csak az integritásnak van hozzáférése az igazsághoz.” (David R. Hawkins)
Tudatszintjéből kifolyólag az emberiség kb. 78%-a képtelen a kalibrálásra, a maradék 22%-ból kb.
10% ugyancsak nem képes, a csí egyensúly felborulása miatt, valamint vannak egyéb korlátozó
tényezők is.
"Az online beszélgető csoportok tapasztalataiból tudjuk, hogy sok tanítvány pontatlan eredményt kap.
A további kutatások kimutatták, hogy a hibalehetőség még 200-as kalibrációs szint esetén is 30%.
Ezenkívül a tanítványok kevesebb mint 12%-a kap következetesen hiteles tesztválaszt, amelynek
oka főként a tudatalatti állásfoglalásában keresendő (Jeffrey és Colyer, 2007). Minél magasabb a
vizsgálatot végzők tudatszintje, annál pontosabb az eredmény.” (David R. Hawkins)
A kalibrációt végző személy tudatszintje és a kalibráció pontosságának mértéke közötti
összefüggések:
200-as szinten a pontosság mértéke 70%
250-es szinten a pontosság mértéke 70,6%
310-es szinten a pontosság mértéke 71%
350-es szinten a pontosság mértéke 77%
400-as szinten a pontosság mértéke 80%
500-as szinten a pontosság mértéke 94%
540-es szinten a pontosság mértéke 96%
600-as szinten a pontosság mértéke 99%
900-as szinten a pontosság mértéke 99.9%
1000-es szinten a pontosság mértéke 100%.
A tudatszint növekedésén kívül a gyakorlás és a két emberrel történő mérés járulhat hozzá a
pontossághoz.
Hawkins 2002 februárjáig megközelítőleg 294000 alkalommal alkalmazta a tudat kalibrációt
(2012.09.19. hunyt el).
"Elfogulatlannak kell lennünk, és inkább az igazságra kell ráhangolódnunk, mint szubjektív
véleményünkre. Tehát, ha az „igazunkat” próbáljuk bizonyítani, akkor ez a hitelesség ellen dolgozik.”
(David R. Hawkins)
"Az energiaegyensúly felbomlását okozhatja, ha a mérés előtt negatív emberek társaságában
voltunk, heavy metal zenét hallgattunk, erőszakos jeleneteket bemutató tévéműsort néztünk, vagy
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hasonló videójátékot játszottunk stb. A negatív energiájú zene romboló hatással van a test
energetikai rendszerére, ami a zene kikapcsolása után még körülbelül másfél órán át hat. A reklámok
és a háttérben működő tévé szintén mindennapi negatív energiaforrásnak számítanak.
Amint már előbb is említettük, ennek az igazság és valótlanság elkülönítését és az igazságszintek
mérését szolgáló módszernek szigorú feltételei vannak. Az említett akadályokra való tekintettel a
kalibrált szintek az eddig megjelent könyvekben mindenkinek rendelkezésére állnak, a Truth vs.
Falsehood című könyv pedig részletesen is bemutatja azokat” (David R. Hawkins)
"A válaszok keresztkérdésekkel ellenőrizhetők." (David R. Hawkins)
A kalibrációs eredmények dátuma nagyon fontos lehet. Például egy multinacionális vállalat
kalibrációs eredménye nagy mértékben változhat, ha új CEO jelenik meg, ahogy például egy ország
szintje is az aktuális politikai vezetéstől függően (lásd pl. Kínai Népköztársaság: 175 (Mao uralma
alatt), 300 (2004), 385 (2007)).
"K: De a kalibrációs tudatskála nem jelent értékítéletet vagy érdemet? Azaz nem jobb az 500-as szint
a 400-asnál? V: A skála nem jelenti azt, hogy valami "jobb, mint" valami más; ez az egónak egy
programja. A skála csupán pozíciót vagy helyzetet jelöl, ennek pedig megvannak a jellemzői. Egy
nagy fa nem "jobb, mint" egy kicsi fa. Tehát a tudatszint nem más, mint egy tanulási görbén elfoglalt
hely, illetve a tudatfejlődésnek egy foka." (David R. Hawkins)
"Egy adott tudati szint nem jobb, mint bármely másik, mindössze azt a szintet fejezi ki, amelyen
munkálkodunk. Az alap teszi lehetővé, hogy az építmény a magasba nyúlhasson, és a katedrális
építése a felszenteléssel fejeződik be." (David R. Hawkins)
"A szintek nem azt jelentik, hogy „jobbak” az alacsonyabb szinteknél, hanem csak a perspektívát
jelzik, valahogy úgy, ahogy a sztratoszféra különböző rétegeiből nézve jellemeznénk a világ külsejét,
vagy ahogy leírnánk az óceán sajátosságait a tengerszint alatti különböző mélységekben.” (David R.
Hawkins)
"Nincsenek más szinteknél "jobb" szintek, csak más szintektől "különbözőek", amelyek a fejlődés
átmeneti stádiumai." (David R. Hawkins)
"Tehát minden szintnek megvan a maga célja, haszna és értéke, és ha a spirituális fejlődés egy-egy
állomásának tekintjük ezeket, akkor együtt érzőn, ítélkezés nélkül figyelhetjük meg." (David R.
Hawkins)
Például vallási vezetőnek az 500-as szintek vége az ideális, az annál magasabb szintek
megnehezítenék vagy ellehetetlenítenék az elvégzendő feladatkört, míg például az amerikai elnöki
pozícióban egy 450 körüli egyén az ideális. A szintek nem jobbak/rosszabbak, hanem különbözőek.
"Ahogy a tudat fejlődik, egyre több erkölcsi, etikai és spirituális felelősséget vállal. Ami egyik
tudatszinten erénynek számít, az egy másik szinten hibának tekinthető." (David R. Hawkins)
"Mindegyik szint tűnhet akadálynak vagy akár hátrányosnak is azok számára, akik már túlléptek rajta,
azok számára pedig, akik az illető szintet még nem érték el, fejlődést és előrelépést jelent." (David R.
Hawkins)
"Mindegyik szint más összefüggésben látja a valóságot. Amiért az egyik szinten akár az életünket is
feláldoznánk, az egy másik szinten képtelenségnek vagy badarságnak tűnik. Ezek a szintek a
szembeállítások más-más együttesét határozzák meg. Az egyik szinten a jó és rossz szembenállása
a legfontosabb kérdés, amivel a háborút és a rombolást indokolják. Egy másik szintről nézve minden
efféle vita önkényesnek, gyermetegnek hat, a kulturális beidegződések és a moralizáló ámítás
velejárójának tűnik." (David R. Hawkins)
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"Az egyes tudati szintek igazsága önmagát erősíti meg, mivel minden szintnek megvan a maga
természetes észlelési tartománya, amely igazolja, hogy amiben már amúgy is hisznek, az igaz. Így
aztán mindenki igazoltnak érzi a cselekedetei és a hite mögött rejlő nézeteket. Ez mindenfajta
„igazságossággal" együtt járó veszély. Bárki lehet igazságos, a dühét „igazoló" gyilkos éppúgy, mint
az egyházi demagógok vagy a különféle meggyőződéseket valló politikai szélsőségesek. A kontextus
megfelelő torzításával gyakorlatilag bármilyen emberi viselkedés racionalizálható és igazolható. A
háborúkat kirobbantók valamennyien „igazságosnak" nevezik háborújukat." (David R. Hawkins)
"K: A kalibrált tudatszintek csak viszonyítási alapként szolgálnak, és tulajdonképpen, mint olyan, nem
is a Valóság különböző szintjei? V: A kalibráció csupán gyors módszere a tudatszint
megállapításának, ami pontosítja mind a kontextust, mind pedig a tartalmat. Minden szintnek meg
van a maga nézete arról, hogy mi valós és jelentőségteljes. Ennek eredményeként különböznek az
indítékok, az értékek, más az életstílus és a spirituális állásfoglalás. Minden szint megmutatja, hogy
milyen előző szintet hagyott maga mögött, és azt is, hogy milyen feladatok elé néz. Leegyszerűsítve
az iskolai osztályok szintjeihez hasonlíthatók. A nyolcadikos tananyag a hetedikes felett áll, de még
nem éri el a kilencedikes tananyag szintjét. A spirituális fejlődés ugyan ilyen, olyan értelemben, hogy
a magasabb tudatszintek a főiskolához, a posztgraduális és az doktori képzéshez, majd a doktorátus
utáni kutatómunkához és felfedezésekhez hasonlíthatók. A spirituális munka és az egyetemi
tanulmányok között az a különbség, hogy a spirituális tanulmányok tárgya a diák énje, és ahogy a
diák felfedezi az áhított igazságot, úgy alakul át és fejlődik egészen addig, amíg az én eltűnik, és
helyét az Én veszi át. A spirituális inspiráció révén az Én tudatossága továbbfejlődhet egy olyan
mindig táguló kontextusig, amely Isten Valóságának megnyilvánulásaként végül túllép a
dimenziókon. Az ego látszólagos valóságát a 600-as tudatszinten haladjuk meg, amely a newtoni
lineáris paradigma valóságából a spirituális igazság nem lineáris tartományába történő átmenetet
jelzi.
K: Tehát az az elképzelés, hogy egy felsőbb tudatszint jobb, mint egy alatta lévő, az önteltség
kivetítése? V: Így van. Egyik kalibrációs szint sem jobb az egyik a másiknál, hanem csupán más
tananyagot jelöl. Bár a történelem során az embert mindig lenyűgözte a megvilágosodás állapota,
Isten végső lehetőségének szemszögéből tekintve ez csak a kezdet. Hasonlóképpen, egy gimnazista
számára az egyetemi képzés nagyon magas szintűnek tűnik, de egy posztdoktori kutató számára ez
csak a legalapvetőbb követelmény.” (David R. Hawkins)
"Minden szintnek megvan a maga célja, haszna és értéke, és ha a spirituális fejlődés egy-egy
állomásának tekintjük ezeket, akkor együtt érzőn, ítélkezés nélkül figyelhetjük meg." (David R.
Hawkins)
"...azzal lehet leépíteni (spirituális büszkeséget), ha megértjük, hogy mindenki tökéletességre visz
egy bizonyos tudatszintet, hogy aztán továbbléphessen a következőre." (David R. Hawkins)
“Minden létező természetéből adódóan, teremtése és a teremtés Forrása folytán egyenlő.” (David R.
Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"K: A kalibrációs szintek az igazság vagy a valóság szintjeit jelzik? V: Egyiket sem. A kalibráció csak
a tudatosság vagy a megértés mértékét jelzi. Hogy mi tűnik igaznak, az szintről szintre változik, amint
a megértés képessége is, vagy az, hogy milyen mértékben hangoljuk össze életünket,
választásainkat az igazsággal. Például lehet, hogy valaki csak hall az igazságról, de nem ülteti azt a
gyakorlatba.” (David R. Hawkins)
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"Ahogy a hőmérő a meleg jelenlétét mutatja, a kalibrált tudatszintek a Szeretet jelenlétének a
mértékét fejezik ki." (David R. Hawkins)
"A Tudatosság skáláján nincs más, csak az ego, magas ego állapotoktól az alacsony ego
állapotokig." (David R. Hawkins)
karma: 999
ego halála: 975
utolsó kapu: 850 (850+)
"Minél magasabb a kalibrált tudatszint, annál nagyobb az ereje.” (David R. Hawkins)
“A tudatkutatás felfedi, hogy a boldogság foka a kalibrált tudatszinttel függ össze, és nem a külső
tényezőkkel.” (David R. Hawkins)
"A boldogság mértéke és a tudatszint majdnem 100%-ban egyezik." (David R. Hawkins)
Ahogy Hawkins mondja, a skála alján és a felsőbb szinteken olyan lenni, mint a ló alatt és a ló hátán.
"Akik 200 alatti energiamezőkben élnek, azok könyörtelen kínokat tapasztalnak." (David R. Hawkins)
A magyar lakosságnak talán kb. 71-72%-a. A könyörtelen kínok leginkább a legalacsonyabb
szintekre vonatkoznak például 75 alatt.
"Isten szeretetének jelenlétét tudatossági szintjétől függően minden ember jól láthatóan más-más
mértékben éli meg." (David R. Hawkins)
"Az egyénnél a születésekor kalibrálható energiamező élete végéig átlagosan csupán 5 ponttal
növekszik. ... A legtöbb ember arra használja létélményét, hogy egyre kidolgozottabbá tegye és mind
jobban kifejezze veleszületett energiamezejét; ritka az olyan egyén, aki képes ezen túllépni, viszont
sokan vannak olyanok, akik jelentős belső fejlődésen mennek át." (David R. Hawkins)
“Amikor a spirituális beállítottságú emberek olyan tudás birtokába jutnak, mint amilyennel elláttuk
őket, a tudatszintjük mérhető módon megemelkedik. Minden előadás előtt és után kalibráljuk a
hallgatóság tudatszintjét, ami általában növekedést mutat: átlagosan 10-40 ponttal emelkedik a
hallgatóság egészére számítva. Személyekre lebontva ez az emelkedés legkevesebb 4 pont, de akár
több 100 is lehet. A „karmikus érettségnek” köszönhetően a csoporton belül ez nagyon változó”
(David R. Hawkins)
"Ezek szerint az élet sok-sok milliónyi tapasztalása közül csak nagyon kevésből tanulunk. A
bölcsességhez vezető út hosszú és fájdalmas, s csak kevesen hajlandók lemondani megszokott
nézeteikről, még ha azok tévesek is; a változással és a fejlődéssel szemben jelentős ellenállás
tapasztalható. Úgy tűnik, hogy a legtöbben inkább meghalnának, mint hogy megváltozzanak azon
hitükben, amelyek alacsonyabb tudati szinteken tartják őket." (David R. Hawkins)
"Mindegyik tudatszintet annak alapvető állásfoglalásai rögzítik." (David R. Hawkins)
"Egyesek azonban képesek lehetnek váratlanul hatalmas - akár több száz pontos - pozitív ugrásra
is." (David R. Hawkins)
"A beszámolók szerint akkor volt a leggyakoribb a tévedés, amikor például a tesztelők a saját
tudatszintjüket próbálták kalibrálni. Ebben az esetben az indíték nagy különbségeket hozhat létre.
Egyrészt az indíték lehet annak az őszinte vágya, hogy megbizonyosodjanak, hol is tartanak a hol is
tartanak a spirituális munkában, mások viszont ezt spirituális büszkeségük miatt vagy valamilyen
pozíció elérése érdekében akarják megtudni." (David R. Hawkins)
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Nem említi, hogy ne tegyük, viszont kiemeli, hogy lehet integritással is végezni.
Egyes életterületeken magasabb szintek jellemezhetik a működésünket, míg másokon
alacsonyabbak, viszont az átfogó átlag határozza meg a tudatszintet. Egy nap folyamán is
váltakoznak a különböző kalibrációs értékű tudatállapotok, érzelmek, gondolatok, szándékok,
cselekedetek, míg a tudatszint csak nagyon ritkán változik. Például egy 350-es tudatszintű egyén
életében talán az elfogadás dominál, de ha beüti a kezét valamibe, akkor a hirtelen fellépő fizikai
fájdalommal szembeni ellenállás 150 körüli, majd ülő meditációba kezd vagy megöleli a gyermekét,
eközben lehet az 500-as szintek elejét tapasztalja, stb. Az is ritka, hogy egy adott szint tisztán legyen
jelen, általában több is jelen van, még ha nem is vagyunk tudatában azoknak.
"Az ego/én pillanatról pillanatra változik. Egyik pillanatban jóindulatú, a másikban haragos, egy
harmadikban önző és egy negyedikben nagylelkű." (David R. Hawkins)
"A világ össznépességének csupán 0,4%-a éri el az 540-es szintet. Azok számára azonban, akik ezt
az utat komolyan gondolják, a feltétel nélküli szeretet nem csupán egy eszményített és vágyott dolog,
hanem egy inspiratív, elkötelezetten követhető és gyakorlatilag is elérhető célkitűzés. ... A nagyon
motivált és fegyelmezett spirituális csoportok tagjainak kb. 50-55%-a éri el a feltétel nélküli szeretet
szintjét." (David R. Hawkins)
...a test haláláig, valószínűbb, hogy az idősebb gyakorlók között található többségük.
"A legtöbb esetben egy megvilágosult bölcs kalibrált tudatszintje élete végéig változatlan marad.
Ritka esetekben a tudat spontán módon folytatja fejlődését." (David R. Hawkins)
"...a tudatkutatás szerint az ilyen [600-as szintet átlépő] embereknek csupán 50%-a folytatja a fizikai
létet. Azok közül, akik folytatják, csak kevesen fognak újra beszélni, tanítani vagy írni. A legtöbbjük
magányra vagy spirituális visszavonulásra törekszik." (David R. Hawkins)
"Ha a test fennmarad, az annak az erős spirituális elkötelezettségnek tulajdonítható, hogy valamilyen
magasabb cél érdekében tovább létezzen, mivel a forma világa önmagában jelentőségét vesztette."
(David R. Hawkins)
"...600-as szinten, mindössze 20% annak valószínűsége, hogy a megvilágosult visszatérjen aktív
mindennapi életéhez."Mire a tudatszint a 900-as értékre emelkedik, a világba való visszatérés esélye
1%-ra csökken." (David R. Hawkins)
"Lehet, hogy a megvilágosult bölcs nagyon magas szinten van, de nem alkalmas a tanításra,
ugyanúgy, ahogy nagyszerű zongoristának lenni még nem jelenti azt, hogy az illető zongoratanárnak
is kiváló. A tanításhoz más képességekre van szükség, nem virtuozitásra." (David R. Hawkins)
"Minden nagy avatár 1000-en, vagy ehhez az értékhez nagyon közel kalibrál. Ezeken a szinteken
nincsenek viták. Mindegyik tanítónak azonban más volt a stílusa, a történelem más-más időszakában
tanítottak, egymástól mind kulturálisan, mind földrajzilag távol eső csoportokat." (David R. Hawkins)
"A világ legnagyobb tanítói között nincs ellentmondás..." (David R. Hawkins)
"Mivel az ERŐ skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már
tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel a
következő eredményeket kaptuk:
Egy 700-as szinten álló egyén ellensúlyoz
Egy 600-as szinten álló egyén ellensúlyoz
Egy 500-as szinten álló egyén ellensúlyoz
Egy 400-as szinten álló egyén ellensúlyoz

70 millió 200-as alatti szinten állót
10 millió 200-as alatti szinten állót.
750 ezer 200-as alatti szinten állót.
400 ezer 200-as alatti szinten állót.
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Egy 300-as szinten álló egyén ellensúlyoz

90 ezer 200-as alatti szinten állót.

Tizenkét 700-as szinten álló egyén megfelel egy-egy 1000-es szinten lévő avatárnak.
(A Földön jelenleg [1995] 12 olyan személy él, akik a 700-as értéken kalibrálhatók.) [2001-ben
körülbelül 22 ember volt 700-as vagy magasabb értéken, közülük 20 ember a 800-as értéken vagy
afelett, 10 ember a 900-as vagy annál magasabb szinteken, és egyetlen bölcs állt 990 feletti értéken.
2006 májusában csak 6 ember volt a 600-as érték felett: 3 ember 600 és 700 között, 1 ember 700 és
800 között és 1 ember 900 és 1000 között.]
Ha nem létezne ez a fajta ellensúlyozás, az emberiség pusztán az ellenállásba nem ütköző
negativitásának mérhetetlen tömege miatt elpusztítaná önmagát.” (David R. Hawkins)
"A módszer [tudat kalibráció] gyakori használatának köszönhetően az igazsággal és hamissággal
szembeni spirituális vakság helyét átveszi az egyre erősebbé váló intuitív "látás"." (David R.
Hawkins)
"K: Nem kockázatos a tudatos elme intuíciójára hagyatkozni? V: Az egónak úgy tűnik, hogy
kockázatos. Most már azonban van egy megbízható eszközünk, amellyel enyhíthetők az ego félelmei
és kételyei. Az izomteszt bármikor a rendelkezésünkre áll az igazság kiderítésére, segítségével
pillanatok alatt kideríthető, hogy valami igaz vagy hamis. A teszthez egyáltalán nincs szükség
gondolati folyamatokra, sőt, tulajdonképpen az elmét teljes mértékben kikerüli. A válasz teljesen
független a vizsgálati alany elméjétől, valójában a kijelentést ki sem kell mondani. Egyszerűen lehet
rá úgy gondolni, mint egy képre. Lényegében az egész jelenség csak az energiák szintjén zajlik. A
kijelentés energiamintaként jelenik meg a tudatmezőben, amely az igazság jelenlétére
automatikusan reagál. Nagyon gyakran előfordul, hogy olyan válasz születik, amely mind a
vizsgálatot végző személy, mind a vizsgálati alany egyéni meggyőződéseivel teljes ellentétben áll. Az
izomteszt meglehetősen figyelemre méltó ajándék, mivel anélkül enged hozzáférést a magasabb
tudatszintekhez, hogy személyesen kellene átmennünk azon a hosszú folyamaton, amelynek a
végén a spirituális tisztánlátás adja meg ugyanazt a választ. Az izomtesztelés célravezető és értékes,
mert leellenőrizhető vele az intuíció. Határozatlanság és kétely esetén döntő fontosságú eszköz,
valamint arra is alkalmazható, hogy kiderítsünk dolgokat.” (David R. Hawkins)
"Az izomtesztelés hasznos a kutatáshoz, de egyáltalán nem lényeges a megvilágosodáshoz. Tehát
ha nem működik neked, akkor felejtsd el!" (David R. Hawkins)
Az eddig kalibrált legmagasabb szintű írások:
(A magyar és egyéb fordítások valamilyen mértékben eltérően kalibrálnak.)
1000: Biblia / Ószövetség / Tízparancsolat
999,8: David R. Hawkins: Én
980: David R. Hawkins: A Mindenség Szeme (A Valódi Én hatalma)
970: Upanisádok
970: Védák
965: David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása
955: David R. Hawkins: Isten Jelenlétének felfedezése
965: Buddha: Függő keletkezés
955: Jézus: Hegyi beszéd
935: David R. Hawkins: Truth vs. falsehood
910: Bhagavad-Gita
905: Zohár
880: Nikaia–konstantinápolyi hitvallás
880: Újszövetség (George Lamsa verzió, a Jelenések könyvét kihagyva)
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850: David R. Hawkins: Erő kontra erő (2012)
850: Huang-po írásai
840: Dhammapada
810: Biblia (George Lamsa verzió, kihagyva az Ószövetség és a Jelenések könyve, de benne
hagyva a Teremtés könyvét, a Példabeszédek könyvét és a Zsoltárok könyvét)
810: Válmíki: Rámájana
795: Bódhidharma írásai
780: Lótusz szútra
780: Szíb szútra
750: David R. Hawkins: Reality, Spirituality and Modern Man,
740: Patandzsali jóga-szútrái
740: Ádi Sankarácsárja írásai
730: Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata
720: Niszargadatta Mahárádzs: Én Az vagyok
720: Ramana Maharsi írásai
720: Mózes de León írásai
720: Ávilai Szent Teréz írásai
710: Kalkuttai Szent Teréz (Teréz anya): Prayer: Seeking the Heart of God
705: Rigvéda
705: A tudatlanság felhője
700: Mohamed: Korán
700: Gyémánt szútra
700: Omár Kháyyám: Rubáiyát
699: Lukács Evangéliuma
665: Midrás
665: Jehuda Hanászi: Misna
660: Tamás Evangéliuma
660: Biblia / Ószövetség / Teremtés könyve (George Lamsa verzió)
655: Abhinavagupta írásai
650: Biblia / Ószövetség / Zsoltárok (George Lamsa verzió)
645: Aggáda
640: Magdeburgi Mechthild: Das fließende Licht der Gottheit
640: Johannes Tauler írásai
640: Biblia / Újszövetség (King James verzió)
635: Vijnana Bhairava
635: Rámakrisna Paramahansza írásai
610: Szvámi Vivékánanda írásai
610: Lao-Ce: Tao te King
605: Kabbala irodalom
605: Sri Aurobindo írásai
605: Sri Swami Satchidananda írásai
605: Keresztes Szent János írásai
600+: Biblia / Ószövetség verseinek 20%-a (egyébkén az Ószövetség: 190)
600: A csodák tanítása Munkafüzet
600: Yang Hee Lee: Omniology (Holoscopic Science): Secret Of Cosmos
600: Eckhart mester írásai
(Kiemelt forrás: https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Buchtipps.)
Néhány talán megdöbbentő eredmény:
IGAZ:
- létezik végtelen számú emberi élet
- az ember képes prána energián élni
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- őrangyalok
- angyalok emberi testben
- Jézus 33 csodája
- Apostolok csodái
- Jézusnak nem voltak előző emberi életei
- Jézus 1000-es, maximális emberi szinten született
- a történelem során első alkalommal folyik spirituális kutatás
- az okok száma bármely eseményt tekintve végtelen [valamint “semminek sincs oka”: 999]
HAMIS:
- az ember állatként inkarnálódhat
- a globális felmelegedést a környezetszennyezés okozza [ez csak kevesebb, mint 1%-ban okolható,
valójában a Nap mágneses aktivitása okozza]
- léteznek UFO-k, földönkívüli lények a földi síkon
- Ősrobbanás elmélet
- eredendő bűn koncepciója
1000: az igazság kizárólag az azzal való azonosság által igazolható, nem pedig az arról való tudás
[ismeret] által
499: a valóság kimutatható és mérhető
Tudat kalibrációs eredmények:
- források megjelölése nélkül, angol nyelven:
http://www.ccrtblog.com/full-list/?v=920f83e594a1
- források megjelölésével, német nyelven:
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable
- néhány 455 fölötti egyén/tanító (táblázatokban):
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/ListTrueTeachers
- néhány elbukott egyén/tanító (táblázatban):
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/ListeDerBW-Stuerze?from=Hawkins.ListeDerBW-St%C3%BCrze
(Az oldalakon előfordulhat hibás eredmény.)
'A tudatszintek és a boldogság mértéke közötti összefüggés' táblázat:
David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása, 32. oldal.
'A tudatszintek és a társadalmi problémák közötti összefüggés' táblázat:
David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés, 29. oldal.
KÖNYV a tudatszintek részletes jellemzőiről:
David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása.
KÖNYV (többek között) a tudat kalibrációról:
David R. Hawkins: Erő kontra erő.
KÖNYV, amely a kalibrációval történő tudatkutatásra jelentős mértékben hivatkozik:
David R. Hawkins: Valóság, spiritualitás és a modern ember.
KÖNYV, amely a legtöbb kalibrációs eredményt tartalmazza:
David R. Hawkins: Truth vs. falsehood (magyar nyelven még nem elérhető).
A tudat kalibráció módszeréről:
- http://www.hawkins-tanulocsoport.hu/pelda-oldal/a-tudati-szintek-kalibralasa/
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- https://www.facebook.com/notes/david-r-hawkins-kalibr%C3%A1ci%C3%B3stanul%C3%B3csoport/a-tudati-szintek-kalibr%C3%A1l%C3%A1sa/895126513990244/
- https://www.facebook.com/notes/david-r-hawkins-kalibr%C3%A1ci%C3%B3stanul%C3%B3csoport/kalibr%C3%A1l%C3%A1s-izomtesztel%C3%A9s/895133500656212/
- Legrészletesebben pedig a könyvek végén, pl. az Én című könyv C függelékében (525-535. o.)
Lehetőség a tudat kalibráció csoportos gyakorlására és kalibrációs kérésekre:
https://www.facebook.com/groups/895115320658030/.

-- VEGETARIANIZMUS -Hawkins volt vegetáriánus egy kezdeti életszakaszában.
"A valódi aszketizmus az igazsághoz való szoros elkötelezettséget jelenti, és ez a szellemből jön,
nem a testből. Jámbor, toprongyos, éhező, csont és bőr létezőnek lenni öntömjénezés és semmi
köze a Valósághoz. A 'test megtisztítására' fókuszálni, a mindenféle 'méreganyagoktól' való
'megtisztítással' egyetemben, figyelemelterelés. A megtisztulás azt jelenti, hogy megtisztítjuk az
elmét az illúzióitól, kötődéseitől, a spirituálisnak hitt klisék szajkózásától. A mennyország nem
korlátozódik a vegetáriánusokra. Jobb húst enni és megvilágosodni, mint istenfélő módon elkerülni,
mondván az 'nem spirituális'. Az emberi test hús. Minden oroszlán tudja ezt." (David R. Hawkins)
"A vegetarianizmus 205-re kalibrál, tehát integritással rendelkezik. Amíg azt hiszed, hogy megölsz
valamit, azzal hogy húst eszel, addig nem kellene húst enned. Minden egyes élet, minden egyes
dolog az Életet szolgálja." (David R. Hawkins)
"A szex, a pénz, a táplálkozás és a többi fizikai túléléshez szükséges kifejezési mód 200-205 körül
kalibrál. Ezek alapvetően semlegesek az élettel és minimális erővel rendelkeznek, ha egyáltalán
rendelkeznek. A mögöttes szándékok határozzák meg a következményeiket." (David R. Hawkins)
"Ha a vegetarianizmus az Istenhez iránti odaadás cselekedete/megnyilvánulása, akkor máshogy
(magasabban) kalibrál, mint egyébként." (David R. Hawkins)
"Ami feladja az életét egy magasabb rendű életért karmikus érdemben részesül és a magasabb
rendű életté válik. Az amerikai őslakosok, akik kioltottak egy állati életet értették ezt. Látták az állat
attraktormezőjét és a magasabb rendű élet kedvéért öltek, megszentelve tettüket. Az állat pedig az
áldozat folytán elnyerte az érdemet a magasabb rendű életre." (David R. Hawkins)
"A tehénnek teszek szívességet. Ha nem ennénk steaket nem volna kint egyetlen tehén sem, a több
millió tehén nem élne. Minden azon múlik, hogy milyen kontextusba helyezed. Szolgálhatod az életet
annak elfogyasztásával. A Rigvédában található, hogy az élet minden egyes szintje feláldozható a
magasabb szinteknek.** Így megjutalmazod az állatot... azáltal, hogy megeszed, engeded egy
magasabb tudatszintre jutni… Határozottan megáldod az állatot. Tehát attól függ, hogy hogyan
szeretnél tekinteni erre [húsevésre]." (David R. Hawkins)
** "A Rigvéda azt tanítja, hogy ami feladja az életét egy magasabb élet [magasabb szintű életforma]
számára, az megkapja a karmikus jogot, hogy azzá a magasabb életté váljon. … Feláldozni, vagyis
átadni [önátadás]." (David R. Hawkins)
"A megértés az aktuális tudatszinten jelenik meg, amelyben a kérdés megjelent, nem pedig
amelyben a válasz. Ebből adódóan ugyanarra a kérdésre számos válasz lehetséges, mert a kérdés
mögötti szándék - a tudatszint, amely megjelenik, alkotja a kontextust, tehát nincs egy abszolút
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(minden körülmények között helyes) válasz. A kérdés és a válasz állandóan változik, annak
függvényében, hogy hogyan tekintesz rá, milyen kontextusba helyezed, ki kérdezi, mikor, milyen
térben, milyen kontextusban... Egy szinten mondjuk helytelen lenne húst enni, míg egy másik szinten
helytelen lenne nem enni húst, és megint egy másikon ez teljesen irreleváns." (David R. Hawkins)
"Amikor az „élet” nincs jelen, ezek a jelenségek megszűnnek. Mind a szívverés, mind az
agyhullámok csupán csak következményei az élet jelenlétének, egyik sem maga az élet, hiszen az
megfoghatatlan. Amikor az „élet” elhagyja a fizikai testet, akkor is követni tudjuk a jelenlétét, és meg
tudjuk állapítani azt, meg tudunk bizonyosodni arról, hogy az életenergia léte megszakítás nélkül
folytatódik. Maga az élet nem pusztítható el. Ha nyomon követjük az életenergiát, megfigyelhetjük,
hogy miután elhagyja a testet, ugyanazon a kalibrálható tudatszinten folytatja létét, mint annak
előtte.” (David R. Hawkins)
"Hitre van szükség annak elfogadásához, hogy az élet törvénye – akárcsak az energia vagy az
anyag elpusztíthatatlanságának törvénye – szavatolja annak folytatását. Akárcsak az anyag és az
energia, az élet sem pusztítható el, csak formát vált. (Ennek az állításnak a kalibrációs szintje 1000.)
Következésképpen a halál valójában csak a test elhagyását jelenti, az identitás érzése azonban
folytonos. Az „én-érzés” állandó, a fizikai testtől való elválás után is folytatódik. Lennie kell tehát
„valakinek”, aki továbbmegy a mennyországba vagy más világokba, illetve, „aki” azt választja, hogy
újra testet ölt. (Ennek az állításnak a kalibrációs szintje ugyancsak 1000.) A lélek fejlődése számára
fontosak a fizikai lét során megtanult leckék, a testet öltés azonban csak egy fejezet. Ezért azok,
akiknek volt testen kívüli vagy halálközeli élményük, felkészültebbek. Az odaadás, a remény és a hit
segítségével a félelmet derűlátás, várakozás, valamint a Béke és a Szeretet isteni tartományához
való vonzódás váltja fel." (David R. Hawkins)
"Az életet magának az életnek a forrása tartja fenn, ami örök. ... Maga az élet nem szűnik meg, csak
formát vált. Az élet Forrása és lényege Isten, aki nem pusztítható el. Forrásunkat nem veszíthetjük el.
A halál egy történetsor egyik fejezetének vége, ami akkor ér véget, amikor az ego-szerző átadja azt
forrásának." (David R. Hawkins)
"Ráeszméltem, hogy a valódi Én mindig létezett és mindig is létezni fog, és hogy a létet semmi sem
tudja veszélyeztetni." (David R. Hawkins)
"A Teremtés Teljességében nincs elkülönülés, ezért a teremtmény nem választható el a Teremtőtől."
(David R. Hawkins)
"Mi nem a drámát eljátszó villódzó képek vagyunk a vetítővásznon, hanem maga a vászon – az élet
kibontakozó filmjének ítélkezésektől mentes tanúja, kezdet és vég nélkül, potenciáljában végtelen.
Ezek az egyre csak mélyülő ráébredések igaz természetünkre előkészítik a táptalajt a Tudat Végső
Felismeréséhez: Azonosságát Magával Istennel." (David R. Hawkins)
"Az élet számára a halál csak annyira lehetséges, mint amennyire az árnyék elpusztítja a fényt. ... Az
életnek, Istennek, az Igazságnak vagy a Valóság Teljességének nincs ellentéte." (David R. Hawkins)
1000: az életet nem lehet megsemmisíteni, csak formailag megváltoztatni
HAMIS: az ember állatként inkarnálódhat
IGAZ: az ember képes prána energián élni
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- "Helyes" cselekedet
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VIDEÓ:
- Kérdezzük meg a tehenet!
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/628702000532936/?hc_location=ufi

-- VILÁG MEGVÁLTOZTATÁSA –
"Hogy a világtól függetlenné válhassunk, együttérzőnek és elfogadónak kell lennünk." (David R.
Hawkins)
"Az ego legbelül felsőbbrendűnek tekinti magát, ezért elvárja, hogy előnyben részesüljön, hogy
elvárásaival egyetértsenek, és hogy vágyai preferenciái figyelembevételével teljesüljenek." (David R.
Hawkins)
"Ha figyelmünket a szubjektív résztvevőről a megfigyelőre helyezzük át, akkor láthatjuk, az egós
állásfoglalásként megnyilvánuló elvárások narcisztikus hangsúlyozását, ami az egyént ingerlékeny
vagy haragra hajlamos személlyé teszi. A dühös ember titkon jogosultnak érzi magát arra, amit akar,
és lehetetlen elvárásai vannak az élettől. ... A dühös emberben rejlő kisgyerek kirohan az élet
igazságtalansága ellen, ami tulajdonképpen a sértődékeny, elkényeztetett gyermek észlelése. A
narcizmus kelti azt a meggyőződést, hogy megérdemeljük azt, amire vágyunk, mert az ego
narcisztikus központját csak túlméretezett önteltsége foglalkoztatja. Amikor a kisgyerekben feldereng,
hogy a világmindenséget nem érdeklik az ego elvárásai, akkor feldühödik, és haragja személyes
konfliktusok sémáját ölti magára. A harag aztán a mások feletti kontroll hiábavaló kísérletévé válik,
akiket manipulációja tárgyává vagy frusztrációja felelősévé tesz. A harag kialakulása ellen a legjobb
védekezés az, ha másokat egyenrangúnak tekintünk, csökkentjük elvárásainkat, és az alázat révén
lemondunk igényeink kielégítéséről Isten javára." (David R. Hawkins)
"Emberek azt gondolják, hogy azért mérgesek, mert a másik undok. Nem! Azért mérgesek, mert a
Szeretet kifejezését várja el a másiktól, és a Szeretet nem jutott kifejezésre." (David R. Hawkins)
"A felsőbbrendű magatartás 190-en kalibrál, ezért ellentmondásos és ellenségeket szül." (David R.
Hawkins)
“A negativitás nem a helyzetekben vagy az eseményekben keresendő, hanem abban, ahogyan látjuk
azokat, és ahogyan reagálunk rájuk. Ha a negatív érzéseket tudomásul vesszük és elengedjük,
akkor a helyzet is hirtelen más színben fest, és ami addig lehetetlennek tűnt, most könnyedén
kezelhető, megoldható, sőt egészen hasznavehető lesz.” (David R. Hawkins)
A tudatszintnek és az aktuális érzelmi állapotnak megfelelő az észlelés és a reakció.
1. PÉLDA: az észlelés változása
"Képzeljünk el egy csavargót az utcasarkon. Felkapott, nagyvárosi negyedben egy impozáns, ódon
stílusú ház sarkának támaszkodva szakadt öltözékű öregember álldogál. Nézzük meg őt az egyes
tudatszintek nézőpontjából, és figyeljük meg a különbségeket!
Szégyen: A csavargó egy koszos, gusztustalan, szégyenletes valaki.
Bűntudat: Őt hibáztatják állapotáért. „Megérdemli a sorsát, valószínűleg amúgy is lusta semmirekellő,
aki kihasználja a hajléktalanoknak nyújtott segítséget.”
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Apátia: A sorsa kétségbeejtőnek tűnik. Ő a terhelő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a társadalom
semmit sem tud tenni a hajléktalanság ellen.
Bánat: Az öregember tragikus, barátok nélküli elhagyatott alaknak látszik.
Félelem: Valószínűleg fenyegető jelenségnek látnák, aki veszélyt jelent a társadalomra. Talán
rendőrt kellene hívniuk, mielőtt valami bűncselekményt követ el.
Vágy: Nyugtalanító problémát testesíthet meg: „Hát miért nem tesz már valaki valamit?”
Harag: Az öregember talán erőszakosnak tűnik, de az is lehet, hogy dühösek leszünk, amiért
létezhetnek ilyen állapotok.
Büszkeség: Kínos jelenségnek tűnhet vagy olyasvalakinek, akiből hiányzik az önmaga jobbá
tételéhez az önbecsülés.
Bátorság: Talán késztetést érzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy van-e a közelben
hajléktalanszállás, hiszen szegény fickónak csak egy állás kell és egy hely, ahol meghúzhatja magát.
Pártatlanság: A csavargóban nem látunk semmi különöset, sőt talán kissé érdekesnek tartjuk. „Élni
és élni hagyni” – mondhatnánk, hiszen nem árt senkinek.
Hajlandóság: Talán úgy döntünk, hogy odamegyünk, hátha fel tudjuk vidítani az öreg fickót a sarkon;
esetleg vállaljuk, hogy önkéntes munkát végzünk a helyi jótékonysági egyletben.
Elfogadás: A sarkon álló férfi felkelti érdeklődésünket. Valószínűleg érdekes történetet mesélhetne;
kiderülhet, hogy talán olyan okok miatt jutott idáig, amelyeket soha nem érthetünk meg.
Ésszerűség: A gazdaság és a társadalom jelenlegi betegségének a tünetét látjuk benne, netán egy
kitűnő alanyt mélylélektani vagy szociológiai tanulmányhoz.
Szeretet: A magasabb szinteken az öregúr nem csupán érdekesnek kezd tűnni, hanem kimondottan
barátságosnak, majd pedig szeretetre méltónak is.
Béke: Saját énünk ideiglenes kifejeződéseként ismerjük fel.
Ha odamennénk hozzá, a csavargó a tudatszintünktől függően reagálna. Egyesek mellett
biztonságban érzi magát, mások társaságában rémült vagy csüggedt lesz. Akad, aki feldühíti, és
olyan is, akinek jelenléte jó kedvre deríti. Így egyeseket szíve szerint elkerülne, másokat örömmel
üdvözölne. (Ezért mondják, hogy minket tükröz az, akivel találkozunk.) Ennyit arról, hogy miként
határozza meg tudatunk azt, amit látunk, amit tapasztalunk. Ugyanígy az is igaz, hogy miután ezt az
elmeszüleményt az előttünk lévő valóságra illesztettük, olyan módon fogunk reagálni rá, ahogyan azt
az észlelésünk szintje meghatározza. A külső események meghatározhatják a körülményeket, de az
ember reakciójának tudati szintjét nem befolyásolják." (David R. Hawkins)
"Amint azt láttuk, a stresszre való hajlam, illetve a sérülékenység közvetlen kapcsolatban áll érzelmi
világunk általános szintjével. Minél magasabban kalibrálunk a tudattérképen, annál kevésbé adunk
stresszreakciót. Megvizsgálhatunk egy a hétköznapok során gyakran előforduló egyszerű incidenst,
hogy szemléltessük a reagálásbeli különbségeket
[2. PÉLDA: a reakció változása]
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Vegyük például azt az esetet, hogy éppen leparkoltuk a kocsinkat, és amikor kiszállunk, valaki tompa
csattanás kíséretében nekitolat. A lökhárító és az első sárvédő is behorpadt. Lássuk, mit
mondanának a különböző tudatszintek ebben a helyzetben.
Szégyen: „Milyen kínos! Olyan béna sofőr vagyok, még parkolni sem tudok. Soha semmire sem
leszek jó.”
Bűntudat: „Ezt jól megérdemeltem. Hogy én milyen ostoba vagyok! Ügyesebben kellett volna
parkolnom.”
Apátia: „Miért van ez? Mindig ilyenek történnek velem. Amilyen a formám, még a kárt sem fogom
tudni behajtani. Semmi értelme beszélni vele. Csak beperelne. Az élet pocsék.”
Bánat: „Összetörtem az autót. Már sosem lesz ugyanolyan. Az élet kemény. Egy rakás pénzt fogok
most elveszíteni.”
Félelem: „Ez a pasas biztosan tajtékzik. Attól tartok, még megüt. Nem merek ellenkezni, még a
végén beperel. A kocsi sem lesz már a régi. Az autószerelők meg állandóan átvernek. A biztosító
úgysem akar majd fizetni, és a végén ott maradok egyedül a csávában.”
Vágy: „Ezen még kereshetek is. Azt hiszem, úgy kéne tennem, mint akinek megsérült a nyaka. A
sógorom ügyvéd, kiperli a vagyonából. Kárbecslést majd egy drágább helyről szerzek be, a kocsit
pedig egy olcsóbb helyen javíttatom meg.”
Harag: „Átkozott idióta! Móresre tanítom ezt a pasast. Megérdemelné, hogy orrba vágjam. Ezért
bűnhődni fog, kiperlem a vagyonából. Forr a vérem. Szétvet a düh. Meg tudnám fojtani ezt a
szemetet!”
Büszkeség: „Hát miért nem figyelsz oda, te ostoba! Istenem! A világ tele van ilyen kétbalkezes
barmokkal! Hogy merészeli összetörni az autómat! Mit képzel, ki ő? Valószínűleg olcsó biztosítást
kötött; hála Istennek, az enyém a legjobb.”
Bátorság: „Nos, mindkettőnknek van biztosítása, megírjuk a betétlapot és majd elintézem.
Kellemetlen, de majd megoldom. Beszélek a sofőrrel, és bíróság nélkül, egymás közt elintézzük.”
Pártatlanság: „Ilyen dolgok előfordulnak. Nem vezethetsz évente 30 000 kilométert koccanás nélkül.”
Hajlandóság: „Hogyan tudnám valamelyest megnyugtatni ezt a pasast? Nem kellene rosszul éreznie
magát emiatt. Szépen kitöltjük a betétlapot, és ennyi az egész.”
Elfogadás: „Lehetett volna sokkal rosszabb. Legalább senki sem sérült meg, csak anyagi kár
keletkezett. Majd a biztosító elintézi. A pasas, gondolom, zaklatott. Persze ez csak természetes. Az
ilyen dolgokról senki nem tehet. Hála Istennek, nem én irányítom a világegyetemet. Ez csak egy apró
kellemetlenség.”
Ésszerűség: „Nézzük gyakorlatiasan. Szeretném minél gyorsabban elintézni, hogy mehessek a
dolgomra. Mi a probléma leghatékonyabb megoldása?”
Szeretet: „Remélem, nem túl ideges. Majd megnyugtatom. Áh, nyugalom, nincs semmi baj – mondja
a másik sofőrnek. – Mindkettőnknek van biztosítása. Tudom, milyen ez, velem is előfordult már. Csak
egy apró horpadás volt, és egy nap alatt meg is javították. Ne aggódjon! Ha nem akarja, ne töltsünk
ki betétlapot. Megegyezhetünk másképp is, és akkor nem emelkedik a biztosítási díja.” Majd az
emberi bajtársiasság jegyében vállára téve a kezét nyugtatja a zaklatott sofőrt: „Rá se rántson!”
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Béke: „Hát micsoda véletlen! Épp meg akarom javíttatni a lökhárítót, furcsán zörög, és már volt rajta
egy horpadás. És most ingyen meg tudom javíttatni. Mondd csak, te nem Gyuri sógora vagy? Pont
téged kerestelek. Volna egy nagyobb munka, és azt hiszem, te alkalmas vagy rá. Mindketten jól
járnánk. Úgy látom, te el tudnád végezni nekünk a háttérmunkát. Mit szólnál ahhoz, ha egy csésze
kávé mellett mindent megbeszélnénk? Apropó, itt vannak a biztosítási adataim. Nem mondod, hogy
ugyanannál a cégnél van biztosításunk! Micsoda véletlen! Minden a lehető legjobban alakul. Semmi
gond.” (A koccanást máris elfelejtette, és dudorászva elsétál újdonsült barátjával.)
A fentiek éppen azt szemléltetik, amit boncolgatunk. Mi magunk teremtjük a feszültséggel teli
reakciókat, méghozzá annak következményeként, amit az elménkben tartunk. Az elfojtott érzések
meghatározzák a hitrendszereinket, valamint az önmagunkkal és a másokkal kapcsolatos
észlelésünket. Ezek szó szerint történéseket és véletlen eseményeket teremtenek a világban, amiket
aztán megfordítunk, és a reakcióinkért hibáztatunk. Ez az illúziók önmegerősítő rendszere. Erre
utalnak a felébredett bölcsek, amikor azt mondják, hogy „egy illúzióban élünk”. Mindössze a saját,
világra vetített gondolatainkat, érzéseinket és hiedelmeinket tapasztaljuk meg, és ezek hozzák el azt,
amit megtörténni látunk.
A legtöbb ember alkalomadtán mindegyik tudatszintet megtapasztalja, de általában hajlamosak
vagyunk hosszabb ideig főként az egyik vagy a másik szinten működni. Az emberek zömét teljesen
leköti a túlélés, és annak kifinomult formái, ezért elsősorban a félelem, a harag és a gyarapodás
vágyát tükrözik. Még nem tapasztalták meg, hogy a szeretetteljesség a leghatékonyabb túlélési
eszköz." (David R. Hawkins)
"Mindenki szabadon választhat. Nem az eső dönti el, hogy örülünk neki, vagy csalódottak leszünk
miatta." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Az észlelést az igazlátás váltja föl, ami lehetővé teszi minden létező eredendő értékének a
tudatosítását. A szeretet isteni minőség, és mint ilyen, a Lényegre, tehát mások szeretetre méltó
voltára világít rá. ... Az ítélkezéstől való megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét,
mint ahogy az is, ha lemondunk a másokkal szemben támasztott elvárásainkról. ... A szeretet
akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R. Hawkins)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
"Megtanuljuk, hogy az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk
minden létező értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét.” (David R. Hawkins)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
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"Az életre való minden reagálás szubjektív. Semmi szörnyű, izgalmas, szomorú, jó vagy rossz nem
történik. ... A Valóságban nincsenek események; nincs kezdet, és nincs vég. A vászon csendes,
mozdulatlan, és nem zavarja a rávetített film. Az ember valósága a kontextus, nem pedig a tartalom.
Az élet egysége az érzékelés számára sokfélének tűnik." (David R. Hawkins)
"Válasszuk azt, hogy nem csinálunk nagy ügyet semmiből, legyünk jóindulatúak, megbocsátók,
könyörületesek, és szeressük feltétel és kivétel nélkül az élet minden kifejeződési formáját,
önmagunkat is beleértve. Összpontosítsunk az önzetlen szolgálatra és a minden teremtmény iránti
szeretetre, figyelmességre és tiszteletre." (David R. Hawkins)
"Nem reális, végső soron pedig káros is azt hinni, hogy másoknak a mi személyes standardjaink,
erkölcsünk és életviteli szabályaink szerint „kell” élniük, és a valóságot a mi értelmezésünkben „kell”
látniuk. A kivetített erkölcsbírálat mindig azt hangoztatja, hogy „kell”, ami gyakran nehezteléshez,
gyűlölködéshez, ellenségeskedéshez, sőt dühös megtorláshoz – és persze háborúhoz – vezet.
(Például a naiv amerikai úgy gondolja, hogy minden más nemzetnek demokratikusnak „kell” lennie.)
Az alternatíva a szokásos ítélkezés kísértésének elutasítása, amelynek eredménye a belső béke."
(David R. Hawkins)
"Nem kell ráerőltetni másokra a szemléletünket. A kényszerítésnél és mások torkon ragadásánál
sokkal meggyőzőbb lehet a saját példánk. Nem azzal gyakorlunk hatást másokra, amit mondunk,
vagy aminek a birtokában vagyunk, hanem inkább azzal, amilyenek vagyunk..." (David R. Hawkins)
"Emberi gyengeségből fakad a vágy, hogy előírjuk mások viselkedését, és ezért hatalmas árat
fizetünk. A kényszerítés és a büntetés erejébe vetett hit önigazoló, hajlíthatatlan, és nem hatnak rá
az érvek." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
“Ahogy Buddha mondta, valóban ritkaság és rendkívüli szerencse, hogy embernek születtünk. Még
ritkább hallani az Igazságról, és még ennél is ritkább az Igazságra (Megvilágosodásra) törekedni.”
(David R. Hawkins)
“Egy nagy tanítást pusztán hallani is spirituális érdem következménye, és még ennél is üdvösebb e
tanítás szerint cselekedni. A Buddha állítólag azt mondta: „Ritka esemény a mindenségben emberi
életre születni. Ennél is nagyobb ritkaság a dharmáról hallani. Még ennél is nagyobb ritkaság a
tanításokat elfogadni. Még ennél is nagyobb ritkaság a tanítások szerint cselekedni. És még ennél is
nagyobb ritkaság megvalósítani a tanítások igazságát." A megvilágosodásról hallani önmagában is
az egyik legkivételesebb ajándék. Aki hallott már róla, soha többé nem éri be mással.” (David R.
Hawkins)
"Az emberi élet óriási értéke, hogy maximális lehetőséget biztosít a spirituális fejlődésre.” (David R.
Hawkins)
"A léleknek hosszú földi időre van szüksége a fejlődéshez, mialatt időnként növekedés és javítások
végett újra és újra testet ölt a Föld spirituális műhelyében. Amikor már minden javítás megtörtént, a
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földi élet elveszíti értékét és vonzerejét, és az emberi tartományban való újra megszületés nem
következik be." (David R. Hawkins)
"Ez a világ olyan spirituális műhelynek tekinthető, amelyben a múlt hibáinak következményei
átdolgozhatók úgy, hogy "remélhetőleg ezúttal mást fogunk választani"." (David R. Hawkins)
"Az emberi világ tehát a lehetőségek purgatóriumszerű tárháza, amelyben a legkegyetlenebbtől az
emelkedettig, a bűnözési hajlamtól a nemeslelkűségig, a félelemtől a bátorságig, a kétségbeeséstől a
reményig és a kapzsiságtól a jótékonyságig minden alternatíva adott. Ezért, ha az emberi
megtapasztalás célja a fejlődés, akkor ez a világ pont úgy tökéletes, ahogy van." (David R. Hawkins)
"Bár az integritás és a kollektív intelligencia elősegíti a túlélést és a boldogságot, egyik sem
szavatolja a mindentudást, és nem nyújt teljes védelmet a tévedések és hibák ellen. Az emberiség
egészében az evolúció útját járja, és a földi élet nem a mennyország. Az ember földi életének
természetéből fakadó értéke az, hogy a spirituális fejlődés maximális lehetőségét biztosítja a
választásaink révén történő szabad akarat által. Így az emberi élet a lehető legnagyobb lehetőséget
jelenti negatív tulajdonságaink meghaladására, és arra, hogy érdemeket szerezzünk. Mind az
egyéni, mind a kollektív emberi korlátok elfogadása lehetővé teszi, hogy inkább béketűrők,
megbocsátók és együtt érzők legyünk, nem pedig ítélkezők. Az emberi fejlődés folyamata fokozatos
változás, ezért a tévedések és hibák elkerülhetetlenek. Az egyedüli valódi tragédia az, ha csupán
öregebbek leszünk, és nem bölcsebbek." (David R. Hawkins)
"A tévedések a tanulás és a fejlődés természetes, nem személyhez kötött következményei, és ezért
elkerülhetetlenek." (David R. Hawkins)
"A hibák kijavíthatók - a bűn hiba, és megbocsátható." (David R. Hawkins)
"A múltban elkövetett hibák és tévedések miatti fájdalom úgy szűnik meg, ha az „embernek lenni”
nevű tanulási folyamat részeként más összefüggésbe helyezzük ezeket." (David R. Hawkins)
"K: A társadalomban rendkívül eltérő szélsőségek figyelhetők meg. Hogyan kerülhetjük el az
ítélkezést? V: Az emberi életben az egyén és a csoport kollektív karmája egyaránt megmutatkozik,
ami minden választási lehetőséget kifejezésre juttat, a legsúlyosabbaktól a legboldogabbakig és a
legmagasztosabbakig. Ezért purgatóriuminak tekinthető olyan értelemben, hogy lehetőséget teremt a
"rossz" karma jóvátételére, arra, hogy az ítélkezés helyett a megbocsátás, a gyűlölet helyét a
szeretet vegye át. Szabadon dönthetünk másként is, és elutasíthatjuk az érdemek vagy a "jó" karma
felhalmozását. A tudat fejlődéséhez a lehetőségek széles skálájára és egy olyan játéktérre van
szükség, ami szinte korlátlanul nyújt alkalmat a fejlődésre. Ha az emberi élet nem más, mint a
tanulás folyamata, akkor a társadalom egy ideális iskola, ami számos tudatszint számára biztosítja a
fejlődés, az előrelépés, a rejtett dolgok azonosításának, értelmezésének és megértésének, valamint
a durvább leckék elsajátításának rendkívül széles skálán mozgó lehetőségét. Az ego rendkívül
konok, ezért gyakran tűnik úgy, hogy szélsőséges körülmények kellenek ahhoz, hogy felhagyjon
álláspontjával. Olykor milliók évszázadokon át megélt kollektív tapasztalata szükséges ahhoz, hogy
akár a legegyszerűbbnek és legnyilvánvalóbbnak tűnő igazságot is megtanulja, például azt, hogy a
béke jobb a háborúnál, és a szeretet jobb a gyűlöletnél. A tudatszint a spirituális akarat választásaitól
függ, így tehát a karma következménye és egyben meghatározó eleme. A szabad fejlődéshez olyan
világra van szükség, amely a legtöbb lehetőséget biztosítja a spirituális létrán való felfele vagy lefele
irányuló mozgáshoz. Ebből a szemszögből nézve ez a világ ideális, a társadalom pedig a
megtapasztalás lehetőségeinek széles választékát nyújtja. A szabadság lehetőséget ad arra, hogy
saját sorsunkat alakítsuk, és hogy a leglényegesebb spirituális alapigazságokat magunkévá tegyük.
Ahhoz, hogy "valódinak" tekinthető érdemeket vagy vétkeket gyűjtsünk, hittel és tapasztalatból kell
választanunk. Így még az illúzió is a spirituális fejlődést szolgálja, mivel abban a pillanatban
valódinak tűnik. Az emberi élet a lelket szolgálja. Látni a világot kevésbé fájdalmas, ha azt a
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legfelsőbb iskolának tekintjük, amelyben saját életünk révén nyerjük el a megváltást, és szolgáljuk
egymást." (David R. Hawkins)
“K: Melyik az a világkép, amely valószínűleg leginkább segítségére van a spirituális
tanítványnak/keresőnek? V: Feltételezze azt, hogy a világ valódi “célja” tökéletes, és ezt csak Isten
ismeri teljes egészében. Összességében véve tekintse semlegesnek a világot, de lássa meg benne
azt a jót, hogy optimális lehetőséget biztosít a spirituális fejlődésre és a tudatfejlődésre. Ez a világ a
megvilágosodás és az isteni kinyilatkoztatás iskolája, amely révén a tudat/tudatosság újból ráébred
forrására. Így tehát a megvilágosodásra való törekvés önmagában és mindentől függetlenül a világot
és Istent szolgálja.” (David R. Hawkins)
Az emberiség tudatszintje az alábbiak szerint alakult:
Buddha idejében: 90
Jézus idejében: 100
1400 és 1930 között: 185
1930 és 1987 között: 190
2006. október és 2007 vége között: 203
2003. október és 2006. február között: 207
2007 vége és 2009. július között: 204.
"K: Ez segít tisztázni Ramana Maharsi tanításait, aki szerint nem érdemes a világ megmentésével
próbálkozni, mert az a világ, amit mi látunk, nem is létezik. Ő azt javasolta, hogy a világot engedjük át
Istennek, mi pedig inkább összpontosítsunk az önvizsgálatra. V: Világosan megmondta, hogy a világ
külső megjelenése a kettősségen alapuló érzékelés és az ego természetéből adódó mechanizmusok
eredménye. A világban valójában csak különbségeket és preferenciákat láthatunk. Ha egy erdőt
nézünk, akkor nagy és kis fákat, hajlott és csavaros törzsű fákat látunk. Semmi értelme azért menni
az erdőbe, hogy megpróbáljunk kiegyenesíteni minden görbe fát. Semmi "baj" sincs a görbe vagy
kidőlni látszó fákkal." (David R. Hawkins)
"A legjobb hozzáállás nem a világ megváltoztatása, hanem annak megváltoztatása, ahogy a világot
érzékeled. Gondolj bele, hogy mennyi munkát megspórolsz!" (David R. Hawkins)
"Amiről lemondunk, az az akarás, az akarat. Így valójában az egész spirituális munka az egyéni
akarat átengedése Istennek, az egyéni akarat átengedése Istennek. "Azt akarom, hogy ez az oldal
győzzön, azt akarom, hogy az az oldal győzzön." Tehát akaratosság van. Amit az egyén átenged, az
az akaratosság, hogy a világnak másmilyennek kellene lennie, mint amilyen. Egyáltalán nincs indok
arra, hogy a világ másmilyen legyen, egyetlen indokunk sincs arra, hogy a világnak másmilyennek
kellene lennie, mint amilyen. Másmilyennek kellene lennie, mint ahogy érzékeled? Nos, így már más
a helyzet! A legjobb hozzáállás nem a világ megváltoztatása, hanem annak megváltoztatása, ahogy
a világot érzékeled. Gondolj bele, hogy mennyi munkát megspórolsz ezzel!" (David R. Hawkins)
"A személyes akarat feladása az Isteni Akarat javára (Bölcsesség) (vagy Gondviselésnek, Felsőbb
Erőnek) azt jelenti, hogy lemondunk az irányításról. Számíthatunk az ego ellenállására, ahogy kitalál
mindenféle kifogást, ellenérvet, félelmek sokaságát sorakoztatja fel annak érdekében, hogy
fenntartsa az illuzórikus kontrollt." (David R. Hawkins)
“…az elme nem a valóságot tapasztalja meg, hanem az észlelés képernyőjén látható, késleltetve
lejátszott felvételt.” (David R. Hawkins)
“Az ego eredendő szerkezete miatt természetéből adódóan képtelen különbséget tenni igaz és hamis
között, és az érzékelést összekeveri a valósággal.” (David R. Hawkins)
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“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Hogy békét hozz a Földre, törekedj arra, hogy a saját életed békéssé váljon." (Buddha - 1000)
"K: De nem kötelességünk az életben állást foglalnunk, például tiltakoznunk az igazságtalanság
ellen? V: A jelölt elméjének el kell kerülnie és el kell utasítania a csábítást. Később majd meglátjuk,
hogy semmit sem veszítettünk, mivel a csábítás is csupán egy másik illúzió. A jelölt felhagy a
véleményalkotás önteltségével és a világmegváltás feladatával. Belső spirituális fejlődésünk
értékesebb a társadalom számára, mint a tevékenykedés bármely formája. Az együttérzés szintje
áthatja az egész emberiséget és csendesen hozzájárul a bölcsességéhez." (David R. Hawkins)
"Mivel az érzékelt világ úgyis csak a kivetített értékek, feltételezések és értelmezések illúziója, semmi
értelme a „világ megmentésére” sietni. Az integritással rendelkező tanítvány azt választja, ami a
legfontosabbnak tűnik, a világnak adható legnagyobb ajándék pedig valójában spirituális fejlődésünk.
Ez azáltal következik be, amik vagyunk, és nem csak azáltal, amit teszünk. Az igazán nagyok
felbukkantak és eltűntek, és amit maguk után hagytak, az annak a következménye, amik voltak, és
amivé váltak." (David R. Hawkins)
"Légy Te magad a változás, amit a világban kívánsz látni!” (Gandhi - 760)
"Ha az elme boldog, akkor nem csupán a test, hanem az egész világ boldog lesz. Ez pedig csak úgy
lehetséges, ha az Ön-kutatás által megismerjük önmagunkat. Ha azt hisszük, megváltoztathatjuk a
világot anélkül, hogy megismernénk önmagunkat, az olyan, mintha ahelyett, hogy cipőt húznánk, az
egész világot be akarnánk fedni bőrrel, hogy ne törjék fel a kövek és a tövisek a lábunkat. Ha a fejed
fölé tartasz egy ernyőt, megvétheted magad a naptól, de befedheted-e az egész földet egy ruhával,
hogy elkerüld a nap sugarait?” (Ramana Maharsi - 720)
"Ha nem érted saját magad, mi értelme megpróbálnod megérteni a világot? Először magadon segíts,
az a lehető legnagyobb segítség, amit adhatsz. Egy jó embernek már a puszta jelenléte rengeteg jó
forrása. Egy gramm jóság többet ér, mint egy tonna elmélet arról, hogyan legyünk jók. Önmagunk
megreformálása elvezet a társadalmi reformhoz." (Ramana Maharsi - 720)
"Ha fel akarod ébreszteni az emberiséget, ébreszd fel saját magad; ha meg akarod szüntetni a világ
szenvedését, szüntess meg minden sötétséget és negativitást magadban. A legnagyobb ajándék,
amit adnod kell az a saját átalakulásod." (Lao-ce - 610)
"Először jöjjön a belső fegyverletétel, utána a külső.” (14. Dalai láma - 570)
"Tegnap okos voltam, ezért meg akartam változtatni a világot. Ma bölcs vagyok, ezért én magam
változom.” (Rumi - 550)
"Megtanuljuk, hogy nehézségeinkre a válasz bennünk rejlik. A belső akadályok elengedésével Énünk
igazsága felragyog, és megvilágítja a békéhez vezető utat. Egyéb spirituális tanítók is azt
hangsúlyozták, hogy személyes problémáinkra egyéni és kollektív szinten egyaránt a lelki béke az
egyetlen igazi megoldás: „Először jöjjön a belső fegyverletétel, utána a külső” (a 14. Dalai láma); „Te
magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban” (Gandhi). Az üzenet világos. Mivel mindnyájan
az egész részei vagyunk, amikor meggyógyítunk magunkban valamit, a világban is meggyógyítjuk
azt. Minden egyéni tudat energetikai szinten összeköttetésben áll a kollektív tudattal, ezért az egyén
gyógyulása kollektív gyógyulást von maga után. Talán dr. Hawkins lehetett az első, aki megkísérelte
megérteni ezen alapelv tudományos és klinikai vonatkozásait. A lényeges elem az, hogy önmagunk
megváltoztatásával a világot változtatjuk meg. Ahogy egyre szeretetteljesebbé válunk „odabent”, úgy
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veszi kezdetét a gyógyulás „odakint”. Ahogy a tengerszint emelkedése az összes hajót megemeli,
úgy emeli magasabbra az emberi szív feltétlen szeretetének ragyogása is az élet egészét.” (prof.
Fran Grace az Elengedés című könyv Előszavában)
"K: Mi az, amit ténylegesen tehetünk, hogy segítségére legyünk a világnak? V: Tegyük ajándékká az
életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig, mindenütt, minden
körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk mindenki iránt,
önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R. Hawkins)
"Amikor arra törekszünk, hogy másokat felemeljünk, a folyamat során mindenki emelkedik. Így tehát
adni önjutalmazó, mivel tulajdonképpen nem valaki "más" az, akinek adunk. Ezért minden kedves
gondolat és mosoly saját magunk és az egész világ hasznára válik." (David R. Hawkins)
"K: Nehezemre esik az elfogadás. Mit tanácsol? V: Tereld a figyelmedet arra, ami valóban lényeges:
a tapasztaltakra. Vannak napok, amikor esik az eső, máskor pedig süt a nap, és van úgy, hogy
felhős az ég. Az esőt ugyan nem tudod elállítani, de magadra vehetsz egy esőkabátot. Lehetsz
realista, és megteheted a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy száraz maradj. Az életnek
számtalan olyan vonatkozása van, amelyet nem tudsz megváltoztatni, de elengedheted az
elvárásaidat, illetve az igényt, hogy azok másmilyenek legyenek, mint amilyenek. Megfigyelhetjük
például, hogy mindig zajlik valamilyen háború a világ egy-egy pontján. Ezért a lelki béke érdekében
el kell fogadni, hogy a háborúskodás az emberi természet része, és a feljegyzett történelem során ez
mindig is így volt. Az emberiség a történelem 97 [vagy 93] százalékában háborúkat vívott." (David R.
Hawkins)
"Az ego mindent az oksági viszonyok kifejeződéseként lát, úgy észleli, mintha minden a
tökéletlenségből haladna a tökéletesség felé, a befejezetlenből a befejezett felé. A spirituális
látásmóddal észreveszed, hogy a dolgok a tökéletességből a tökéletességbe haladnak. Minden a
tökéletességből jön, és minden és minden, ami van már abban a pillanatban teljes. Minden az, ami,
önmaga teljessége, a teremtés e pillanatáig tartó kialakulásának következtében. És elkezded látni,
hogy nem a befejezetlenségből, hanem a befejezettségből a befejezettség felé halad minden, a
tökéletességből a tökéletességbe. Ez itt egy tökéletes vágás a kézfejemen, egy tökéletes
kifejeződése annak, ami történik, ez egy tökéletes heg, ami tökéletesen gyógyul, hogy aztán egy
tökéletes sebhely maradjon utána. Minden tökéletesen úgy van, ahogy annak rendeltetett, hogy
legyen, kiteljesítve akkori lehetőségeit. Tehát az ok-okozatiság helyett a megnyilvánulás folyamatát
kezded észrevenni. A világ egyáltalán nem az okság, hanem a megnyilvánulás világa. Minden, ami
van minden pillanatban rendelkezik egy bizonyos lehetségességgel. Tehát elkezded látni, hogy a
dolgok nem az okság, nem egy személyes "én" következtében történnek, hanem a lehetséges
nyilvánul meg valóságként. Annak megvalósulását, hogy a rózsa kinyílik és kihajtott rózsává válik
semmi nem okozza, semmi nem erőlteti, semmi sem dönti el. Annak lehetősége, hogy teljesen
kinyissa szirmait, már jelen van a rózsában, minden pillanatban. Az nem egy tökéletlen rózsa, ami
félig kinyílt, hanem egy tökéletesen félig kinyílt rózsa. Tehát átalakítod az élettel, a világgal és a
valósággal kapcsolatos észlelésed, azáltal, hogy észreveszed, minden tökéletes minden pillanatban.
Egyesek megkérdezik, hogyan lehetne javítani ezen a világon? Azt válaszolom: ne törődj vele. Ez a
világ tökéletes úgy, ahogy van. Nincs értelme javítani a világon, mert a világ úgy, ahogyan te látod,
nem is létezik. Én úgy nézek a világra, hogy ha a világ célja a karmikus haszna és a tudatosság
kifejlődése, akkor ez a világ tökéletes úgy, ahogyan van. Tökéletes. Ez a spirituális megértés egy
igen magas szintje." (David R. Hawkins)
"A valóságban minden magától, rajta kívül álló ok nélkül történik. Az összes dolog és esemény
Minden Létező teljességének megnyilvánulása, úgy, ahogy van, bármely pillanatban. Ha
teljességében látjuk, minden tökéletes minden pillanatában, és semminek sincs szüksége egy rajta
kívül álló okra, hogy az bármilyen formában is megváltoztassa. Az ego szembeállító szemlélete és
korlátozott látóköre felől tekintve a világ örökösen javításra és kiigazításra szorul. Ez a tévképzet
hiábavalóságként szertefoszlik. A Valóságban minden önmagától nyilvánítja meg lényegének
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eredendő sorsát, ehhez nincs szüksége semmiféle külső segítségre. Alázattal lemondhatunk a világ
megmentőjének szerepéről, amelyre az ego jelölte önmagát, és átengedhetjük ezt közvetlenül
Istennek. A világ, amelyet az ego lefest, saját tévképzeteinek és önkényes szembeállításainak
kivetítése. Ilyen világ nem létezik. Az alázat révén készségesen lemondunk arról, hogy
megpróbáljunk befolyásolni vagy megváltoztatni más embereket, élethelyzeteket vagy eseményeket,
feltételezett „javukat szem előtt tartva". A világ nem jó, nem rossz, nem is tökéletlen, és nincs
szüksége segítségre sem, hogy megváltozzon, mert látszata csupán saját elménk kivetülése. Ilyen
világ nem létezik.” (David R. Hawkins)
"Próbálva megváltoztatni a világot azt feltételezed, hogy jobban tudod, hogy milyennek kellene lennie
a világnak, mint Isten. ... Ez csak egy átmeneti bolygó." (David R. Hawkins)
"Az alázat beláttatja velünk, hogy az elme korlátozott, és nem tudhat mindenről, ami az események
hátterében áll. Ezt felismerve készségesen lemondunk mások hibáztatásáról és elítéléséről, és e
változás eredményeképpen hajlandóak leszünk lemondani a világ tapasztalatáról Isten javára.
Nyilvánvalóvá válik, hogy a világ nem igazán tart igényt személyes véleményünkre. Ha úgy döntünk,
hogy könyörületességgel tekintünk a világ eseményeire, akkor a látható viszonyok magyarázatának
többféle módja és más lehetőségek közül is választhatunk.” (David R. Hawkins)
"Primitívek vagyunk. Észrevetted, hogy egy olyan fajhoz tartozunk, amely nem tudja az igazat a
hamistól megkülönböztetni? Értik, hogy ez mivel jár? Ez az, amiért nincs olyan, hogy valamit
„rosszul” csinálunk. ... Ha ez a helyzet, hogyan is hibáztathatnánk bárkit is?" (David R. Hawkins)
“Minden ember csak amellett képes dönteni, amit jónak hisz.” (Szókratész - 540)
"Nem hibáztathatjuk az egót tudatlansága miatt.” (David R. Hawkins)
"Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” (Jézus - 1000)
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Jézus - 1000)
"Ha éreztetjük valakivel azt, hogy hibás, és bűntudatot keltünk benne, az gyakorlatilag a
kegyetlenség egy formája, nemde?" (David R. Hawkins)
"Az izomtesztelés azt igazolja, hogy a hibáztatás eredményeként nagymértékben csökken a
tudatszint, és elvesztődik az Erő." (David R. Hawkins)
"A neheztelés támadást jelent Isten megváltó terve ellen. Hadd fogadjam el inkább e tervet. Mi a
megváltás, Atyám?" (A csodák tanítása)
"Jogos neheztelés nem létezik." (David R. Hawkins)
“A mélyen gyökerező elkövető-áldozat gondolati modell a beszűkült dualisztikus gondolkodáson
alapul, és hamisként teszteltük.“ (David R. Hawkins)
“Az áldozattá válásnak (áldozat-elkövető gondolati modellnek) vírus-hatása van a társadalomban.”
(David R. Hawkins)
hibáztatás: 30
áldozat-elkövető modell: 135
büntetés: 150
áldozattá válás: 165
felsőbbrendű magatartás: 190
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"Az ego legbelül felsőbbrendűnek tekinti magát, ezért elvárja, hogy előnyben részesüljön, hogy
elvárásaival egyetértsenek, és hogy vágyai preferenciái figyelembevételével teljesüljenek." (David R.
Hawkins)
"Ha figyelmünket a szubjektív résztvevőről a megfigyelőre helyezzük át, akkor láthatjuk, az egós
állásfoglalásként megnyilvánuló elvárások narcisztikus hangsúlyozását, ami az egyént ingerlékeny
vagy haragra hajlamos személlyé teszi. A dühös ember titkon jogosultnak érzi magát arra, amit akar,
és lehetetlen elvárásai vannak az élettől. ... A dühös emberben rejlő kisgyerek kirohan az élet
igazságtalansága ellen, ami tulajdonképpen a sértődékeny, elkényeztetett gyermek észlelése. A
narcizmus kelti azt a meggyőződést, hogy megérdemeljük azt, amire vágyunk, mert az ego
narcisztikus központját csak túlméretezett önteltsége foglalkoztatja. Amikor a kisgyerekben feldereng,
hogy a világmindenséget nem érdeklik az ego elvárásai, akkor feldühödik, és haragja személyes
konfliktusok sémáját ölti magára. A harag aztán a mások feletti kontroll hiábavaló kísérletévé válik,
akiket manipulációja tárgyává vagy frusztrációja felelősévé tesz. A harag kialakulása ellen a legjobb
védekezés az, ha másokat egyenrangúnak tekintünk, csökkentjük elvárásainkat, és az alázat révén
lemondunk igényeink kielégítéséről Isten javára." (David R. Hawkins)
"A felsőbbrendű magatartás 190-en kalibrál, ezért ellentmondásos és ellenségeket szül." (David R.
Hawkins)
"A bűntudat és a félelem következtében elfojtjuk az impulzust, illetve az érzést, és tagadjuk a
meglétét magunkban. Ahelyett, hogy éreznénk, a világra és azokra vetítjük, akik körülöttünk vannak.
Úgy tapasztaljuk, mintha az érzés hozzájuk tartozna. Majd ők válnak ellenséggé, így az elme
mentséget keres, és talál, hogy megerősítse a kivetítést. Embereket és helyeket hibáztatunk, okolva
intézményeket és ételeket, az éghajlati viszonyokat, az asztrológiai eseményeket, aszociális
állapotokat, a végzetet, az Istent, a szerencsét, az ördögöt, a külföldieket, a kisebbségi csoportokat,
a politikai riválisokat és magunkon kívül minden egyebet. A kivetítés a legfőbb mechanizmus, amit a
világ előszeretettel használ. Számlájára írható az összes háború, viszály és zavargás. Az ellenség
gyűlölete még bátorításra is talál annak érdekében, hogy „jó állampolgárrá” váljunk. Mások kárára
tartjuk fenn önbecsülésünket, míg végül ez társadalmi összeomláshoz vezet. A kivetítés
mechanizmusa rejlik minden támadás, erőszak, agresszió és a társadalom bomlasztásának
valamennyi formája mögött.” (David R. Hawkins)
"A racionalizáló elme jobban szeretné a tudatosságunkon kívül tartani az érzelem valódi okait, és
hogy ezt tegye, a kivetítés mechanizmusát veszi igénybe. Eseményeket vagy másokat hibáztat egy
érzés „előidézéséért”, valamint a külső okok tehetetlen és ártatlan áldozataként állítja be magát. „Ők
dühítettek fel.” „Ő hozott ki a sodromból.” „Az rémisztett meg.” „A világ eseményei okozzák, hogy
szorongok.” Valójában pont az ellenkezőjéről van szó. A tudatosan, illetve tudattalanul elfojtott
érzések keresik a kiutat, így az eseményt egyfajta kiváltó ürügyként használják fel, hogy kieresszék
magukat. Olyanok vagyunk, mint a kukták, készen arra, hogy kiengedjük a gőzt, amikor erre alkalom
adódik. Ravaszaink készen állva arra várnak, hogy meghúzzák őket. Ezt a mechanizmust a
pszichiátriában áttolásnak nevezik. Az események azért „szítják” a mérgünket, mert eleve mérgesek
vagyunk. Ha folyamatos önátadáson keresztül elengedjük a felgyülemlett haragkészletet, akkor igen
nehéz, voltaképpen lehetetlen, hogy bárki vagy bármilyen szituáció felbosszantson. És ugyanez
vonatkozik az összes többi negatív érzésre is, mihelyt a feladásuk megtörtént.” (David R. Hawkins)
Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem fojtódik
el, akkor nem vetül a világra.
"Abban, ahogy mások viselkednek velünk, mindig ott egy rejtett ajándék, még akkor is, ha ez a
viselkedés negatívnak tűnik. Ez gyakran csak egy jelzés, hogy valamire figyeljünk oda jobban. Ha
következetesen feltesszük magunknak a kérdést: „Mire szeretné ez a személy felhívni a
figyelmemet?”, észrevesszük, hogy az életünkben mindenki tükörként működik. Az emberek
visszatükrözik azt, amit magunkban elmulasztunk felismerni. Rákényszerítenek, hogy egy pillantást

192

vessünk arra, amivel foglalkoznunk kell. Ez azt jelenti, hogy a harag feloldásának érdekében el kell
engednünk a büszkeséget, hogy hálásak lehessünk a folyamatos fejlődési lehetőségekért,
amelyekkel a hétköznapok során találkozunk." (David R. Hawkins)
“A hibáztatásból kivezető úton megtett első lépés az, ha észrevesszük, hogy mi döntöttünk a
hibáztatás mellett. Hiszen voltak előttünk már mások is, akik hasonló helyzetben megbocsátottak,
fátylat borítottak a múltra, és ugyanazt a helyzetet sikerült teljesen újszerű módon megközelíteniük.”
(David R. Hawkins)
“Teljesen mást jelent tisztán látni, hogy mi döntöttünk a hibáztatás mellett, mint azt hinni, hogy
muszáj hibáztatnunk. ...egész egyszerűen sem mások, sem önmagunk hibáztatása nem szükséges.”
(David R. Hawkins)
“...érzéseink végső soron a saját választásainkat tükrözik.” (David R. Hawkins)
“...saját választásunknak köszönhetően vagyunk jelen helyzetünkben.” (David R. Hawkins)
"Nem kényszerít semmi, hogy egy kellemetlen emlék miatt megbántva érezzük magunkat, és nem
kötelező átadni magunkat a jövő miatti aggodalomnak. Ezek csupán lehetőségek. Az elme olyan,
mint egy televíziókészülék, válogathatunk különféle csatornái között, és nem kell engednünk
semmilyen gondolat csábításának. Kísértésbe eshetünk, hogy sajnáljuk magunkat, haragosak
legyünk vagy aggodalmaskodjunk. Ezeknek a lehetőségeknek egytől egyig az adja leplezett
vonzerejét, hogy egyfajta belső elégtételt vagy titkos kielégülést kínálnak, ami miatt az elme
gondolatait csábítónak találjuk." (David R. Hawkins)
"K: Az ego programjai csak akkor működnek, ha titkos öröm származik belőlük? V: Ez a titok nyitja. A
nyereség nem más, mint a kellemesen kielégítő jutalom haszna.” (David R. Hawkins)
"Ahhoz, hogy felülkerekedjünk a hibáztatáson, meg kell vizsgálnunk a titkos kielégülést és az
élvezetet, amit az önsajnálatból, a sértődöttségből, a dühből és a mentegetőzésből nyerünk, majd fel
kell adnunk ezeket a filléres fizetségeket. E lépéssel meghaladhatjuk azt, hogy csupán az érzéseink
áldozatai vagyunk, mégpedig azáltal, hogy belátjuk, érzéseink végső soron saját választásunkat
tükrözik. Ha egyszerűen annyit teszünk, hogy tudomásul vesszük, megfigyeljük, darabokra bontjuk
azokat, és elengedjük az alkotóelemeiket, akkor tudatosan gyakoroljuk a választást, amivel magunk
mögött hagyhatjuk a tehetetlenség ingoványát.” (David R. Hawkins)
"Aminek az emberi történések világában tanúi vagyunk, az nem helyes, nem is helytelen. Csupán a
tudat energiamezőinek játéka, amelyek meghatározott helyen és időben érintkezésbe lépnek
egymással, és az egyes egyéneken keresztül kifejeződnek. Ha tartózkodunk a feltevésen alapuló
állásponttól, miszerint az emberek másmilyenek is lehetnének, mint amilyenek, láthatjuk, hogy az
emberek valójában nemigen tehetnek egyebet, mint hogy olyanok, amilyenek. Ha mások lehetnének,
azok volnának. A korlátok meghatározzák a lehetőségeket. A feltételezett nem létezik; nem valóság,
hanem a képzelet szüleménye. Ezért irracionális dolog az emberi viselkedést a feltételezett
eszményihez hasonlítva elítélni. A megértés révén a felháborodást együttérzés váltja fel, és előtérbe
kerülnek a történelem nagy megállapításai, mint a "nem tudják, mit cselekszenek", vagy "az egyetlen
vétek a tudatlanság"." (David R. Hawkins)
"A könyörületesség felébreszti bennünk a vágyat, hogy hibáztatás helyett megértsünk másokat. A
megértés beláttatja velünk, hogy az emberek voltaképpen nem képesek mások lenni, mint amilyenek
az adott pillanatban. Többnyire nincsenek tudatában, hogy a társadalom és a tudatukat uraló sajátos
energiamező lényegétől elválaszthatatlan programok irányítják őket. Az átlagos elme tudtán kívül
átnevelődik, és az emberek egy tudatmező uralma alatt vannak, amelyhez vonzódnak.” (David R.
Hawkins)
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"Az együttérzés az emberi korlátok elfogadásából adódik, és abból, hogy megértjük, mindenki saját
világnézetének foglya. Ha nem kötődünk, akkor megszűnik az a nyomás, hogy próbáljuk
megváltoztatni a világot és mások nézőpontját, vagy hogy őket hibáztassuk a nézeteltérés miatt."
(David R. Hawkins)
"Nem túl hatékony és nem is eredményes „harcba szállni a bűnnel", és olyan küzdelembe
bocsátkozni, amely az „akaraterő" alkalmazásával igyekszik legyőzni a hibákat. Ezek eleve olyan
szembeállításokat és csapdákat rejtenek, amelyek az „ellentétek" kettősségen alapuló tévedéséhez
kötik az elmét. Úgy kerülhetjük el az ellentmondást, hogy nem a negatívumot próbáljuk megszüntetni,
hanem a pozitívumot választjuk, és azt követjük. Az eldönthetetlennek tűnő erkölcsi kérdéseket
önmagától megoldja az a szemlélet, hogy életünkben a megértés, és nem az ítélkezés a feladatunk.
Egyes hivatások képviselői folyamatosan eszerint cselekszenek. Az orvosok és az ügyvédek még el
is mondják betegeiknek és ügyfeleiknek, hogy nem az ítélkezés, hanem a gyógyítás vagy a
jogvédelem a munkájuk. A sebész ugyanúgy megműti a szent csípőjét, mint a bűnözőét. Számukra
mindennapos kijelentés, hogy „nem az én szerepem vagy feladatom ítéletet hozni ilyen ügyekben".
Hatalmas megkönnyebbüléssel jár a felismerés, hogy a spirituális elveken alapuló élet választásával
az igazságérzetből fakadó ítélkezést és az ebből születő gyűlöletet másokra hagyhatjuk. A spirituális
„jó" követése az egész emberiség javát szolgálja, ezért kijelenthetjük, hogy ez a leginkább
megbecsülendő elhivatottság." (David R. Hawkins)
"Annak eredményeként, hogy hajlandók vagyunk elengedni a mások és önmagunk feletti ítélkezést,
egy belső örömteli állapotot kezdünk megtapasztalni. Aztán ez szokássá, a világban való létezés
módjává válik. Az a szándék, hogy önmagunk és mások gyógyulásának forrásává váljunk, egy
bizonyos kontextust hoz létre. Az a szándék, hogy ilyen emberré váljunk, meghatározza egész
tudatunk energiáját, és úgy állítja be, hogy ilyennek kezdjük látni a dolgokat. Más szóval, valójában
megváltozik az érzékelésünk. Szó szerint kezdjük megbocsátó, gyógyító és együtt érző szemmel
nézni a világot. Hajlandók vagyunk lemondani a kritizálásról, arról a moralizáló „jó-rossz”
hozzáállásról, amely másokkal szembe helyez, mondván: „az én véleményem helyes, a tiéd
helytelen”." (David R. Hawkins)
"Az észlelést az igazlátás váltja föl, ami lehetővé teszi minden létező eredendő értékének a
tudatosítását. A szeretet isteni minőség, és mint ilyen, a Lényegre, tehát mások szeretetre méltó
voltára világít rá. ... Az ítélkezéstől való megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét,
mint ahogy az is, ha lemondunk a másokkal szemben támasztott elvárásainkról. ... A szeretet
akadályai az észlelt tulajdonságokból és különbözőségekből adódnak.” (David R. Hawkins)
"Megtanuljuk, hogy az állásfoglalások elengedése lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk
minden létező értékét és minden megnyilvánulásának szerethetőségét.” (David R. Hawkins)
"...a szélesebb kontextusban minden moralitás és dualisztikus ítélkezés elmarad. Magának az
életnek nincs véleménye, egyszerűen csak „van”. ... Akárcsak a fény, az élet is természetéből
fakadóan formamentes, nincs preferencia, ellenállás vagy reagálás." (David R. Hawkins)
“Anélkül a szerkesztés és osztályozás nélkül, ami kizárólag a lineáris elméből ered, minden
egyformán csodálatosnak látszik. Amit a világ gyomnövényként semmibe vesz, az éppen olyan szép,
mint egy virág. ...minden egyformán értékes. Mindenben Isten nyilvánul meg, ezért egyformán szent.”
(David R. Hawkins)
"Amikor minden hiedelemről és állásfoglalásról lemondunk, akkor a kibontakozó Teremtés magától
tárul fel." (David R. Hawkins)
"Az ítélkezés elhagyása és a megértés révén utat nyit az eltérő nézetek figyelembevétele, a jóindulat,
a könyörületesség és a megbocsátás számára." (David R. Hawkins)
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"A megbocsátás az egyetlen feladatom. " (A csodák tanítása)
"A megbocsátás mindent felajánl, amire vágyom. " (A csodák tanítása)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
"Minden, amit adok, nekem adatik. " (A csodák tanítása)
"Adni és kapni valójában egy és ugyanaz. " (A csodák tanítása)
"...életünkben a megértés és nem az ítélkezés a feladatunk." (David R. Hawkins)
"Ha észrevesszük, hogy küldetésünk az életben a megértés, nem pedig az ítélkezés, ez
automatikusan megoldja az erkölcsi dilemmákat" (David R. Hawkins)
Az ítélkezés egy aspektusból: "Másnak jobbnak vagy legalábbis nem ilyennek kellene lenniük." /
"Nekem jobbnak vagy legalábbis nem ilyennek kellene lennem.”
"Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek." (Assisi Szent Ferenc - 580)
"A szeretet átalakít. Ereje félresöpör az útból minden akadályt. Egyszerre az út és a cél. Felébreszti a
hajlandóságot, és képessé tesz az önátadásra. Gyümölcse a könyörületesség és a megértés vágya.
A megértést megbocsátás követi. A szembeállítással felhagyva ráébredünk, hogy nincs mit
megbocsátani. Megszűnik az ítélkezés, többé fel se vetődik a kárhoztatás és a gyűlölet lehetősége.
Az ártatlanság szülte tudatlanságot látjuk az egyetlen „tökéletlenségnek", amit meg kell haladnunk.
Látjuk, hogy a Teremtés természete olyan, amilyen, és nincs mit helyrehozni benne." (David R.
Hawkins)
"A racionalizáló elme jobban szeretné a tudatosságunkon kívül tartani az érzelem valódi okait, és
hogy ezt tegye, a kivetítés mechanizmusát veszi igénybe. Eseményeket vagy másokat hibáztat egy
érzés „előidézéséért”, valamint a külső okok tehetetlen és ártatlan áldozataként állítja be magát. „Ők
dühítettek fel.” „Ő hozott ki a sodromból.” „Az rémisztett meg.” „A világ eseményei okozzák, hogy
szorongok.” Valójában pont az ellenkezőjéről van szó. A tudatosan, illetve tudattalanul elfojtott
érzések keresik a kiutat, így az eseményt egyfajta kiváltó ürügyként használják fel, hogy kieresszék
magukat. Olyanok vagyunk, mint a kukták, készen arra, hogy kiengedjük a gőzt, amikor erre alkalom
adódik. Ravaszaink készen állva arra várnak, hogy meghúzzák őket. Ezt a mechanizmust a
pszichiátriában áttolásnak nevezik. Az események azért „szítják” a mérgünket, mert eleve mérgesek
vagyunk. Ha folyamatos önátadáson keresztül elengedjük a felgyülemlett haragkészletet, akkor igen
nehéz, voltaképpen lehetetlen, hogy bárki vagy bármilyen szituáció felbosszantson. És ugyanez
vonatkozik az összes többi negatív érzésre is, mihelyt a feladásuk megtörtént.” (David R. Hawkins)
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"A tagadás komoly érzelmi és fejlődési akadályokhoz vezet, és általában a kivetítés mechanizmusa
kíséri. A bűntudat és a félelem következtében elfojtjuk az impulzust, illetve az érzést, és tagadjuk a
meglétét magunkban. Ahelyett, hogy éreznénk, a világra és azokra vetítjük, akik körülöttünk vannak.
Úgy tapasztaljuk, mintha az érzés hozzájuk tartozna. Majd ők válnak ellenséggé, így az elme
mentséget keres, és talál, hogy megerősítse a kivetítést. Embereket és helyeket hibáztatunk, okolva
intézményeket és ételeket, az éghajlati viszonyokat, az asztrológiai eseményeket, a szociális
állapotokat, a végzetet, az Istent, a szerencsét, az ördögöt, a külföldieket, a kisebbségi csoportokat,
a politikai riválisokat és magunkon kívül minden egyebet" (David R. Hawkins)
"Abban, ahogy mások viselkednek velünk, mindig ott egy rejtett ajándék, még akkor is, ha ez a
viselkedés negatívnak tűnik. Ez gyakran csak egy jelzés, hogy valamire figyeljünk oda jobban. Ha
következetesen feltesszük magunknak a kérdést: „Mire szeretné ez a személy felhívni a
figyelmemet?”, észrevesszük, hogy az életünkben mindenki tükörként működik. Az emberek
visszatükrözik azt, amit magunkban elmulasztunk felismerni. Rákényszerítenek, hogy egy pillantást
vessünk arra, amivel foglalkoznunk kell. Ez azt jelenti, hogy a harag feloldásának érdekében el kell
engednünk a büszkeséget, hogy hálásak lehessünk a folyamatos fejlődési lehetőségekért,
amelyekkel a hétköznapok során találkozunk." (David R. Hawkins)
"Az, amire másokat ítélsz, pontosan az, amire a tudatalattid téged is ítél. Nem ítélkezhetsz
kegyetlenül mások felett, azt gondolva, hogy ez rád nem vonatkozik, mert a felettes én nem tud
különbséget tenni közötted és mások között. ... A világról alkotott kíméletlen felfogásod, nem más,
mint egy önmagadnak tartott tükör." (David R. Hawkins)
"Az általad látott világ nem más, mint az önmagadról alkotott ítéleted tükörképe. Ez a világ nem
létezik.” (A csodák tanítása)
Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem fojtódik
el, akkor nem vetül a világra.
"Az alázat eredményeként az ego lemond önhittségéről és az ítélkezésből származó narcisztikus
haszonról. Az erkölcsbírói szerep elutasítása lehetővé teszi, hogy ezt a tisztséget átengedjük
Istennek (“…én megfizetek, ezt mondja az Úr”), és így távol tartsuk magunkat a világ örökös erkölcsi,
etikai, jogi, politikai, vallási, etnikai, igazságügyi és társadalmi állásfoglalásaitól. Míg az ego azt
szeretné, ha kéretlen tanácsunk a szabad véleménynyilvánítás diadalmas ünnepe lenne, az alázat
elismeri, hogy az emberiségnek mindeddig személyes véleményünk és tanácsunk nélkül is sikerült
életben maradnia. Az önmagunkkal szembeni őszinteség megköveteli, hogy megvizsgáljuk az ego
kicsinyes hiúságából adódó rejtett indítékait, amelyeket ékesszólással és érveléssel próbál
érvényesíteni. Az alázat észreveszi, hogy a világ a benne lévő önjelölt szakértők milliói ellenére is
olyan, amilyen. Általában ennek az alázatos felismerésnek ellenállunk, mert az ego imádja saját
véleményét hangoztatni. Akkor tehát az elfogadás azt jelenti, hogy egyéni életünknek nem nagyon
van értéke vagy értelme? Éppen ellenkezőleg: az alázat révén elveszíti hamis értékét, és elfogadja
az igazi erejét és funkcióját. Ez növeli a spirituális energiát és Erőt, ami - főként az emberiség
kollektív tudatán keresztül - hatással van a világra. Minden egyén spirituális Ereje és integritása segíti
a tengerszint és a rajta úszó hajók emelkedését. A moralizáló intés ellenkező hatást vált ki, míg az
alázat integritása olyan Erőt sugároz, amivel szemben nincs ellenállás. Ahhoz, hogy az ego
önzéséről le tudjunk mondani, meg kell értenünk, hogy az ítélkezés feladása nem egyenlő az
egyetértéssel, illetve hogy az ítélkezés nem erkölcsi kötelezettség. Mindenki tudja, hogy bűntényt
elkövetni “rossz”, ez azonban aligha vezetett a bűnözés megszűnéséhez.” (David R. Hawkins)
"A mélységes alázat révén felismerjük, hogy segítség nélkül az elme valójában illetéktelen, rosszul
felszerelt, és képtelen arra, hogy józan ítélőképességgel különbséget tegyen. E folyamat során végül
teljesen nyilvánvalóvá lesz, hogy minden pusztán olyan, amilyen és minden egyszerűen az, amit
jelent. Erőfeszítés nélkül úszunk az élet árjával, és felhagyunk minden önfejűséggel, minden

196

ítélkezéssel Isten javára. Az ellenállás feladása inkább kötődésmentességhez vezet, nem pedig
elkülönüléshez, ami az elkerülő magatartás egyik formája lehet.” (David R. Hawkins)
"Az ítélkezés. Ebben áll minden ego hatalmas önteltsége. A Szentírásban ez áll: „Ne ítélj, hogy ne
ítéltess." „Én ítélek." - monda az Úr. Krisztus megbocsátásra szólított fel. Buddha azt mondta, hogy
semmit sem ítélhetünk meg, mert az érzékelés csak a káprázatot látja. Az érzékelés minden esetben
elfogult, és önkényesen megválasztott összefüggések együttese korlátozza. Valójában nincs
lehetőségünk megítélni semmit." (David R. Hawkins)
"A látható „tények” az igazság illúziói, és nyilvánvaló, hogy a felsorolt jelentések valójában teljes
mértékben a körülményektől függnek. Az abszolút szintjén a teljes kontextus magába foglalna
mindent, ami egy eseményhez egy örökkévalóság óta hozzájárult, valamint minden hozzá tartozó
dolog és személy teljes karmikus történetének egyenlő mértékű ismeretét is. Ez érthetővé teszi
azokat a spirituális mondásokat, hogy „Ne ítélj”, és hogy „Enyém az ítélet, ... ezt mondja az Úr”. Nem
csak arról van szó, hogy az ego téved, hanem egyszerűen képtelen bármilyen látszólagos eseményt
pontosan megérteni. Az ítélkezéstől és bírálatról való lemondást békesség és megkönnyebbülés
követi, mivel ezek tudattalanul bár, de állandó bűntudattal és a büntetéstől való félelemmel járnak.”
(David R. Hawkins)
"Ahányszor úgy döntünk, hogy nem ítélkezünk valaki felett, hanem megpróbáljuk megérteni,
annyiszor csökken a tudattalanunkban tárolt saját bűntudatkészletünk szintje. Az ítélkezéstől való
megszabadulás jelentősen megnöveli a szeretet képességét, mint ahogy az is, ha lemondunk a
másokkal szemben támasztott elvárásainkról. Ha megbocsátunk önmagunknak és másoknak, és
minden ítélkezést Istenre bízunk, kezdünk rájönni, hogy önmagunk és mások feletti ítélkezést
elengedve a tudattalan bűntudat enyhíteni kezdi a félelmet, mivel a félelemre azért gondoltunk, mert
tudat alatt visszavágást vártunk a támadásainkra. Bosszúra és ellentámadásra számítottunk." (David
R. Hawkins)
"Minden tettben az emberi tudat evolúciójának egész története jut kifejezésre, az univerzum átfogó
kontextusában. Ez magyarázza azt a mondást, hogy „annak idején jó ötletnek tűnt”. Az ego egy
olyan programcsomag, amelyben az értelem komplex, sokrétű algoritmus által működik. Ennek során
a gondolat bizonyos válaszutakat követ, amelyeket a múltbeli tapasztalatok, az indoktrinálás és
társadalmi erő függvényében mérlegel. Következésképpen az egót nem mi magunk hozzuk létre. Az
ösztönök késztetése ezekhez a programokhoz fűződik és ennek következtében lépnek működésbe
az élettani folyamatok. Az előagyhoz fűződő intellektus genetikailag sérült lehet, vagy az agy
primitívebb, mélyebb rétegeiből feltörő erős érzelmek azt könnyedén megkerülhetik. A tetteket az
egyén életszakasza, valamint láthatatlan karmikus erők is befolyásolják." (David R. Hawkins)
"Látható, hogy még egy egyszerű cselekedet is lényegileg mennyire összetett, és hogy csak Isten
mindentudása lenne alkalmas az ítélkezésre; innen származik a spirituális szállóige: "Ne ítélj!". Az
ego önteltsége miatt gondolja azt, hogy alkalmas a mások vagy önmaga feletti ítélkezésre." (David R.
Hawkins)
"Tehát hajlandóság, hogy megadjuk magunkat a nemtudásnak. Mit is jelent az alázat? A spirituális
munkában az alázat rendkívül fontos. Azt jelenti, hogy én, mint ego teljesen képtelen vagyok felfogni
a valóságot, nincs ahogyan megismerjem bármiről az igazat, a karmájának felismeréséről nem is
beszélve, ezért az ítélkezés Isten dolga. „Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.”
(Róm. 12:19) Miért? Mert képtelen vagy rá. Ismerned kellene minden idők minden történését
egészen eddig a kis porszemig, ahhoz, hogy egyetlen porszemet elmagyarázz, a bonyolultabb
dolgokról nem is beszélve. Pl. a Közel-Keleten már évezredek óta bajok vannak és valószínűleg
továbbra is lesznek. Miért? Mert egy bizonyos célt szolgál. Akkor is, ha e Földön az élet
purgatóriumszerű, egyáltalán nem mennyei. Ha te és az emberi élet ezen a bolygón a purgatórium
egyik aspektusa, akkor ami számunkra szörnyűségesnek tűnik, az szükséges. Ha már eleged volt a
szenvedésből, csak akkor mondod: „Kell legyen ennek valami jobb módja is!”. Csak amikor rájössz,
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hogy te magad ragaszkodsz a gyötrelemhez, csak akkor mondasz le végleg róla. Ahogy a lélek
megjárja a mélységeket, és Istent választja, ahelyett, hogy megalomániás módon önmagát – mint
egót – imádná. Ezek szerint tehát még magának az emberi életnek a célját sem ismerjük, az élet
során történtek miértjéről nem is beszélve. ... „Az emberi élet célja - amilyennek mi ismerjük ezen a
bolygón – elsősorban purgatóriumi.” (IGAZ) Ne aggódj a purgatóriumért! Már benne vagy." (David R.
Hawkins)
"Ne ítélkezz hát többé, mert elég, ha egyetlen ítéletet meghozol. Ez az ítélet pedig így szól: mindig
van veled Valaki (Szentlélek), Aki képes tökéletes ítéletet alkotni. Mindig mindenkivel igazságos,
mivel az Ő érzékelését semmi sem torzítja el." (A csodák tanítása)
"K: Van olyan eset, amikor az ítélkezés jogosnak mondható? V: Ésszerű érvekkel mindig meg lehet
indokolni. Az Etika megtanít arra az alapigazságra, mely szerint a cél nem szentesíti az eszközt. Aki
nem érti ezt az alapvető fontosságú kijelentést, az a parancsuralmi rend elvét vallja, és hatalmas
spirituális tévedés áldozata. Bármilyen embertelen magatartás mentségeként kieszelhető valamilyen
„jó" következtetés, amit társadalmunk széles körben alkalmaz is a spirituális alapelveket sértő
viselkedésmódok szentesítésére. Ezeknek az elveknek az áthágása alapjaiban ássa alá a
társadalom szerkezetét, és az egyre jellemzőbb felelőtlen vezetés, a bűnözés és az emberi
szenvedés mindenféle formájában üt vissza." (David R. Hawkins)
"Az egyes tudati szintek igazsága önmagát erősíti meg, mivel minden szintnek megvan a maga
természetes észlelési tartománya, amely igazolja, hogy amiben már amúgy is hisznek, az igaz. Így
aztán mindenki igazoltnak érzi a cselekedetei és a hite mögött rejlő nézeteket. Ez mindenfajta
„igazságossággal" együtt járó veszély. Bárki lehet igazságos, a dühét „igazoló" gyilkos éppúgy, mint
az egyházi demagógok vagy a különféle meggyőződéseket valló politikai szélsőségesek. A kontextus
megfelelő torzításával gyakorlatilag bármilyen emberi viselkedés racionalizálható és igazolható. A
háborúkat kirobbantók valamennyien „igazságosnak" nevezik háborújukat." (David R. Hawkins)
"Mindegyik szint más összefüggésben látja a valóságot. Amiért az egyik szinten akár az életünket is
feláldoznánk, az egy másik szinten képtelenségnek vagy badarságnak tűnik. Ezek a szintek a
szembeállítások más-más együttesét határozzák meg. Az egyik szinten a jó és rossz szembenállása
a legfontosabb kérdés, amivel a háborút és a rombolást indokolják. Egy másik szintről nézve minden
efféle vita önkényesnek, gyermetegnek hat, a kulturális beidegződések és a moralizáló ámítás
velejárójának tűnik. Nem vitás, hogy a „jó" és a „rossz" szembeállítása századokon át alapot adott a
népirtásra és emberek tömeges lemészárlására." (David R. Hawkins)
"Nem azt kell felismerned, hogy nem szabad ítélkezned, hanem azt, hogy képtelen vagy megfelelő
ítéletet alkotni. Ahhoz, hogy bármit is helyesen ítéljünk meg, a dolgok felfoghatatlanul széles
skálájának kellene teljes mértékben tudatában lennünk: ismernünk kellene a múltat, a jelent és az
eljövendőt is. És bizonyosnak kellene lennünk abban, hogy semmi nem torzítja el az érzékelésünket,
hogy ítéleteink méltányosak legyenek minden érintettel szemben.” (A csodák tanítása)
"Tehát minden szintnek megvan a maga célja, haszna és értéke, és ha a spirituális fejlődés egy-egy
állomásának tekintjük ezeket, akkor együtt érzőn, ítélkezés nélkül figyelhetjük meg." (David R.
Hawkins)
"...nem ítélkezünk önmagunk fölött, mert lényegünk felett nem lehet ítéletet mondani." (A csodák
tanítása)
"A belső béke automatikusan jön létre annak következményeként, hogy hajlandóak vagyunk
lemondani bizonyos állásfoglalásokról, például arról, hogy mások felett ítélkezzünk, és másokat
hibáztassunk. Az ítélkezés valójában semmit nem old meg, sőt tetézi a problémát. Mások
hibáztatása egy olyan világhoz vezet, ahol mindenki vesztes. Az ilyen világ a rátevődő kontextus
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folytán megterhelő. Éppen szemléletmódunk miatt nyomasztó, mert még ha mi győzünk, akkor is
átéljük a veszteség lehetősége miatti aggodalmakat." (David R. Hawkins)
"Az 500-as szinteken felismerhetővé válnak az ember korlátai, és az, hogy nem tud ezeken
felülemelkedni." (David R. Hawkins)
"A szeretet átalakít. Ereje félresöpör az útból minden akadályt. Egyszerre az út és a cél. Felébreszti a
hajlandóságot, és képessé tesz az önátadásra. Gyümölcse a könyörületesség és a megértés vágya.
A megértést megbocsátás követi. A szembeállítással felhagyva ráébredünk, hogy nincs mit
megbocsátani. Megszűnik az ítélkezés, többé fel se vetődik a kárhoztatás és a gyűlölet lehetősége.
Az ártatlanság szülte tudatlanságot látjuk az egyetlen „tökéletlenségnek", amit meg kell haladnunk.
Látjuk, hogy a Teremtés természete olyan, amilyen, és nincs mit helyrehozni benne." (David R.
Hawkins)
"A szeretet semmit sem sérelmez." (A csodák tanítása)
"A szeretet nem képes az ítélkezésre. Mivel maga is egy, egyként tekint mindenre." (A csodák
tanítása)
"...örökké változatlan. A szeretet nem változik az adott személytől vagy körülményektől függően." (A
csodák tanítása)
"Az Én csak szeretni tud, mert az a lényege." (David R. Hawkins)
"Az 500-as szinten nyilvánvaló lesz a választási lehetőségek korlátozottsága. Előtűnik a mindenkiben
benne élő gyermek, még szembetűnőbb lesz lényének eredendő ártatlansága, és ez egyre inkább
kizárja a büntetés lehetőségét, amely társadalmunkban gyakran ugyanolyan vagy még rosszabb,
mint maga a megtorolt bűntett." (David R. Hawkins)
"Természetéből fakadó ártatlansága abból ered, hogy a személy olyan, mint a hardver, tettei és
meggyőződései pedig olyanok, mint a szoftver. A hardverre nincs hatással a szoftver, amelyet vakon
követ, anélkül hogy tudatában lenne a tettek jelentőségének és következményének. A tudattalan
szoftvereket hagyományosan „karmának" nevezik." (David R. Hawkins)
"Egy gyermek a programozatlan tudat ártatlanságával születik, de aztán a számítógép hardveréhez
hasonlóan módszeresen szoftvereket táplálnak bele, amelyek a társadalomtól származnak. Ennek a
rendszernek van azonban egy szembetűnő és igen komoly hiányossága. Nem táplálják bele az új
szoftverek igazát vagy valótlan állítását felismerő programot, vagy nem áll rendelkezésre! (Ez sokban
hasonlít egy számítógépes vírusra.) A gyermek ártatlanul elhisz mindent, amit mondanak neki.
Védtelen tudata így ki van szolgáltatva az ált alános tudatlanságnak, félretájékoztatásnak és
megtévesztő hitrendszereknek, amelyek az elmúlt évezredben megmérgezték az ember boldogságra irányuló képességét. Az így kialakuló programozás tulajdonképpen javíthatatlan, mert nem
volt olyan eszköz, amellyel a gyermek elméjébe táplált anyag hitelességét ellenőrizni lehetett volna.
Ránézésre úgy tűnik, hogy az adatok mintegy 78 százaléka nemcsak megtévesztő, de káros és
romboló hatású." (David R. Hawkins)
"A fizikai külső rendkívül félrevezető. Sokan felnőttnek látszanak, de egyáltalán nem nőttek fel.
Érzelmi életét tekintve a legtöbb ember még mindig gyerek. Az óvodában és a játszótéren uralkodó
érzelmek a felnőttéletbe is átöröklődnek, csak méltóságteljesebben hangzó szavak mögé bújnak.
Minden emberben egy gyermek lakozik, aki csupán úgy tesz, mintha felnőtt volna. Az oly sokat
emlegetett „belső gyermek” korántsem belső, nagyon is „külső”. Az emberek nevelkedésük során
különféle azonosságtudatokat öltenek magukra, és lemásolják, amit felnőttes viselkedésnek vagy
modornak vélnek. Ezt azonban nem a felnőtt teszi, hanem a gyermek. A mindennapi életben ezért
azt láthatjuk, hogy az emberek eljátsszák azokat a programokat és forgatókönyveket, amelyekkel
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gyermekként azonosulnak. A legtöbb állathoz hasonlóan már a kisgyermekeknél is megjelenik a
kíváncsiság, az önsajnálat, a féltékenység, az irigység és a versenyszellem. Haragra lobbannak,
érzelemkitöréseik vannak, megsértődnek, gyűlölnek, vetélkednek, versengenek, igyekeznek felhívni
magukra a figyelmet és kivívni mások csodálatát, akaratosak, zsémbelődnek, vádolnak, elhárítják a
felelősséget, tévedésen kapnak másokat, vagy épp keresik a kegyeiket, „dolgokat” gyűjtenek,
hivalkodnak, és így tovább. Mindez a gyerekre jellemző. A legtöbb felnőtt mindennapos ténykedését
figyelve azt láthatjuk, hogy nemigen változott semmi. Ez a felismerés inkább az együttérző megértést
mozdítja elő, mintsem az emberek hibáztatását. A makacsság és az ellenkezés, amelyek a kétéves
gyermek jellemzői, még öregkorban is tovább uralják a személyiséget. Az embereknek néha sikerül a
gyermekkorból továbblépni a serdülőkorba, olyankor szüntelen az izgalmakat hajszolják, és kihívják
maguk ellen a sorsot. Minden gondolatukat a test, az izmaik, a kacérkodás, a népszerűség, a
szerelmi és szexuális hódítás tölti ki. Vonzza őket, hogy csinosak, vadócok, csábítóak, elbűvölők,
hősiesek, végzetes sorsúak, teátrálisak, hatásvadászok és színpadiasak legyenek. Mindez
úgyszintén a kisgyermek serdülőkorról alkotott képének eljátszása. A belső gyermek hiszékeny és
fogékony, könnyen programozható, nem nehéz elvarázsolni és befolyásolni." (David R. Hawkins)
"A tagadás komoly érzelmi és fejlődési akadályokhoz vezet, és általában a kivetítés mechanizmusa
kíséri. A bűntudat és a félelem következtében elfojtjuk az impulzust, illetve az érzést, és tagadjuk a
meglétét magunkban. Ahelyett, hogy éreznénk, a világra és azokra vetítjük, akik körülöttünk vannak.
Úgy tapasztaljuk, mintha az érzés hozzájuk tartozna. Majd ők válnak ellenséggé, így az elme
mentséget keres, és talál, hogy megerősítse a kivetítést. Embereket és helyeket hibáztatunk, okolva
intézményeket és ételeket, az éghajlati viszonyokat, az asztrológiai eseményeket, a szociális
állapotokat, a végzetet, az Istent, a szerencsét, az ördögöt, a külföldieket, a kisebbségi csoportokat,
a politikai riválisokat és magunkon kívül minden egyebet. A kivetítés a legfőbb mechanizmus, amit a
világ el szeretettel használ. Számlájára írható az összes háború, viszály és zavargás. Az ellenség
gyűlölete még bátorításra is talál annak érdekében, hogy „jó állampolgárrá” váljunk. Mások kárára
tartjuk fenn önbecsülésünket, míg végül ez társadalmi összeomláshoz vezet. A kivetítés
mechanizmusa rejlik minden támadás, erőszak, agresszió és a társadalom bomlasztásának
valamennyi formája mögött.” (David R. Hawkins)
"A racionalizáló elme jobban szeretné a tudatosságunkon kívül tartani az érzelem valódi okait, és
hogy ezt tegye, a kivetítés mechanizmusát veszi igénybe. Eseményeket vagy másokat hibáztat egy
érzés „előidézéséért”, valamint a külső okok tehetetlen és ártatlan áldozataként állítja be magát. „Ők
dühítettek fel.” „Ő hozott ki a sodromból.” „Az rémisztett meg.” „A világ eseményei okozzák, hogy
szorongok.” Valójában pont az ellenkezőjéről van szó. A tudatosan, illetve tudattalanul elfojtott
érzések keresik a kiutat, így az eseményt egyfajta kiváltó ürügyként használják fel, hogy kieresszék
magukat. Olyanok vagyunk, mint a kukták, készen arra, hogy kiengedjük a gőzt, amikor erre alkalom
adódik. Ravaszaink készen állva arra várnak, hogy meghúzzák őket. Ezt a mechanizmust a
pszichiátriában áttolásnak nevezik. Az események azért „szítják” a mérgünket, mert eleve mérgesek
vagyunk. Ha folyamatos önátadáson keresztül elengedjük a felgyülemlett haragkészletet, akkor igen
nehéz, voltaképpen lehetetlen, hogy bárki vagy bármilyen szituáció felbosszantson. És ugyanez
vonatkozik az összes többi negatív érzésre is, mihelyt a feladásuk megtörtént.” (David R. Hawkins)
"Önvizsgálattal egészen nyilvánvalóvá válik, hogy az erőteljes negatív érzések visszaverődnek, és
bumerángként visszatérnek hozzánk, ezzel is komolyan befolyásolva a kapcsolatainkat. A másik
ember csupán azt tükrözi vissza, amit mi vetítettünk ki rá." (David R. Hawkins)
"Az általad látott világ nem más, mint az önmagadról alkotott ítéleted tükörképe. Ez a világ nem
létezik.” (A csodák tanítása)
"Minden dolgot olyannak ítélek, amilyennek látni szeretném." (A csodák tanítása)
"...amit Ő szeret, az nekem is megadatott, hogy szeressem." (A csodák tanítása)
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Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem fojtódik
el, akkor nem vetül a világra.
"Amikor találkozol valakivel, tartsd észben, hogy minden találkozás szent esemény. Ahogy a másikat
látod, úgy látod önmagad. Ahogy a másikkal bánsz, úgy bánsz önmagaddal. Ahogy a másikról
gondolkozol, úgy gondolkozol magadról. Ezt sose feledd, hiszen a másikban vagy megtalálod, vagy
elveszíted önmagad. Minden alkalommal, amikor Isten két Fia találkozik, egy újabb lehetőséget
kapnak az üdvözülésre. Ne távozz anélkül, hogy fel ne ajánlanád a másiknak a megszabadulást,
hogy ezáltal te magad is megkaphasd azt. Hiszen én mindig ott vagyok veled, és emlékezem Terád."
(A csodák tanítása)
"Az, amire másokat ítélsz, pontosan az, amire a tudatalattid téged is ítél. Nem ítélkezhetsz
kegyetlenül mások felett, azt gondolva, hogy ez rád nem vonatkozik, mert a felettes én nem tud
különbséget tenni közötted és mások között. ... A világról alkotott kíméletlen felfogásod, nem más,
mint egy önmagadnak tartott tükör." (David R. Hawkins)
"A tükör 4 törvénye:
1. Minden, amit a másikban kritizálok - ami ellen harcolok - az Bennem is Bennem van.
2. Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál - és azt sértőnek találom - az nincs feldolgozva még
Bennem.
3. Minden, amit a többiek kritizálnak Bennem, harcolnak ellene, meg akarják változtatni - és ha ez
engem nem sért -, akkor az az Ő feldolgozatlan problémájuk, tökéletlenségük, melyet Rám vetítenek,
mert nem tudnak szembenézni vele Önmagukban.
4. Minden, amit én a másikban szeretek, az Bennem is megvan, magamban szeretem, mert
felismerem magam a másik személyében, mivel az egylényegűségünk mutatkozik meg. Ha azt
gondolod, hogy minden valaki más hibája, akkor sokat fogsz szenvedni. Amikor rájössz, hogy minden
Önmagadból ered, akkor megismered mind a Békét, mind az Örömöt." (14. Dalai láma - 570)
"Abban, ahogy mások viselkednek velünk, mindig ott egy rejtett ajándék, még akkor is, ha ez a
viselkedés negatívnak tűnik. Ez gyakran csak egy jelzés, hogy valamire figyeljünk oda jobban. Ha
következetesen feltesszük magunknak a kérdést: „Mire szeretné ez a személy felhívni a
figyelmemet?”, észrevesszük, hogy az életünkben mindenki tükörként működik. Az emberek
visszatükrözik azt, amit magunkban elmulasztunk felismerni. Rákényszerítenek, hogy egy pillantást
vessünk arra, amivel foglalkoznunk kell. Ez azt jelenti, hogy a harag feloldásának érdekében el kell
engednünk a büszkeséget, hogy hálásak lehessünk a folyamatos fejlődési lehetőségekért,
amelyekkel a hétköznapok során találkozunk." (David R. Hawkins)
"A belső munka, az „ismerd meg tenmagad”, az élet eseményeinek belső megértésére fókuszál
beleértve az elvárásokat, indítékokat, hozzáállást és a szokásos gondolati mintákat. Arra legyünk
inkább kíváncsiak, hogy „Miért látom a helyzetet olyannak, amilyennek látom?”, vagy „Miért érzek
úgy, ahogy érzek?”, „Milyen hozzáállás jellemző rám, és milyen programok vezérlik az elmémet?”.
Ezek a kérdések érdekes felfedezéshez vezetnek, ami az önmagunkkal, az élettel és másokkal
kapcsolatos feltételezésinket illeti. Az önvizsgálat felfedezéshez vezet, és elősegíti azoknak a
rétegeknek a feltárását, amelyek elrejtik az Ént.” (David R. Hawkins)
"Ritkán hajlandó valaki önmagában keresni a nehézségek okát, mert azt az áldozat és az elkövető
végeláthatatlan játszmájában inkább másokra vetíti ki. ... A karmikus minta nem oldódik fel sem
tapasztalati, lelki, sem spirituális szinten, amíg az áldozat fel nem vállalja saját személyiségének
azon vonásait, amelyek - bár elfojtotta őket - a provokátor szerepét töltötték be. Nagyon tanulságos
lehet megfigyelni, hogy az áldozat milyen makacsul utasít vissza bármilyen felelősségvállalást."
(David R. Hawkins)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
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"Mindenkinek be kell teljesítenie a saját karmáját vagy sorsát, és jobb, ha nem keverjük össze a
feladatokat." (David R. Hawkins)
"Tartsd meg magadnak a tanácsaidat! A spirituális nézetek általában nem túlságosan népszerűek.
Nem kell ráerőltetni másokra a szemléletünket. A kényszerítésnél és mások torkon ragadásánál
sokkal meggyőzőbb lehet a saját példánk. Nem azzal gyakorolunk hatást másokra, amit mondunk,
vagy aminek a birtokában vagyunk, hanem inkább azzal, amilyenek vagyunk. A többség felfogásával
szembenálló nézetek hangoztatása társadalomjobbító szándékát tekintve talán becsületre méltó, de
nézeteltéréshez, bonyolult vitákhoz vezet, és zavart kelt a világban. Az „okok" kutatása a társadalmi
és politikai újító feladata, ami merőben más, mint a megvilágosodást keresők tevékenysége. A
dicséretes törekvések egyfelől úgy láthatók, mint amelyek rokonszenvező támogatást érdemelnek,
ugyanakkor a természetükből fakadó korlátokkal és elképzelésekkel rendelkező észlelési pontok
termékei. A szellemi megvilágosodást keresőknek le kell mondaniuk arról, hogy a társadalom
ügyeibe bonyolódjanak. Mindenkinek be kell teljesítenie a saját karmáját vagy sorsát, és jobb, ha
nem keverjük össze a feladatokat. A történelem spirituálisán ihletett szentjei csakugyan lelket
öntöttek az emberiségbe, és feladatuk jellege, bátor szellemük nagysága gyakran megkövetelte,
hogy feláldozzák fizikai életüket. A társadalom eme szentjei együttesen egész nemzeteket és
kultúrákat ihletnek meg, ezáltal mindenki javára váló életükkel nemzedékeken át csendben szolgálják
az emberiséget. Szerényebb, de ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a társadalomban, és
szintén szolgálatot tesznek az egész emberiségnek azok is, akik a saját életükben kívánnak szellemi
célokat elérni. A világ szentjei külső tettekkel és saját példájuk által emelik magasabb szintre az
emberiséget, a spirituális gyakorló pedig belső fejlődésével. A tudati szint emelkedése minden
esetben észrevétlen, de spirituális kutatással felismerhető és kimutatható hatással van az egész
emberiség tudatára. Az emberiség meghatározott tudati szintjének értéke az egyes emberek
fejlettségi szintjeinek értékeiből tevődik össze, és a magas értéken meghatározható szintek ereje
mérhetetlenül nagyobb, mint a negatív szinteké. Az a szeretet, amely csupán az emberiség
töredékének a tudatából sugárzik, valójában ellensúlyozza az emberiség többségének negatív
jellegét. A világ népességének 78 százaléka még mindig a negatív tartományban, a 200-as értéken
meghatározott szint alatt van, és csak 4 százaléka éri az 540-es értéken mért Feltétel nélküli szeretet
szintjét. Ezért minden szeretetteljes vagy együtt érző gondolat többet nyom a latban, mint mások
több ezer negatív gondolata. Nem szavainkkal és tetteinkkel változtatjuk meg a világot, hanem annak
következményeként, amivé válunk. Így mindenki, aki a szellemi fejlődés útjára lép, a világot
szolgálja." (David R. Hawkins)
“Eredendő hiúsága miatt az egónak nem könnyű szembesülnie és elfogadnia azt a tényt, hogy
hacsak nem kérik tőle valamilyen probléma megoldását, akkor gondolati folyamatai feleslegesek, és
nincs belső értékük.” (David R. Hawkins)
“Hacsak nem kérésre történik, a gondolkodás önteltség.” (David R. Hawkins)
“Tagadom Isten Istenségét, ennek következében én magamnak kell gondolkodnom. Vagyis, Isten
nem fedi fel előttem azt, amit szükséges tudnom. Ki kell mennem és ki kell rekesztenem magamból
Istent, így az ego valójában Istent szorítja ki. Elkezded észrevenni, hogy az ego azon ügyködik, hogy
kiszorítsa és helyzetesítse Istent. Nem akarom, hogy az Igazság feltáruljon előttem, ó nem, én majd
ki találom a saját igazságomat. Nincs bizodalom Istenben, és hát így az elme folyvást előre tervez.”
(David R. Hawkins)
"A kellően fegyelmezett elmének csak akkor kellene megszólalnia, amikor egy feladat elvégzésére
kérik.” (David R. Hawkins)
"Átalakító hatású, ha a saját meggyőződéseink érvényességébe és a gondolkodásba vetett hitről is
lemondunk, és úgy fogjuk fel őket, mintha csak múltbeli képek lennének, amelyek a jelenben nem
érvényesek, nem reálisak." (David R. Hawkins)
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“Nem tekinthetjük senki érdemének a szellemi tudatosság fejlődését, mint ahogy nem hibáztathatunk
senkit, ha úgy tűnik, mintha ez nem történne meg.” (David R. Hawkins)
"Az úgynevezett spirituális büszkeség a státuszt hajszolja, de más osztályozási rendszer szerint.
Még az is büszkeséggel tölti el, hogy spirituális keresők vagyunk, ami már "jobb, mint" bárdolatlan
materialistának lenni (ez olyan paradoxon, mint ha valaki az alázatosságára lenne büszke). Ezt azzal
lehet leépíteni, ha megértjük, hogy mindenki tökéletességre visz egy bizonyos tudatszintet, hogy
aztán továbbléphessen a következőre. ... Paradox módon az is spirituális gőg, ha negatívan ítéljük
meg a büszkeséget, a spirituális büszkeséget, a hiúságot, illetve ha lenézzük a státuszhajszolókat
vagy az anyagiasságot. Igaz, hogy a büszkeség eltérít a megvilágosodás útjáról, ha azonban valódi
teljesítményen alapul, az emberek nagy része számára mégis hasznos motiváció. Amikor már nincs
szükség rá, le lehet mondani róla, mivel a belső beteljesülés már nem tart igényt rá." (David R.
Hawkins)
“Nem érhetjük el erőszakkal, hogy készen álljunk az utazás megkezdésére, és senki nem
hibáztatható azért, mert még nem ért el idáig. A tudatosság szintjének el kell jutnia arra a pontra,
amikor az ilyen szándéknak értelme van, és vonzó lehet. Ha a keresőben megjelenik ez az
ösztönzés, gyakran lemond a megszokott kényelméről és életmódjáról, és mindent eldob, ami az
útjába áll.” (David R. Hawkins)
Szuperego puhítása:
"Láthatjuk, hogy ha anélkül próbálunk az egón "felülkerekedni", hogy megértenénk, akkor azzal
csak bűntudatot, önvádat, valamint más negatív érzelmeket keltünk, ami az egyik fő oka annak, hogy
sokan vonakodnak a spirituális munkától." (David R. Hawkins)
"A pszichológiában a bűntudattól való megszabadulást "feloldásnak" nevezik, ami a büntető
szuperegót (lelkiismeretet) realistább életszemléletbe vezeti be, és így a tévedések jóvátétele
szelídebbé, kevésbé ítélkezővé és büntetővé válik. ... Amikor a rosszindulatú szuperego megenyhül
és jóindulatúvá válik, akkor az autoritást védelmezőnek tekinti, amelynek szerepe a tanítás. Így nem
kell azt a külvilágra vetíteni, sem pedig önmagunk ellen fordítani." (David R. Hawkins)
"Okulhatunk a klasszikus pszichoanalízis tapasztalatából, amelynek egyik szabálya a következő:
"Mielőtt elkezdenénk a tudattalanban megbújó folyamat feltárását, a páciens gondját először mindig
a szuperego (lelkiismeret) oldaláról közelítsük meg.". Ez azt jelenti, hogy előbb puhítsuk meg,
mérsékeljük a lelkiismeretet, csökkentsük a fekete-fehér, helyes-helytelen állásponton alapuló
rugalmasságra és ítélkezésre való hajlamát. Ha nem csillapítjuk, ha nem szelíditjük meg, a
szuperego vagy lelkiismeret nagyon kegyetlen és vad tud lenni. ... Emberségesebb, elnézőbb és
együttérzőbb hozzáállást kell kialakítanunk. A racionális egónak nagyvonalúbbá és elfogadóbbá kell
válnia, mert a tudattalan mélyebb rétegeiben ott vannak az állati elméből származó tiltott
késztetések. ...segítségünkre van, ha megismerjük az ego eredendő természetét, fejlődését és
szerkezetét, mivel ezzel megértjük, hogy az ego inkább egy öröklött, személytelen mechanizmus,
amit meg kell puhítanunk. ... A mélyre ásás előtt meg kell erősítenünk a megbocsátásra, szeretetre
és együttérzésre való képességünket és hajlandóságunkat. A tudatlanság az ember veleszületett
öröksége. ... A spirituális kereső azzal is enyhítheti az önvádat, ha megérti, hogy az emberi tudatot a
kollektív tudat és a kollektív energiamező uralja." (David R. Hawkins)
"K: A komoly önvizsgálat előtt tudhatjuk-e előre, hogy a saját lelkiismeretünk (szuperegónk)
mennyire lehet "veszélyes"? V: Igen, egyszerűen lekalibrálható. Ha ez nem lehetséges vagy nem
elfogadható, akkor elég jól felmérhető a helyzet úgy is, ha megvizsgáljuk, hogy szerintünk milyen
büntetéseket érdemelnek a gonosztevők és a társadalom, ugyanis a lelkiismeretünk ugyanezt a
sorsot tartogatja számunkra is. ... Még az önfeltárás kezdetén tisztában kell lennünk azzal, hogy
valószínűleg olyan negatív dolgokra fogunk bukkanni, amelyek aggodalmat kelthetnek. A reakciónk
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enyhítése érdekében meg kel értenünk, hogy ez az anyag nem a valódi énünk, mégis fényt kell
derítenünk rá ahhoz, hogy eltöröljük. ... Mindenkor legyünk tudatában annak, hogy valódi énünk nem
az ego. Utasítsuk el a vele való azonosulást. ... Figyeljük meg, hogy a társadalom csupán a színpad,
amelyen az ego megnyilvánul, hogy mindenki láthassa. Ez a nevelő hatású megfigyelés
kötődésmentességhez vezet. Valójában nem legyőzni kell az egót, csupán nem kell többé azonosulni
vele." (David R. Hawkins)
Ha nincs bűntudatunk egy negatív érzelem miatt, akkor valószínűleg nem fojtódik el, ha nem
fojtódik el, akkor nem vetül a világra.
"Belső hiányosságaink elfogadása teszi lehetővé, hogy másokat ítélkezés nélkül tiszteljünk, és ez
nyitja meg az utat az egész emberiség iránti együttérzés felé." (David R. Hawkins)
"A bűntudat esetében az ember mögöttes szándéka arra irányul, hogy önbüntetés révén
engesztelje és csillapítsa a büntetést, vagy megmeneküljön előle, és kicsikarja a megbocsátást. A
leghangsúlyosabb ezek közül az a vágy, hogy büntetést csaljon ki a másikból, amely keveredik az
önbüntetéssel. Ez nem tudatos vágy, a bűntudat célja mégis éppen ez. Erre egy kis vizsgálódással
könnyedén fényt deríthetünk. Ha legközelebb valami miatt bűntudatot érzünk egy másik személlyel
kapcsolatban, érdemes megfigyelni, mi történik a következő találkozás alkalmával. A másik szinte
elkerülhetetlenül előhozakodik azzal a dologgal, amit az elménkben tartunk. Például, ha bűntudatunk
van, mert késésben vagyunk, és nem érünk oda a megbeszélt időpontra, akkor ez a bűntudat
gyakran bírálatot vált ki a másikból. Mások összes kritizálását és becsmérlését a bűntudat elmében
tartásával vonjuk magunkra. Saját alacsony önbecsülésünk verődik vissza ránk, amikor mások
különféle formákban semmibe veszik az életünket. Ha azt tartjuk az elménkben, hogy jelentéktelenek
és érdemtelenek vagyunk, akkor ennek megfelelő reakciókat is csalunk ki másokból, akik a
megjegyzéseikkel hajlamosak lesznek a jelentéktelenségünkre és az érdemtelenségünkre utalni. Ha
úgy véljük, hogy csak a „kenyér héját érdemeljük”, akkor azt is fogjuk kapni. Ezt értették az írások az
alatt, hogy „a szegény szegényebb lesz, a gazdag pedig gazdagabb”. Nem csak pénzügyi, de
bármely egyéb területen jelentkezzék is a szegénység, az belső szegénységből fakad, éppen úgy,
ahogy a külső gazdagság a belső gazdagságból. Ha azt szeretnénk, hogy mások felhagyjanak a
kritizálásunkkal, és ne támadjanak bennünket, akkor lássunk hozzá a bűntudat és az általa keltett
minden egyéb érzelem elengedéséhez." (David R. Hawkins)
"Minthogy az emberiség 78 százaléka a 200-as érték, vagyis a becsületesség és az igazság szintje
alatt áll, könnyen belátható, hogy az emberek tévedése nemcsak lehetséges, de várható és
bizonyos." (David R. Hawkins)
"Mindez a genetikailag eleve tökéletlen emberi agyhoz társul. Az emberiség több, mint
egyharmadának az agya nem termel annyit a szerotonin nevű ingerületátvivő anyagból, amennyi
elegendő lenne a levertség, a mértéktelen evés, a függőségek vagy a magatartászavarok
kialakulásának megakadályozásához. Az uralhatatlan érzelemkitörések egy pillanat alatt tökéletesen
megfoszthatják az embert ítélőképességtől. Az ésszerű gondolkodás képességét még inkább
aláássa az a biológiai tény, hogy a régi hüllőés állati agy anatómiailag és működését tekintve még
mindig jelen van, és a kezdetleges fejlettségi fokra jellemző tevékenysége továbbra is erős állati
ösztönöket szül, amelyek fokozzák a ragadozóhajlamot és az erőszakos késztetéseket. Az összes
állati ösztön tovább él, és befolyásolja vagy akár uralja is az ember viselkedésének és érzelmi
állapotainak nagy részét. Az állat érzelmei megmaradtak, és közel vannak a felszínhez. Ezek a
hajlamok jelentik a sebezhető pontot a nevelés, a társadalom programozása és az eszmék útján
történő befolyásolás számára. Az ember tehát élettani szempontból tökéletlen aggyal, állati
ösztönökkel indul útjára, majd értelmét és ismereteit módszeresen lezüllesztik, és az esetek legalább
78 százalékában téves, félrevezető, romboló hatású, negatív, ártalmas adatokkal programozzák."
(David R. Hawkins)
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"Ez a tévedésre való hajlam az ego/elme szerkezeti hibája, mivel olyan adatokat választ ki, amelyek
a saját feltételezéseit és állásfoglalásait támasztják alá, azokat pedig, amelyek ezzel ellentétes
következtetésekre juttatnák, nem veszi figyelembe." (David R. Hawkins)
"Bár az integritás és a kollektív intelligencia elősegíti a túlélést és a boldogságot, egyik sem
szavatolja a mindentudást, és nem nyújt teljes védelmet a tévedések és hibák ellen. Az emberiség
egészében az evolúció útját járja, és a földi élet nem a mennyország. Az ember földi életének
természetéből fakadó értéke az, hogy a spirituális fejlődés maximális lehetőségét biztosítja a
választásaink révén történő szabad akarat által. Így az emberi élet a lehető legnagyobb lehetőséget
jelenti negatív tulajdonságaink meghaladására, és arra, hogy érdemeket szerezzünk. Mind az
egyéni, mind a kollektív emberi korlátok elfogadása lehetővé teszi, hogy inkább béketűrők,
megbocsátók és együtt érzők legyünk, nem pedig ítélkezők. Az emberi fejlődés folyamata fokozatos
változás, ezért a tévedések és hibák elkerülhetetlenek. Az egyedüli valódi tragédia az, ha csupán
öregebbek leszünk, és nem bölcsebbek." (David R. Hawkins)
"A tévedések a tanulás és a fejlődés természetes, nem személyhez kötött következményei, és ezért
elkerülhetetlenek." (David R. Hawkins)
"A hibák kijavíthatók - a bűn hiba, és megbocsátható." (David R. Hawkins)
"A múltban elkövetett hibák és tévedések miatti fájdalom úgy szűnik meg, ha az „embernek lenni”
nevű tanulási folyamat részeként más összefüggésbe helyezzük ezeket." (David R. Hawkins)
"Hasznos felidéznünk, hogy az emberek többsége képtelen más lenni, mint amilyen, mert programok
és hitrendszerek végtelen sokasága működik bennük. Az elme a bűntudat és a szégyen miatt utasítja
el, hogy magáénak ismerjen el egy negatív hajlamot. Amikor egy tendenciát megértünk és más
összefüggésbe helyezünk, akkor többé már nem látjuk olyan szörnyűnek, és így nem szükséges
többé elfojtanunk.” (David R. Hawkins)
"Tévedés azt a hipotetikus, moralista álláspontot képviselni, hogy "több esze is lehetne". Valójában
ez nem igaz. Nem tudatosnak lenni éppen ezt jelenti; a "bűn" tehát valójában a tudatfejlődés
korlátozottságának tekinthető. Ezt a korlátozottságot Buddha és Jézus is "tudatlanságnak" nevezte.
A fejlődés fokozatos, ezért egyesek előbbre lesznek az úton, mint mások. Ha ezt az egyszerű tényt
megértjük, akkor a haragot, félelmet, gyűlöletet és ítélkezést a megbocsátás és együttérzés váltja fel.
Akkor tudunk másoknak megbocsátani, ha képesek vagyunk önmagunknak megbocsátani és
önmagunkat elfogadni." (David R. Hawkins)
“Tévedés az egót legyőzendő ellenségnek kikiáltani. Sokkal előnyösebb csupán “házikedvencként”
elfogadni és együttérzés segítségével feloldani. Bármit tett is az ego a múltban, mert akár egy
kiskutya, egyszerűen nem volt képes többre. Semmi haszna nincs annak, ha gonosznak nyilvánítjuk.
Ha ezt tesszük, akkor ahelyett, hogy korlátozottságnak tekintenénk, bennragadunk a jó-rossz
polaritásában/dualitásában. Abból sincs semmi hasznunk, ha személyessé tesszük. Valójában még
az ego sem tehet másként, amelytől “ez elvárható lett volna”, különben nem tévedett volna.” (David
R. Hawkins)
"Ha tudnának jobbak lenni, mint amilyenek, akkor jobbak lennének." (David R. Hawkins)
"Képtelen vagy arra, hogy jobb legyél annál, ami vagy." (David R. Hawkins)
"Minden dolog csak az, ami. Nem tehetnek róla, hogy az adott pillanatban azok, amik, mert az, hogy
most kicsodák, annak a következménye, hogy kik voltak. Mindenki annak a következménye, ami
annak előtte volt. Nem tehettek róla, hogy azok voltak, akik és arról sem tehetnek, hogy most azok,
akik. Következésképpen nincs értelme bárkit is becsmérelni, mert ők olyanok, amilyenek abban a
pillanatban lehetnek." (David R. Hawkins)
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"A karmikus minták hatást fejtenek ki, de a spirituális akarat választásai révén megváltoztathatók. A
kiigazítás szándék kérdése, és úgy történik, hogy az alacsonyabb szintű lehetőség helyett egy
magasabb szintűt választunk. A régi minta kísértésként jelentkezik újra és újra, amíg végleges és
határozott döntés nem születik. Egy kijavíthatatlan karmikus hiba hajlamos felismerhető formában
visszatérni, úgy, hogy a háttérben meghúzódó állásfoglalás azonosítható legyen." (David R.
Hawkins)
"Hasznos emlékezni arra, hogy az érték és a vonzódás a szemlélő szemében van, nem magához a
világhoz tartozó minőségek. Amire az hittük, hogy „odakint” van, az valójában „belülről” fakad.
Ugyanezek érvényesek a dédelgetett álláspontjainkra és a csábító vélelmezéseinkre is. Nincsenek
kísértések „odakint”, és vonzalmuk egyszerű visszautasítással vagy lemondással szertefoszlanak.”
(David R. Hawkins)
"A szándék a karmikusan szerzett mintákkal és hajlamokkal van kölcsönhatásban, és
eredményeként bizonyos választási lehetőségeket elfogadunk, másokat meg elutasítunk. Minél
gyakrabban döntünk egy lehetőség mellett, annál valószínűbb, hogy a jövőben is ugyanúgy fogunk
dönteni. Ha következetesen az integritással rendelkező igazságot választjuk, akkor az erre beállított
figyelem folytán fokozatosan csökken annak a valószínűsége, hogy egy ennél gyengébb alternatíva
mellett döntsünk.” (David R. Hawkins)
"Minden pozitív választás növeli a további pozitív választások valószínűségét." (David R. Hawkins)
"Érdekes átgondolnunk biológiai örökségünket, és feltételezhető, hogy bármi történt is egy előző
életünkben, vagy egy adott időszakban, az elsősorban elemi ösztöneinknek tulajdonítható, amelyeket
Freud id-nek nevezett el. Így aztán azt is sejthetjük, hogy a háttérben meghúzódó negativitás mátrixa
olyan ősi késztetésekkel függ össze, amelyek narcisztikusak, állatiak, durvák és civilizálatlanok. A
bennünk lévő primitív állat persze teljesen idomítatlan, szélsőségesen cselekszik, és ragadozó
ösztönei kíméletlenek. Az ölés, gyilkolás jegyében gondolkodik, és durván, erőszakkal, a szexuális
tárgy iránti kíméletlenséggel veszi el azt, ami kell neki: lemészárolja riválisait, gyűlöl, majd
ellenségnek címkéz mindent, ami ösztönei kielégítésében gátolja. Ha az elme úgy érzékeli, hogy
ezek a gondolatok és késztetések az „enyémek”, akkor bűntudattal, félelemmel, tagadással és
kivetítéssel fog reagálni. A spirituális munka nemcsak arról szól, hogy megismerjük Istent, hanem
arról is, hogy „ismerd meg önmagad”." (David R. Hawkins)
"Aminek az emberi történések világában tanúi vagyunk, az nem helyes, nem is helytelen. Csupán a
tudat energiamezőinek játéka, amelyek meghatározott helyen és időben érintkezésbe lépnek
egymással, és az egyes egyéneken keresztül kifejeződnek. Ha tartózkodunk a feltevésen alapuló
állásponttól, miszerint az emberek másmilyenek is lehetnének, mint amilyenek, láthatjuk, hogy az
emberek valójában nemigen tehetnek egyebet, mint hogy olyanok, amilyenek. Ha mások lehetnének,
azok volnának. A korlátok meghatározzák a lehetőségeket. A feltételezett nem létezik; nem valóság,
hanem a képzelet szüleménye. Ezért irracionális dolog az emberi viselkedést a feltételezett
eszményihez hasonlítva elítélni. A megértés révén a felháborodást együttérzés váltja fel, és előtérbe
kerülnek a történelem nagy megállapításai, mint a "nem tudják, mit cselekszenek", vagy "az egyetlen
vétek a tudatlanság"." (David R. Hawkins)
"Fontos észben tartani, hogy a tévedés (pl. a tudatlanság) a mi kérésünkre bukkan fel, hogy
elismerhessük őket. E folyamat akkor lesz rendben, ha ugyanakkor felismerjük veleszületett
ártatlanságunkat." (David R. Hawkins)
"A szeretet átalakít. Ereje félresöpör az útból minden akadályt. Egyszerre az út és a cél. Felébreszti a
hajlandóságot, és képessé tesz az önátadásra. Gyümölcse a könyörületesség és a megértés vágya.
A megértést megbocsátás követi. A szembeállítással felhagyva ráébredünk, hogy nincs mit
megbocsátani. Megszűnik az ítélkezés, többé fel se vetődik a kárhoztatás és a gyűlölet lehetősége.
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Az ártatlanság szülte tudatlanságot látjuk az egyetlen „tökéletlenségnek", amit meg kell haladnunk.
Látjuk, hogy a Teremtés természete olyan, amilyen, és nincs mit helyrehozni benne." (David R.
Hawkins)
"Az 500-as szinten nyilvánvaló lesz a választási lehetőségek korlátozottsága. Előtűnik a mindenkiben
benne élő gyermek, még szembetűnőbb lesz lényének eredendő ártatlansága, és ez egyre inkább
kizárja a büntetés lehetőségét, amely társadalmunkban gyakran ugyanolyan vagy még rosszabb,
mint maga a megtorolt bűntett." (David R. Hawkins)
"Természetéből fakadó ártatlansága abból ered, hogy a személy olyan, mint a hardver, tettei és
meggyőződései pedig olyanok, mint a szoftver. A hardverre nincs hatással a szoftver, amelyet vakon
követ, anélkül hogy tudatában lenne a tettek jelentőségének és következményének. A tudattalan
szoftvereket hagyományosan „karmának" nevezik." (David R. Hawkins)
"Egy gyermek a programozatlan tudat ártatlanságával születik, de aztán a számítógép hardveréhez
hasonlóan módszeresen szoftvereket táplálnak bele, amelyek a társadalomtól származnak. Ennek a
rendszernek van azonban egy szembetűnő és igen komoly hiányossága. Nem táplálják bele az új
szoftverek igazát vagy valótlan állítását felismerő programot, vagy nem áll rendelkezésre! (Ez sokban
hasonlít egy számítógépes vírusra.) A gyermek ártatlanul elhisz mindent, amit mondanak neki.
Védtelen tudata így ki van szolgáltatva az ált alános tudatlanságnak, félretájékoztatásnak és
megtévesztő hitrendszereknek, amelyek az elmúlt évezredben megmérgezték az ember boldogságra irányuló képességét. Az így kialakuló programozás tulajdonképpen javíthatatlan, mert nem
volt olyan eszköz, amellyel a gyermek elméjébe táplált anyag hitelességét ellenőrizni lehetett volna.
Ránézésre úgy tűnik, hogy az adatok mintegy 78 százaléka nemcsak megtévesztő, de káros és
romboló hatású." (David R. Hawkins)
"A fizikai külső rendkívül félrevezető. Sokan felnőttnek látszanak, de egyáltalán nem nőttek fel.
Érzelmi életét tekintve a legtöbb ember még mindig gyerek. Az óvodában és a játszótéren uralkodó
érzelmek a felnőttéletbe is átöröklődnek, csak méltóságteljesebben hangzó szavak mögé bújnak.
Minden emberben egy gyermek lakozik, aki csupán úgy tesz, mintha felnőtt volna. Az oly sokat
emlegetett „belső gyermek” korántsem belső, nagyon is „külső”. Az emberek nevelkedésük során
különféle azonosságtudatokat öltenek magukra, és lemásolják, amit felnőttes viselkedésnek vagy
modornak vélnek. Ezt azonban nem a felnőtt teszi, hanem a gyermek. A mindennapi életben ezért
azt láthatjuk, hogy az emberek eljátsszák azokat a programokat és forgatókönyveket, amelyekkel
gyermekként azonosulnak. A legtöbb állathoz hasonlóan már a kisgyermekeknél is megjelenik a
kíváncsiság, az önsajnálat, a féltékenység, az irigység és a versenyszellem. Haragra lobbannak,
érzelemkitöréseik vannak, megsértődnek, gyűlölnek, vetélkednek, versengenek, igyekeznek felhívni
magukra a figyelmet és kivívni mások csodálatát, akaratosak, zsémbelődnek, vádolnak, elhárítják a
felelősséget, tévedésen kapnak másokat, vagy épp keresik a kegyeiket, „dolgokat” gyűjtenek,
hivalkodnak, és így tovább. Mindez a gyerekre jellemző. A legtöbb felnőtt mindennapos ténykedését
figyelve azt láthatjuk, hogy nemigen változott semmi. Ez a felismerés inkább az együttérző megértést
mozdítja elő, mintsem az emberek hibáztatását. A makacsság és az ellenkezés, amelyek a kétéves
gyermek jellemzői, még öregkorban is tovább uralják a személyiséget. Az embereknek néha sikerül a
gyermekkorból továbblépni a serdülőkorba, olyankor szüntelen az izgalmakat hajszolják, és kihívják
maguk ellen a sorsot. Minden gondolatukat a test, az izmaik, a kacérkodás, a népszerűség, a
szerelmi és szexuális hódítás tölti ki. Vonzza őket, hogy csinosak, vadócok, csábítóak, elbűvölők,
hősiesek, végzetes sorsúak, teátrálisak, hatásvadászok és színpadiasak legyenek. Mindez
úgyszintén a kisgyermek serdülőkorról alkotott képének eljátszása. A belső gyermek hiszékeny és
fogékony, könnyen programozható, nem nehéz elvarázsolni és befolyásolni." (David R. Hawkins)
"A pszichológiában a bűntudattól való megszabadulást "feloldásnak" nevezik, ami a büntető
szuperegót (lelkiismeretet) realistább életszemléletbe vezeti be, és így a tévedések jóvátétele
szelídebbé, kevésbé ítélkezővé és büntetővé válik." (David R. Hawkins)
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"A múltbeli tévedéseket együttérzéssel és felelősségérzettel
kijavításuknak ez az egyedüli módja." (David R. Hawkins)

kell

megvizsgálnunk,

mert

"Nem túl hatékony és nem is eredményes „harcba szállni a bűnnel", és olyan küzdelembe
bocsátkozni, amely az „akaraterő" alkalmazásával igyekszik legyőzni a hibákat. Ezek eleve olyan
szembeállításokat és csapdákat rejtenek, amelyek az „ellentétek" kettősségen alapuló tévedéséhez
kötik az elmét. Úgy kerülhetjük el az ellentmondást, hogy nem a negatívumot próbáljuk megszüntetni,
hanem a pozitívumot választjuk, és azt követjük. Az eldönthetetlennek tűnő erkölcsi kérdéseket
önmagától megoldja az a szemlélet, hogy életünkben a megértés, és nem az ítélkezés a feladatunk.
Egyes hivatások képviselői folyamatosan eszerint cselekszenek. Az orvosok és az ügyvédek még el
is mondják betegeiknek és ügyfeleiknek, hogy nem az ítélkezés, hanem a gyógyítás vagy a
jogvédelem a munkájuk. A sebész ugyanúgy megműti a szent csípőjét, mint a bűnözőét. Számukra
mindennapos kijelentés, hogy „nem az én szerepem vagy feladatom ítéletet hozni ilyen ügyekben".
Hatalmas megkönnyebbüléssel jár a felismerés, hogy a spirituális elveken alapuló élet választásával
az igazságérzetből fakadó ítélkezést és az ebből születő gyűlöletet másokra hagyhatjuk. A spirituális
„jó" követése az egész emberiség javát szolgálja, ezért kijelenthetjük, hogy ez a leginkább
megbecsülendő elhivatottság." (David R. Hawkins)
"A spiritualitásnak e folyamata, amely során átvergődünk az akadályokon, néha fájdalmasnak tűnhet;
ez csak átmeneti. A tévedések újra előbukkannak, és egy magasabb megértés szintjéről - más
összefüggésbe helyezve - megoldhatók." (David R. Hawkins)
"Minden ember pusztán a saját sorsát teljesíti be, engedjük nekik, hogy megtegyék [(feltételezett)
önmagunknak is…].” (David R. Hawkins)
"Engedje el és helyezze Isten kezébe. Isten elvezeti a saját karmájához.” (David R. Hawkins)
"Ha ön közbelép [egy szenvedélybeteg rokona], megfosztja őt a karmikus érdemtől. ... A
beavatkozásaival karmikus terhet vesz magára.” (David R. Hawkins)
"Mindenkinek be kell teljesítenie a saját karmáját vagy sorsát, és jobb, ha nem keverjük össze a
feladatokat." (David R. Hawkins)
"Komoly spirituális tanítványként le kell mondanunk az önmagunknak kijelölt feladatról, hogy
ítélkezzünk, helyesbítsünk, kézben tartsuk a dolgokat, irányítsuk, megváltoztassuk a világot, és
mindenről véleményt mondjunk. Ilyen minőségünkben többé nem kell elvégeznünk ezt a munkát,
hanem rábízhatjuk az isteni gondviselés méltányosságára. Minthogy az elmének fogalma sincs a
Valóságról, ezeknek a feladatoknak a feladása megkönnyebbülést jelent, és sok bűntudattól szabadít
meg. Minden ember pusztán a saját sorsát teljesíti be; engedjük nekik, hogy megtegyék. Ha
elfogulatlanul nézzük, megfigyelhetjük, hogy a legtöbb ember örömét leli élete érzelgős
színjátékában.” (David R. Hawkins)
Míg más körülmények között a karmajóga (önzetlen szolgálat) is erőteljes lehet.
"K: De nem kötelességünk az életben állást foglalnunk, például tiltakoznunk az igazságtalanság
ellen? V: A jelölt elméjének el kell kerülnie és el kell utasítania a csábítást. Később majd meglátjuk,
hogy semmit sem veszítettünk, mivel a csábítás is csupán egy másik illúzió. A jelölt felhagy a
véleményalkotás önteltségével és a világmegváltás feladatával. Belső spirituális fejlődésünk
értékesebb a társadalom számára, mint a tevékenykedés bármely formája. Az együttérzés szintje
áthatja az egész emberiséget és csendesen hozzájárul a bölcsességéhez." (David R. Hawkins)
"Nem kell ráerőltetni másokra a szemléletünket. A kényszerítésnél és mások torkon ragadásánál
sokkal meggyőzőbb lehet a saját példánk. Nem azzal gyakorlunk hatást másokra, amit mondunk,
vagy aminek a birtokában vagyunk, hanem inkább azzal, amilyenek vagyunk… A szellemi
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megvilágosodást keresőknek le kell mondaniuk arról, hogy a társadalom ügyeibe bonyolódjanak.
Mindenkinek be kell teljesítenie a saját karmáját vagy sorsát, és jobb, ha nem keverjük össze a
feladatokat. A történelem spirituális szentjei csakugyan lelket öntöttek az emberiségbe, és feladatuk
jellege gyakran megkövetelte, hogy feláldozzák fizikai életüket… Szerényebb, de ugyanilyen fontos
szerepet töltenek be, és szintén szolgálatot tesznek az egész emberiségnek azok, akik a saját
életükben kívánnak szellemi célokat elérni… A világ szentjei külső tettekkel és saját példájuk által
emelik magasabb szintre az emberiséget, a spirituális gyakorló pedig belső fejlődésével.” (David R.
Hawkins)
"Tegyük ajándékká az életünket: legyünk felemelő hatással az emberiségre azzal, hogy mindig,
mindenütt, minden körülmények között kedvesek, figyelmesek, megbocsátók és együttérzők vagyunk
mindenki iránt, önmagunkat is beleértve. Ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk." (David R.
Hawkins)
"Az alázat eredményeként az ego lemond önhittségéről és az ítélkezésből származó narcisztikus
haszonról. Az erkölcsbírói szerep elutasítása lehetővé teszi, hogy ezt a tisztséget átengedjük
Istennek (“…én megfizetek, ezt mondja az Úr”), és így távol tartsuk magunkat a világ örökös erkölcsi,
etikai, jogi, politikai, vallási, etnikai, igazságügyi és társadalmi állásfoglalásaitól. Míg az ego azt
szeretné, ha kéretlen tanácsunk a szabad véleménynyilvánítás diadalmas ünnepe lenne, az alázat
elismeri, hogy az emberiségnek mindeddig személyes véleményünk és tanácsunk nélkül is sikerült
életben maradnia. Az önmagunkkal szembeni őszinteség megköveteli, hogy megvizsgáljuk az ego
kicsinyes hiúságából adódó rejtett indítékait, amelyeket ékesszólással és érveléssel próbál
érvényesíteni. Az alázat észreveszi, hogy a világ a benne lévő önjelölt szakértők milliói ellenére is
olyan, amilyen. Általában ennek az alázatos felismerésnek ellenállunk, mert az ego imádja saját
véleményét hangoztatni. Akkor tehát az elfogadás azt jelenti, hogy egyéni életünknek nem nagyon
van értéke vagy értelme? Éppen ellenkezőleg: az alázat révén elveszíti hamis értékét, és elfogadja
az igazi erejét és funkcióját. Ez növeli a spirituális energiát és Erőt, ami - főként az emberiség
kollektív tudatán keresztül - hatással van a világra. Minden egyén spirituális Ereje és integritása segíti
a tengerszint és a rajta úszó hajók emelkedését. A moralizáló intés ellenkező hatást vált ki, míg az
alázat integritása olyan Erőt sugároz, amivel szemben nincs ellenállás. Ahhoz, hogy az ego
önzéséről le tudjunk mondani, meg kell értenünk, hogy az ítélkezés feladása nem egyenlő az
egyetértéssel, illetve, hogy az ítélkezés nem erkölcsi kötelezettség. Mindenki tudja, hogy bűntényt
elkövetni “rossz”, ez azonban aligha vezetett a bűnözés megszűnéséhez.” (David R. Hawkins)
"Az alázat beláttatja velünk, hogy az elme korlátozott, és nem tudhat mindenről, ami az események
hátterében áll. Ezt felismerve készségesen lemondunk mások hibáztatásáról és elítéléséről, és e
változás eredményeképpen hajlandóak leszünk lemondani a világ tapasztalatáról Isten javára.
Nyilvánvalóvá válik, hogy a világ nem igazán tart igényt személyes véleményünkre. Ha úgy döntünk,
hogy könyörületességgel tekintünk a világ eseményeire, akkor a látható viszonyok magyarázatának
többféle módja és más lehetőségek közül is választhatunk.” (David R. Hawkins)
"Az együttérzés az emberi korlátok elfogadásából adódik, és abból, hogy megértjük, mindenki saját
világnézetének foglya. Ha nem kötődünk, akkor megszűnik az a kényszer, hogy próbáljuk
megváltoztatni a világot és mások nézőpontját, vagy hogy őket hibáztassuk eltérő nézeteik miatt.
Ahogy sok évvel ezelőtt egy előrehaladott barátom – aki bölcs ember és hindu tudós is volt –
mondta: „Nagy megkönnyebbülés felismerni, hogy nem kell mindenről véleményt alkotnom.”." (David
R. Hawkins)
"A vélemények haszontalanok, nincs valódi értékük, és tulajdonképpen a tudatlanság
következményei. Veszélyt jelentenek a tulajdonosaikra nézve, mert érzelmi töltetük révén
nézeteltéréshez, viszályhoz, veszekedéshez és sarkos álláspontokhoz vezethetnek." (David R.
Hawkins)
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"A szeretet nem foglal állást, ezért tehát teljes, és felülemelkedik az elkülönülést létrehozó
véleményeken." (David R. Hawkins)
"Ha nem ragaszkodunk személyes sérelmeinkhez és nehezteléseinkhez, azzal sokkal többet teszünk
a társadalomért, mintha kihívó jelképekkel és jelszavakkal menetelnénk fel-alá." (David R. Hawkins)
"Nagyon hasznos megközelítés az, ha a szerepeket felcserélve vizsgáljuk meg a helyzetet: ebben az
életben annak vagyunk az áldozatai, amit elmúlt életeinkben mások ellen elkövettünk, és most
csupán visszatérnek hozzánk az általunk keltett hullámok." (David R. Hawkins)
"…az a tanítvány, aki már tanulmányozta a saját karmikus hátterét, meg fog szabadulni attól az
önsajnálattól, nehezteléstől és haragtól, amit addig naiv módon az élet „igazságtalanságainak” vélt
dolgok miatt érzett. A karmával kapcsolatos kutatások [izomteszteléssel] akkor a legsikeresebbek,
amikor konkrét kérdéseket szeretnénk tisztázni. Ezek a felfedezések rendkívül hasznosak lehetnek
és több évnyi, vagy akár több életnyi hiábavaló spirituális munkát spórolhatunk meg a segítségükkel.
A karma kutatásának alapvető értéke az, hogy az így nyert, információ új összefüggésbe helyezi a
problémát, abba, amelyben az adott kérdés felmerült, majd megkönnyíti annak megoldását. Gyakori,
hogy az elmúlt életek kutatása felfedi az ismétlődő életesemények vagy témák forrását.” (David R.
Hawkins)
"A kellemetlen események vagy körülmények is javunkra válhatnak, ha felismerjük láthatatlan
karmikus hasznukat. Ennek módja, ha azt feltételezzük, hogy ezek valamilyen karmikus adósság
jóvátételét jelentik. Következésképpen jó szabály az, ha mindig megbocsátunk önmagunknak,
miközben arra gondolunk, hogy valamikor nagyon régen talán nem az áldozat, hanem az elkövet
szerepét töltöttük be. Amikor teljes egészében megértjük az emberi életet, akkor rájövünk, hogy a
lehető legkedvezőbb lehetőséget kínálja mind az egyén, mind az emberiség tudatfejlődése számára."
(David R. Hawkins)
"Ha kedvezőtlen események történnek életünkben, különösen, ha ezek ismétlődnek, akkor a
karmikus örökséget kell keresnünk. Bocsáss meg magadnak azért, amit másokkal tettél. ...
Feltételezd, hogy ez egy törlesztés, egy karmikus örökség. Feltételezd, hogy ha bármilyen negatív
dolog történik veled, az karmikus örökség. Nem logika dolga, nem vita tárgya, hanem „egy valószínű
feltételezés”. (IGAZ) A valószínűsége 90% feletti (IGAZ). ... Ha valami ismételten megtörténik veled,
ha valaki gyűlöl, és ez nagyon fájdalmas, akkor keresd meg magadban azt, aki gyűlöl másokat és
bocsáss meg neki. Ha nem ismered, az még nem jelenti azt, hogy nem létezik, mert az emberiség
kollektív tudattalanjából veszed az érzést." (David R. Hawkins)
A hawkinsi terminológiában a negatív karma jóvátétele megvalósulhat pl. ledolgozással, érdemek
felhalmozásával vagy megbocsátással.
"Amit te katasztrófának látsz, az természetéből adódóan isteni könyörületesség, amely abban a
kegyelemben részesít, hogy jóvá teheted azt a negatív karmát, ami különben a pokolba juttatott
volna, és ezt most jóvá teheted. Köszönöm Uram, hogy megváltottál." (David R. Hawkins)
"...ami az ego számára veszteségnek tűnhet, az valójában a lélek számára győzelem (mivel egy
karmikus adósságtól megszabadulva a mező kitisztul, és így a tudat tovább fejlődhet).” (David R.
Hawkins)
"A padlót fogás a leggyorsabb út Istenhez.” (David R. Hawkins)
"...a kollektív karma révén egész csoportok kerülnek olyan sajátos helyzetbe, ami borzalmasnak
tűnhet, mégis láthatatlan karmikus előnyöket hordoz.” (David R. Hawkins)
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"A tudatkutatás azt is igazolja, hogy a látszattól függetlenül mindenki spirituális fejlődése
szempontjából optimális körülmények közé születik.” (David R. Hawkins)
"Amint azt már előzőleg megtudtuk, a karmikus lehetőségek szempontjából mindenki a lehető
legjobb körülmények közé születik. Ezért bölcs dolog, ha nem ítélkezünk, ugyanis ami
nyomorúságnak vagy katasztrófának tűnik, az a szabadulás útja lehet azok számára, akiknek negatív
karmát kell jóvátenniük. Így aztán a látszólag borzalmas események a lélek fejlődésének
nélkülözhetetlen elemei lehetnek.” (David R. Hawkins)
a születési körülmények és az élet karmikus szempontból tökéletesek: 998
"Élettartamunk már születésünk pillanatában eldől (ezt tudatkutatással többször is leellenőriztük).”
(David R. Hawkins)
"A világegyetemben nincsenek véletlenek, ennek még a lehetősége sem áll fenn.” (David R.
Hawkins)
"Minthogy a végtelen tudatmező méretei korlátlanok, semmi sem történhet rajta kívül. Ami pedig
benne történik, az mind a hatása alatt van, így tehát a valóságban semmi sem „véletlen”.” (David R.
Hawkins)
"Gyakori, hogy egy krízis közepén az ember elfelejti, hogy ő maga kérte annak felszínre hozását, ami
gyógyulást igényel. Ezért az életükben történő események nem tévedés vagy hiba következményei.
Pontosan az adott dolgokat kell felhozni, arra kell ránézni, azt kell megérteni, feladni, újraértelmezni,
meggyógyítani és megbocsátani." (David R. Hawkins)
"Fontos észben tartani, hogy a tévedés (pl. a tudatlanság) a mi kérésünkre bukkan fel, hogy
elismerhessük őket. E folyamat akkor lesz rendben, ha ugyanakkor felismerjük veleszületett
ártatlanságunkat." (David R. Hawkins)
“Tévedés az egót legyőzendő ellenségnek kikiáltani. Sokkal előnyösebb csupán “házikedvencként”
elfogadni és együttérzés segítségével feloldani. Bármit tett is az ego a múltban, mert akár egy
kiskutya, egyszerűen nem volt képes többre. Semmi haszna nincs annak, ha gonosznak nyilvánítjuk.
Ha ezt tesszük, akkor ahelyett, hogy korlátozottságnak tekintenénk, bennragadunk a jó-rossz
polaritásában/dualitásában. Abból sincs semmi hasznunk, ha személyessé tesszük. Valójában még
az ego sem tehet másként, amelytől “ez elvárható lett volna”, különben nem tévedett volna.” (David
R. Hawkins)
"K: Hogyan éljünk tehát a világban? V: Vegyünk részt, de ne vonódjunk be, ne kötődjünk hozzá.
Figyelhetünk anélkül, hogy ítélkeznénk. A bevonódás elkerülése megköveteli, hogy a világtól
elzárkózzunk, míg a kötődésmentesség megengedi a részvételt, ugyanis az eredménynek nincs
tétje. A játék szórakoztató, de annak, hogy melyik fél "győz", nincs jelentősége." (David R. Hawkins)
"A kötődésmentesség olyan hozzáállást takar, amelynek révén megszüntetjük érzelmi
összefonódásunkat a világ ügyeivel. Ez derűhöz és lelki nyugalomhoz vezet. Segít, ha nem
engedünk az érzelmi csábításnak, amit mások nyugtalansága vagy gondja hozna a felszínre.
Hajlandósággal hagynunk kell, hogy a világ megoldja a maga gondjait, és betöltse sorsát. Jobb
azokra hagyni, hogy belebonyolódjanak és beavatkozzanak a világ dolgaiba, akiknek más az
elhivatottságuk. „Jó embernek” lenni és a megvilágosodást keresni két különböző dolog. Az
erőfeszítéseinkért vagyunk felelősek, nem azok eredményeiért, mert azokról Isten és az univerzum
dönt. A kötődésmentesség nem ugyanaz, mint a közöny, a visszahúzódás vagy a szenvtelenség. Az
a félreértés, amely szerint szükség van a szenvtelenség kifejlesztésére, gyakran kedvetlenséghez és
fásultsághoz vezet. Ezzel szemben a kötődésmentesség lehetővé teszi, hogy a végeredmény
befolyásolásának szándéka nélkül maradéktalanul részt vegyünk az életben." (David R. Hawkins)
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"...csak a szándékért és az erőfeszítésért vagyunk felelősek, nem az eredményért. Ez utóbbi sok
más körülménytől és tőlünk független tényezőtől függ." (David R. Hawkins)
"Add át Istennek és elégedj meg bármelyik végkimenetellel." (David R. Hawkins)
"A tizenkét lépéses program egyik alapelve, miszerint „csak az erőfeszítéseinkért felelünk, nem pedig
az eredményért”, féken tartja az egót. Ha kitartóan a spirituális igazság és szeretet mellett kötelezzük
el magunkat, akkor minden ellenállás megszűnik. A meghaladásához az szükséges, hogy minden
kötődésről lemondjunk, azokról is, amelyeket mi magunk és a társadalom „felelősségként” tart
számon. Így aztán végül kapcsolatokról, pozíciókról, titulusokról és társadalmi szerepekről is
lemondunk azért, hogy Énünkre ráébredhessünk, és hogy a megvilágosodás elérésének
szentelhessük magunkat." (David R. Hawkins)
"A szellemi fejlődés alapja az elfogadás, amely szabad akarat és választás kérdése, így mindenki
csak a maga által választott világot tapasztalja. A világegyetemben egyáltalán nincsenek áldozatok,
és minden következmény a belső választások és döntések végkifejlete.” (David R. Hawkins)
"Isten nem tesz semmit senki és semmi ellen. Egyes lelkek a fényhez vonzódnak, mások pedig a
sötétséghez. Ez az ego választása, nem külső kényszer.” (David R. Hawkins)
"Minden cselekedethez, eseményhez, gondolathoz, ötlethez, elképzeléshez és döntéshez
meghatározható energiamező társul. Az ego tehát a saját tettei révén juttatja el magát a saját
szintjére a tudat óceánjában. A felhajtóerőhöz hasonlóan a tudat óceánjának személytelen
tulajdonsága önműködően meghatározza, hogy melyik szintre süllyedjünk vagy emelkedjünk." (David
R. Hawkins)
"A lélek saját döntéseivel és választásaival saját sorsának kovácsa. Minden lélek ahhoz a
dimenzióhoz húz, amellyel összhangban van. A spirituális választás visszahatásaként spirituális
paradoxonok jelenhetnek meg, például a spirituális kereső szeretetet és boldogságot akar, de a
szándéka mindazt felszínre hozza, ami ezeket megakadályozza. Azok, akik a békének és
szeretetnek szentelik magukat, automatikusan felhozzák a tudatalattiból mindazt, ami kegyetlen,
szeretetlen és gyűlöletes azért, hogy ezek megszűnjenek. Ez megdöbbenést válthat ki mindaddig,
amíg az ezzel kapcsolatos ítélkezés helyét át nem veszi a könyörület és megbocsátás. Végül is ezek
képezték a szeretet és boldogság akadályát, úgyhogy csak hálásak lehetünk azért, amiért felszínre
kerültek, hogy a rendelkezésünkre álló spirituális eszközökkel megoldjuk őket." (David R. Hawkins)
"Az ítélkezés elhagyása és a megértés révén utat nyit az eltérő nézetek figyelembevétele, a jóindulat,
a könyörületesség és a megbocsátás számára." (David R. Hawkins)
"A megbocsátás az egyetlen feladatom. " (A csodák tanítása)
"A megbocsátás mindent felajánl, amire vágyom. " (A csodák tanítása)
"Voltaképp azt bocsátod meg, ahogy a helyzetet látod, a saját kivetítésednek és észlelésednek
bocsátsz meg." (David R. Hawkins)
"Valójában a megbocsátás annak van előnyére, aki megbocsát, nem annak, akinek megbocsátanak."
(David R. Hawkins)
"Ha megbocsátunk és önként "futni" hagyjuk a gyűlölt elkövetőt, akkor nem az elkövetőt hagyjuk
futni, hanem önmagunkat." (David R. Hawkins)
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"Buddha azt mondta, semmi szükség rá, hogy támadjuk vagy büntessük ellenségeinket, mert
természetük miatt úgyis elbánnak magukkal." (David R. Hawkins)
"Minden, amit adok, nekem adatik. " (A csodák tanítása)
"Adni és kapni valójában egy és ugyanaz. " (A csodák tanítása)
"A karma vagy sors egy jótékony törvény kifejezése: az egyensúly, harmónia és egység felé irányuló
egyetemes haladásé. Akármi történik most, minden pillanatban, az a lehető legjobb. Talán
fájdalmasnak és csúnyának tűnik, keserű és értelmetlen szenvedésnek, de ha figyelembe vesszük a
múltat és a jövőt, akkor mégis így a legjobb, és ez az egyetlen kiút egy katasztrofális helyzetből."
(Niszargadatta Mahárádzs - 720)
"A karma megértése nélkül a földi élet igazságtalannak és kegyetlennek tűnik. A naiv ember úgy
látja, hogy a gonosz büntetlenül megússza, míg az ártatlant elpusztítják. Ezért a legtöbb ember a
hitre támaszkodik, hogy erre a paradoxonra magyarázatot találjon. A hit az a meggyőződés, hogy a
látszat mögött van egy isteni valóság. A saját kutatómunkánk és tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy
ez a hit jól megalapozott.”" (David R. Hawkins)
karma: 999
"Amire szükséged van [karmikusan] az biztosítva van, amire nincs szükséged, az nincs biztosítva."
(David R. Hawkins)
"Semmiben nem szenvedünk hiányt." (David R. Hawkins)
“Azt pedig a korszerű elméleti fizika és a nemlineáris dinamika is kimutatta, hogy az egyéni szinten
elért növekedés bizonyos mértékben a bolygón élő összes ember tudati szintjét növeli. A
tudatosabbá válás a legnagyobb ajándék, amit az ember a világnak adhat, ráadásul a hullámeffektus
miatt ez az ajándék visszaszáll az ajándékozóra.” (David R. Hawkins)
"K: Mit tehetünk, amivel tényleg segítségére lehetünk a világnak? V: Legyen az életed ajándék, és
mindenkor, mindenütt, minden körülmények között és önmagadat is beleértve mindenki iránt
megnyilvánuló kedvességgel, figyelmességgel, elnézéssel és könyörületességgel légy felemelő
hatással az emberiség egészére. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatsz. … Nem a szavainkkal
vagy a tetteinkkel változtatjuk meg a világot, hanem annak következményeként, amivé mi magunk
lettünk.” (David R. Hawkins)
"Amikor arra törekszünk, hogy másokat felemeljünk, a folyamat során mindenki emelkedik. Így tehát
adni önjutalmazó, mivel tulajdonképpen nem valaki "más" az, akinek adunk. Ezért minden kedves
gondolat és mosoly saját magunk és az egész világ hasznára válik." (David R. Hawkins)
"Minden egyén spirituális fejlődése hozzájárul az egész emberiség tudatszintjének az
emelkedéséhez. Ha megemelkedik a tenger szintje, minden rajta lebegő hajó megemelkedik.” (David
R. Hawkins)
“Ha a meditáló emberek aránya a népességhez képest 1% felett lenne, akkor a bűnözési arány 90%kal esne vissza." (David R. Hawkins)
“Washingtonban, a gyiIkosságok fővárosában, 1993 nyarán eIvégeztek egy kísérIetet, meIy során
száz országbóI négyezer önkéntes gyűIt össze, hogy hosszú órákon keresztüI közösen
meditáIjanak. A feItéteIezés az voIt, hogy ennyi résztvevőveI az FBI áItaI meghatározott bűnesetek
száma 25 százaIékkaI fog csökkenni Washingtonban azon a nyáron. Az egyik magas beosztású
rendőr azt nyiIatkozta a tévében, hogy egy iIyen mértékű csökkenéshez 60 centi hóra Ienne szükség
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azon a nyáron. De később a rendőrség is együttműködött a tanuImányban, miután erőszakos
bűnesetek száma vaIóban 25 százaIékkaI visszaesett, meIyet a már korábban eIvégzett, kisebb
IéIegzetvéteIű, 48 hasonIó kísérIet aIapján mi meg is jósoItunk. FeImerüI tehát a kérdés: az emberek
tényIeg hatássaI vannak az áItaIuk észIeIt vaIóságra? Bizony így van. Minden egyes ember hatássaI
van a vaIóságra…” (Mi a csudat tudunk a vilagrol 2 című dokumentumfilm)
"Egy cselekedet tudatszintjének kalibrációját a szándék határozza meg. Mindenki saját
tudatszintjéhez képest felelős és hibáztatható. Hogy a „beavatkozás” vagy „be nem avatkozás”
önteltséget, avagy együttérzést tükröz-e, az mind a tartalom, mint pedig a kontextus átfogó
energiamezejének következménye. A cselekvés vagy nemcselekvés olyan spontán magatartás, ami
abból adódik, amivé „váltunk”, vagy amik „vagyunk”. Nincs előírás arra, hogy mi lenne a megfelelő
magatartás, mivel a hatás a szándék következménye. A kísérletek kimutatták, hogy az
agyműködésnek nem passzív áldozatai vagyunk, hanem éppen mi vagyunk annak létrehozói azáltal,
hogy szándékunk a kivetített érték keresése. Ha ezt megértjük, akkor megszabadulunk a
megtapasztaló hamis „énjének” uralmától. Az absztrakciós szintek kevesére szintén egy olyan, az
intellektuális szférához tartozó okfejtési hiba (pl. a relativizmus), amely esetében a kontextus
figyelmen kívül hagyása abszurd dolgokhoz vezet. Ugyanis ami az egyik absztrakciós szinten igaz,
az a másikon hamis. Minden egyes tudatszint befolyással van az észlelt fontosságra, megértésre és
jelentésre, és így a számadási kötelezettség a megértés függvénye. És az is tény, hogy „aki” a jelen
pillanatban vagy, nem azonos azzal, „aki” fejlődésed későbbi szakaszában leszel. Mindenik ilyen
„aki” más-más szinten tehető felelőssé tetteiért." (David R. Hawkins)
"A feltétel nélküli szeretet semmit sem vár másoktól. Amikor szeretetteljessé leszünk, nincsenek
kikötéseink vagy követeléseink mások felé, hogy milyeneknek is kellene lenniük annak érdekében,
hogy szerethessük őket. Szeretjük őket, nem számít milyenek." (David R. Hawkins)
"K: Hogyan bánjunk másokkal? V: Nincsenek mások.” (Ramana Maharsi - 720)
"Amikor találkozol valakivel, tartsd észben, hogy minden találkozás szent esemény. Ahogy a másikat
látod, úgy látod önmagad. Ahogy a másikkal bánsz, úgy bánsz önmagaddal. Ahogy a másikról
gondolkozol, úgy gondolkozol magadról. Ezt sose feledd, hiszen a másikban vagy megtalálod, vagy
elveszíted önmagad. Minden alkalommal, amikor Isten két Fia találkozik, egy újabb lehetőséget
kapnak az üdvözülésre. Ne távozz anélkül, hogy fel ne ajánlanád a másiknak a megszabadulást,
hogy ezáltal te magad is megkaphasd azt. Hiszen én mindig ott vagyok veled, és emlékezem Terád."
(A csodák tanítása)
"Mindenki egy lehetséges megváltó." (David R. Hawkins)
"Nem láthatok egyszerre két világot. Hadd fogadjam hát el az Isten által nekem felkínált erőt, hogy ne
lássak több értéket e világban, hogy ráleljek a szabadságomra és a megszabadulásra." (A csodák
tanítása)
"Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az
Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel
való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de
aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." (János Apostol I. levele 2. fejezet)
"K: Spirituális emberként mi a felelősségünk a világ eseményeivel kapcsolatosan? V: Ez az egyén
aktuális tudatszintjétől függ. Természetesen minden szintre érvényes, hogy a könyörületesség,
megbocsátás, szeretet és együttérzés spirituális elve szerint cselekedjünk. Hogy azonban ezeket
miként értelmezzük, mit jelentenek számunkra a cselekvés szempontjából, az az érzékeléstől és a
spirituális érettség fokától függ. A földi élet maximális karmikus lehetőséget nyújt nemcsak arra, hogy
„jó” karmára tegyünk szert, hanem a negatív karma jóvátételére is. Az emberi élet a tudatfejlődés, sőt
a megvilágosodás legnagyobb spirituális lehetősége. Az élet ajándékának megnyilvánulása, amely
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által végül ráébredhetünk Énünkre. A legjobb tehát, ha hálásan megbecsüljük ezt a lehetőséget.
Maga a spirituális törekvés nem más, mint az élet ajándéka iránti megbecsülésünk jele." (David R.
Hawkins)
KAPCSOLÓDÓ TÉMA:
- "Helyes" cselekedet
- Elengedés / Önátadás
- Szabad akarat, Isten Akarata és az önátadás
VIDEÓ:
- A világ megváltoztatásáról
https://www.youtube.com/watch?v=B-J1_aBn0nI
- A világ épp úgy tökéletes, ahogy van
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/840181146051686/
- Az ítélkezés jelentéséről
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/1278089522260844/
- Ártatlanságunk makulátlan
https://www.facebook.com/hawkinsrdavid/videos/632474836822319/
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