A vonzás hatalma
Írta: Administrator
2011 május 10. (kedd) 07:34 - Utoljára frissítve 2011 május 28. (szombat) 12:53

Beszélgetéseim alkalmával sokan kérdeznek meg a vonzás hatalmáról. Legtöbbször az erről
szóló bestseller filmet hozzák példaként, sőt akadnak, akik az elért sikereket is emlegetik.
Milyen hatalma van a vonzódásnak? Hatalmas! Következménye pedig halálos.

Az ember, aki nem ismeri a végső valóságot, mindig módszereket keres, hit helyett. A
hitetlenség pedig kisebb-nagyobb mágusokat „képez”. Így született meg sok ezoterikus
„segédlet” a reiki, az agykontroll és sok más hasonló tudomány is. Ezekkel az ember elérheti
azt, ami az életéből látszólag hiányzik. Azért látszólag, mert a „nem tudás” által vezérelt ember
még a valós igényét sem képes megfogalmazni, így vonzódásának tárgya nem az, amire
valójában vágyik. Hiába lesz meg a hőn állított testi kapcsolat, vagy házasság, hiába teremtődik
meg a fészek, vagy kényelmi tárgyak, eszközök, az ember nem lesz boldogabb, csak egy-egy
rövidebb időre. Milyen hatalma lehet a vonzódásnak, még ha segít is elérni az anyagi
vonzalmakat? A vonzódásnak lehet hatalma van az anyagi világ rendeződésében, de az ember
boldogságán nincs hatalma, mert a boldogság nem az anyagi világ természete.

Szokj hozzá a vonzódáshoz. Mivel a vonzódás maga sötét aspektus, milyen gyümölcsöt vársz
tőle? Képzeld el a jövőt, ahogy megszerzed… kösd meg magad előre, hogy minél több
gyökered legyen az anyagi világban, és amikor eljön a teljesség, ne legyél képes szabadulni, és
itt maradj a földi pokolban. Birtokot szerezhetsz, meggazdagodhatsz, megköthetsz egy másik
embert önzően, mert jogod van vonzódás hatalmával élni. Csak ne felejtsd el, hogy az ember
minden tettéért felel egyszer. A tévhitekkel ellentétben Isten nem úgy kér számon, ahogy az
ember. Nem kérdez tőled semmit. Amikor a „Boldogság városába” tartó vonat elmegy, te leszel
a felelőse, amiért fagyiért áltál sorban éppen akkor.

A vonzódásnak van hatalma? Igen, az emberen. Segít? Nem! Az ember kitalálta, hogy a
vonzódásnak, a gondolatnak, a vizualizációnak, a kimondott szónak teremtő ereje van. Istenné
akar válni, sötét eszközökkel. A valóság pedig az, hogy az Istennel való egységet csak hit által
képes elérni, ráadásul egyetlen módszernek sem lehet esélye a hittel szemben. Vágyni minden
ember képes, de hitet az ember kizárólag csak egy másik lénytől kaphat, hiszen a hit a lélek
ajándéka. A büszke ember azért választja a sötét módszert, mert a hit megszerzéséhez, meg
kellene hajolnia egy másik lény előtt.
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A vonzódás mindig az elégedetlenség és a hiányérzet megnyilvánulása, nem a teljességé. Sem
az Isten, sem az ő törvényei nem ismerhetők meg általa, így nem képes az embert
felszabadítani sem. Az ezoterikus módszerek terjesztői arról nem mesélnek előadásaikon, hogy
a hívő embernek nincs szüksége lemenni alfába (Jézusnak és az apostoloknak sem kellett),
nem kell perceken át mormolni „varázsmondatokat”, nem kell naponta sok időt tölteni azzal,
hogy minél tisztábban el tudja képzelni a jövőt. Természetesen a hívő embernek imádkozni sem
kell órákon keresztül, ahogy a hitetlen vallásosok teszik. Aki nem a sötétség, hanem a
világosság hajlékában él, az a hite által éri el könnyedén azt, amelyet a vonzás törvényének
árnyékában élők még a módszerekkel is nehezen.

A vonzás törvényét tisztelők elméje korlátos, mert a jövőt csak a múltra alapozva tudják látni
magukban. A hívő ember elméje korlátlan lehet, mert számára a hit által olyan dimenziók is
megnyílhatnak, amelyet korábban sohasem tapasztalt, amelyről sohasem tudott. Egyik jó példa
erre, az elragadtatás misztériuma. Abban olyan ember, aki a vonzódás hatalmát többre becsüli,
minthogy igaz hitet szerezzen, nem részesülhet.

Keressétek előbb Isten országát, s a többi megadatik ráadásnak. Így szól a megváltó tanítása.
Ennek a mondatnak az értelmét csak az értheti meg, aki nem módszert, hanem hitet akar
szerezni a teljességhez. Isten országa nem a hitetleneké és a vonzástörvényét követőké,
hanem azoké, akik megértik, hogy a hit által minden lehetséges. Abban viszont nincs sötét
aspektus…
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