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A tudatosság és a változás facilitalása a világban  

– Bret Rushia 

Gary Douglas és Dr. Dain Heer, az Access Consciousness megteremtői, oly módon 

élik és teremtik meg mindazt, ami az életünkben változást teremt, hogy eközben nem 

kell feladnunk azt, amik vagyunk, és amit tudunk. 

Jómagam pontosan erre vágytam már régóta. Hogy belépjek egy szobába, és tudjam: 

a helyiség megváltozott, egészen egyszerűen azáltal, hogy benne voltam. Hogy 

minden társalgással nagyobb teret teremtsek. Hogy képes legyek mindenkit művészin 

és ügyesen meghívni egy teljesebb élet teremtésére. Hogy soha ne adjam fel annak a 

világnak a tudatosságát, amelyet teremteni akarok, miközben úgy vezetem az életet, 

amilyen. Hogy tudjam, mi lényeges, mivel kell alkudozni és mivel nem ahhoz, hogy 

egy fenomenálisan globális üzletet teremtsek. Hogy megengedésben legyek 

mindenkivel és mindennel anélkül, hogy eközben feladnám önmagamat. Hogy olyan 

világot teremtsek, amelyben kedvesség, befogadás, lehetőségek uralkodnak, és 

amelyben háború, ítélkezések, konfliktusok és a tudatosság hiánya még csak 

lehetőségként sem áll fenn. 

Ez csak egyike azoknak az ajándékoknak, amelyeket lehetségesnek látok azzal a 

választásommal, hogy Access Consciousness Certificated Facilitátor (CF) legyek. 

Megtudnám mindezt enélkül is teremteni? Bizonyára. „Kérjetek és megadatik”, ez az 

Univerzum egyik igazsága, de a Access Minősített Facilitátor képzéshez való 

elkötelezettségemmel azt szeretném, hogy az a tudatosság legyek és azt a 

tudatosságot teremtsem meg, amelynek megvalósulását bolygónkon annyira kívánom 

MOST. 

Access Minősített Facilitátoraként arra vágytam, hogy olyan utakra emelkedjek, 

amelyekről soha nem hittem volna, hogy elérem őket, de mindig reméltem, hogy 

lehetségesek. 

Mióta azt választottam, hogy CF legyek, más szemszögből néztem mindenre  a 

világban.  

“Milyen változás lehetek itt?”  

“Milyen kérdést tudok feltenni?”  

“Mi az, ami mindenki számára többet teremt?”  

A választásom által, hogy az élet facilitátora legyek, élvezem az ittlétemet. 

Immár 2 éve vagyok facilitátor. Igazából nem sok képzést tartottam, de mindaz, amit 

az életben és az üzletben facilitálhatok, azon kívül a módszerek és rálátások, 
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melyeket a CF képzéseken szereztem, hatalmas ajándékok számomra abban, hogy 

életem minden területén vezetőként léphessek fel. 

Azáltal, hogy CF vagyok, valójában arra kértek fel, hogy az a vezető legyek, aki 

mindig is lenni akartam, és hogy tudjam: igazán tudok az lenni, és meg tudom 

teremteni. 

Itt tapasztalom először, hogy ünnepelik azt, ha én akár túlteremtem az alapítókat. 

Gary és Dain igazán vállalják és meg is teszik azt, amit mondanak. Nem kaparnak 

senkit össze és nem mondják neki: „minden ok”, ha ez nem igaz. És semmit 

nem fognak vissza csak azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy még mindig 

szuperek. 

Gary és Dain, akárcsak számos más facilitátor, megerősítettek, erőt adtak ahhoz, 

hogy  facilitátorként én minden lehessek, még olyan helyzetekben is, amelyekben azt 

gondolom, hogy valamit rosszul csináltam. Mindig ámulok, amikor valamit elszúrok, 

és a végén mindannyian együtt nevetünk! Az a szabadság, amelyet ezek a bátor, 

különböző emberek teremtenek, semmihez nem hasonlítható, amivel eddig valaha is 

találkoztam. 

Minden nap annyira hálás vagyok azért, hogy Access Consciousness Minősített 

Facilitátornak nevezhetem magamat. 

Bret Rushia 

Fordította: Kaposi Luca  

Forrás: http://access-consciousness-blog.com/2016/07/facilitating-consciousness-and-change-in-

the-world/  
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