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7 dolog, amit az Univerzum mondana neked …amennyiben hajlandó
lennél figyelni! - Üdv mindenkinek! dr. Dain Heer vagyok.
Szerettem volna ezt a videót létrehozni és megosztani veletek arról a 7 dologról, amit
az Univerzum mondana nektek, amennyiben hajlandóak lennétek figyelni.
Nyilvánvalóan én leszek most az Univerzum szócsöve, úgyhogy dőljetek hátra,
hallgassátok, és nézzétek meg, hogy bármi ezek közül megszólít-e; remélhetőleg
hozzájárulás lesz számotokra.
Az első:
Te barátom egy alvó óriás vagy. Sokkal több lehetőség van benned, önmagadként,
számodra, mint amit valaha elképzeltél.
Amikor ebben a világban nősz fel, az olyan… ha a kisgyerekekre gondolsz, egy
pillanatra vedd észre a lelkesedésüket, vedd észre az örömüket. Vedd észre azt,
hogy amikor elesnek, és nem csinálsz ebből nagy ügyet, rögtön felpattannak, és újra
futni kezdenek. Valahogy így működsz.
Legtöbben ezt nem ismerik el önmagukkal kapcsolatban.
Az egyik legnagyszerűbb dolog, amit az elmúlt 16 évben láttam az Access
Consciousness facilitálása során, hogy az emberek sokkal nagyszerűbbek, mint amit
valaha elismertek.
Láttam embereket, akiket bántalmaztak, és akik az választották, hogy megszakítják a
bántalmazás körét, és tényleg kedves, gondoskodó emberekké váltak, akik
hozzájárulnak másokhoz.
Láttam embereket, akik megtapasztalták a szegénységet, és ezen is úrrá lettek és
szó szerint álmaik életét teremtik. Azt szeretném ezzel mondani, hogy annyival több
lehetséges számodra, mint amit valaha lehetségesnek gondoltál.
Ha ezt akár egy pillanatra fel tudod fogni, ha csak egy másodpercre be tudod ezt
lélegezni, az talán ad kellő hitet, reményt és éberséget, erőt, ha tetszik ahhoz, hogy
menj tovább. Tényleg van valami nagyszerű benned, és az a tény, hogy ezt eddig
nem voltál képes meglátni, nem a te hibád.
Ez a valóság így van összerakva, így tervezték. Úgy terveztek, hogy beilleszkedj a
tömegbe. Úgy értem, ha megnézed, az oktatási rendszer is ezt termeli ki.
Azt akarták, hogy egy légy a tömegből, nincsenek kihívásaid, és senki nem mondja
el, mennyire nagyszerű vagy.
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Senki nem adja meg ezt az éberséget, és senki nem kérte tőled, kihívások nélkül
maradsz, és folyamatosan azt gondolod, hogy valahogy kevesebb vagy, mint
valójában.
A második.
Bárhol is tartasz az életednek ebben a pillanatában, teljesen jól csináltad azokkal az
eszközökkel, amik elérhetőek számodra.
Mi van, ha most nagyszerűbb eszközök elérhetők?
Az egyik dolog, amin rengeteg emberrel dolgoztam, az…
… úgy kerestek fel, hogy szörnyen hibásnak érezték magukat. Ezt nagyon átérzem.
16 évvel ezelőtt szó szerint véget akartam vetni az életemnek, ha nem változnak a
dolgok. Mert annyira maga alá temetett önmagam hibáztatása.
Azt gondoltam, hogy rossz választásokat hoztam, és rosszak voltak a kapcsolataim,
és rossz üzleti választásokat hoztam… Úgy tűnt, nem azt teremtem, amit akarok.
Azt kezdtem el felismerni, ahogy elkezdtem másokkal dolgozni, kezdtem látni
másokat hasonló helyzetekben, és rájöttem: „Tudjátok mit?”
Ezek az emberek nem hibásak, csak nem voltak meg az eszközeik, hogy teremtsék
az életüket."
Mindenekelőtt szeretném, ha azt tudnátok, hogy az eszközök most már elérhetők.
Igenis léteznek, és ezt minden nap látom. Látom azt, amit mások csodának
neveznek, szó szerint nap, mint nap – ha nem gyakrabban – néha napjában
többször. Volt valaki, aki egy tanfolyamomra jött el, talán az egyik
„Létezz önmagadként és megváltozik a világ” kurzusra, majd küldött egy emailt
három hónappal később, amiben az állt: „Annyira más vagyok. Szeretem magam.
Hálás vagyok magamért, és rájöttem arra, amit a tanfolyamon mondtál; egyszerűen
eddig nem voltak eszközeim ahhoz, hogy eljussak ide. Most, hogy megvannak az
eszközök, minden más, mert tényleg használom őket és most tényleg szeretem
magam.”
Volt egy fickó, aki eljött a „Létezz önmagadként és megváltozik a világ” kurzusomra,
amit Ausztráliában tartottam. Egy kedves, tényleg kedves ember, akinek fogalma
sem volt semmiről. Egész életében hibáztatták a családtagjai, akik gonoszak voltak,
bántalmazók és rosszindulatúak. Autoimmun betegsége volt, ebből próbált kiutat
találni.
Azon gondolkodott, hogy véget vet az életének, mert a teste állandóan fájt, ő pedig
állandóan ítélkezett önmaga felett. Ha elolvasnátok az e-mailt, amit tőle kaptam arról,
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hogy mit él meg most – két évvel később, ugyanúgy könnybe lábadna a szemetek,
mint ahogy az enyém.
Azt mondta, az autoimmun betegség a tanfolyam után rögtön eltűnt, elkezdte
értékelni önmagát. Úgyhogy kérlek, bárhol tarts is most az életedben, nagyon
szeretném, hogy tudd… először is:
Nem csináltál semmit rosszul, hanem nagyszerűen csináltad.
Ha gonoszságot tapasztaltál meg, ítélkezést, szegénységet és bántalmazást, és még
mindig csak egyik lábadat rakod a másik után, mindent megteszel, hogy teremtsd az
életed; még mindig keresed az eszközöket, hogy teremts valamit… kérlek, ismerd el,
mennyire bátor vagy!
Nem adtad fel!! ... Én azt mondom, ez a legnagyszerűbb ajándék, amit adhatsz
magadnak. Soha ne add fel, ne hátrálj meg, ne szállj ki.
A másik dolog ezzel kapcsolatban, még egyszer: elérhetők mindazok az eszközök,
hogy változtatni tudj.
A harmadik:
Az összes dolog, amiről álmodsz, amiről egész életedben álmodtál, tényleg
lehetséges. Az kell hozzá, hogy bízz magadban.
Nem tudom, hogy vagy vele, de amikor én gyerek voltam, és néha kamasz
koromban is, aztán fiatal felnőttként, majd amikor csontkovácsnak tanultam, néha
felébredtem hajnali kettőkor vagy háromkor, és lehetőségekről álmodoztam.
Akkor persze nem voltak meg az eszközeim a megteremtésükhöz, így nem
mutatkoztak meg, és azt gondoltam „Biztos tévedek, biztosan csak képzelődök. Mit
művelek, amikor azt hiszem, hogy tényleg tudok boldogságot teremteni az
emberekben?”
Mit művelek, amikor azt hiszem, hogy képes vagyok az emberek változásához
hozzájárulni?
Mit művelek, amikor azt hiszem, ezek a lehetőségek elérhetők számomra?
Amúgy is - ki vagyok én?”
Szóval, azt akarom mondani: az összes álom tényleg lehetséges, és remélem,
amikor ezt mondom, felismered, hogy nem egy „mézes-mázos” beszédet nyomok
neked.
Nagyon sok ilyenben volt részem, míg valami mást kerestem, és ezek nem vittek túl
messzire. Ezzel a beszélgetéssel valami mást próbálok most: Próbálom elismerni
azt, ami igaz veled kapcsolatban, amiről senki nem hajlandó beszélni veled.
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Ez egy olyan beszélgetés, amit senki nem hajlandó folytatni. Kérlek, tudd, azok az
álmok, amiket mindig is álmodtál, azokat tényleg el lehet érni, tényleg meg lehet őket
teremteni. A negyedik:
Szeretnék még másik dolgot mondani (elnézést).
Figyelemhiány zavarom, kényszerbeteg és autista vagyok egyben.
Sokszor 10.000 dolog van a fejemben, és mind azt akarja, hogy őt mondjam,
visszakanyarodok valamihez, amit épp most mondtam, úgyhogy köszi, hogy
kibírjátok velem.
Azt akarom mondani, onnan tudom, hogy ez lehetséges, hogy emberek ezreinek
esetében láttam, tízezreinek, százezreinek, száz meg százezreinek esetében, akiket
az elmúlt 16 évben facilitáltam.
Az csak egy dolog, hogy amikor, használom az eszközöket, nekem változást hoznak,
de senki másnál nem működnek. Viszont úgy tűnik, mindenkinél működnek, akik
használja ezeket az eszközöket. Kérlek, tudd, hogy ez lehetséges, ez elérhető.
Az egyik eszköz, amit most azonnal meg szeretnék osztani veled:
„Ami igaz, attól mindig könnyebbnek érzed magad, a hazugságtól mindig
nehezebbnek érzed magad.”
Úgyhogy ha valamitől, amit mondok, könnyebbnek érzed magad, az azért van, mert
számodra igaz. Kérlek, ne nekem higgy. Nézd meg, mi igaz a te világodban.
A negyedik:
Nem vagy normális, átlagos önmagad vagy, más vagy.
Valahányszor nem illeszkedsz be, ez az ajándéka annak a más lehetőségnek, ami te
vagy. Valahányszor nem illeszkedsz be, ez a másságod ajándéka.
Az egyik dolog, amiért a leginkább hibáztatjuk magunkat a másságunk.
Az, hogy nem illünk valahová, hogy nem vagyunk olyanok, amilyennek a családunk
szeretne bennünket.
Hogy nem vagyunk olyanok, amilyennek a barátaink akarnak, hogy egyáltalán ne
olyanok legyünk, mint a barátaink vagy a családunk és azon tűnődnek:
„Hogy került ez a fekete bárány a családba?” Nagyon sokatokat neveztek a család
fekete bárányának, vagy ti gondoltátok magatokról, hogy a család fekete bárányai
vagytok.
Én azt akarom mondani, hogy a másság az ajándék, ami vagytok, és a másság az,
hogy hajlandóak vagytok egy másik világot látni, és egy másfajta lehetőséget, mint
amire bárki más hajlandó. Tudjátok, Thoreau mondta:
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„A saját dobosod ritmusára táncolj.”
Ez a másság a hajlandóság arra, hogy meghallj egy másik ritmust, mint amire bárki
más menetel.
Nem tudom, hogy vagy vele, de én körbenézek a világban, és azt látom, hogy az
emberek ugyanazt a dolgot csinálják, ugyanazt, ugyanazt, újra meg újra, – ugyanaz a
hely, ugyanaz a dolog, ugyanaz a hely, ugyanaz a dolog.
Azt veszem észre, hogy olyanokra van szükségünk, akik meghallanak egy másik
dobost, akik hajlandóak egy másik ritmusra táncolni, nem pedig olyanokra, akik
korlátok közé vannak kényszerítve, amiket mindenki más értékesnek talál.
A másság, ami vagy, ami miatt egész életedben hibáztattad magad…
Nos legalábbis én hibáztattam magam egész életemben, amiért más vagyok.
A másság, ami vagy, ami miatt egész életedben hibáztattad magad, a legnagyobb
ajándék, amit kínálni itt vagy ezen a világon.
Ha tényleg megengeded magadnak a hajlandóságot, a sebezhetőséget és a
bátorságot, hogy válaszd, nagyszerűbbé fog válni a világod, és a mi világunk
nagyszerűbbé fog válni vele.
Kérlek, mindent, amit azért tettél, hogy megpróbáld elpusztítani és korlátozni a
másságodat, hajlandó lennél most elengedni?
Köszönöm.
Az ötödik.
Van egy egész új valóságod, hogy felfedezd és megteremtsd, úgy hívják, a te
valóságod. Semmi köze ahhoz, amit helyesnek vettél be, jónak és tökéletesnek
másoktól. Ez te vagy, ez más.
Képzeld el, hogy kaphatnál – és érzékeld most rögtön, hogy milyen lenne – ha el
tudnád kezdeni érzékelni a saját valóságodat, hogy mennyire más… többé nem
próbálnád meg elzárni.
Nem próbálnád többé hibáztatni magad, a másfajta nézőpontod miatt.
Mi lenne, ha valójában arra lenne szükség, hogy haladj ennek a másságnak az
irányába, hogy felfedezd, mi a te valóságod, ahelyett, hogy mindenki máséba
próbálsz beilleszkedni.
Mi van, ha valójában az kell, hogy a felé a másság felé vedd az irányt, ami inspirálna,
ami örömteli volna, ami más lenne neked, mint bárki másnak. Aztán elkezded
megteremteni. Mi van, ha ez a legnagyobb ajándék, ami lehetsz, és tényleg az az
ajándék, amiért ezen a világon vagy?
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Úgyhogy mindent, amit azért tettél, hogy ne tedd ezt, hogy ne legyél ez, és ne
engedd meg magadnak, hogy a saját valóságod felé vedd az irányt, – mert nem
egyezik senki máséval – hajlandó vagy ezt most elengedni?
Köszönöm.
Következő, a hatodik:
Amikor igazán önmagad vagy, annyira lenyűgöző vagy, hogy ha hajlandó vagy
elismerni ezt, az téged is teljesen lenyűgözne.
Mit értek ez alatt? Nos, hoztál valaha egy választást, amiről tudtad, hogy neked
éppen megfelelő, még akkor is, ha valaki másnak problémája volt vele?
Egy választást, amit nem mások ellen hoztál, hanem csak magadért és mi lett a
vége? Mennyire volt csodás? Mennyi éberséghez jutottál? Mennyire szórakoztál jól?
Amikor ezt teszed, az fenomenális.
Amikor tényleg a szerint választasz, hogy mi igaz neked, amikor azt választod, hogy
a saját választásod irányába mész, minden lehetségessé válik.
Amikor azt választod, hogy nem ezt teszed, akkor korlátozod magad az alapján,
hogy „Ó, ez a személy ítélkezik e felett, úgyhogy nem csinálom.
Ez a személy megítéli ezt, úgyhogy nem tehetem.
Ez a személy megítéli ezt, úgyhogy nem tehetem meg.”
Amikor így működsz, az életed nagyon parányi lesz.
Nem érdemes itt maradni tovább, mert ki akar egy ilyen picike életet élni?
Egyikünk sem! Személyes tapasztalatból mondom, ezért akartam véget vetni az
életemnek 16 évvel ezelőtt. Mert próbáltam beilleszkedni mindenki más ítéletének a
skatulyáiba. Mindenkinek másik ítélet készlete van. El kellett zárnom azt, hogy mi
igaz nekem, hogy próbáljak illeszkedni apukám ítéleteihez, az anyukám ítéleteihez, a
barátnőm ítéleteihez, és a mostohaanyám ítéleteihez, a bátyám és a nővérem
ítéleteihez, és próbáltam ezen a keskeny mezsgyén haladni folyamatosan.
Ez viszont nehézség; senki nem tud örökké ezen a keskeny mezsgyén maradni.
Senki sem tud elég jól járni rajta. Senki nem tud örökké rajta járni, és félrelépsz,
aztán ítélkezel magad felett, mert rosszat tettél, kijöttél az ítélkezések dobozából,
amibe bele kellene illeszkedned. Amikor tényleg a saját valóságod felé haladsz,
amikor azt mondod: „Tudjátok mit?” Mindenki és az ítéleteitek, köszönöm, hogy
megosztottad. Tényleg nagyon hálás vagyok.”
Elkezdesz teret engedni magadnak, és adsz magadnak egy kis mozgásteret.
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Egy egész más világ és más választások válnak elérhetővé. A helyett a választás
helyett, hogy a keskeny vonalon maradsz, amit az ítéleteid határoznak meg.
Azután válnak a dolgok tényleg izgalmassá, és kezd jó buli lenni. De nem csak ez;
az az érdekes, hogy amikor ezt teszed, azt kezded látni, hogy az ő ítélkezésüknek a
világa is változni kezd. Mert amikor nem korlátozod magadat az ítéleteik alapján és
ezzel együtt haladsz és boldogabbá válsz, és egyre sikeresebb leszel, jobban
szereted magad, bármit jelentsen is ez, az ítélkezésük dobozai elkezdenek
szétmállani, te pedig elkezdesz inspirációvá válni.
Bármelyikötök, aki most ezt hallgatja, és valaha is szeretett volna inspiráció lenni a
körülötte élők számára, aztán csalódtál, mert annyira az akartál lenni, és odaadtad
nekik ezeket a könyveket, azzal, hogy „Nézd, olvasd el ezt!” vagy elküldtél nekik egy
videó linket vagy valami inspirálót azzal, hogy:
„Ezt nézd, milyen csodálatos!”és figyelemre se méltattak...
A legnagyszerűbb ajándék, amit adhattok, hogy megtaláljátok, bármi legyen is az,
amit a ti valóságotok, megkeresitek azt, ami Ti vagytok, és azzá váltok és ez
benneteket és őket is le fogja nyűgözni.
Lehet, hogy ti vagytok az egyetlen dolog az életükben, ami inspirálja őket arra, hogy
tudják több is lehetséges, és valami mást válasszanak. Erre gondoltam, amikor azt
mondtam, hogy a másságotok ajándék, pont ez az, amiről beszélek. A hajlandóság,
hogy kövesd ezt, az egyik legnagyszerűbb ajándék, amit valaha adhatsz magadnak,
és mindenki másnak magad körül.
A hetedik:
Elengedhetetlen vagy a világ jövője számára.
Vannak dolgok, amiket csak te tudsz, és ami csak te vagy. Aminek a tudását
visszautasítod, és ami nem vagy hajlandó lenni, ami ha hajlandó lennél lenni és tudni
a világ megváltozna.
Fogjátok ezt fel barátaim! Vannak dolgok, amiket csak ti tudtok.
Vannak a létezésnek olyan módjai, amelyekhez csak ti fértek hozzá.
Az egyik érdekes dolog, amivel facilitálás közben találkoztam, annyi embernél az
elmúlt 16 évben: Amikor tudod, hogy valami lehetséges, és hajlandó vagy választani,
teret nyitsz ennek a dolognak, hogy létezhessen a világban, ahol eddig lehet, hogy
nem is létezett. Ha mindenki egy bizonyos módon szemlél egy helyzetet, és
belemennek mindenféle ítélkezésbe, te pedig azt mondod: „Ó, miért ítéljük ezt meg?”
és visszakérdeznek: „Hogy érted azt, hogy miért ítéljük meg? Csak úgy!” „Igen, de
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miért?” Erre viszont nincs válaszuk. Ez az a másság, ami megváltoztatja a
valóságukat. Ha észrevennéd, hogy van valami, amit te tudsz, van valami, ami te
vagy, ami ajándék a világ számára, ajándék mindannyiunknak. Egy kereső, mint te is
vagy…
…kérlek azt is tudd, – mondok még egy nyolcadik dolgot, amit elengedhetetlen a
megértéshez – Nem vagy egyedül!
A nyolcadik:
Nem vagy egyedül! Nem vagy egyedül!
Vannak még mások is, akik ugyanolyan békés, kedves, hozzájáruláson alapuló
világot szeretnének, amiben nagylelkűség van, amiben van egy eleve jelenlévő
kedvesség és gyengédség. Nem vagy egyedül!
Kérlek, bármit csinálsz, legyen az Access Consciousness vagy bármi más, kérlek,
keress olyan embereket, mint te, akik a világ keresői, akik valami másra vágynak.
Itt az idő, hogy a bolygónkon és az életedben változzanak a dolgok.
Úgyhogy, gyönyörű barátaim, köszönöm, hogy itt vagytok most ezen a bolygón.
Sajnálom a szenvedést, amit tapasztaltál. Én is sok szenvedést éltem át.
Azt gondoltam, hogy lerombolja az életemet, és rájöttem, hogy az összes szenvedés,
amit tapasztaltam arra készített fel, aki ma vagyok, amilyen hozzájárulás vagyok
mások számára és azt kérdezem…
Mi van, ha az, amit az életedben tapasztaltál, arra készített fel, hogy az a
hozzájárulás legyél a világ számára, ami valójában vagy?
És mi van, ha az, hogy tényleg önmagad vagy, az ajándék, a változás, a lehetőség
és a hozzájárulás, amire ennek a világnak szüksége van.
Kérlek, válaszd, hogy ez leszel!
Remélem, ez a nyolc dolog hozzájárulás számodra. Nagyon hálás vagyok, hogy a
világon vagy, és kérlek, tudd, hogy minden megváltoztatható.
Te vagy az, aki meg tudja változtatni!
Alig várom, hogy valamikor személyesen találkozzunk.
Sziasztok!
Tudj meg többet az Access Consciousnessről és Dr Dain Heerről
www.accessconsciousness.com és www.drdainheer.com
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=VxPazhmlZGU
Készítette: mirevagyhajlando.hu

