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Hol vagy te ebben a kérésben? Amikor azt kérdezem, hol vagy a kérésben, akkor azt kérdezem, hogy kívül vagy a kérésen arra 

várva, hogy valaki értékeljen téged, hogy megmutassa neked, hogy mit szeretnél, hogy szükség van rád, szeretnek, vagy hajlandó 

vagy 360 fokos éberségben lenni magadról, arról, amit kérsz és hogy mit teremtene az neked, mondjuk 5, vagy 2 év múlva, vagy 

akár holnap? Amikor azt kérdezem, hol vagy a kérésben, hajlandó vagy pont középen lenni, 360 fokos éberségben arról, amit te 

kérsz? És h{jl{ndó v{gy m{g{d{t vál{szt{ni, elköteleződni {mellett, {mit te kérsz?  

Nézzük például: Én mindig megkérdezem: Neked való kapcsolatok, mi az, amit te kérsz tőlem? Megkérdezem az üzletemet:  

mi az, amit te kérsz tőlem? És megkérdezem az életemet és az élésemet: mi az, amit te kérsz tőlem, amit nem voltam hajlandó 

látni vagy, ami nem voltam hajlandó lenni, ami többet teremteni, ami többet tudna teremteni? 

Kiteszem ezt a kérdést, megkérem az univerzumot, hogy járuljon hozzá ehhez a kérdéshez, amit felteszek, megkérem a kvantum 

összefonódásokat, az ennek a kérdésnek a feltevésével való teremtéssel történő elköteleződésre: 

Mi más lehetséges az üzletemmel, velem, a Nekem való kapcsolatokkal, és én a közepén vagyok ennek a kérdésnek. 

Elköteleződöm a nagyobb teremtésének a Ricky-vel való kapcsolatommal, a testemmel, az üzletemmel, és én a közepén, a 

centrumban vagyok ennek a kérdésnek/kérésnek. Nem kívülről nézek befelé, és nem mondom, hogy majd ha Ricky ilyen lesz, 

vagy a testem olyan lesz, vagy a testem valamilyen lesz, majd akkor elköteleződöm az életemhez és az élésemhez. 

Mindent, {hnl {rr{ vársz, hngy v{l{ki más elköteleződjön melletted, hngy téged vál{ssznn, még mielőtt te m{g{d{t vál{szt{nád,  és 

elköteleződnél { s{ját életed, élésed mellett, h{jl{ndó lennél fel{dni? Mert mindenhol, ahol magadat várakoztatásba teszed, 

minden mást is várakoztatsz. És ilyenkor kerülünk az elvárásokba, a kivetítésekbe, és elkülönítjük magunkat attól, akik valójában 

vagyunk és attól, aminek a felbukkanását kérjük. Remélem ez adott nektek valamit a kérdéseitekkel. 
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Hogy mi az igazi választás? Az igazi választás az, hogy hajlandó legyél az életed, az élésed középpontjában lenni és választani. 

Nem számít, hogy néz ki, nem számít, mibe kerül, válaszd ezt – még akkor is, ha csak 10 másodpercre szól. 

Hajlandó vagyok elköteleződni a választás mellett. És válassz magaddal, magadnak, a saját jövőd számára, valami nagyobbért. 

Ne azért válassz, hogy valaki felbukkanjon, és megteremtse számodra azt a nagyszerűséget. Akkor ugyanis nem vagy a 

kérés/kérdés közepén, nem vagy a létezés választásában, nem vagy a kérdésben, hanem valaki másra vársz, hogy téged 

válasszon. 

Mindent, {hnl v{l{ki másr{ vársz, hngy m{jd téged vál{ssznn, v{gy {z vál{ssz{, {mit kérni {k{rsz – h{jl{ndó lennél fel{dni?  

Mert ezzel várakoztatásra teszed magad, az életedet, és mindent, amit kértél. És kitől vetted be ezt? Mekkora része alapul ennek a 

valóságnak azon, hogy „ne kelts zavart, maradj nyugton”, „ha nem romlott el, akkor ne javítsd meg” Ki sem tudom mondani, 

semmi értelme! 

Mi lenne, ha hajlandó lennél az életed és az élésed központjában lenni, és megkérdezni: 

Univerzum, mi n{gynbb v{n itt nekem m{, {mi nem vnlt{m h{jl{ndó lenni, v{gy {mit nem vnlt{m h{jl{ndó látni?  És mindent, 

ami nem engedi, hogy ez felbukkanjon, tégy nem teremtetté, mert én elköteleződöm magamhoz! 

Köszönöm mindenkinek, kövessétek a Susan Lazar Hart Hungary Facebook oldalt, csatlakozzatok az Ask Susan angol nyelvű 

csoporthoz. Egyre többen vagyunk, és mi lehetünk, mit tehetünk, teremthetünk, birtokolhatunk, mivel játszhatunk ma, ami most 

rögtön megváltoztatná a világot? Köszönjük Susan Lazar Hart! 


