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ENERGIA… 

Teljességgel és határozottan biztos voltam abban, hogy nem tudom, mi az.  

Nem bírtam érezni, nem bírtam látni, és nem tudtam, mit jelent a világban az energia 

érzékelése. 

Amikor elkezdtem Access Consciousness képzéseket tartani, legalább 6 hónapon át 

a kezemben nem éreztem semmit. Időközben egész életem és összes kliensem 

megváltozott, így folytattam a bárok futtatását, de ismétlem, biztos voltam benne, 

hogy nincs tehetségem az energiához. 

Egész életemet azzal töltöttem, hogy folyton olyan embereknél jártam, akik 

elképesztő test- és energia munkások voltak, de azt gondoltam, valami 

megfoghatatlan, nehezen megnevezhető adottságuk van, valami olyasmi,  

ami számomra teljességgel elérhetetlen. 

Ez így volt egy évvel a Dr. Dain Heer tartotta első ESB tanfolyam előtt-ig. Az ESB-re 

szükség volt ahhoz, hogy Access Consciousness minősített facilitátor lehessek. 

Fogalmam sem volt róla, mi ez a tanfolyam, mit csináltunk a kurzuson, vagy 

egyáltalán hogyan végezhetsz el egy képzést kézikönyv nélkül.  

(Jegyezd meg: ha amolyan hozzám hasonló agy-turista vagy, akkor ez olyasmi volt, 

ami igazán nem volt kiszámítható előre.) 

Mindennek ellenére már hetekkel a tanfolyam előtt az egész testem bizsergett. 

Amikor a kurzus elkezdődött, voltak, akik kérdéseket tettek fel, és Dain felszólított 

egyeseket, hogy dolgozzanak vele a masszázságyon – egészen új világa nyílt meg 

előttem annak a ténynek, hogy az energia hogyan tud hozzájárulni egész életünkhöz. 

Láttam a megmagyarázhatatlan és varázslatos folyamot: kérdések emberekhez 

(mellesleg ugyanazok a kérdések, amelyek az én világomban is felmerültek),  

és hogy hogyan járult ez az asztalon fekvő személy életéhez. És láttam a Dain által 

fogadott és kiválasztott, az asztalon fekvő személyen végbemenő változásokat – és 

hogy mindez hogyan sugárzik ki és emeli meg az összes résztvevő univerzumát. 

Ilyet még soha nem láttam. (Hála Isten) nem értettem, egyszerűen „csak” 

befogadtam. 
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A legjobban így tudnám leírni: mindannak az energetikai letöltése volt, amiről csak el 

tudtam képzelni, hogy az energiával lehetséges, de amiről azt gondoltam azelőtt, 

hogy én nem rendelkezhetek vele. 

A kurzus  után bizony nem látszott az eredmény oly módon, ahogy gondoltam. 

Néhány héttel később egy másik Access Consciousness képzésen futtattam néhány 

bárt, és megkérdeztem, mi mást csinálhatnék még. Amikor a kezemet az illető 

személy fölött mozgattam, végül kikapcsolódott a fejem, és egyszerűen tudtam,  

mit kell csinálni. Még mindig nem láttam az energiát, egyszerűen tudtam. A nő teste 

az egész asztalon mozgott, és világában és az én világomban hatalmas elmozdulás 

történt. Határ-rétegek oldódtak meg, és tagadhatatlan volt valami újra való nyitás. 

Most az egész világom megváltozott. Végre elismertem azt az energia-lényt,  

aki vagyok, és ezzel az elismeréssel megnyílt az energia használatának képessége 

hétköznapjaimban. És ó jaj – ez hihetetlen és ÉLVEZET! 

Az ESB kurzus  bizonyos módon a leggyakorlatibb és legpragmatikusabb képzés.  

Mi mind energetikai lények vagyunk. Úgy születünk, hogy beszéljük az energia 

nyelvét, és a lehetőség és a csodák energiája vagyunk. Idővel sokan elfelejtkezünk 

erről a legnagyobb képességünkről. 

Nincs-e itt az ideje, hogy ismét tudd, amit mindig is tudtál? 

Forrás: http://www.emilyevansrussell.com/blog/2016/3/30/relearning-what-you-already-

know 

Fordította: Kaposi Luca (valaszthatsz.com) 
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