
Az emberi egó hatalma 

 
Az ember személyisége egy roppant összetett szerkezet, ezért nem könnyű elemezni. 

Sokakat egyáltalán nem is érdekel és nem is tudnak arról, hogy nekik valamiféle 

személyiségük lenne. Mégis tudattalanul felfigyelünk azokra az emberekre, akik 

karizmájukkal és erős kisugárzásukkal szinte mágnesként vonják magukra a 

figyelmünket, míg mások mellett simán elmegyünk az utcán, mintha jelentéktelen, 

szürke kis egerek volnának. Ennek oka bármily meglepő, de nem elsősorban a testi 

szépség szemet gyönyörködtető formáiban keresendő, hanem az illető személyiségében. 

Erről lesz most szó. 

 

Amikor még nincs egónk 

 

Az embernek anélkül, hogy korai éveiben ez tudatosulna benne, folyamatosan alakul ki a 

személyisége. Milyen ez a személyiség és egyáltalán mi az a személyiség? Nos, amikor az 

ember még csupán kisbaba és szavak nélkül próbál kapcsolatba lépni a környezetével, a nagy 

világgal, már akkor is folyamatosan „letapogatja” azokat a személyeket, akik vele kapcsolatba 

lépnek. Jeleket ad és vesz a baba. Ezek a jelek két részre oszlanak – egyébként ez egész 

életünkre igaz: pozitívak és negatívak. Pozitív jelnek azokat a visszajelzéseket nevezzük, 

amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy mi jók vagyunk, szerethetőek vagyunk, 

helyesen cselekedtünk, tetszést és elismerést váltottunk ki a szüleinkből és a barátainkból. Ez 

egyfajta megerősítésként, biztatásként és bátorításként hat ránk. Hogy ki ez a „ránk”, arra 

később visszatérek. Szóval, a pozitív visszacsatolások építik ki az önbecsülésünk, az 

önértékelésünk alapjait. Ebben múlhatatlan szerepe van az anyának és az apának. Egyik az 

elfogadottság-érzetünk, másik az értékítéletünk alapjait, a stabilitásunk és biztonságérzetünk 

egész életre meghatározó gyökereit építik ki minden egyes igenlő és dicsérő szavukkal.  

Sajnos, léteznek ezzel szemben negatív szülői jelek is, melyeket két csoportra kell 

szétválasztanunk. Vannak egyszer azok a negatív jelek, melyek a miheztartás végett, a 

megóvás, a veszélyérzet, a jogos félelmek, az életösztön és a túlélési stratégiák kialakítását 

célozzák a szülők részéről. Ezek lehetnek intések, óvások, intelmek, feddések, 

elővigyázatosságból meghozott tilalmak, esetleg kisebb büntetések. A szülők egy részének 

lelkiismeret-furdalása szokott lenni, ha felemelte a hangját csöppségével szemben, ha 

kimerültségében elveszítette az önkontrollját. Nos, ez semmiképpen nem jó, mert rombol, de 

olykor-olykor inkább be kell vállalni a kisebb bajokat a későbbi nagyobb bajok helyet. Tehát 

a nevelés és az életre felkészítés-tanítás részét kell, hogy képezze egy megfelelő dorgálás és 

helytelenítés már csak az értékítéletek kialakítása és a helyes irányba terelés miatt is. Hogy 

hol húzódnak az egészséges határok, vagyis meddig mehet el egy szülő a gyermekével 

szembe úgy, hogy nevelje és ne okozzon neki feleslegesen maradandó traumát, az minden 

gyermeknél egyénileg dől el. De hogy szükséges a polaritások beállítása és megismertetése a 

gyerekekkel, ahhoz kétség nem férhet. 

Másik típusát képezik a szülői, negatív, egós jeleknek és visszacsatolásoknak az oktalan, nem 

jogosan elkövetett negatív cselekedetek. Ezek többnyire szülői túlkapások, amikor is túlreagál 

a szülő egy helyzetet és erélyesebben, hangosabban, vehemensebben és durvábban tipor bele 

a gyermeke lelkivilágába. Ezeknek is komoly szerepük és kihatásuk lesz a felcseperedő 

emberke személyiségére. 

 

Életünk első, nagyjából három évében, még nincs egónk. Azaz nem rendelkezünk azokkal a 

védelmi mechanizmusunkkal, amellyel felnőttkorban már megvédjük magunkat, az igazunkat 

és amelynek segítségével kibontakoztatjuk magunkat, megvalósítjuk a vágyainkat és 

érvényesítjük az akaratunkat. Ilyenkor szokták nekem feltenni tanítványaim a kérdést: jó, de 



akkor miért tűnik sokszor úgy, hogy egyes gyermekek egóval rendelkeznek, hogy akaratosak, 

csökönyösek, veszekedősek, erőszakosak, agresszívek szinte, mint a felnőttek? Nos, ez a 

jelenség valóban létezik és ezzel a tünetegyüttessel sok szülő találkozik. Kiváltó oka azonban 

mégsem a baba éntudata, merthogy neki ilyen még nincs. A baba egy testbe ágyazódó 

felsőbbrendű lény, aki csak lassan (spirituális szempontból egyébként ez gyors) és 

fokozatosan alkalmazkodik az emberi lét feltételeihez. Gondoljuk csak meg, hogy egy 

szellemvilágból érkező lény, akinek nem volt sűrű, anyagi teste, egyszer csak elveszíti szinte 

minden kommunikációs eszközét, egy sötét, meleg, puha és védett helyről egy trauma során 

kikerül a napvilágra, ahol minden hideg, fénylő, idegen és ismeretlen. Mindeközben 

kommunikálni nem tud, a test érzetét még nem szokta meg és minden újnak számít a számára. 

Azután pár hónap elteltével kénytelen megszokni az új testét, az új közeget, a környezetét és 

tanulni kezd: felfedezi a testét, mozogni tanul, később járni és beszélni. mindenkit utánoz. De 

a baba nem egy tökéletesen steril, tiszta emberkezdemény, hanem egy lélek és egy szellem 

testben megjelenő formája. Magyarul test, lélek és szellem hármassága. Ezt sokszor 

hajlamosak vagyunk elfelejteni. S mint ahogyan minden lélek tart valahol a fejlődésben és 

nagy valószínűséggel a mi kis babánk is sok emberöltőt tudhat a magáénak, ezért van múltja, 

karmája és e szerint sorsa, amit hoz magával erre az életére. Másrészt rendelkezik egy 

szellemmel is, amiből hajlamai és ösztönei szerint alakulhat ki majdan a személyisége. S ez a 

lényeg. Aszerint nyugodt, vagy békés egy baba, hogy milyen a szelleme. A szellemünk előző 

életek akár ezreinek a tapasztalataival rendelkezik, vannak benne pozitív és negatív hajlamok, 

rendelkezik bizonyos előnyös adottságokkal, míg híján van más készségeknek, lesz, amire 

fogékonyságot mutat majd, de lesz, ami ellen tiltakozik, vagy amitől egyszerűen fél és irtózik. 

A szellemünk azokban a dolgokban jártas és olyan dolgok felé vonzódik, amilyeneket előző 

életeiben kitapasztalt, elsajátított és ezek emlékét őrzi.  

Na már most, ez az eszköztár, ezek az adottságok sok mindent meghatároznak, 

tulajdonképpen minden másnál jobban meghatározzák az ember személyiségét a jövőben. A 

szellem az alap, a szellem a határ. Ha egy baba békés, akkor azért nyugodt, mert a szelleme 

nyugodt és békés emlékeket és hajlamokat hordoz. Ha egy baba veszekedős, erőszakos, 

agresszív, akkor minden bizonnyal a szelleme hordozza az említett hajlamokat. Ne felejtsük 

el, a gyermekek lelke választja ki a neki tetsző szülőt vagy szülőket, ezért a szülőnek hatalmas 

tanulási folyamatra van szüksége, hogy a lehetőségekhez mérten a leghelyesebben nevelje fel 

a gyermekét. 

 

Amikor az egó testet ölt 

 

Szándékosan fogalmazok így: „testet ölt” és nem úgy, hogy „megjelenik”. Mert az egó, 

vagyis az én-tudatunk, egy olyan része az énünknek, amelyik csak a fizikai világban létezik. 

A legtökéletesebb definíciója az egónak az, hogy az egó nem más, mint felsőbbrendű énünk 

lekicsinyített és torz változata. Ebben a megfogalmazásban szerintem minden benne rejlik. 

Gondoljuk csak meg, az emberi lélek és szellem is származik valamiből. Ezek a láthatatlan 

összetevőink a mi felsőbbrendű énünknek, az isteni Önvalónknak a részei. Tehát amikor a 

felsőbbrendű énünk meg akar nyilvánulni a fizikai síkon, akkor kiválaszt magából egy 

szellemet és egy lelket. Ámde ezek láthatatlanok és összehasonlíthatatlanul több erővel, 

tudással és képességgel rendelkeznek, mint a fizikai én-tudatunk. Ahhoz, hogy a testet vezérlő 

tudatosság kialakuljon, szükségképpen ki kell alakítani egy központot, mely érzékelni képes 

önmagát, ez lesz az énünk. Az a valaki, akiről majd azt hisszük, hogy „én vagyok”. Nem 

könnyű megfogalmazni ezt, de lássuk be, hogy én-tudatunk, latin szóval az egónk 

voltaképpen nem más, mint egy önmagunkról alkotott hiedelemvilág. Mert mást hiszünk 

önmagunkról életünk minden percében. Ez persze csak a nagyobb korszakváltásainkkor tűnik 

fel, vagy évfordulók alkalmával képződik le az emberben, hogy neki egy folyamatosan 



változó énje van, aki rendszeresen újraértelmezi önmagát. De bárhogy is, az egó, vagyis az 

én-tudat, egy kicsinyített része csak a mi határtalan lehetőségekkel rendelkező isteni, 

felsőbbrendű énünknek. Már csak az szorul némi magyarázatra, hogy miért torzított változata 

a felső Énnek. Talán azért, mert információi önmagáról, észleletei önmagával kapcsolatban 

nem tökéletesek. Tulajdonképpen, ha gyermeki tudattal szeretnénk egy kvantumfizikai 

problematikát megoldani, az nyilvánvalóan nem fog sikerülni. A kicsi egó olyan távol áll a 

nagy egótól, tehát a fizikai világban létező énünk olyan távol áll a felsőbbrendűtől minden 

tekintetben, hogy nem csoda, hogy tökéletlenül, önző módon, sajátosan és töredékesen képes 

csak értelmezni önmagát és minden őt személyesen érintő ingert. 

Így ölt testet az isteni én egy önmagához képest elmaradott, tulajdonképpen nem sértés, ha azt 

mondjuk, hogy lebutított én formájában. Hogy erre miért van szükség és egyáltalán ez hogyan 

alakul ki, az más kérdés. 

 

Az egó érése 

 

Az egónak vannak pozitív és negatív funkciói az életünkben. Sokkal tömörebben 

megfogalmazható a pozitív szerepe, mint a negatív, ezért kezdeném ezzel. Az egó múlhatatlan 

szerepe az, hogy tulajdonosát, voltaképpen az „embert magát” megvédje és megóvja a külső 

támadásokkal szemben, vagy minden olyan atrocitással szemben, amit ő támadásnak vél. 

Tehát ami ránk nézve veszélyes, ami előnytelen, ami rossz vagy annak vélt, azt az egó 

megpróbálja elhárítani és kiiktatni. Az egó ezért megvédi a testi épségünket, nézi és képviseli 

az érdekeinket és a nézeteinket. Az egó a személyiségünk perifériája, kicsit olyan, mint az 

ember bőre és immunrendszere együttvéve. 

Az egó negatív funkciói a szélsőségek. Az egó két irányba fejlődhet. Vagy túl naggyá válik és 

elhatalmasodik az emberen, vagy túl fejletlen marad és soha nem nő fel. 

A túl nagy egó azt jelenti, hogy az ember személyisége megmerevedik, rugalmatlanná válik 

bizonyos dolgokban és szinte elveszíti a változás és az alkalmazkodás képességét. Gőgös, 

nagyképű, hiú, túlságosan önző, erőszakos, agresszív, törtető, másokat elnyomó, mindenen és 

mindenkin átgázoló, öntelt, arrogáns, nagyravágyó, hatalomra éhes tulajdonságokat alakít ki 

magában és ebben az állapotban érzi jól magát. 

Az alulfejlett egó jellegzetességei a kishitűség, az önértékelési zavarok, az önbizalomhiány, 

az aggodalmaskodás, a szorongások, a pánik, a depresszió, az elnyomhatóság, a 

kisebbrendűségi érzés, a konfliktuskerülés, a gátlásosság, a félénkség, a túlzott tolerancia, az 

önérvényesítés gyengesége, az önkifejezés hanyatlása, a zárkózottság, a megfelelni vágyás, az 

elfojtások, az érzelmi zavarok többek között. 

Általában az emberek többségére mind a két csoportból találunk tulajdonságokat, de ha 

jobban megvizsgáljuk az adott személyiséget, akkor az egyik kategória vonásai túlsúlyban 

lesznek. Minél inkább az egyik vagy a másik kategória ismérvei jellemzőek ránk, annál 

pontosabban beazonosítható, hogy egónk milyen irányba hajlott el, vagy vitt el bennünket. 

 

Mind a két típus alapvetően hibás, mert torz szemüvegen keresztül nézi a világot. A fő 

problémát az okozza, hogy míg az ember az óvoda csoportjain, az iskolák osztályain 

keresztülvergődik és kikerül a nagybetűs életbe, addig több millió olyan inger éri, amelyek 

többsége nem feltétlenül van pozitív hatással személyiségünk minőségének kialakulására. 

Természetesen nem arról szól a történet, hogy burokban kell felnőni, mert az megint csak 

életképtelenséghez vezethet. Viszont a szocializáció, a társadalmi beilleszkedés minduntalan 

változó követelményrendszere nem kedvez, illetve nem segíti elő az érett egó és személyiség 

kialakulását, sőt sokszor hátráltatja azt. 

Például tipikus problematikája korszakunknak a csoportszellemre nevelés, mely nem kedvez 

az individuális (egyéni) hajlamok és kompetenciák (jártasságok) kialakításának. Hiszen több 



hónapra vagy évre van szüksége az embernek, amíg szárnyait kibontakoztatja, de az örökös 

megfelelési kényszer, a poroszos és tömeges oktatás szigora és elnyomása közepette ez sok 

esetben nem tud megtörténni. A mindenki egyenlő és egyforma elv nem csak kóros, de 

életellenes premisszája (kiindulási feltétele) a mai oktatási rendszernek. Ha arra az 

elgondolásra építünk fel egy nevelési rendszert, hogy a gyermekeknek vagy épp a 

felnőtteknek közel azonosak az adottságai, képességei és ezért az elvárásokat, valamint a 

követelményrendszert is nagyjából azonosan szabhatjuk meg, akkor azzal komoly válságokat 

fogunk okozni az egyén életében. Ezzel szemben a holisztika és a spirituális szemlélet abból 

indul ki, hogy minden ember egyedi és akképpen szükséges foglalkozni vele. Lehet, hogy ez 

bonyolult és nem gazdaságos, de manapság egyre több a normarendszerbe be nem illeszthető 

gyermek. Miért? Mert egy korszakváltás van folyamatban: haladunk a kollektívből az egyéni 

fejlődés felé. 

 

Csakis érett egójú emberek tudnak boldog, elégedett és kiteljesedett életet élni a Földön! Az 

érett egó jellemzői: optimizmus, belső béke és öröm, elégedettség, siker a párkapcsolatokban, 

a családi életben és a barátságban, egzisztenciális stabilitás megteremtése, nyitott, 

fejlődőképes világkép, ösztönös viselkedés, toleráns hitrendszer, önharmonizáció igénye, 

„élni és élni hagyni”- elv átültetése a gyakorlatba, pozitív énkép és jövőkép, összhang a 

természettel, tudati szabadság élménye stb. 

Ezzel szemben a mai ember nagyon földhöz kötött, sokszor érzi tehernek az életét, 

megkeseredett és túlhajszolt, viselkedését görcsösség és nem az ösztönösség jellemzi, szorong 

és nem mer előre tervezni, mert kiszámíthatatlannak látja a jövőjét, létbizonytalansága nő, 

élettere szűkül, elveszíti hitét, életében egyre több területen tapasztalja a diszharmóniát és a 

konfliktust, egyre több a szenvedélybetegsége, mellyel menekül az élete elől és egy negatív 

jövőképet sejt maga előtt. 

Az egónak az érettsége nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni: komoly belső 

felismerésekkel és kitartó tudati munkával érhető csak el! 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Félelmeink 

Téveszméink hálójában 

 
Az egyik legtipikusabb téveszménk, mely elemi erővel törhet ránk bármikor és képes 

akár egy teljes emberi életet is megkeseríteni a félelem és a szorongás. Aki megérti, hogy 

mitől fél, az eloszlathatja magában a félelem ködképét, s visszanyerheti rég elveszettnek 

hitt szabadságát. Aki pedig lepaktál ezzel a belső démonával, azt a komplexusa addig 

zsigereli ki, amíg csak ereje van. 

 

Mi a félelem? 

 

A félelem lehet egy érzés az emberben. Ez az érzés belső világunkból jön elő, többnyire 

hirtelen és váratlanul. Ereje a gyengétől a legerősebbig terjedhet. Fő jellemzői közé tartozik az 

ismétlődés. A félelem olyan, mint egy kis intelligens lény az emberben, ami nőni akar. A 

félelem általában először pici, szinte észrevétlen és sokszor ölti magára a „jogosság” szerepét. 

Például jogosan félünk a tűztől, mert ha nem vigyázunk, akkor megégethetjük magunkat. 

Jogosan félünk a büntetéstől, mert rosszat csináltunk. A sorozatos ismétlődésekkel azonban 

egyre nagyobb erőre tesz szert bennünk a félelem, s egy idő után egyre hosszabb időre veszi 



át az irányítást elménk fölött. Az elme egy hely a fejünkben, ahova befutnak az öt fizikai 

érzékszerünkből az információk és ahol elvileg feldolgozzuk a dolgainkat, sőt ha marad időnk 

és energiánk, akkor még gondolkodunk is rajtuk. Ez nem vicc, tényleg nagyon terhelt az 

emberi elme manapság és nem kellő alapossággal és nem a szükséges szűrökön keresztül 

dolgozza fel az elméjébe érkező információkat. Sőt, ami azt illeti, itt szoktunk építgetni 

mindenféle légvárat, energiafelhőket és képeket, melyek életre kelnek bennünk. Itt 

asszociálunk, tehát itt kapcsolunk össze bizonyos egymástól nagyon távol eső gondolatokat és 

érzelmeket. Az elme az a hely, ahol az ember kialakítja a maga kis világát, az elménkben 

teremtünk kicsiben. 

Ne becsüljük le az elménket, mert a gondolatainkat utána szavakká formájuk és beszéd lesz 

belőlük. Ez egy hatalmas fegyver, bárki beláthatja. A gondolatainkból születnek a 

cselekedeteink és a tetteink. Most előjel nélkül mindegyikre érvényes ez a megállapítás. Tehát 

amikor elméről beszélek, akkor az egyik legfontosabb, de még a fizikai világhoz kapcsolódó 

részünkről, tegyük hozzá, teremtő részünkről szólok. 

Az elme azonban nem csak külső folyamatokat, hanem mélyreható benső eseményeket is 

elindít. Például egy érzelem képes az idegrendszeren keresztül megrázni az embert, de 

ugyanakkor egy másik emóció képes felszabadítani az embert. Valaki megszámolta, hogy az 

embereknek naponta átlagosan 50-70 ezer gondolatuk jön létre az elméjükben. Ehhez 

átlagosan 1-5 érzelem is társul. Természetesen nem mind tudatos. Ha ezt vesszük alapul, 

akkor érdemes belegondolni, micsoda teremtő lény maga az ember. 

 

A hangulatállapotunkat gyakran a tudatunk alatt végzett érzelmi folyamaink uralják. Azért 

fogalmazok ilyen nyakatekerten, mert így talán érzékletesebb a mondandóm. Az ember 

hangulatát javarészt tudattalan folyamatok irányítják. A félelem és a szorongás ilyen! A 

félelemnél általában be tudjuk azonosítani az okot, vagy legalábbis azt hisszük. Tehát 

tárgyiasul és konkrét formát ölt a félelem tárgya. A szorongásainknál rosszabb a helyzet, ott 

tudat alatt maradnak a valódi kiváltó okok. A félelmek és a szorongások hatása hasonló: 

gúzsba köt és nehéz szabadulni tőlük. A félelem tehát lehet hangulat is, amikor egy emberre 

bizonyos szituációkban, majd később egyre többször jellemzővé válik az ijedség, az idegesség 

és a szorongás. Illetve ezek kísérőjelenségeként, majdan folyományaként léphet fel a pánik, a 

depresszió és ezek még kórosabb tünetegyüttesei. 

 

A félelem extrém, de nem ritka esetekben tovább gyűrűzhet és teljesen elfajulhat: az ember ki 

sem meri tenni a lábát az utcára, fél a szűk, zárt terektől, retteg a magasságtól, iszonyodik az 

emberektől és hasonlók. Szó szerint az őrületbe kergetheti az embert a saját félelme. Ilyenkor 

az én-görcsök fóbiákká és elmebajjá válhatnak. Ez utóbbi esetben beszélünk pszichózisról. 

Szinte lebénítja az embert és az egész életére ilyenkor rátelepszik a félelem. Ilyenkor sürgősen 

szakemberre szorul az illető. Így válhat a félelem pszichózissá, amikor is már mindenkiben, 

a legártalmatlanabb személyekben vagy akár megszemélyesített, de csak az elmében létező 

személyektől fél az illető. Ritkaság? Sajnos, nem annyira, mint szeretnénk. 

 

Félelmeink okai 

 

Az átlagos és „normális” ember is szokott félni. Ez egy olyan életstratégiára vezethető vissza, 

ami mögött az a meggondolás húzódik meg, hogy az élet egy folyamatos küzdelem és harc. 

Az ilyen mentalitású ember úgy érzi, hogy mindenért meg kell küzdenie és amit megszerzett, 

azt mind meg kell óvnia nehogy mások rá tehessék a kezüket. 

De mitől félünk igazán? Nos, természetesen a veszteségtől! A kedvenc, vagy nagy becsben 

tartott személyes tárgyak elveszítésétől, a számunkra kiemelten fontos személyek 



elveszítésétől, de olykor hasonló módon félünk a presztízsveszteségtől, vagyis attól hogy 

kisebbnek, gyengébbnek és elesettebbnek fogunk látszatni, mint az kívánatos volna. 

 

Félelmeink okai legtöbb esetben az, hogy rosszul ítéljük meg a helyzetünket. Téves, hamis 

látszatba tesszük magunkat vagy éppenséggel nem mi, hanem a Sors: 

- Kételkedünk önmagunkban, másokban és a világban (szerethető vagyok-e, 

elfogadnak-e – ezek a minták főként gyerekkorban alakulnak ki) 

- Bizalmatlanok és nyugtalanok vagyunk. (félünk az ürességtől és a magánytól, a 

becsapástól, a megcsalatástól és a csalódottságtól) 

- Önbizalomhiányban szenvedünk és önállótlanok vagyunk. (Nem érezzük magunkat 

képesnek valaminek a megtanulására vagy saját magunk megváltoztatására.) 

- Következetesen lemondó és feladó a magatartásunk, ha erőfeszítésről, kihívásról és 

akadályról van szó. 

- Túlzottan is eluralkodik rajtunk az elkeseredettség, a kétségbeesés, a reménytelenség 

és a hiábavalóság érzete vagy, mert ezt láttuk másoktól (átvett viselkedési minták), 

vagy, mert ezt az életstratégiát alakítottuk ki magunkban. 

- A gyermekkori sérüléseink és a beilleszkedési zavarok kiváltották belőlünk a belső 

szorongást és félelemérzetet, mint mentális és emocionális (gondolati és érzelmi) 

válaszreakciókat a külvilág bizonyos ingereire. 

 

Gyakori hibák, amelyeket elkövetve teljesen elveszhetünk magunkban: 

- mindent megmagyarázunk magunknak és másoknak, 

- másokkal megerősítettjük a döntéseink helyességét, 

- naiv idealistákká válunk, vallási és ezoterikus eltévelyedések (Ki vagyunk éhezve egy 

cseppnyi lelki kielégülésre, ezért olyan elméleteket és nézeteket és eszméket keresünk, 

amelyek megegyeznek azzal, amiket hallani szeretnénk.) 

- kihasználhatóvá és manipulálhatóvá válunk. Mert a félelem, mint a fenyegetés 

eszköze, kiváló. 

 

A félelem leküzdése 

 

Nem lehet egy rövidke cikkben komplett terápiát javasolni, illetőleg szakember bevonása 

nélkül nem valószínű, hogy bárki leküzdheti a legbensőbb félelmeit. Mindemellett a 

tudatosság növelése és a félelmek működési mechanizmusainak megismertetése céljából 

egyáltalán nem lényegtelen felvázolni a félelem leküzdésének folyamatát. 

 

Tisztáznunk kell magunkban, hogy az élet a végtelen lehetőségek tárháza. Aki tökéletesen 

alkalmazkodik a játékszabályokhoz, az tökéletesen élhet. Tévedni persze lehet. Kudarcot 

vallani szintén lehet. Ez benne van a pakliban. Ettől mi még nem vagyunk rossz, béna, 

szerencsétlen és elveszett emberek. Amire mindig figyeljünk oda krízishelyzeteinkben: csak a 

veszteség ne váljon úti céllá. 

Sokszor azzal a technikával téveszti meg magát a legtöbb ember, hogy felnagyítva a 

problémát, túlzó mértékben nyilatkozik magának, magáról. Becsmérli saját magát, s aláássa 

az önbecsülését. A bűntudat és a lelkiismeret-furdalás azonban mind álarc, az egó építi fel az 

emberi elmében a félelmekből és a különböző belső kényszerekből. Sajnos, könnyen válhat 

függővé az ember, illetve notórius visszaesőkké. A depresszió, a pánikbetegség és félelmek 

ködképek, melyek csak az emberi elme tárházában léteznek. Olyan illúziók, melyek egy életre 

elboríthatják és uralhatják az elmét. 

Megoldási minták a félelem leküzdésére: 

- az öntudatunk tudatos fejlesztése 



- a gyerekkori sérülések és szocializálódásunk során elszenvedett személyiséghibáink 

levedlése 

- nem ítélkező magatartás megtanulása 

- olykor dacolni a konvenciókkal (szokásokkal, elvárásokkal), Nem csak szélsőségesen 

lehet! 

- felszámolni a ragaszkodásunkat 

- megtanulni elfogadni másokat és körülményeinket 

- az önvádaskodás és a bűntudat letétele 

- megbocsátás önmagamnak és másoknak 

- képzelgések és hiedelmek helyettesítése valódi, tiszta, önmegerősítő eszmékkel 

- érzelmi rugalmasság kialakítása a sérülések kijavításával (spirituális megoldások, 

gátoldó módszerek és szertartások) 

- másokkal szembeni elnéző és toleráns magatartás (Belátni, hogy más is a fejlődési 

útját járja és hibázhat ő is.) 

- A saját lelkünkkel közelebbi kapcsolatba léphetünk, mert a lélek a szorongásokon és 

félelmeken túli világban létezik és működik. 

 

A szorongás és a félelem meggátolja a lélek szárnyalását. A több kiterjedésű univerzum 

ösztönző ereje az emberbőrbe bújt lelkek mélyén most is megvan. Ránk vár ennek 

felszabadítása. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

Belső küszöbök 
 

Minden embernek vannak nemkívánatos, rossz tulajdonságai. Az egyik ember túlzottan 

hiú, imád tetszelegni és magát mutogatja úton-útfélen. A másik ember kíméletlen, ha az 

üzleti vagy az önös érdekei úgy kívánják. A harmadik személy könnyen dühbe gurul és 

haragszik sok mindenkire. A negyedik kapzsi és irigy. Az ötödik mindentől fél és 

összerezzen. Egyszóval, jellemünk több sebből vérzik és milliónyi szokás, én-görcs és 

magatartászavar mozgat bennünket, s mi mint valami marionette-bábuk csak tesszük, 

amire belső démoni tulajdonságaink késztetnek-kényszerítenek bennünket. 

 

Minden emberben léteznek küszöbök és küszöbőrök. Ezek a személyiségünk határain állnak 

és megmondják, hogy mit szabad tennünk és mit nem, hogy hogyan viselkedjünk és mit ne 

csináljunk. Tenni ellenük nem könnyű, mert ha például nincs kellő bátorságunk, akkor 

pusztán attól, hogy a bátorságra gondolunk, még nem leszünk egy csapásra bátrak és 

rettenthetetlenek. 

Ha a személyiségfejlődés szempontjából nézzük a dolgot, akkor a hangsúly a 

gátlásnélküliségen van. Igenis, legyünk végre gátlástalanok! Persze jó értelemben. 

Az ember életében rengeteg kötő momentum van, szinte ki se látszik belőlük. Márpedig a 

gátlásosság, a szégyenérzet, a „nincs kedvem kimutatni az érzéseimet”, a „nem táncolok, mert 

mit szólnak mások”, a „halk vagyok, csendes vagyok és visszafogott” – ezek mind-mind 

belső, saját építésű küszöbök, ajtók, kapuk és „belső démonok”, melyeket mindenkinek 

magának kell leküzdenie. 

Igenis ebben önzőnek kell lennünk és szembe kell fordulnunk az egó kicsinyes, 

félelemkeltő reakcióival, el kell szakadnunk a kishitű embertől, a gátlásosból szabaddá, 

nyugodttá, áramoltatóvá és jókedvűvé kell válnunk.  



 

Az érzelmekre ható külső ingerek és történések a ki nem élt belső vágyainkat és 

érzéseinket felerősíthetik, s ily módon okozhatnak enyhe depressziót és lesújtottság érzetet, 

de ezeket hagyni kell távozni magunkból, ez csak így tud felszabadulni belőlünk. Ez mind-

mind olyan energiabázis, ami kötéseket, letapadásokat eredményez és gátolja a spirituális 

finom energiák útját. Mindenkinek szüksége van ilyen lelkesítő és frissítő finom energiákra, 

mert ezek adják az életkedvet és az életösztönt a számunkra, tulajdonképpen ez a lelkünk és 

lelkesedésünk üzemanyaga. Ezért mindenkoron ügyelnünk kellene arra, hogy a finom, magas 

rezgésű energiáink erősödjenek, és biztosítanunk kellene a finom energiák szabad 

áramoltatását és megmaradását. Ennél fogva a célunk – ha már egyszer a sors depressziósabb, 

de mindenképpen tisztító időszakot teremtett a számunkra – a finom energiákat és erőket 

roncsoló hatások kiiktatása az életünkből. 

 

A belső küszöbőrök valódi célja, hogy erőssé tegyenek azáltal, hogy fondorkodásaikkal erőt 

ébresszenek benned! (félelem, feladom és megfutamodok, hiábavalóság) 

Van, aki még nem tart ott, hogy felfogja a spiritualitás fontosságát. Míg van, aki felfogja, de 

egy vallási vagy valamilyen ezoterikus iskola kioltja és elfojtja benne a spirituális 

törekvéseket. Ezért az emberek kezdenek kifordulni önmagukból. Még egyszer, azért 

fordulnak ki sokan önmagukból, mert önnön lényegükkel, a spirituális énjükkel és 

természetükkel veszítik el a kapcsolatukat, és nem találnak olyan hiteles vallási vagy 

ezoterikus irányzatot az életükben, amely visszaállíthatná az eredeti helyzetet bennük. Ennél 

fogva az emberek nem élik át az életüket és sokan pusztán földi vágyaik teljesülésétől és 

jólétük fenntartásától várják a boldogságukat. Ezért lenne fontos az imígyen gondolkodó és 

viselkedő embereknek szembenézniük saját gyengeségeikkel, vagyis belső küszöbőreikkel.  

 

Félreértés ne essék, minden ember életében vannak ilyen nagy szakítópróbák, illetve a 

mindennapi életünkben szép számban fordulnak elő kisebb próbatételek, melyeket a belső 

küszöbeink átlépésére való képtelenségünk eredményez. Akik pedig már eleve hozzászoktak a 

személyiségfejlődés eme természetes kísérőjelenségéhez, ők pontosan tudják és tapasztalják, 

hogy a fejlődési lépcsők egyikéről másikára történő átlépése közben gyakori, hogy 

előkerülnek régi sérelmek, felszínre jön a kishitűség, felerősödik a szorongás, általánosul 

a beilleszkedési zavar, vagy éppen a gyermekkori sérülések súlya nő. 
Ezek a belső küszöbőrök, amelyekkel csak szembenézve lehet megküzdeni. Ezek amolyan 

előrehaladási (szukcesszionális – egymásra következő) szakítópróbák. Sok tanítást lehet 

hallani és olvasni az elengedésről, a spirituális törvényekről, az egómentesedésről, és az 

emberi teljesítmény fokozásáról. De mindennek a lényege ugyanaz: az egyre bővülő tudásunk 

megmérettetéséről van szó a különböző lépcsőfokokon. Ez nem is elsősorban s sors felé, mint 

inkább önmagunk felé történő visszaigazolás, hogy az "A" lépcsőhöz képest a "B" lépcsőn, 

hogyan értékeljük egónkat és lelkivilágunk a szokásos sérelmeinket és szenvedéseinket. Itt 

szokott tipikusan csapdába esni az ember, mert vagy könnyen kanyarodik tévútra, vagy 

könnyen és módszeresen ámítja önmagát. Például rossz színben tünteti fel a jót (lásd: csalárd 

barátok), míg megfutamodik fájdalommal járó jótól (önelemzés, változtatás). Amilyen 

ütemben alkalmazza, s amilyen hatékonysággal végzi valaki önmagán az önfelismerés és a 

változtatás programjait, olyan ütemben és mennyiségben kapja a jobbító és üdvözítő 

lehetőségeket a Sorstól. Ha valaki becsapja önmagát, az sajnos nem számíthat sorsbéli 

könnyítésre! 

 

Az önmegvalósítás útja, azaz a fejlődés útja, démonokkal teli. Ez azt jelenti, hogy 

mindenkinek megvannak a saját mumusai: félelmei, gátlásai, belső küszöbei. Ez tehát adott. 

Az emberiség többségének még nem is kell túl sok ilyen démonnal megküzdenie. A démonok 



kételyből, kishitűségből, lustaságból, hitevesztettségből, sugallatból, nehézségekből, bánatból 

állnak. Az összes démon ilyen. Ők mindig az egóra hatnak, minden szint után, egy másikra 

lépés előtt. Amikor az ember átlép egy újabb ajtón, maga mögött hagyva a letudott karmát, 

egy küszöbőrrel, egy ilyen démonnal találja szembe magát. Minél feljebb, előrébb tart 

valaki az önmegismerésben és az önmegvalósításban, annál alattomosabb, nehezebb a 

küzdelem a démonnal. Ez sokszor a kitartás szakítópróbája és minden egyes ilyen csata az egó 

műve, őbelőle áll a démon, s nem akar eltűnni az emberből. A „belső küszöbök” mind 

társadalmi függőségből, külcsínből, hiúságból táplálkoznak, s igyekeznek kitakarni az 

emberben szunnyadó tiszta isteni alkotóelemet: a lelket.  

 

Ilyen belső küszöböket manapság viszonylag gyakorta léphet át az ember, mert évente több, 

akár egy hónapot is meghaladó időszakot teremt a Sors, melyben levetkőzhetjük a 

gátlásainkat és letehetjük a régi, elavult szokásainkat. Igaz, azért tennünk kell. De ez az 

üdvözítő út. Ki-ki lássa be magában, hogy megéri-e neki ez a belső utazás! 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 

 

 

Boszorkányszombat 

 
A boszorkányság fogalmát sok helyütt szándékosan összemossák és vegyítik az 

ördögökkel, a varázslókkal, a mágiával, különösen a fekete mágiával, a démonokkal, a 

szexuális kicsapongásokkal és az őrülettel. Ékes példái ennek az aberrált beállítódásnak 

a „fekete misék”, amikor a hagyomány szerint egy fiatal szűz meztelen estén celebráltak 

egy misét. De ezek sokszor egyáltalán nem úgy zajlottak, mint ahogyan beállították őket. 

 

A boszorkányszombat elnevezés a feltételezések szerint a hetedik napot jelölő héber szóból 

ered, ami a Sabbat vagy Sabbath. Ilyen különleges pogány ünnepnek számított a 

gyertyaszentelő (február 2.), illetve a nyári napfordulóhoz közeli június 23-a, az aratóünnep 

(augusztus 1.) és a téli napforduló (december 21.). de kitüntetett ünnep volt az évkörben az 

április 30-a, vagyis a Walpurgis-éj és az október 31-e, Mindenszentek napja. 

 

A legenda szerint boszorkányszombatok alkalmával kerül sor a boszorkánytanoncok és a 

boszorkányjelöltek felavatására. Ezt díszes, szertartásos lakoma és tánc követte. Ezt a 

mendemondát később azzal toldották meg, hogy sokszor az ilyen tivornya szexuális rituálékba 

fordult át. S a közhiedelem szerint a Sabbatokon maga az ördög is megjelent, lévén, ez egy 

neki szóló tiszteletadás volt a hívei részéről. Ha pediglen személyesen nem is, akkor legalább 

szimbolikusan egy beöltözött, álarcot viselő férfiszemély képében reprezentáltatta magát az 

ördög, akivel alkalmasint még közösült is a jelenlévő nők többsége. Ez az elrettentő 

jelképekben és eseményekben bővelkedő hiedelem elegendő volt arra, hogy a középkori 

tudatlan és később a túlságosan is vallásos embereket elborzassza a boszorkányságtól. 

Mindazonáltal a későbbi korok kutatói, szellemtudósai és mágusai spirituális 

megközelítésben, immáron felvilágosultabban is tárgyalták a boszorkányszombatok 

mibenlétét, lefolyását és jelentőségét. Erre teszek kísérletet én is a továbbiakban. 

 

Véleményem szerint a középkori boszorkányszombatok nem elsősorban és nem mindig 

valamilyen sötét erdő rejtekén megrendezett boszorkánygyűlések voltak, hanem sok esetben 

éppen a hatalmas, szinte áthidalhatatlan távolságok miatt is, egy másik síkon zajló mágikus 



szertartásoknak a megrendezéseivel zajlottak le. Az boszorkányok nem seprűnyélen 

közlekedtek, de valóságosan tudtak repülni. Itt el kell egy cseppet rugaszkodnunk a materiális 

szemlélettől és be kell vezetni egy új fogalmat: az asztráltest fogalmát. Az asztráltest az 

emberi aura azon része, mely részben azért felelős, hogy a lélek a spirituális képességeinek 

egy jelentős részét benne eltárolja. A boszorkányok a beavatások alkalmával minden 

bizonnyal képesek voltak felszabadítani erőiket és képességeiket a saját asztráltestükből. Így 

tettek szert emberfeletti pszichikai erőikre, mellyel szemmel verést, rontást és más igéző 

rítusokat tudtak elvégezni, illetve gyógyítani is tudtak a segítségével. A komolyabb 

boszorkányos képességeiket a beavatások magasabb fokozatai által érték el. Ilyen volt például 

amikor az asztráltestük képes volt eloldódni a fizikai testüktől és elhagyni azt. Ilyenkor szó 

szerint kiléptek a testükből, mely addig valamilyen védelem alatt állt és egyszerűen pihent, és 

a banya, illetve a boszorkány addig el tudott utazni a világ ha nem is bármely, de 

mindenesetre távol eső pontjaira, akár egy erdő közepén megtartott titkos 

boszorkányszombatra. 

 

További érdekessége, hogy nem csak beavatásokkal, hanem Wictor Charon szerint 

narkotikumokkal is ki lehetett szabadítani a boszorkányoknak a sziderikus testét (ez az 

asztrális test egyik része) az aurájukból, s tudatuk így is utazni tudott. Bizonyos 

pszichedelikus anyagokat tartalmazó gombákból készült főzetek elfogyasztása által 

átmenetileg képesek voltak a boszorkányok testelhagyásra. Állítólag a Fekete Bak ünnepélye 

egy asztrális síkon végbemenő szertartás elnevezése, mely abból áll, hogy az adeptus (magas 

rangú beavatott) egy asztrális, tehát egy láthatatlan szervet képez ki magának, mondjuk egy 

kezet, mellyel aztán az akaratának megfelelően képes kiváltani bizonyos hatásokat és 

történéseket a fizikai síkon. A gyakorlottabbak pszichikai erejüket latba vetve erőteljes 

hatásokat idézhetnek elő, ez megnyilvánulhat akár tárgyak mozgatásában, lebegtetésében, de 

befolyásolhatnak embereket is, például médiumokat szeánszai alatt. 

A legérdekesebb azonban az, hogy a kellően begyakorolt asztrális kivetítések és utazások 

alkalmával nem csupán egymást látogathatják meg a világ távoli pontjain élő boszorkányok, 

hanem a boszorkányszombatok alkalmával valóságosan gyűlést szervezhetnek és azon 

tanácskozhatnak, esetlegesen közös ceremóniákat végezhetnek el. Az ilyen valóságsíkokon 

végbemenő találkozókról terjedt el kiszivárogtatások útját a legtöbb legenda, melynek mint 

láthattuk valódi mágikus gyökerei vannak. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György  

 

 

Földanyánk tisztulása 

 
Földanyánk, más néven Gaia, egy élő, organikus szellem. Hatalmas, a múlt homályába 

vesző életkora alatt látta és végignézte megannyi civilizáció, kultúra, hitkultusz és 

eszmerendszer tündöklését és bukását, de még egyszer sem került olyan helyzetbe, mint 

most az emberiséggel. 

 

Az emberről azt tanították az ősi védikus tudás és bölcsesség ismerői, hogy egyedülálló lény 

az univerzumban. Arra nézvést mindenképpen egyedi és megismételhetetlen, hogy az 

egyetlen olyan lény az emberé, mely a Nagy Egész, vagyis a Makrokozmosz kicsinyített 

képmása. Ezért az ember az élő, lüktető világmindenség kicsiben, vagyis Mikrokozmosz. 



Ahogy Hermész Triszmegisztosz – a hajdan volt Thot – tanította annak idején lakonikus 

rövidséggel: Ahogy fent, úgy lent. Ahogy kicsiben, úgy nagyban. 

Nos, ez a csodálatosnak és páratlan lénynek teremtett ember olyannyira eltért az eredeti 

fejlődési útjától, hogy nem csak saját sorsát, de még annak a csodálatos bolygónak és 

élőlénynek a sorsát is megnehezítette mára, akinek tulajdonképpen a karjaiban ring. Mert 

bizony a Föld olyan, mint egy bölcső, de még inkább olyan, mint egy dajka, mely az 

emberiséget karjaiban lankadatlan kitartással ringatja. 

 

Gaia adja az éltető teret, benne az elemekkel, mely kezdetben egy tiszta energiafürdő volt. 

Azután jött sok egyéb más faj után az emberiség, amely elkezdte használni ezt a közeget. 

Adott és elvett, majd még többet elvett és még kevesebbet adott, mígnem a mérleg serpenyője 

visszafordíthatatlanul billenni kezdett, s mára csaknem elérte a végállapotát. 

A Föld karmája, merthogy neki is van ilyen, mára teljesen túlterhelődött. Az emberiség 

önteltségében kizsákmányolta ezt a csodálatos lényt, s beszennyezte. Mivel tette ezt és 

hogyan történhetett meg a fatális hiba? Nos, minden faj, amikor egy ilyen bölcső-bolygóra 

kerül, szinte tiszta lappal indul. Magyarul egy viszonylag megtisztított környezetben kezdheti 

meg a fejlődését. Aztán kisebb-nagyobb kilengésekkel, de elindul a fejlődési spirál felfelé és 

okulván a hibákból egyre magasabbra emeli bolygója, pontosabban az adott planétaszellem 

rezgését. Így alakul ki egy kölcsönösen előnyös együttélés, idegen szóval szimbiózis a faj és a 

planétaszellem között. Hibázni lehet, egy feszültségpontig minden terhelést kibír a karma, de 

van egy kritikus „tömeg”, tehát létezik egy végső határ, amelynél már több feltorlódott karmát 

nem bír el a bolygó, mert felbillen az energiarendszere és sorvadni kezd 

visszafordíthatatlanul. Nem hal meg, de energetikailag lerobban. Ilyenkor szorul külső 

segítségre, vagyis ilyenkor szoktak a bolygókkal, csillagokkal és ezek rendszereivel 

foglalkozó lények közbelépni és beavatkozni az adott térség sorsába. Ugyebár, az ezotéria azt 

tanítja, hogy minden a teremtésben és a természetben tartozik valakihez, tehát csak úgy 

céltalanul nem kóvályog egyetlen parányi részecske sem a világűrben. Mindenkire figyelnek 

odafentről – mondhatnánk. Miért? Hogy rend legyen, vagy legalábbis állandóan visszaálljon, 

helyreálljon a rend. 

 

Nos, ez a Földanya esetében sincs másként. A legutóbbi globális, holisztikus tisztuláson több 

mint kétezer éve esett át Gaia. Akkor Jézus és az őt segítő lények könnyítettek valamelyest a 

terhein. Azután kétezer sötét esztendő következett, mialatt újra beszennyeztük a Föld 

karmáját. S itt állunk ma: egy túlterhelt karmával mi és egy beszennyezett bolygóval. Így 

senki nem tud fejlődni, ötről a hatra jutni. Ezért a Sorsírók egy nagyszabású tervet eszeltek ki, 

mely a fennálló, ámde sokáig fenn nem tartható helyzetünkön hivatott változtatni. Ennek 

keretében amit lehet, könnyítenek Gaiai terhein, hiszen ezt elsősorban nem maga okozta 

magának, hanem a kedves megélők, a földre leszületett lelkek váltották ki. 

 

Jelen pillanatban a forgatókönyv bevezetőjénél tart ez a Terv. Igen, ez még nem tartozik a fő 

fejezetekhez. A közelmúltban és manapság zajló világesemények intő jelei, jelzőőrei és 

inkább csupán előszelei a közelgő nagyobb, globális métertű, spirituális forradalmi 

változásoknak. A tengerrengések, a szökőárak, a szélsőséges klimatikus változások, a 

szokatlan helyeken előforduló hurrikánok és tornádók, a szaporodó 

megmagyarázhatatlan jelenségek, az évszakok felborulása, a vulkánkitörések és az 

árvizek lesújtó hatásai egy mesterien megszervezett, de hangsúlyozom, az elmúlt 

évszázadokban felhalmozódott emberi negatívumok okozta történéssorozatnak az első 

kézzelfogható jelei. 

 



Sok embertől hallottam már, hogy ő hinne a sorsban, a reinkarnációban és a karmában a 

felsőbbrendű lényekről és földönkívüliekről nem is beszélve, ha kapnak valamilyen 

kézzelfogható, plasztikus és félreérthetetlen jelet. Nyílván nem ilyenre gondoltak az emberek, 

amikor ebbéli igényüket szavakba öntötték nekem. De a helyzet nem az, hogy bárki szeretne 

bárkit is meggyőzni saját eszmei állásfoglalásának igazáról és hitelességéről, erre ugyanis 

semmi szükség, mert azt megteszi helyettünk az élet. 

 

A Föld tisztul és – talán furcsán hangozhat nekem itt most logikára hivatkoznom, de mégis 

megteszem – logikus, hogy akkor az emberiségre is ez a jövőkép vár. Hiszen mi nem vagyunk 

függetlenek és szétválaszthatók a Földanyánktól. Ha nála elindult egy komoly tisztulási 

folyamat, akkor az előbb-utóbb a mi életünkre is kihatással lesz, illetve az ok-okozati 

törvények értelmében ránk is valami hasonló vár! 

Sokan hisznek abban, hogy a folyamatok láncszerűségét még lehet befolyásolni. Én nem 

osztom ezt a véleményt. Szerintem a kocka el van vetve. Az emberiség már régen átlépte a 

Rubicont, azt a képzeletbeli határvonalat, ahonnan még vissza lehetett volna fordítani a 

sorsszerű jóváírás történéseinek folyamát. Innentől kezdve megéljük, amit meg kell élnünk. 

Ezzel együtt abban viszont kétség nélkül hiszek, hogy a tudatosságunk fejlesztésével és a 

bennünk rejlő képességek beindításával és használatával van még időnk felkészülni a nagy 

változásokra. 

 

Boldog napot! 

 

Száraz György 


