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20. Lecke: Konfliktusok és a vonzás törvénye 
 

Fogalmak:  Konfliktusok és a vonzás törvénye 

 

Hogyan kezeled, dolgozod fel a konfliktusaidat, amelyek időről időre 

megjelennek az életedben, a pároddal, családtagokkal, munkatársakkal, a 

főnököddel vagy idegenekkel kapcsolatban? Pontosabban hogyan kezeled a saját 

gondolataidat és érzéseidet az esemény után? Folyamatosan a konfliktuson 

rágódsz? Újra és újra lejátszod az agyadban hogy milyen idiótán viselkedett a 

másik ember veled? Elpletykálod mindenkinek az esetet? Újrajátszod az 

agyadban és azon gondolkodsz hogy mit is kellett volna mondanod abban a 

szituációban? Kiengeded a gőzt egy bizalmas barátodnak? 

 

Különbség van a gőz, feszültség kiengedése és a pletykálkodás között. A gőz, a 

feszültség kiengedése azt a célt szolgálja, hogy talán jobban átlássuk a dolgokat, 

hogy össze tudjuk illeszteni a mozaikdarabkákat, hogy jobban megértsük mi is 

történt velünk, hol csúsztak félre az események. A pletykálkodás inkább arról 

szól, hogy a másik embert rossz fényben tüntessük fel és hogy ebben a 

hadjáratban magunk mellé állíthassunk embereket.  

 

Az első megoldás, a feszültéség, gőz kieresztése egy felelősségteljes hozzáállás, 

ettől függetlenül azonban ugyanúgy alacsony rezgésszinten tart ugyanúgy mint a 

pletyka. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a feszültség levezetése nem lenne 

fontos. Igenis érdemes használni ezt az eszközt amikor úgy érezzük 

felrobbanunk, hiszen segíthet feldolgozni a velünk történteket. 

 

Még egy kérdést szeretnék feltenni neked: A konfliktus után mennyi időnek 

kell eltelnie ahhoz, hogy eszedbe jusson emelni a rezgésedet? Talán a 

legbölcsebb dolog amit magadért tehetsz, pontosabban azért hogy ne zökkenj ki 

a célod elérését biztosító kerékvágásból, az lenne hogy levezesd a feszültséget, 

mond el valakinek a sérelmeidet ha szükségét érzed, rakd össze a képet, vond le 

a tanulságot (lehet hogy megfelelő határokat kell szabnod a másik személyt 

illetően) majd kezdj el azon dolgozni, hogy megemeld az energiaszintedet olyan 

magasra amilyenre csak lehetséges a hála, szeretet, öröm, jókedv segítségével. 

 

Sokszor kérdezik az emberek azt  hogy miért van szükség arra hogy ilyen vagy 

olyan bosszantó emberek keserítsék az életünket. Erről a „jelenségről” nagyon 

sok könyvet írtak már, ezért nem szeretnék túlságosan belebonyolódni a témába, 

csak annyit mondanék, hogy ezek az emberek biztosítják számunkra a 
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kontrasztot, általuk tudatosul bennünk, hogy mi az amit szeretnénk. Érdemes 

lenne egy semleges nézőpontból szemlélni az eseményeket és azt mondani, hogy 

„Hmmm, igen, ez egy olyan dolog, esemény, személy amit/akit nem szeretnék 

(többé) az életembe.” Érdemes levonni a tanulságokat majd továbblépni célod 

irányába.  

 

Feladat: 

 

Metta meditáció (szeretet meditáció): Metta azt jelenti, hogy feltétel nélküli 

kedvesség. 

 

Használd ezt a meditációt, hogy együttérzést ébressz magaddal és másokkal 

szemben.  Ezt a meditációt pár perc alatt is elvégezheted és egy fantasztikus 

eszköz arra hogy nagyságrendekkel emelj az energiaszinteden. 

 

Helyezkedj el kényelmesen. Ülj egyenes háttal és lazítsd el a válladat. Tedd a 

kezeidet az öledbe. Csukd be a szemed és végy pár mély levegőt. Csendesítsd el 

az elmédet, engedj el minden gondolatot.  

 

A következő személyeket vizualizáld sorban, részletesen idézd fel őket: 

 

   1. saját magad 

   2. szeretett személy, aki támogat téged 

   3. semleges személy 

   4. olyan személy, aki megbántott, ártott neked 

   5. saját magad 

 

 

A szöveg, amit kívánsz nekik a következő: 

 

 

    * Legyél boldog és békés 

    * Szabadulj meg a testi szenvedéstől 

    * Szabadulj meg a lelki szenvedéstől 

    * Szabadulj meg az ellenségességtől 

    * Érd el az életben a célodat 

    * Legyél képes önmagadról mindig boldogan gondoskodni 

    * Legyél boldog és békés 
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Ismételd magadban vagy halkan. Lélegezz mélyen és hagyd hogy a szeretet 

elárassza a testedet. 

 

Ezen a linken meghallgathatod, hogy mit mond egy budhista tanító a mettá 

meditációról: 

http://www.youtube.com/watch?v=FNvZ41kZcz0 

  

 

 

 

 

 

Bónusz gyakorlat:  

 

A nap folyamán kívánj minél többször magadnak és másoknak boldogságot, 

békét, szeretetet, egészséget és érezd át ezeknek a jókívánságoknak a melegségét 

minden alkalommal. Elég ha azt mondod, hogy „Légy szeretve, légy egészséges, 

légy boldog és légy békességben”. 

 

Végeztek kísérleteket ezzel a jókívánsággal. A kísérletben résztvevő személy az 

utcán előtte elmenő emberek felé irányította ezeket a jókívánságokat és azt 

tapasztalták, hogy az emberek akik felé irányult ez a jókívánság sokszor 

megfordultak vagy rámosolyogtak a küldőre.  

 

Mi emberek jelen fejlettségi szintünkön nem vagyunk képesek tudatosan fogni 

ezeket a jelzéseket, ezeket a finomenergiákat, ettől függetlenül a tudatalattinkba 

beérkeznek ezek az üzenetek. 

 

 

 

Kívánok neked egy ÁLDOTT  napot!  
 

Találkozunk a következő leckénél!  

http://www.youtube.com/watch?v=FNvZ41kZcz0

