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A spirituális gyógyítás/gyógyulás alapelvei 

Habár a vizsgálati lépések megértése és követése fontos alkotóeleme az SVT gyakorlati 
alkalmazásának, ez önmagában nem eredményezi a legnagyobb változást azok számára, akik 
spirituális gyógyulást keresnek Spirituális Választerápia (SVT) vagy Spirituális Újjáépítés (SpÚ) 
révén. A legeredményesebb alkalmazók és tanárok tudják, hogy még ennél is nagyobb 
fontossággal bír, hogy gondolatainkban, cselekedeteinkben és klienseinkkel, illetve tanulóinkkal 
folytatott viszonyunkban hűek maradjunk a spirituális alapelvekhez. Egyszerűen szólva: azok az 
alkalmazók, akik nem követik és tanítják a spirituális gyógyulás alapelveit, nem 
reménykedhetnek abban, hogy előmozdítják a legmagasabb szintű gyógyulást önmaguk, vagy a 
tőlük segítséget várók számára. 

Mit értünk „alapelvek” alatt? Stephen Covey: Principle-Centered Leadership („Elvközpontú 
vezetés”, 1990) című könyvében ezt írja: „A helyes alapelvek olyanok, mint az iránytűk: mindig 
mutatják az utat. És ha tudjuk, hogyan használjuk őket, nem fogunk eltévedni, összezavarodni 
vagy megcsalatni az ellentmondó hangoktól és értékektől. Az alapelvek maguktól értetődő, 
önérvényesítő, természetes törvények. Nem változnak, és nem módosulnak. Életünknek mindig 
az »igazi északi« irányt mutatják, miközben környezetünk »vizein« hajózunk.” 

A spirituális gyógyulás alapelvei azok az alapvető törvények, amelyek – ha megértjük őket és 
ezek szerint haladunk – elvezethetnek bennünket a teljesebb gyógyuláshoz. Ezek azok az elvek, 
melyeket Felső Én időről-időre felfed és megerősít az SVT- és SpÚ-munkával töltött évek során. 
Ezek az elvek természetüknél fogva nem újak: egész könyveket írtak már róluk. A gyakorlatban 
azonban elhomályosodhatnak a téves hiedelmek, észlelések, ítéletek vagy a változó személyes 
értékek miatt. Az alapelvekre való fókuszálás távol tart minket a saját egónktól, és tisztán 
megőriz a gyógyulási/gyógyítási szándékunkban. Hogy bátorítsunk az önismeretedben, 
öntudatosságodban, spirituális fejlődésedben, és hogy elmélyítsük a másokkal végzett gyógyító 
munkádat, az alábbiakban összefoglaljuk a spirituális gyógyítás/gyógyulás fontos alapelveit: 

Fizikai testben megnyilvánuló spirituális lények vagyunk. A SZELLEMtől való elkülönülés 
csak illúzió. Teremtésünk lényege nem fizikai, mentális és/vagy érzelmi, noha ezek részben 
kifejezik azt, hogy épp hol tartunk. Jóval azelőtt, hogy fizikai testünk lett volna bármilyen 
életben, tiszta SZELLEM voltunk, és ehhez a SZELLEMhez térünk vissza, amikor ez a fizikai 
testünk már nem lesz többé. Ha az SVT vagy SpÚ alkalmazásában csak a mentális, érzelmi és 
fizikai eredményekre összpontosítunk, nagyon valószínű, hogy lemaradunk a nagyobb mértékű 
gyógyulásról/gyógyításról, ami a Forrásunkkal való tudatos újraegyesülés. Ezen alapelv 
megértésének a hiánya nyilvánul meg abban az egóból fakadó vágyban, hogy az SVT-tisztítással 
el akarjuk kerülni a halált. Ismerd fel, hogy a legnagyobb gyógyulás a Lélek feljegyzéseinek a 
kitisztítása, hogy a Lélek szabaddá válva nagyobb spirituális megértésre és tudatosságra 
juthasson, akár a fizikai testen belül, akár azon kívül. Sok embert tisztítanak meg a programjaitól 
és energiablokkjaitól, és azután azt választják, hogy továbblépnek ebből a fizikai életből, 
szabadon és tisztán ezektől a korlátozásoktól. 

Spirituális (szellemi) létezőként hozzáférünk a magasabb spirituális vezettetéshez Felső Én 
képében. Felső Én a Lélekkel dolgozik a programok vizsgálatán és tisztításán. Mindenkinek 
van Felső Én-bizottsága, akár azt választjuk a tudatos elménkkel, hogy közvetlenül, teljesen 
tudatosan dolgozunk vele, akár azt, hogy nem. (A Felső Én-bizottságról szóló alapvető 
információknak Robert Detzler Soul Re-Creation című könyvében nézz utána!) Ez a kapcsolat 
hozza el az embereket (tudatosan, vagy öntudatlanul) hozzánk, hogy segítséget kapjanak a 
gyógyulásukhoz. A Felső Én-bizottságod a kliens Felső Én-bizottságával együtt dolgozik a Lélek 
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feljegyzéseinek vizsgálatán és tisztításán. A te tudatos közreműködésed egyszerűen abból áll, 
hogy kinyilvánítod a gyógyulási/gyógyítási szándékot, és félreállítod az egót az útból, hogy így 
ezek a rendkívül jól képzett és magas tudatosságú lények elvégezhessék a munkát. Gyakran az a 
dolgod, hogy te légy az a tudatos „kiváltóok”, ami eszébe juttatja az embereknek, hogy ők 
maguk is hozzáférhetnek a saját spirituális vezettetésükhöz. Ahogy Felső Én-bizottságod a 
kliensével dolgozik, úgy használhatod te is a saját tiszta, tudatos eszed arra, hogy ezeket az 
elveket elmagyarázd a kliensednek, és segíts neki a saját tudatos elméje átképzésében. Ha nem 
érted meg ezt az alapelvet, és nem ez alapján dolgozol, beleeshetsz az egó csapdájába, miszerint 
te egymagadban vagy képes segíteni a kliensed gyógyulását, és te vagy a felelős a gyógyulásáért. 
Ezért is olyan fontos az alapos „felkészülés a munkára” („prep to work”), amely magába foglalja 
a Felső Énnel/SZELLEMmel való kapcsolatod tisztítását és megerősítését. Ha nem ügyelsz arra, 
hogy tiszta és semleges maradj, akkor egóból dolgozhatsz, ami pedig megnyithat a testetlenek és 
elkülönültek alacsonyabb rezgésű befolyásának. 

Végső soron a Lélek felelős a saját gyógyulásáért. Semmi sem történik, amit ne a Lélek 
tervezett vagy engedélyezett volna. Saját valóságunkat teremtő isteni lényként nem 
lehetünk áldozatok. Noha a kliensek és tanulók talán abban a hitben keresnek fel, hogy valami 
vagy valaki rajtuk kívül álló személy (valószínűleg te) „helyrehozhatja” őket, valójában azonban 
egyedül ők azok, akik a saját gyógyulásukat megvalósíthatják. Értsd meg, hogy a gyógyulás 
akkor következik be, amikor a Lélek hozzájárul, hogy Felső Énjével együtt dolgozzon a 
lélekfeljegyzések vizsgálatán és tisztításán. Bár te elősegíted ezt a folyamatot azáltal, hogy 
megkéred a saját Felső Énedet, hogy dolgozzon a klienssel és a kliens Felső Énjével, minden 
eredmény a gyógyulást kereső személy felelőssége. A Lélek dönti el, hogy mit kezd a gyógyítás 
és megértés ezen új szintjével. A legoptimálisabb esetben a Lélek megengedi az összes negatív 
program teljes vizsgálatát és tisztítását, ez pedig pozitív mentális, érzelmi és fizikai változásokat 
eredményez. Alkalmanként, sőt gyakran előfordul azonban, hogy ez a kliens életében nem 
szünteti meg az összes megtapasztalt „negatív” körülményt. A Lélek dönthetett úgy, hogy 
ezeknek a körülményeknek a megtapasztalása szükségszerű a tanuláshoz és fejlődéshez, vagy 
egyszerűen csak még többet szeretne gyakorolni a teremtés törvényeivel. Ráadásul a kliens 
tudatos elme-hiedelmei vagy érzelmi szokásai is teremthetnek negatív eredményeket a jelenben 
vagy újraprogramozással. Bár a kliens tudatos elméje/egója talán nem fogadja el, hogy ő a 
felelős mindazért, amit teremt, ez még nem változtat azon az alapelven, hogy te, mint alkalmazó, 
nem erőltetheted kívülről a gyógyulást vagy a belső változást. Nagy valószínűséggel arra van 
szükség, hogy segíts a kliensnek megérteni a következő alapelvet. 

Nem az a fontos, ami veled történik, hanem az energia, amit hozzákapcsolsz. Ez az „Elme 
működésének törvénye”: amit gondolsz és amihez energiát kapcsolsz, azt teremted meg. 
Eckhart Tolle azt állítja, hogy „boldogtalan történet nélkül nem lehetsz boldogtalan”. Tehát nem 
a külvilágban lejátszódó események okoznak problémákat, hanem a történet, a hozzákapcsolt 
ítéletek és az azokból adódó érzelmi energia, ami a gondot okozza. És ténylegesen teremtünk az 
érzelmekkel: az „e-motion” „energia mozgásban” (angol szójáték - emotion: érzelem, e: energia, 
motion: mozgás). Az általunk (tudatosan vagy tudat alatt) hordozott érzelmi energia teremti 
tapasztalatainkat az adott pillanatban. Ha van egy negatívnak tartott tapasztalatunk, ami érzelmi 
választ (például dühöt, félelmet vagy gyűlölködést) vált ki belőlünk, akkor ez az érzelem 
bevonzza azokat a tapasztalatokat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy az adott érzelmet 
észrevegyük és megváltoztassuk. Megfigyelő-képességünket a legjobb szándékkal arra 
használhatjuk, hogy kezünkbe vegyük a saját teremtő folyamatainkat, és jobbá tegyük őket. Ha 
azonban nem vagyunk tudatosak, beleragadhatunk a reakció és a negatív teremtés végtelen 
körforgásába. Ezért olyan fontos az SVT-ben, hogy segítsünk a klienseknek abban, hogy 
tudatosítsák az általuk nap mint nap megélt érzelmi energiákat, negatív hiedelmeket, észleléseket 
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és ítéleteket. Ha csak a „történetre” koncentrálsz, és nem az annak mélyén meghúzódó 
energiákra, akkor nem érted a spirituális gyógyulás/gyógyítás lényegét: a tudatosságod 
megváltoztatása megváltoztatja a tapasztalatodat. Minden egyéb csak az egó múlt- és jelenbeli 
drámák újraélésére irányuló szükségletét elégíti ki. 

Spirituális (szellemi) létezőként életek ezreit éltük le, sokat más bolygókon, más 
dimenziókban és galaxisokban. Az ezekben az életekben felhalmozódott energia képes 
befolyásolni, és befolyásolja is a jelenlegi életet. Ameddig valamivel kapcsolatban energiát 
hordozunk, addig foglalkoznunk is kell vele. Felső Én azt állítja, hogy a minket felkereső 
legtöbb kliensnek több tíz- vagy százezer életből felhalmozódott energiája van a 
lélekfeljegyzéseiben. Ez nem egyszerűen egy tudat alatti emlék, hanem hiedelmek, észlelések, 
ítéletek és a belőlük származó energiák összessége. A programok vizsgálata és tisztítása segít a 
Léleknek, hogy megszabaduljon ezektől a szükségtelen mintáktól, és segíti a tudatos elmét, az 
érzelmi testet is beleértve, hogy elsajátítsa a mostban való létezést és a megnyilvánulás új 
módját. Bár te alkalmazóként megkérheted Felső Ént az összegyűlt energiák kitisztítására, csak a 
kliens dönthet úgy, hogy elengedi a negatív hiedelmeket, észleléseket és ítéleteket. Ha úgy dönt, 
hogy nem változik, továbbra is ugyanazokat az eredményeket és következményeket fogja 
megtapasztalni. 

Csakis a szeretet érheti el a legjobb eredményt. A félelem érzékcsalódás, mely szerint el 
lehetünk különülve a SZELLEMtől és a szeretet legmagasabb szintű megnyilvánulásától. 
Bár minden érzelem teremt, csak a szeretet éri el a legjobb eredményt, mivel eszünkbe juttatja, 
hogy kik vagyunk valójában: egyek a SZELLEMmel, és vele együtt minden Lélekkel és a 
SZELLEM minden teremtményével. A félelem az egó találmánya, amely a polaritásokon és az 
elkülönülésen növekedik; a félelem csak a tudatosság legalacsonyabb szintjein működőképes. A 
negatív energiák bármely fajtájának (düh, gyűlölet, bármi egyéb a 6.A táblázaton) tisztítása a 
legmélyebb szinten alapvetően a félelem tisztítása, ami lehetővé teszi, hogy a SZELLEMmel 
való tényleges egységünket észrevegyük. Felső Én a tisztítási folyamat során mindig a Lélekkel 
dolgozik, hogy a félelmet a szeretet energiáival (minden, ami a 6.B-n van) cserélje fel. Az összes 
SVT-tisztításnak és SpÚ-munkának a SUGÁRZÓ SZERETET (Új Paradigma) teréből kell 
erednie, ami megköveteli az egó elengedését és azt, hogy megengedd, hogy Felső Én/SZELLEM 
dolgozzon általad. Ha azon kapod magad, hogy félelmet keltesz, hogy a helyes/helytelen vagy 
más polaritással kapcsolatos hiedelmekbe keveredsz, vagy negatív eredményeket jósolsz; akkor 
nem a legmagasabb tudatossági szinten dolgozol.  

Minden az Isteni Rend szerint történik. Bár mi úgy döntöttünk, hogy az SVT és SpÚ 
használatával segítünk a kliensnek a negatív mintái megváltoztatásában, értsd meg, hogy semmi 
– még a számunkra legnegatívabbnak tűnő körülmény  – sincs a SZELLEMen kívül. Semmi sem 
történik velünk vagy a klienseinkkel, ami ne lenne része a Lélek által választott életösvénynek 
vagy terveknek. Ha egy ember mentális, érzelmi vagy fizikai körülményeit tudatosan 
helytelennek ítéled, azzal azt kockáztatod, hogy felébreszted a saját egó-alapú érzelmi 
energiáidat, és ez nyitottá tesz az alacsonyabb szintű entitások, például a testetlenek zavaró 
hatására. Ha Felső Énnel tiszta kapcsolatban dolgozol, akkor lehetővé teszed, hogy a SZELLEM 
közvetlenül a Lélekkel dolgozzon a Lélek gyógyulási szándékának megváltoztatásán, anélkül, 
hogy ezt a saját korlátozó hiedelmeiddel nehezítenéd. Értsd meg, hogy a Lélek számára ez az 
utazás számos életen át tarthat, és elég kacskaringósnak tűnhet az út! Tartsd tiszteletben a kliens 
jogát ahhoz, hogy a SZELLEM vezettetésével a saját tempójában és a saját módján gyógyuljon! 
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