
TEGED IS ERDEKEL MINDEN ÚrpoNSÁG'
FOGLALKO ZTN AZ, HOGY HOGYAN

SEGÍTHETSZ MÁS9I${AK, MAGADNAK?
Evvnr ÉN rs Ícy vacyoK...

Több mint 25 éve foglalkozom a természetgyó-
gyászat mindenféle épp aktuális csodának tartott
_ amúgy valóban hasznos módszereivel. Tanultam
masszázsokat - sokféIét sokfelé * volt olyan is, amit
Hawaiion. Magamévá tettem stressz-oldó módszerek
sokaságát' Mindegyiket használtam is, hisz a munkáim
(p e dagó gus, kereskedő ) mellett r égota fo gIalkozom
harmóniakereséssel. Ma is örülök, hogy alaposan
megismertem a hawaii hagyományos gyógyítást,
a kínai győgyászat sok módszerét, a kineziológiát,
adiapozitivstressz-oldómódszert,azirásképelemzést,
az aromaterápiát, és még sok-sok minden mást...

. A legnagyobb hatással a fényadás volt rrám. Attitűd.
A szeretetrőI, az elfogadásról, az odafordulásról
szól. Mindennek az alapja.

. A másik meghatároző ahat:rg és rezgésterápia.
A gongok, tibeti tálak, táltos dobok és más hang-
szerszámok szavak nélkül segítenek könnyebben
ellazulni, rálátni helyzetekre, s elengedni lelki, fi-
zikai problémákat egy ar ánt'

. ....és másfél évve| ezelőtt rátaláltam az ACCESS
CoNsCIoUSNESS-re. Mi ez? Nem gyógyítás.
Életszemlélet, ami a tudatoss ágrő| siol, arrol,
hogy egyre inkább tudjuk, használjuk mindazt,
amit tudunk.
Ez az utolsó másfél év az életemet jócskán meg-

váItoztatta. Mi mindenb en ?
Sokkal szabadabbnak érzem magam kapcsola-

taimban, választásaimban. Sokkal könnyedebben
ismerem fel a régi megfelelési szokásaimat, mind-
azt a mintát, amit azért követek, mert nagyon nem

szeretném követni, de amennyire nem szeretném
követni, olyan jól ismerem' és akaratlanul utánzom.
(Már legalább igyekszem belátni, s tudatosan meg-
változtatni az I|yen helyzeteket.) Így egyre közelebb
kerülök ahhoz, aki valójában vagyok. Van, amikor
nem is ismerek magamra egy-egy reagálásomban,
választásomban' pedig én vagyok. Kiállok magamért
olyan helyzetekben, ahol korábban csak magamban
dohogtam, vagy elmondtam a véleményem, s aztán
mégis visszahúzódtam. Ma nem a legrosszabb helyet,
nemcsak a csirke hátát választom, ha választhatok
és hajlandó vagyok akkor is lefeküdni, amikor nem
dolgozom délután, ha van tennivaló, mosogatni való,
vagyvalami más.

Minden nap történik valami csoda - hol pacien-
seimmel, hol társaimmal, hol velem.

A legfrissebb saját történetem:
Két éve - közel30 évi együttélés után kiesett egy

inlay (bonyolult tomés) a fogamból.
Elmentem egy rokon fogorvosho z, al<t aztmondta:

az inlay drága és felesleges, inkább ingyen betömi a
nagy lyukat' Kerek egy évig jó is volt, aztán kiesett
a tömés. Ezt követve a másik oldalból is kipattant
egy inlay. Ekkor már társam vo|t az Access, aminek
alap módszerei közé tartozik a vá|aszt nem kereső,
az Univerzumnak feltett nyitott kérdés. Kérdeztem:
Hogytalálom meg a nekem legmegfelelőbb fogorvost,
az olcsó és legjobb tömés-lehetőséget a fogamba.

A válasz nem sietett. De egyszer csak megjött.
Tatán tartottam képzést. S ott találtam rá az énangyal
fogorvosomra. Igen. Ő Access képzésen vett részt'ke-
zeléseken nálam, és ma sorra került ek az énfogaim is.
. ' . és hogy lehet még ennél is jobb? (ez is alapkérdés,
ami szintúgy működik - mesélek Neked szívesen,
ha érdekel, ha megkeresel.) Kérdezed' hogy érdemes
volt-e Budapestről Tatára menni fogorvosho z? Hát
peeeelsze. Gyorsan, fájdalom mentesen, az Accessből
okulva könnyebbé vált a kezelésem. Minden fogorvos
rémálma voltam folyoként ömlő nyrílammal, igencsak
vérző ínyemmel. A kezelés most is így kezdődött,
amikor eszembe jutott, hogy én megbeszélhetem a
testemmel, hogy most ez másképp is lehetséges. És
csodákcsodájára (vagy nemazért?) _ ígyis történt.
Mindketten megdöbbentünk a változáson' Sokkal

]'élekiidítii 25. s;á:n



'}.]:{:li|}l5Éi{.|}x{[|&'ii\lr!\ilJlJ1l5}i{1.ll1rl16;.g*',xl,ÁulH*GYi{**;YÁX5t,i';i{'}-:íi.í.5:{ráÁs*]{Á&

könnyebb lett dolgozni velem. Így kértem meg azt
is, hogy a fájdalmak se bántsanak, s így tudtam két
órán keresztül tágra nyitott szájjal belül mosolyogni.
(Persze, mindebben nagy segítség volt az odafigyelő
Ttindér' aki bűvölte a fogaimat.) Mi más lehetséges?
. ki gondolta, hogy ennyi tanfolyamra fogok, tu-

dok menni egy év alatt. Ezek közül 5 külfoldön
volt Torinób an, Z ágr ább an, Velen céb e n, B écsb en,
Koppenhágában. Hirtelen mennyi minden vált
természetessé: repülőjegyeket venni neten, sziíllást
keresni és foglalni ezer szempontot figyelembe
véve - többször angolul. '.

Közel50 energia segít a testbe rögztrlt emlékek fel-
oldásában. Ezeket önállóan meg lehet tanulni. Se-
gítségükkel az immanr endszer erősítésétől kezdve,
a rugalmasság helyreállításán keresztül egészen a
Folddel való kapcsolafunk helyreríllításáig millió le-
hetőségvan, ami egyre közelebb visz önmagunkhoz.
Van módszer, ami az életünk során beg1.ujtött
bántalmazások feloldásában segít. Megdöbbentő
hatású.

Igen, 30 év után megszólaltam angolul. Hibásan'
De kommunikalok' és nem Zavar, hogy nem hibát-
lanul teszem. Megértenek a képzéseken. trülünk
minden közös szónak a nemzetközi társaságban
_ és azt is élvezem' amikor egy-egy 7),vagy akár
160 ftís képzésen a közös nyelv a mosoly, az ölelés,
a kezelés. Nyáron az egyik képzésen 22 nemzet
képviselőinek 8 nyelvre fordítottak.
És elkészítettem első Power Point bemutatómat.
amiben csak segített a fiam.

. És felléptem színpadra előadni, amiigazánnagyon
távol állt tőlem. (Pszt! még élveztem is!)
És örömmel figyelem klienseim változásait'
Kapcsolatok tisztáző dnak a könnyebb kommuni -

kációtól, régi fájdalmak, görcsök oldódnak fel. Van,
akinek új szemüvegre Van szüksége' mert a régi már
túl erős pár látáskezelés után, van, aki 20 év után
megint tud nevetni, és van olyan accesses gyerek,
aki tanárának kezelést ad ajándékba, és a tanár alig
várja az ujabb ajandék-alkalmat. (A gyerekek képzése
ingyenes 15 éves korig, 19 évesig féláras)
. Az Access aIapkezelése a Barok (a fejen Iévő 32

pont) gyengéd érintése, ami során érzések' érze|-
mek, gondolatok - társadalomtól, ősöktől kapott,
az élet külö nb öző területeivel kap csolato s b eide g-
ződéseket lehet elengedni' Ilyen életterületek:
kapcsolatok, p énz, szexualitás, kommunikáció,
kreativitás stb.

És a Lehetőségek szimfóniája? Mit takar? Maga
avarázs|at, ami olyan páncélokat törhet fel' ami-
ket jólelzártunk még magunk előlis, s a kulcsot
messzire dobtuk' igy izgaImas, hogy milyen vál-
tozást hoz akezelés. Mindenki másképp éli meg,
mindenki más ajándékot kap.
Az Access nem ítélkezik. Hagyja, hogy mindenki
a saját érdekes nézőpontját élje meg, nem akar
felülkerekedni' nem akar vitatkozni. Elmondod a
gondoiataidat azért, hogy a másik tudja, hogyan
vélekedsz' De ,,csal{' ennyi. Vége a ',csak nekem
lehet igazam' korszaknak.

. Egyikhangfurdő előttvalaki sokkalkorábban jött.
Beszélgetni kezdtünk, s rögtön kiderült a közös
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p ont: Access' Mondta, száltútr a az v oIt a meggy őző,
hogy az Accesselfoglalkozók, akikkel csak találko-
zott, mind nevettek, mind könnyedek voltak - és
hitelesek - lehet, őszinték magukhoz.
És volt, a|<t azértjött képzésre' mert édesapja a
haláltorkából jött vissza. Hogy hogyan, annyira
hihetetlennek tűnik, hogy majd elmesélem Neked,
amikor kéred _ ha szeretnéd.
Az Access nem erőszakos, nem akar meggyőzni,
hogy csak í gy szép az éIet, csak ez az egyedül üd-
vözítő móds zer, és csak így, vagy úgy lehet csinálni.
Belesodródtam, és visz a sodrása magával, és na-
gyon élvezem.

Leszel útitárs?
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Várlak sok szeretettel. Először a Barok futtatását
javaslom Neked - hisz az egynapos képzésen megis-
merkedsz az Access Consciousness alapeszközeivel is.
Lehet, hogy egykönnyed masszázst kapsz és adsz két-
szer-kétszer a nap folyamán, de arra is késziilj fel, hogy
az E(eted' is megválto zhat ezután. . .

Access Bars képzés 2014. november 22.
Ha jönnél' hívd Lévai Borikát (+36 30/488 -2739),

vagy engem' s kiildjük a tudnivalókat. Ha kérdésed
van, tedd fel. Gary, az Access a|apítőjaazt mondja:
butakérdés nincs, csakbutaember, aki nem kérdez!
Várom kérdéseidet, várlak Téged is sok szeretettel
kezelésekre, képzésekre!
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