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Kedves Olvasó!

E könyv 
az önmegismerés  

egy újabb eszköze, amit lelked
kulcsként használhat fejlődésére.

Tervem, hogy nyolc kisebb könyvben
adom közre a több évtizedes médiumi

munkám egyetemes tudását, 
a megtett út tapasztalását:
rezgésszintedet emelem,
a Teremtő Önismeretet,

mint módszert 
közvetítem, az 

üzeneteket továbbítom,
a valós értékrendet átadom,

a Forráshoz vezető utat megmutatom,
az Élet Szentségének minőségét megnyitom.

Teszem ezt a szavak szentségén,
a valós Érzelem mélységén, 

s a „Veled egy vagyok” 
fogalmán.

 
Szeretettel,

Sághy Enikő
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A TEREMTŐ ÖNISMERET:

EGYETEMES TÖRVÉNYEK, 
TANÍTÁSOK
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Mi a forrása a félreértéseknek, a fájdalmaknak és a 
kétségeknek?

Az Önmagam valóságától való elszakadás, a 
szerethetőségem hitének elvesztése, s az, hogy 
nem vagyok tudatában a 3D-ben működő energia-
törvényeknek.  

Pedig a velem való történések törvényszerűen 
működnek, akár akarom, akár nem, akár tudom, 
akár nem, akár hiszem, akár nem.

Ha felismertem a létezésüket, miért nem veszem 
figyelembe a működésüket, hiszen lépten-nyomon 
kapom a jeleket, mint üzeneteket?! 

Ha felismertem bármi törvényszerűséget, az 
egom, az akarásának hatalmával ellenállva azt 
mondja: „az Univerzum mit képzel, csak nem 
engem akar irányítani, a racionális elme felett 
befolyást gyakorolni? Na, azt már nem!  Irányítson 
továbbra is az elme és mutassa meg, hogy nincs 
semmilyen törvény, ami befolyást gyakorolhatna 
akarása felett!”

Amíg így vélekedek és arra törekszem az éle-
temben, hogy a többiekkel szemben látszólag 
tökéletes legyek, nehogy alul maradjak, és elmém  
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tanultságát fitogtatom, mások felett gyakorlom 
a hatalmat, addig az összefüggések, az energia-
törvények, jelek, nem jelentenek számomra semmit.
Amíg alszom, a tudatlanságom áldozata vagyok.

Az önfenntartás, fajfenntartás ösztöneinek szol- 
gálatába állítom óriási képességeimet. Ez az 
asztrálon működő, poláris elméjével gondolkodó 
ember alacsony rezgésszintje. Addig élek így, 
amíg fel nem ismerem, ez nem elég, ez nem lehet, 
hogy csak ennyi! Vagy valami tragédia történik, 
ami rákényszerít, hogy az okokat kezdjem el 
megkeresni. Először kintről várom, majd eljutok 
oda, ráeszmélek arra, hogy a válaszok, a kulcsok, 
az okok ott vannak és mindig is voltak önmagam 
magjában, ősvalómban. A szenvedést azért kértem, 
hogy felébresszen, valamint, hogy megértővé 
váljak a másik ember szenvedésére és megértésére. 
A megértés: az önzetlenség első lépése.

A Teremtő Önismeretté válásom által végre 
megértem a létezésem, az engem körülvevő 
világot, mert tudatába kerülök annak, amit érzek 
és megélem, megérzem azt, amit tudok. Azaz a  
dolgok harmadik aspektusán, a mindentudás 
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birodalmán válok képessé megérteni az Életemet: 
Magas rezgésen megnyílnak a régi fájdalmas 
élmények a mélytudatból, az érzések az ősvalóból, 
amiket adott készségem szintjén most fel tudok 
dolgozni. E félelemmentes rezgéstérben, az egység 
állapotában képes vagyok felismerni az ok-okozat 
összefüggését mindannak, amik valaha történtek 
velem. Most átélem, átérzem azokat az árnyék-
én tulajdonságaimat, amikkel bevonzottam az 
élethelyzeteket. Felismeréseim bennem tudatosul-
nak, azaz, azokat az érzéseket, amiket a múltban 
átéltem, tudatosítom. Ezáltal a lélek-szellem magas 
rezgésén megértővé válok, az egyetemes szeretet 
érzésével elfogadok, elengedek, megbocsátok. 
Megértem azoknak a személyeknek a viselkedését 
is, akik által megéltem a múltbéli élethelyzeteket. 
Képessé válok mindent tudatosan átélni, átérezni 
és ezáltal lelki-szellemi síkon mindent megérteni.

Mert addig, amíg nem érzem át azt, amit tudok, 
nincs megértésem. A tapasztalatot megszereztem, 
de nem emeltem a lelkembe, mint érzésbe, ezért 
még nem értem meg a helyzetet, az embereket. És 
az is igaz, ha csak az érzés van meg, de nem vagyok 
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tudatában, még nem tudatosult bennem, akkor 
sincs megértésem. Jó, ha tudom, amiért itt élek  
az árnyékvilág anyagában, a Fényemnek árnyéka  
van. Fényem árnyékai, mint árnyék-én tulajdon-
ságaim, a félelemből erednek.

Ha magamat az árnyék-én tulajdonságaimmal 
azonosítom, nem a valós értékrenden élek, hanem 
a félelem határozza meg a sorsom.

Amíg nem ismerem fel magamban Felsőbb Énem, 
Szellemi Lényem, addig az árnyékom, azaz, az 
árnyék-én tulajdonságaim gyakorolnak hatalmat 
a valóságos énem, Fénylénységem felett. Önálló 
életet élnek bennem, pedig nincs valóságuk, hiszen 
csak a fényem árnyékai. S ha magam ezekkel 
azonosítom, azt hiszem, csak annyi az életem, mint 
amennyit mutatnak az árnyék-ének bennem!

Az Önmagamtól, Isteni énemtől elkülönült ré-
szemnek meg kell mutatnom saját valóságát, így 
tud szembesülni és Önmagába visszatérni. Az, aki 
külön életet élt bennem, csupán Fényem árnyéka. 
Megszűnik elkülönültsége, ha a Fényemmel meg- 
világítom, mert rálát szerethetőségére, magára az 
egyetemes szeretetre, mint saját valóságára, ezzel 
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visszatér Önmagába, eredeti Fényének rezgésével 
az Egység állapotába.

Olyan ez, mint a megtért bárány, aki Isten szent 
nyáját felkeresvén, hozza vissza tapasztalatainak 
sokaságát. Így köszöntve az Atyát és az Anyát, 
akik hitükkel visszavárták. Lásd benne az analógia 
szimbolikáját.

Ha önmagamban Felsőbb Énem felismerem,  
a bennem élő Teremtő erőmet életre keltem, az  
árnyék-én tulajdonságaim, azaz félelmeim elve-
szítik fényem felett a hatalmukat.

Felnyitom a titkot, a világosságot, a valóságot, 
azt, ami az egyetemes tudás, egyetemes szeretet 
érzése, a tehetséget, képességet és a valós érzelem 
minőségét, ami bennem rejtezik. S mivel a lélek 
a Teremtő erőnek lakhelye, megnyílik az őserő, a 
magamba vetett hitem ereje. 

Ha tudom, ki vagyok, akkor bennem a szeretet 
egyetemes, azaz: megbocsátó, elfogadó, elengedő. 
Az a szeretet, amely egyetemes, mindeneknek  
a kiindulópontja, mert ez a szeretet az Ige:  
amelyben cselekszik, történik és létezik az ÉLET.


