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Sokat köszönhetünk egymásnak s mindenki másnak, aki ez
alatt a három év alatt valamilyen módon akadályozott bennün-
ket. Mosolygok, hogy a könyvek elején az alkotó mindig azok-
nak mond hálát, akik segítették a könyv létrejöttét, én pedig
azoknak is hálás vagyok, akik hátráltatták. Felismertem azok-
nak az embereknek a fontosságát, akik itt és most „rosszat” tesz-
nek nekünk, de hosszú távon az õ tevékenységük szükséges ah-
hoz, hogy megtegyük azt a lépést, amelyet – saját magunkért –
nem tennénk. Hálás vagyok azoknak, akik rávilágítottak a
gyenge pontjaimra. Köszönöm!

Nyújtson most segítséget e könyv mindazoknak, akik erre az
útra lépnek, a saját útjukra, és keresik a miérteket.

Csodás barangolást és önmegismerést kívánok!

Palcsó Brigitta
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Szeretet. Az érzés, amitõl függ egész életünk,
és amiért létezünk.

Minden, ami történik velünk, a szeretetenergiák
minõségének függvénye.

Mit csinálsz?
Az emlékezetet nyitom meg az emberekben, hogy tudják, kik

õk. Az emlékeket, hogy lássák, kik voltak, valamint azt az erõt,
amely önmaguk megismeréséhez szükséges. Megismertetem
õket szerethetõségük hitével, hogy elhiggyék, szerethetõk…

Azt gondolod, az emberek nem tudnak emlékezni? Nem ismerik
önmagukat, nem tudják, kik õk?

Hétköznapi életünk energiaszintjén, megszokásaink fogságá-
ban, begyakorlott gondolatmintáink rabságában szinte képtelenek
vagyunk fénylõ lényünk tudatosítására. Végtelen tehetségünknek
és képességeinknek beidegzõdéseink, félelmeink szabnak gátat.

A lelkünkben lévõ fénylõ gyémántot szerepeinkkel és félel-
meinkkel sározzuk be, majd hosszú idõ múlva már csak a sáros,
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piszkos felszínt látjuk. Elfelejtjük, hogy milyen kinccsel indul-
tunk. Ahhoz, hogy ismét megláthassuk önmagunk valóságát, le
kell tisztítanunk a gyémántot befedõ piszkot.

Hogyan és milyen módon jutottál el ide?
Gyermekkoromból õrzöm annak az ép, egészséges kapcsoló-

dásnak emlékképeit, amelyet a Fénnyel tartottam fenn, s amely
az idõ múlásával lezárult. Megérzéseimet félretéve, belsõ han-
gom elnyomásával elkezdtem élni egóm akarásának éveit. Meg-
tapasztaltam a birtokló szeretet minden válfaját. A „figyelmez-
tetõ jeleket” túlléptem, az élethelyzeteimet túlhúztam. Egyszer
csak eljutottam a végsõ pontra, életem minden mûködõképes
szála megakadt. Elvesztve azokat, akik szerettek, s akiket szeret-
tem – mindentõl megfosztva, ami szent volt számomra –, in-
dultam el az önismeret útján. Menekülhettem volna bármilyen
betegségbe, öngyilkosságba, káros szenvedélybe. De mindenek
miértjét – az okot – szerettem volna megtudni. Úgy gondol-
tam, az elszenvedett fájdalom aránytalanul nagyobb volt, mint
amennyi „bûnt” követtem el az életem folyamán.

Elõször csak egy perc adatott számomra egy napból, amely-
ben átélhettem a megnyugvás érzését. A verem mélyére beszû-
rõdõ fénybe, mint kötélbe kapaszkodtam, és húztam magamat
felfelé. Amikor már órákat kaptam a béke csendjébõl, néha
megpihentem, és minden percet megköszöntem, amelyet túlél-
tem. Igazi áttörést az hozott, amikor mindazt, amit tönkretet-
tem és elrontottam, megbocsátottam, és szeretettel kezdtem
magam felé fordulni. Amikor végre meg tudtam fogalmazni,
hogy „elég volt a fájdalomból, az egó végrehajtó eszközeinek
mûködéseibõl: mások uralásából, az ítéletekbõl, az önmagamat
gyilkoló vádaskodásokból, a kishitûségbõl, a bûntudat érzései-
bõl”, gondolataimat 180 fokkal elfordítottam. Tudatom és
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energiarezgésem szintje még nem engedte meg a gyors áttörést,
bár a tempó, amelyet diktáltam magamnak, óriási volt. Ha lel-
künkben a fojtogató kín érzésével élünk, minden perc örökké-
valónak tûnik.

Késõbb rájöttem, hogy a szenvedésem a mértéke miatt nem
lehetett öncélú. A csodás „véletleneknek” köszönhetõen életben
maradtam. Az, hogy kijutottam a kilátástalan élethelyzetekbõl,
óriási hitté kovácsolta bennem a régmúlt tehetetlenségeinek
erõit. Az az emberi lény, aki jó pár évvel azelõtt kishitûsége mi-
att pótcselekvések sorozatával megvert szánalmas figura volt, és
az árnyék-én tulajdonságainak útvesztõiben küszködve próbál-
ta elrontott életét kezébe venni, a végtelen düh és harag érzéseit
magába fojtani, az önismeret útjára tért. Bejutott a saját legbel-
sõ pontjába, s abból építette fel magát, önmagát szeretve egy
más életet hozott létre, egy más személyiséget teremtett élete
hátralévõ részére.

Most már csak rajtam állt, hogy folytatom-e régi énem ver-
gõdését, vagy szabad döntésem jogán kezembe veszem élete-
met, s azt szeretettel, tudatosan élem. Az új személyiséget fel-
építve jutottam arra a felismerésre, ha nekem sikerült,
sikerülhet másnak is. Mind közelebb kerültem ahhoz, Aki Va-
gyok. Lelkem sugallatai napról napra erõsödtek. Szeretetemben
vagyok.

Ez azt jelenti, hogy azzá válunk, amiben hiszünk. Mi a vélemé-
nyed arról, ahogy mások szeretik önmagukat?

Szeretet nélkül nem tudunk élni! Szerethetõségünk bizony-
ságául gyûjthetünk például pénzt, rangot, hatalmat. Ekkor az
asztrál világ (az ösztön) szintjén mûködõ birtokló, zsaroló, elvá-
ró, függõséget létrehozó szeretetet éljük. Ezek mögött félelem
húzódik meg. Félelem attól, hogy hibáinkkal együtt nem va-
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gyunk szerethetõk, hiszen mi sem fogadjuk el másságukkal tár-
sainkat. Ha rálátunk a hibáink mögött rejlõ értékeinkre, tehet-
ségünkre, képességeinkre, azaz Valóságos Énünkre, felismerjük
szerethetõségünket.

Életünk célja, hogy az önismeret eszközeivel eljussunk leg-
belsõbb valónkba, ahol a „szeretet” szó igazi tartalma él. Ha rá-
tekintünk a környezetünkben elõforduló megoldhatatlannak
látszó élethelyzetek okaira, mindannyian képessé válunk arra,
hogy megbocsássuk kishitûségünket, bûntudatunkat, ítéletein-
ket, haragunkat, makacsságunkat, és felhagyjunk ezekkel. Mód
van arra, hogy megnyissuk a szeretet egyetemes érzését. Megért-
hetjük és elfogadhatjuk saját teremtett Lényünket, hogy a min-
dennapokban környezetünkkel harmóniában, függõségek ki-
alakítása nélkül élhessünk egymás mellé rendelten. A lehetõség
adott, hogy az eredendõen magunkkal hozott szándék, létünk
boldogsága, lelkünk szabadsága megvalósulhasson.

Mindannyian spirituális lények vagyunk. Minden sejtünk
erre „emlékezik”. Testünk minden sejtjébe szellemi és lelki
energiáink épültek be, a harmónia iránti vágy él bennük. Van-
nak, akik minden fájdalmas tapasztalatszerzés nélkül, finoman
érintve jutnak el Valóságos Énük felismeréséhez. Sokkal többen
vagyunk azonban olyanok, akik megrázkódtatások sorozatán
keresztül leltük meg azt. És még többen vannak azok, akik még
ekkor sem merik megismerni önmagukat.

Minden egyes életünkben magunkkal hozzuk spirituális ké-
pességünk megnyitásának lehetõségét, iskolai képzettségtõl,
kortól, nemtõl, hitvallástól, anyagi helyzettõl függetlenül. Spi-
ritualitásunk nem más, mint isteni eredetünk emléke, képessé-
geink, egyediségünk elõhívása, hivatásunk beteljesítése a feltétel
nélküli szeretet eszközeivel.
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Hogyan tudunk a legegyszerûbb módon visszatérni önmagunkhoz?
Én is éveken keresztül csak ítélkeztem, s amikor már nem

volt kire mutogatnom, magamat állítottam önmagammal
szemben. Ahogy fokról fokra szembesültem a tulajdonságaim-
mal, egyre inkább képes voltam „kioldani” az ítéleteimet, s rá-
jöttem, hogy a velem való történéseknek én magam voltam az
okozója. Ítélkezéseimnek és az egóm vergõdésének az vetett vé-
get, aki látszólag a legnagyobb rosszat okozta nekem. Valójában
a legnagyobb jót õ tette velem. Viselkedésével mutatta annak a
szeretetnek a minõségét, amely belõlem áradt. Az a szeretet,
amely birtokol, zsarol, elvár, függõséget okoz és manipulál, csak
olyan partnert vonzhat az életünkbe, aki ezt igazolja vissza.
Több év szenvedését „spórolhattam” volna meg, ha ezt koráb-
ban felismerem. A legnagyobb erõ ahhoz kell, hogy önmagunk-
kal szembesüljünk. A legkönnyebb út mindig a másik hibáinak
feltárása. Ha tudnánk, hogy a másik ember számunkra pont azt
mutatja, ahol önmagunkkal tartunk, máshogy viszonyulnánk
egymáshoz. Mindannyian az árnyék-én tulajdonságainkra való
rálátás elõl menekülünk, annak felismerésétõl félünk. Pedig ár-
nyék-énünk tulajdonságai felvett jelmezek, amelyekkel az idõk
folyamán szép lassan eggyé váltunk, s ezt hisszük el valóságunk-
nak. Az ezekkel való szembesülés tud kigyógyítani bennünket
ellenállásainkból, küzdelmeinkbõl, sértõdéseinkbõl, vádasko-
dásainkból, azaz a szeretet nélküli élethelyzeteinkbõl. Akkor tu-
dunk változni, ha önmagunkban felismertük árnyék-én tulaj-
donságainkat: a kishitûség, a hiúság, a gõg, a féltékenység, a
harag, a düh, a bosszú, az irigység, a kéjvágy, a makacsság, a dac,
a kényelem, az indulat, a káröröm, a hazugság, a csalás, az ön-
ámítás, a számítás, a mohóság, a bûntudat által okozott, megta-
padt energiablokkokat. Mert ezen árnyék-én tulajdonságok fe-
lelõsek életünk sikertelenségeiért, kudarcaiért, fájdalmaiért,
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betegségeiért, a nem harmonikus élethelyzetekért. Szabad dön-
tésünk jogán bármikor megválhatunk tõlük. A felismerés pilla-
natában felszabadul a lelkünk e nehéz energiák súlyától.

A szeretet OK-án teremtõdünk,
s annak fokán mérettetünk!

Minden probléma forrása a szeretet elfojtása.

Hogyan érezhetünk feltétel nélküli szeretetet, amikor tele vagyunk
indulattal?

A feltétel nélküli szeretet az eredet, ami mindig itt volt, van, s
lesz bennünk, hisz ez a Valóságos Énünk. Az indulat is – mint
mindegyik árnyék-én tulajdonságunk – a félelembõl ered. A fel-
tétel nélküli szeretetet a félelem energiái fedik le. Belsõ feszültsé-
günk ereje, azaz indulatunk csak a felszínen csapkod, nincs sem-
mi valóságalapja, mert önmagunkba vetett hitünk hiányát jelzi.

Ahhoz, hogy visszajuthassunk a feltétel nélküli szeretethez,
félelmeinkkel, azaz árnyék-én tulajdonságainkkal (például az
indulattal is) szembesülnünk kell. Önmagunkat árnyék-én tu-
lajdonságainkkal együtt fogadjuk el, s bocsássuk meg korábbi
tetteinket lelkünkben hálával, hogy pont ez a tulajdonság veze-
tett el jelmezünk felismeréséhez. Ez gátolt minket lelkünk sza-
badságában, és életünk harmóniájának megteremtésében.

A félelem elengedésével testünk és lelkünk felszabadul terhe
alól, harmóniába kerülünk, s energiaszintünk emelkedik. Rez-
gésszintünk emelésével magasabb nézõpontból láthatunk rá
megoldandó feladatainkra, s kellemesebb eszközökkel szerez-
hetjük meg tapasztalatainkat. Ahogy kezdjük feloldani a félel-
münket, és hinni kezdünk szerethetõségünkben, indulataink
úgy múlnak el.
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Szeretetünk minõsége a jelen pillanat készsége,
amely környezetünkre vetül.

Környezetünk ezt tükörként vetíti vissza
egy-egy élethelyzetre.

Hogyan tudatosulhatnak bennünk félelmeink?
Minél jobban hárítunk valamit, menekülünk valami elõl, an-

nál biztosabb, hogy ezt a valamit feladatul tûztük ki önmagunk
számára. Árnyék-énünk tulajdonságai (a kishitûség, a gõg, a ha-
rag, a düh, a bosszú, az irigység, a féltékenység, a másság el nem
fogadása, a hiúság) egy-egy személy képében jelennek meg a kü-
lönbözõ élethelyzetekben. Egymásnak tükröt tartva végtelen le-
hetõségünk van önmagunk megismerésére és megváltoztatására.

Félelmeink, mint a sárkány számtalan feje, szétágaznak ár-
nyék-én tulajdonságaink valamelyikébe. Örülhetnénk, ha – mint
a mesében – a sárkánynak csak hét vagy tizenkét feje lenne. Ám
ahogy elménk pallérozódik, úgy bõvül ezen tulajdonságok
mennyisége. Hiába mutatkozik bennünk a másik emberben lévõ
tulajdonság ellentéte, attól még ugyanaz az eredõje, ugyanonnan
gyökerezik. Ezért a nem harmonikus élethelyzetekben mindig
saját feldolgozatlan árnyék-én tulajdonságunkra láthatunk rá.

A félelem nehézségi erõként fájdalmas élethelyzetekbe húz
bennünket, lelki és szellemi betegséget idézhet elõ, ami a tes-
tünkben tünetként jelentkezik megoldásra várva. A félelem
gyökere: önmagunk nem ismerése. Az életünkben pont annyi a
félelemenergia, mint amennyi ahhoz kell, hogy árnyék-én tulaj-
donságainkat megtapasztalhassuk. Más szóval, a félelem nem
más, mint az önmegismerés eszköze. A félelem árnyék-én tulaj-
donságaink gyûjtõneve.

Amely dolgok iránt félelmet nem érzünk, ott nincs ár-
nyék-én tulajdonságunk, ott az elengedett szeretet mûködik
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bennünk. Mindaz, amitõl félünk, még nem egy velünk. Ha
már a félelem energiáinak felhasználásával, árnyék-énünk tulaj-
donságaival megszereztük tapasztalatainkat, kioldhatjuk ma-
gunkat küzdelmeink béklyójából.

Ami egyetemes, annak nincs polaritása,
mert e tudás önmagában megállja a helyét.

Küzdelmeink kioldását felgyorsíthatja a tudatos önismeret?
Az önismeret nyitva áll elõttünk, amióta élünk. De a jelen

energiák minõsége és tudatunk ezen szintje csak most áll ily
módon rendelkezésünkre. E módszer egyedi, a kérdést feltevõ
készsége dönti el, hogy az adott pillanatban milyen rezgésszint-
re jut el. Az önismeret olyan módszerével ismerkedhet meg az
ember, amit maga egyedül mûködtethet, mindentõl és min-
denkitõl függetlenül. Egy-egy élethelyzetben teljesen más meg-
világításban lát rá önmagára, Felsõbb Énjével való összekapcso-
lódása során a léleklátás módszereinek alkalmazásával, az
energiák megnyitása révén. Ekkor tudatosul benne teremtõ ere-
je, ismeri meg önmagában azt a fénylõ Lényt, aki a mindentu-
dás és az egyetemes, feltétel nélküli szeretet képességével bír.

Mennyire fontos ehhez a hit?
Hit: az ember saját erejében, a képességeiben, a végtelen le-

hetõségében, spirituális lényében, önmegvalósítása érdekében.
Akik szüleikkel, gyermekeikkel nem értenek szót, akiknek

munkahelyükön problémáik vannak, akik anyagi gondokkal küz-
denek, a társtalanság vagy szeretteik elhunyta miatt szenvednek,
akiket elhagytak, megcsaltak, nem hiszik el, hogy szerethetõk,
nincs önbizalmuk, kishitûek, a biztonságot és szerethetõségük bi-
zonyosságát a másiktól várják, ezzel függõséget hoznak létre.
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Csakis önmagunkban lelhetünk rá saját szerethetõségünkre s
a hit teremtõ erejére, amely minden ember lelkében ott rejlik.
Rajtunk múlik, hogy a fél-elem, vagy az egy-elem – azaz a szere-
tet, a hit energiáinak – eszközeit építjük-e be életünk eseménye-
ibe, tapasztalatszerzés céljából.

Szabad döntésünk joga, hogy önmagunk megismeréséhez mi-
lyen eszközöket választunk, és milyen tempót diktálunk. Hasonló
hasonlót vonz, s az ellentétek vonzzák egymást. Mindkét állítás
igaz. Mágnesként hívjuk életünkbe fejlõdésünk szempontjából a
legkedvezõbb lehetõséget. Kötelezõ feladatainkkal addig nem vég-
zünk, amíg a feltétel nélküli szeretet energiaszálával azt meg nem
oldjuk. Hiszen ismétlõdõ, nehéz sorshelyzeteinkkel, betegségeink-
kel kényszerítjük magunkat az események más módon való értel-
mezésére, megértésére, feloldására, megbocsátására.

Mit nevezel kötelezõ feladatnak?
Kötelezõ feladatunk a karmánk, azaz tartozik-követel rova-

tunk kiegyenlítése. Elsõdlegesen szüleink tulajdonságmintáit
kértük és kaptuk „megoldandó feladatul”, hogy azt el tudjuk
fogadni. Ha szüleink tulajdonságmintái közül valamit ma-
gunkban még hárítunk, „az” a késõbbiekben egy-egy személy
képében „elénk áll”. Kötelezõ feladatainkat véglegesen a feltétel
nélküli szeretettel engedhetjük el.

Minden egyes élethelyzetnek van spirituális,
azaz lelki-szellemi üzenete.

Hogyan kezdõdött nálad a tudatos önismeret?
Éveken keresztül dolgoztam, dolgozom tudatosan maga-

mon, és e ma is zajló folyamat eredményeként kapott egyete-
mes üzenetet adom közre. Minden szó és gondolat egy rendkí-
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