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Rónai Lászlóné 
 

A lélek erejének szerepe a gyógyításban 
 
l/ Az ember alapvető feladata: az örökkévaló har-
monikus fejlődés. Az Isten a teremtésünknél fel-
adatokat állított elénk, mely több lépcsős transz-
cendens, metafizikai folyamat. A mai kor embe-
rének a következő célokat kell kitűznie, amennyi-
ben a sorsát a saját kezébe szeretné venni: 
– Öntudatra ébredés, 
– Befelé figyelés, a lelkünk jelzéseire, 
– Megingathatatlan HIT, szándék, akarat, 
– Változtassunk önmagunkon, s a közvetlen kap-
csolat megteremtése Istennel, (transzcendencia) 
– Öngyógyítás, átváltozás az emberi testben, a 
DNS-ben, 
– Az Életfán való barangolás különböző dimen-
ziókba, Tudatszint emelés, 
– Mások ébresztése, gyógyítása. 

 
A legfontosabb ezek közül: az Istennel való 

kapcsolat megteremtése! Az örök fejlődés folya-
matában meg kell tanulnunk úgy gondolkodni, 
cselekedni, mint a Teremtő. Az Ember Isten ké-
pére és hasonlatosságára teremtetett, lehetőségei 
határtalanok. De ahhoz, hogy ezeket alkalmazni is 
tudjuk, ismerni kell az Isteni törvényeket és fő-
ként el kell higgyük, hogy az Ember teremtő erő-
vel bír. Ösztönösen tudjuk, hogy Isten meghallgat, 
segít és véd, ez a tudás megerősít minket, maga-
biztosságot ad a holnaphoz. 

Itt a 3 dimenziós Földön a legoptimálisabb 
megnyilvánulásunk az Emberi test-Lélek-Szellem 
egysége. Ha egy szál magunk élnénk a Földön, 
akkor sem volnánk egyedül! 

Kezdjünk elvégre befelé figyelni, Lelkünk 
jelzéseire, mely asztrál testként nem szóban, ha-
nem elsősorban érzésekben szól hozzánk nappal, 
éjszaka pedig álom által üzen. Hol van a lelkünk? 
Mutogatunk a szívünkre és a homlokunkra is a 
talamusznál. Mindkét helyen ott van. Fizikai tes-
tünk körül a 4-es aura rétegünk, az asztrál- vagy a 
Lélek-testünk van. A szív és a homlok csakránk-
hoz kapcsolódik. Egy átlagos embernél fizikai tes-
tétől minden irányban kb. 60 cm-re sugárzik szét, 
spirituális embernél viszont lehet 1,5 m-es a su-
gárzása. A formája a fizikai emberé, van keze, lá-

ba, feje. Színe optimális működésnél lehet fehér, 
rózsaszín, zöld, vil. kék, de mindig pasztell szín. 
Mérete: max. 4 mikron, mely csak beavatott, ma-
gas etikai és tudatszintű embernek van. 

A lélek híd az alsó síkok és a szellemvilág 
között. 

A holisztikus gyógyítás egyik alaptétele: a    
Léleknek olyan fontos a szerepe az életünkben, 
hogy nem csupán a negatív érzéseinkből, képzelő-
déseinkből eredően tud lelki bajokat előidézni, 
hanem „fizikai, testi” organikus elváltozásokat, 
testi betegségeket is képes okozni és meggyó-
gyítani egyaránt! 

Ma is agyonhallgatjuk a Lélek gyógyító ere-
jét, sőt az egyes nyilvánvaló eredményeket is – el-
lenérvek sokaságával – személyes támadások érik. 
(pl. az ideggyógyászat terén) 

A hit, az akarat és az optimista szuggesztív 
képzelőerő együttesen növelik a Lélek gyógyító 
erejét. Ezek nem a misztikumon, hanem a lélek-
tan elismert tényein alapulnak! Ezek az erők ter-
mészetes adottságaink, így minden ember számára 
elérhetőek. 
 
2./ Születéskor kapunk egy életenergia mennyi-
séget, arra az élet-feladatra, amire vállalkoztunk 
leszületésünk előtt! Ezt addig pazaroljuk, tévely-
günk, míg rá nem döbbenünk, mi is itt a felada-
tunk: az ami igazán értelmet ad földi életünknek, 
és minőségileg jobbá válunk tőle! Az ehhez 
szükséges életerőt/csít pótolni lehet számtalan 
módon. (Lélegző gyakorlatokkal, meridián tor-
nával- és masszázzsal, jógával, imával, napi me-
ditálással, pozitív gondolkodásmóddal, stb.) 

Kinek van életcélja: 1 hónapra, 1 évre, 10 
évre, 100 évre? Legyen! Emberünket tovább is le-
het éltetni, mint 75-80 év, csak higgyük el és te-
gyünk érte! Képileg is erősítsük meg és bármi tör-
ténik, ne engedjünk belőle! Csakis pozitív célok 
legyenek: pl. lesz egy kényelmes házam, kerttel, 
itt élünk együtt a férjemmel, s a két gyermekünk-
kel! stb. Teremtő gondolataink vannak, mit csak a 
KÉTSÉG rombolhat le. Ragaszkodjunk hozzá, 
mert amire gondolunk, azt éltetjük energiánkkal! 
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3./ Nem elég változtatni gondolatainkon, tegyük 
azt minden napi ÉLETMÓDDÁ! Elmondom a 8 
mp-es szabályt a pozitív gondolkodás megtartásá-
hoz: ha önmagunkkal vagy másokkal szemben ne-
gatívat gondolunk, 8 mp-en belül még semmissé 
tehetjük, mondjuk magunkban: „Törölve, törölve, 
törölve a negatív gondolatokat! Életemben minden 
a legnagyobb rendjén van, úgy legyen! Istennek 
legyen hála!” Eleinte rengeteget fogunk törölni, s 
ha nehezen menne a pozitív gondolatra áttérni, a 
mutató ujjunk körömvégét vájjuk a hüvelyk ujjunk 
körme alá és a fájdalom azonnal törli az előző gon-
dolatot. Miért fontos ez? Mert a rosszat is terem-
teni tudjuk (félelmet, aggódást, irigységet, stb.) és 
előbb-utóbb betegségként íródik át az emberünk-
re. (Jézus: nem az a baj, ami kintről befelé, ha-
nem amit belülről kifelé áramoltatunk.) Ha mi 
mérgezünk, az minket mérgez végül! Minden gon-
dolatunk, szavunk, tettünk végül visszaszáll ránk! 
Ha örömöt adunk, az örömet, ha bánatot adunk, 
akkor azt kapjuk vissza! Ok-okozat törvénye, nem 
emberi, Isteni trv. (Jézus: csak azt tegyétek má-
sokkal, amit szeretnétek, hogy mások is tegyenek 
veletek! vagy Jó tett helyébe jót várj! stb.) Reggel 
fölkelünk mondjunk köszönetet a Jó Istennek az 
éjszakai nyugodalomért, az ételünkre, italunkra 
kérjünk áldást és köszönjük meg. 20 percet min-
den nap szánjunk magunkra, relaxáljunk, hunyjuk 
be a szemünket, csak a lélegzetünkre figyeljünk, 
szívjuk be a jót, és fújjuk ki a feszültséget, be-
hunyt szemeink mögött lássuk, amint a jézusi tisz-
ta fehér, aranyfény fentről ránk hullik és mi für-
dünk benne, tisztulunk és gyógyulunk, végül kö-
szönjük meg! Este pedig szívből mondjuk el az 
imánkat, ne darálva, hogy oda sem figyelünk, 
mert úgy nem ér célba! Bocsássunk meg minden-
kinek, önmagunknak is, ha a nap folyamán bán-
tottunk valakit gondolatban, szóban, tettben, vagy 
minket bántottak meg. 
 
4./ Legyen bennünk hála és a köszönet, ne aggód-
junk folyton, ne elégedetlenkedjük, ne irigyked-
jünk! Legyünk megbocsátók, – önmagunk felé  
is – ! Ezzel pszichológus nélkül is el tudunk en-
gedni, fel tudunk oldani olyan negatív blokkokat, 
falakat, amiket mi magunk építettünk, lehet, hogy 
már előző életből is! Ha ezeket lebontjuk ma-
gunkban megbocsátással, az energiaáramlás ismét 
egyensúlyba kerül mindhárom testünkben. (Jézus: 

Nem 7-szer, de 77-szer is meg kell bocsátanunk!) 
Mindezzel beindítjuk az ÖNGYÓGYÍTÓ folyama-
tokat is, melyek felülről a szellemi és a lelkünk 
szintjéről indulnak ki, és végül kivetülnek, átíród-
nak a fizikai testünkre!!! Transzcendencia, meta-
fizika és mondhatom, hogy sejt szinten, genetikai 
szinten is megtörténik a hatás! Ne várjunk min-
dent az orvosoktól, mi is tehetünk! 
 
5./ Ha csak egyetlen életünk lenne, mindennek 
nem sok értelme volna, de a reinkarnáció folytán 
egy EON-ban sok-sok életünk lehet, a lélek s a 
szellemtestünk, – ami általában láthatatlan ne-
künk – tovább él (halhatatlan), majd ismét leszü-
letünk, s az előző életeink kihatnak azok minősé-
gére! Érdemes most helyt állni becsülettel, a ka-
pott tálentumot kibontani, tovább csiszolni. Ha 
már Öntudatra ébredtünk, akarunk változni is és 
azt minden nap meg is éljük, erős HITÜNKKEL, 
a Fény úton-járóvá válunk, ahonnan már nincs 
visszaút!!! Ha mégis visszacsúszunk, erős pofo-
nokkal térít vissza az őrző angyalunk, aki nagy 
TANÍTÓ!    Ne várjuk meg a pofonokat, előzzük 
meg, változtassunk magunk, önmagunkon! S ha 
már mi felébredtünk, ÉBRESSZÜNK másokat is, 
hisz ezt kisugározzuk a környezetünkre is. Ha 
egyensúlyban vagyunk, az látszik az auránkon is. 
Miért van az, hogy egyesek taszítanak, míg mások 
társaságát, közelségét keressük? 
 
6./ A gyógyulásban milyen lélekből eredő erők 
közreműködnek? 

– Elsősorban a HIT. HIT a Teremtő Istenben, 
és HIT Önmagunk Öngyógyító erejében. 

E két hit erősen összefügg. Immunrendsze-
rünk feladata az állandó védelem biztosítása, így 
óriási készletet tart fenn a számára káros anyagok-
ból, betolakodókból. A nyiroksejtek milliárd kü-
lönböző célpont felismerésére képes jelfogót, un. 
receptort képesek elkészíteni. Ez a „fegyverkész-
let” a kórokozók felismerését teszi lehetővé. Ez a 
választék csodálatos módon lehetővé teszi a szin-
tetikus anyagok felismerését is! Mily csodás az 
immunrendszerünk mindent felismerő képessége! 
A sejtek többsége persze nem találkozik neki 
megfelelő antigénnel, ezért azok 1-2 hét múlva el-
pusztulnak, de az immunrendszerünk nap, mint 
nap újra előállítja és rendelkezésre tartja ezt a 
hatalmas méretű „ellenanyag” készletet. 
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A HIT pozitív, gyógyulásra összpontosító erőt 
hoz létre. Így javul az idegrendszer állapota, s 
jobban tud kommunikálni az agy a szervekkel. Az 
immunrendszer hatékonyabban dolgozik, a beteg 
gyorsabban gyógyul. 

Ha valaki a gyógyfüvekben hisz, attól fog 
meggyógyulni, ha a gyógyszerekben, vagy egy bi-
zonyos orvos személyére esküszik, attól lesz job-
ban. Ha Szűz Mária gyógyító erejére támaszkodik, 
attól javul, ha saját képzelete, önszuggesztiója ré-
vén, akkor attól. Egyet tilos    csak: a betegben 
KÉTSÉG-et ébreszteni, hitében megingatni. 

A HIT nagyon erős, megingathatatlan gondo-
latsor, rendkívüli erő koncentrátum, ami könnyen 
megvalósul. A teremtésben minden ugyanabból a 
forrásból származó alap-erőből épül fel. A terem-
tés első fokozata a gondolat, a második a kimon-
dott szó és a leírt szó, a harmadik a tett. 

Attól függően, hogy milyen sebességű, rezgé-
sű egy energia forgása: látható vagy láthatatlan a 
számunkra. A gondolat egy magas rezgésű erő, 
ezért láthatatlan. Ha több ember közös célért 
küzd, gondolataik egyesülnek, ilyenek a gyógyu-
lásra irányuló gondolatok is.    Egységben az erő. Pl. 
csodálatos gyógyulások búcsúhelyein sok ember 
imádkozik ugyanazon célért, így koncentrált erő-
formák jönnek létre, valóságos gyógyulások tör-
ténnek. 

– Másodsorban szükséges az őszinte gyógyító 
szándék és az akarat. 

Akik nagyobb energiákat képesek mozgósí-
tani és ehhez megvan a gyógyító szándék és akarat 
is, az átlagosnál nagyobb gyógyító erőt képesek át-
adni másoknak is. Úgy mondjuk, valaki született 
gyógyító, de ha nincs hozzá szíve, őszinte gyógyító 
szándéka, mit sem ér! Ha képessége szívvel, tiszta 
erkölccsel is párosul jelen életéből, akkor viszont 
bármilyen (nem mérgező) eszközzel képes gyógyí-
tani: lehet orvos, természetgyógyász, bioenerge-
tikus, pszichoterapeuta, meridián gyógyító, stb. 

Tudjuk, hogy minden szerves, szervetlen, az 
ásványok, sőt a színek is – a rájuk jellemző rez-
géstartományban – rezegnek. Ez műszeresen mér-
hetően, különböző intervallumot, tartományt mu-
tat. Amikor egy szerv megbetegszik, rezgéstarto-
mánya eltér az egészségestől, szó szerint lehan-
golódik. Ha ez a rádióval történik, állítunk a ke-
reső gombon és az adás tisztán hallható. A beteg 
szervek akkor állnak vissza az egészséges „adás-

ra”, ha a Lélek erejével (hit, szándék, akarat) az 
agy besegít nekik az immunrendszer által. Ezen az 
elven alapszik a Magneter készülék, vagy az un. 
Kolcov-lap is. Amennyiben ez a „lehangolt” álla-
pot már hosszabb ideje fennáll, vagyis ha króni-
kus, makacs és visszatérő a betegség fizikai síkon, 
akkor más módon is segítenünk kell az egészség 
helyreállítása érdekében. És itt jönnek az alter-
natív gyógymódok, technikák sokszínű lehetőségei 
lelki és szellemi síkon egyaránt. 
 
7./A lelki szint leginkább az érzésekben nyilvánul 
meg aggódás, irigység, félelem, gyűlölet, elégedet-
lenség, a megbocsátás hiánya stb. – mint negatív 
érzések. A szeretet, a harmónia, békesség, öröm, 
elengedés képessége, stb. – mint pozitív érzések. 
A tartós negatív érzések, gondolatok megbetegíte-
nek, a tartós pozitívak pedig gyógyítanak. Ebből 
következik, ha valaki tartósan beteg, a saját érde-
kében szabaduljon meg negatív személyiségje-
gyeitől, rendezze kapcsolatait és főként bocsásson 
meg önmagának és mindenki másnak is! Jó érzé-
sekre, tiszta, örömteli gondolatokra, kapcsolatokra 
törekedjen életében. 

Ha ez nem sikerül egyedül, kérjen segítséget 
hite szerint! Ezen a szinten jó példa erre az orvosi 
világból a gyakorlati eredményeiben és tudomá-
nyosan is bizonyított SIMONTON-tréningnek ne-
vezett önszuggesztív, képzelőerőn és akaraton ala-
puló, relaxált állapotban végzett, un. hit-
gyógyulás! SIMONTON amerikai onkológus és fe-
lesége dolgozta ki. A betegnek aktívan kell tennie 
az öngyógyulás beindításában, napi rendszeres-
séggel, tartósán. Elsősorban erős HIT kell hozzá 
Istenben és önmagában, másodszor fel kell tárni a 
betegséghez vezető lelki blokkokat, majd felolda-
ni, elengedni azokat, végül pozitívan változtatni 
személyiségjegyeinken és életmódunkon. Naponta 
háromszor immaginális, képi belső megjelenítés-
sel elképzeljük pl. immunrendszerünket katonák-
ból álló hadseregként. Látjuk, hogy jelenleg a ka-
tonák sebesültek, legyengültek, ezért bekötözzük, 
gyógyítjuk sebeiket, pihentetjük őket, kényeztet-
jük. Majd a beteg szervet magunk elé képzelve ro-
hamra indítjuk a katonáinkat azzal, hogy az egész-
séges sejteket nem, de a betegeket pusztítsák el. 
Látjuk az azonnali részeredményeket. Ezt tartósan 
ismételjük, amíg a szervünket teljesen egészsé-
gesnek nem látjuk. Bár a technika egyszerű, 
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mégis jobb igénybe venni gyógyító segítségét, aki 
a beindításban segíthet, utána egyedül is tudjuk 
rendszeresen végezni. A tréninget a gyógyulás 
után sem célszerű teljesen abbahagyni, a tartós 
eredmény érdekében. 
 A szellemi szint a legmagasabb szintű gyó-
gyítás, s abban ma már remélem egyetértés van, 
hogy a szellemvilág is létezik, finom rezgésű, ma-
gasabb dimenziókban. Az ember legmagasabb 
szintű énje, a Szellem teste is az Isteni forrás 
energiájával azonos! Szellemtestünk nem itt a Föl-
dön van, de össze vagyunk vele kötve. Ez megma-
gyarázza, hogy az Isten a saját képére teremtette 
az Embert. A legfinomabb, láthatatlan energiákból 
induló un. SZELLEMGYÓGYÁSZAT által beindí-
tott síkokon gyógyító, sőt akár szerveket cserélő és 
visszanövesztő folyamatok is átíródnak a fizikai 
testre és ott megnyilvánulnak!! A Szellemgyó-
gyászat szinte nem ismer lehetetlent, igen kevés 
betegségfajta az, amit ne tudna ma már gyógyíta-
ni, mindenféle orvosi, fizikai eszköz nélkül, sőt 
hozzá sem érve a beteg fizikai testéhez! 

Megemlítem az európai szintű, jeles magyar 
megalkotóját és tanítóját ifj. Csontos Gyulát, aki  

Felvidéken él. Itthon egyre több tanítványa van, 
így pl. Kercselics Imre, aki sok éve bizonyítja e 
gyógyászat sikerét és adja tovább tudását. Szabó 
Katalin tisztán látó és szellemgyógyász munkássá-
ga kiemelkedő, több mint 20 éve szellemi iskolát 
alapított itthon, mely már külföldön is működik! 
Külföldön kiemelkedő a ma 53 éves Grigorij 
Grabojov, aki bizonyítottan visszanövesztett szel-
lemi erők segítségével pl. epehólyagot, vezetékei-
vel, melyet orvosilag előzőleg eltávolítottak. 
Grabojov újgenerációs gyermekként, feladattal 
született Kazahsztánban, Bogarában. 5 éves korá-
ban már tudta, hogy feladata a ma élő emberiség 
tanítása és megmentése. 

Szellemgyógyász csak képességekkel szüle-
tett, vagy azokat tanulással megszerzett, az égiek-
hez közvetlen csatornával rendelkező, tiszta lelkű 
és szellemű, magas tudatszintű ember lehet! 

Végül ideje átfogalmazni a régi mondást: 
Nem csak az az igaz mondás, hogy „ép test-

ben ép lélek”, de a beteg lélek az ép testet is be-
teggé teszi, viszont az ép lélek még a beteg testet 
is igen nagy mértékben képes meggyógyítani! – A 
hangsúly tehát a lelken van !!! 
 

 

 
 

Énekkel gyógyító táltos, övén a jellegzetes tarsoly, kezében a tradíciók szerint elkészített dob és dobverõ. 
Hagyományõrzõ felvétel a mai korból (Internet) 


