
 

 

Önismereti tréning 

1. 

 

Szeretettel köszöntelek Önismereti tréningünkön! 

Gratulálok az eltökéltségedhez, hogy nyitott, és érdeklődő vagy a „másképp” 

gondolkodás iránt! Mire idáig eljutottál, hogy jelentkeztél erre a lehetőségre, túl vagy 

már az első lépéseken, sőt biztos vagyok abban, hogy vannak olyan élethelyzetek, 

ahol Te már „előrébb” tartasz, mint én.  

Nincs előrébb, és nincs hátrább! Mindannyian a saját ütemünkben fejlődünk, a saját 

élethelyzetünkre vetítjük rá az újabb információkat, és ebben ott vagyunk a legjobb 

helyen, ahol éppen most tartunk. Nincs két egyforma élethelyzet, nincs két 

mindenben egyformán gondolkodó, mindenben ugyanúgy érző ember. Még a 

hozzánk legközelebb álló ember sem! Ahányan vagyunk, mindannyian különböző 

helyről indultunk. 

 Egyetlen közös van benned és bennem, hogy életünk egy szakaszán jött egy jelzés, 

hogy lehet másképp is. Talán egy könyvet olvastál, filmet láttál, valaki mesélt valamit, 

amiről nem gondoltad addig, hogy létezhet, megtörténhet, vagy valami történt az 

életedben, amire válaszul feltetted a kérdést: Mi az Élet értelme? Kell, hogy legyen 

több is, mint amit most élek!  



Erre a jelre elindultál, arra gondolva, hogy lesznek követőid a szűk környezetedből, 

de ez az út egy olyan szűk ösvény, ami egyszemélyes, keskeny, hosszú, nagyon 

meredek, ráadásul göröngyös is.  

Eleinte ijesztőnek hangzik, de ha már egy ideje járod ezt az utat, akkor élvezed a 

hosszúságát, hiszen tudod, hogy az út végtelen, minden emelkedő, minden buktató 

és göröngy téged szolgál.  

 

 

Most egy vizualizációs feladatra hívlak, próbáld meg látni, beleérezni magad a 

helyzetbe. 

Képzeld magad egy hegy lábához, ahonnan egy ösvény vezet felfelé.  Elindulsz 

rajta, mert biztos vagy abban, hogy a tetejéről csodálatos a kilátás.  

Van, ahol kényelmesen tudsz felfelé haladni, mert olyan a terep, amilyet már bejártál 

a mindennapjaid során. Vannak kisebb, nagyobb emelkedők, van, ahol igazán 

kapaszkodni kell felfelé.  

Tudod, hogy választhatnál kerülő utat, ami kényelmesebb, de bízol önmagadban, és 

azt mondod „tudom, hogy nehéz, de meg tudom csinálni!” Nekiindulsz, felmászol, 

minden erődet megfeszítve felkapaszkodsz a meredek részen. Visszatekintve 

boldogság és a beteljesülés érzete tölt el: „Képes voltam rá!” 

Ahogy folytatod az utad, még meredekebb, még nehezebbnek tűnő szakaszhoz 

érkezel. Már bátrabban vágsz neki, mert az előző sikerélmény motivál. Már kívánod, 

hogy megtedd, és sikerül ezen is túljutni.  

Így haladsz a hegy tetejéig, majd a fennsíkon szétnézve csodálatos látvány tárul 

eléd. Szíved megtelik örömmel, szeretettel, békével, harmóniával, olyan érzésekkel, 

amit nem tudsz megfogalmazni, csak érzed.  

Megfordulsz, és látod, hogy a hegy mögött, aminek tetején állsz, egy még magasabb 

és meredekebb hegy áll. Elhatározod, hogy a következő utad oda vezet majd….. 

Amikor hazatérsz és elmeséled bárkinek az élményeidet, megmutatod a 

fényképeket, amit készítettél, mégsem tudja senki átérezni azt az érzést, ami benned 

volt abban a pillanatban. Nem értik a lelkesedésedet, ezért nem is akarnak követni. 

Amikor ébredezünk a materialista tudatból, szeretnénk megosztani szeretteinkkel, 

környezetünkkel az új és gyakran csodának vélt élményeinket. Ezzel gyakran azt 

érjük el, hogy a hozzánk legközelebb álló szeretteink is azt gondolják rólunk, hogy 

valami nincs rendben velünk. ☺ Ezután megtanulunk hallgatni, és csöndesen 

elhagyni a régi elveinket. A változásunk miatt lesz, hogy valaki eltávolodik tőlünk, de 

ez nem lesz fájdalmas, megkönnyebbülünk inkább, hiszen már rég óta nem értjük 

egymást. 



Ez a mi utunk, amin járunk.    

Az út hosszú, mert nem látjuk a végét, meredek, mert egy magas hegycsúcsra kell 

felkapaszkodni és keskeny, mert egyszemélyes. A Bibliában erre utal a következő 

idézet: „Szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az Élethez visz, és kevesen 

vannak, akik megtalálják” (Máté 7, 13-14) 

Az út, amin haladunk látszólag göröngyös, tele van buktatókkal, 

megpróbáltatásokkal, viszont ha nem a nehézségeken siránkozunk, hanem mindezt 

megoldandó feladatnak tekintjük, akkor izgalmas utazásban van részünk, és minden 

megoldott feladat után a beteljesedés boldog örömét élhetjük át. 

 

Honnan indultunk? 

Vannak olyan dolgok, amit ismerünk, jól tudunk, csak nem gondolunk rájuk. Hasznos, 

ha az utunkon ezek közül néhányat tudatosítunk. Amit a továbbiakban olvasol, az 

egy olyan áttekintés, aminek ismeretét érdemes feleleveníteni, áttekinteni. 

Azoknak, akik elindulnak ezen az úton, szépen, lassan, de gyökeresen megváltozik a 

materialista világnézetük, ezért a korábbitól teljesen eltérő élet veszi kezdetét. Éppen 

ezért ezt nem szabad akarattal gyorsítani, mindig minden a megfelelő időben a 

rendelkezésünkre áll a következő lépés megtételéhez. A hirtelen változással nem 

tudnánk mit kezdeni, több lenne benne a bánat, mint az öröm, és előbb – utóbb 

csalódottan visszatérnénk a régi életünkhöz, „ez sem működik”, vagy „én ezt nem 

tudom megcsinálni” jelszóval.  

Gondolj csak a feljebb bemutatott vizualizációs gyakorlatra! Ha a hegy lábától 

egyenesen kellett volna feljutnod a hegy csúcsára, valóban lehetetlen feladat elé 

állítottad volna magad, és el sem kezded, vagy már az elején visszafordulsz. 

A fokozatos változásban kialakul egy új értékrend és eszme, ami szinte teljesen új 

embert kovácsol belőlünk. Az újjászületés során átalakul a gondolat és 

érzelemvilágunk, valamint a fizikai létfenntartásunkhoz szükséges javak 

felismeréséhez, megteremtéséhez, elfogadásához, és értékeléséhez való 

hozzáállásunk is.  

Tehát az első olyan kifejezés, amit ismersz: 

Materialista, materializmus. 

Mire gondolunk, amikor ezt a szót használjuk? 

Anyagelvű személy, illetve nézet, aki / ami szerint minden létező dolog és jelenség 

oka anyagi, fizikai, kémiai természetű, és a dolgok létezése nem függ az érzésektől, 

gondolatoktól, illetve az anyagi világon kívüli okoktól.  



A materialista gondolkodású ember anyagias, aki az eszmei értékek és szemlélet 

fölé helyezi az anyagi javakat, és szemléletet. Mindent a ráfordított, vagy haszonként 

elérhető pénz mennyisége szerint értékel.  

A materialista ember általában nem hisz a vallásban és számára a halállal vége 

mindennek. Manapság azonban egyre több az olyan materialista ember, aki 

valamilyen vallás követője, hisz Istenben és a „túlvilágban”, de életvitelében inkább 

az anyagi világ elvárásait követi, nincs egységben, az anyagot és a szellemet 

egymástól független részként tekinti.  pl. számára a betegség a test hibája, amit meg 

kell javítani és nem hiszi, hogy az érzelmek, gondolatok hatással vannak a test 

működésére. Van, aki imádkozik, alkalmanként templomba jár, majd Istent ott hagyja 

a templom falai között és hit nélkül (esetleg botrányosan) éli a mindennapjait. 

 

Most egy új korszak küszöbén állunk. Minden, ami ingoványos talajra épült, az 

leomlik, nem életképes többé. Átalakul az emberek értékrendje. A külső körülmények 

– betegség, gazdasági válság – szinte akaratlanul is a belső értékek felé fordítják a 

figyelmet. A múló boldogság hajszolását ezzel felváltja a maradandó boldogság 

megismerése. Az, ami nem függ semmiféle külső körülménytől, senki nem veheti el, 

nem megy tönkre, mert mindenkiben ott van saját magában.  

 

Első napi írásomat ezzel zárom. Tudom, hogy a hétköznapok során beáramló 

hatalmas információ mennyiség között ennyi elég ahhoz, hogy elgondolkodj rajta, 

„megemészd” és érdeklődéssel várd a következő részt, amit öt nap múlva küldök. 

Befejezésül egy olyan két részes film címét küldöm, amit ebben a témában érdemes 

megnézni. Többször is megnéztem már az évek során, mindannyiszor újat mondott 

és tanított, ezért szeretettel ajánlom! 

Az Ég és föld között című film a világhírű színésznő - Shirley MacLaine - Találd 

meg önmagad! című önéletrajzi regényéből készült.  

A kétrészes, közel 4 órás filmben a színésznő nyíltan (olykor kissé pikáns 

részletességgel) és őszintén bemutatja saját spirituális útkeresését és élményeit, 

amikor olyan valós élményeket tapasztalt meg, melyek alapjaiban változtatják meg 

mindazt, amit eddig a hitről és az életről vallottunk.  

Linket nem teszek ide, de megtalálod a youtube -on, ha beírod a címét. Keresd 

mindkét részét! Biztos vagyok abban, hogy tetszeni fog neked is. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

                                                Ágnes 


