
 

 

Önismereti tréning 

15. rész 

 

Az előző részekben végig vettük a létezésünk hét szintjét. Most tovább haladunk, 

betekintünk a kvantumfizikába is, a személyiségünk fejlődése és az önismeret 

szempontjából.  

Ma először azzal foglalkozunk, hogyan jutunk el a jól megszokott életünktől, az 

ismert világképünktől a kvantumfizikáig, egyáltalán miért van erre szükség? 

Kezdjük ezt is az alapoknál.  

Minden korszaknak megvan a maga világképe. Az a mód, ahogyan annak a kornak 

az emberei a világot látják. A világkép az, ami így vagy úgy, de mindenképpen 

áthatja az adott korszakban élő emberek szinte minden megnyilvánulását. Az élet 

különböző területein megjelenő új, addig ismeretlen vagy szokatlan jelenség a 

világkép megváltozását jelenti (a világról addig alkotott kép megrendülését és más 

szemlélettel való felváltását). Most éppen ezt a korszakváltást éljük.  

Aki beragad a komfortzónájába és magától nem változtatna, aki nem érzi a világhoz 

való új viszonyulásmód szükségességét, azt sokkolják, feldúlják a változások. Az 

efféle botrányok, viták a világkép-változás, két korszak határának jelzői, a mindenkori 

„újak” és „régiek”, haladók és maradók ellentétének megnyilvánulásai.  



Mi, akik most élünk, izgalmas időszakban vagyunk, és a véleményem az, hogy 

hatalmas jelentősége, oka, felelőssége van annak, hogy Te, én és a többiek 

éppen most élünk. Ha így tekintesz önmagadra, valószínűleg Te is átértékeled az 

életed. 

2012-ben ugyanis véget ért a Halak korszaka, beléptünk egy újba, amit a Vízöntő 

korszakának neveznek. Ez egy 2160 évből álló ciklus, egy világhónap telik le az 

emberiség szellemi fejlődésében. Ennek az átmeneti időszaknak lehetünk mi a 

tanúi és a megélői egyszerre.  

 

Tekintsük át, hogy mit jelent a korszakváltás? 

Egész életünket – magát a természetet és az egész világegyetemet – áthatják a 
ciklusok. Természetesen évmilliárdokban kell ahhoz számolnunk, hogy az Univerzum 
korát megbecsüljük, de sokkal szerényebb mérce is elegendő ahhoz, hogy az 
emberiség létét érintő néhány évezredet, vagy év tízezredet áttekintsük. 

Már az ősi, úgynevezett magasan fejlett kultúrák idején, mint amilyen az atlantiszi, az 
egyiptomi, a sumér, majd a babiloni is volt, a csillagok állásához igazították az életet.  

Megfigyelték, hogy az évszakok váltakozása, az egyes bolygók és csillagok 
konstellációi, valamint életünk eseményei szorosan összefüggenek egymással. 
Ehhez a biztos támponthoz igazították elődeink évezredeken keresztül a vetést, az 
aratást és a vallási ünnepeiket is.  

Később ez a tudás és csillagbölcselet lassanként megfakult, elfelejtődött, az emberek 
világképéből csaknem teljesen eltűnt. A „mindentudás palástját” az egyházak öltötték 
magukra, s az írni-olvasni tudó papoké lett a ciklusok feletti privilégium, vagyis ők 
szabták meg, mikor mit és hogyan szabad vagy nem szabad csinálni. 

Az elmúlt évszázadban a csillagfejtés tudományának kisajátítása egyre jobban 
feloldódott és újra megnyílt az út az égbolt jeleinek fürkészése felé. Sokan ősi 
feljegyzéseket és féltve őrzött könyveket kezdtek tanulmányozni, amiből rájöttek, 
hogy egy korszakváltás van folyamatban az életünkben, amely éppen a 20. század 
végén és a 21. század elején megy végbe. A régit asztrológiai nyelven a Halak 
korszakának, az újat a Vízöntő időszakának nevezik a szakemberek. 

Ez egy hatalmas, minden embert érintő átmenet, tulajdonképpen egy folyamat - 

függetlenül attól, hogy hisz benne valaki, vagy nem, ez zajlik most. Mivel egy 

ciklus több, mint 2000 év, az átmenet is hosszú egyikből a másikba. Már elkezdődött 

a világháborúkkal, majd a diktatórikus rendszerek megdöntésével. Folytatódott az 

emberi lélek olthatatlan szabadságvágyával, a tudatosság igényével, az információs 

társadalom beköszöntével. Bár már évekkel ezelőtt (hivatalosan 2012-ben) átléptünk, 

egyre gyorsuló ütemben zajlik napjainkban is. Tekintettel az átmenet kezdetének 

idejére, hosszú idő kell még ahhoz, hogy utódaink már egyértelműen élvezzék a 

Vízöntő korszak adta lehetőségeiket. Viszont már most, mi is napról – napra 



tapasztalhatjuk a változásokat. Nézzünk az illúziók fátyla mögé, ne engedjük, hogy 

látásunkat korlátozzák a látható világban zajló események. Az igazán fontos dolgok a 

láthatatlan világban történnek. 

Az átmenet legfőbb jellemzői: a konvenciók, a korlátok és a tekintélyelvűség 

megszűntetése, a reformizmus minden területen, az individualizáció, vagyis az 

egyéniség előtérbe kerülése és az ember egyfajta önmagát kibontakoztató, 

önmegvalósító törekvése. 

Az önállóság tisztelete, a szabad akarat érvényre juttatása és a 
felelősségvállalás a fő tanulnivalónk, mint a Vízöntő korszak polgárának. 
Fokozatosan megnyílik az út az intuíció előtt, így válunk újra spirituálisan fürkésző 
lénnyé, keresővé, akinek új válaszokra van szüksége, és nem dogmákra, nem 
fanatizmusra, hanem realista magyarázatokra és megoldásokra az életünkben 
felmerülő problémákra. 
 
Észre kell vennünk, hogy most egy értékes átmenetben élünk! Ahol a Halak és a 

Vízöntő csillagképek egy kis területen átfedik egymást, nagyjából ott tartunk jelenleg. 

Ez még nem teljesen az új korszak, csupán annak előszobája.  

Itt tartunk most, és akik ezeket a sorokat olvassák – velem együtt – felkészülhetünk 

az egyre izgalmasabb és szebb jövőnkre. Mivel tudjuk, hogy miről van szó, 

bennünk nem kelt félelmet, mint sok embertársunkban, akik csak azt látják, hogy 

semmi nem működik úgy, ahogy ezelőtt.  

Feladatunk, hogy legjobb tudásunknak megfelelően, szeretettel, türelemmel 

segítsük Őket. Megértőnek kell lennünk és elfogadónak, minden esetben 

tiszteletben tartva a saját meggyőződésüket.  

Az a tapasztalatom, hogy nyílnak az emberek az új befogadására, ha nem szavakkal, 

hanem saját példánkkal, életünk jobbra fordulásával mutatjuk az utat. 

Mindenesetre bárki láthatja és érezheti a bőrén, hogy a Vízöntő-kori változások 

elkezdődtek és valószínűleg a feje tetejére állítják azokat a rendszereket, amelyek 

nem voltak képesek az emberek életébe visszahozni és megteremteni a békét, a 

harmóniát és a szabadságot. A korszakváltás tényét akkor fogja mindenki a saját 

bőrén is érezni, amikor a fenti célok előtt megnyílik az út.  

Jól ismerjük a mondást: „Hiszem, ha látom!”  Ami azt jelenti, hogy az emberiség nagy 

része jelenleg még csak azt fogadja el valóságnak, ami az öt érzékszervünkkel 

megtapasztalható. 

Bár még mindig sokan így vélekednek, ez a nézet már idejétmúlt, hiszen egyre több 

a bizonyíték arra, hogy az Univerzumnak mindössze 5 %-a látható, a maradék 95 % 

láthatatlan, ismeretlen. A tudósok ezt sötét anyagnak nevezik, ismeretlen energiának. 

A közvetlen tapasztalatainkon alapuló világképünk számára szokatlan a modern 

fizika fogalomrendszere. Sokan egyszerűen tudomásul veszik, hogy a "mikrovilág" 



eseményei más törvények szerint zajlanak, de úgy gondolják, hogy a 

kvantummechanikára csak néhány speciális területen, például az atomfizikában van 

szükség, és mindezt a valódi problémáktól távoli, elvont kérdések közé sorolják, nem 

foglalkoznak vele.  

Valójában azonban a mindennapi életünkben folyamatosan használjuk a 

kvantumfizika eredményeit, hiszen a kvantumelmélet elvei a mindennapi életünk 

használati tárgyaiban is megjelennek. 

A kvantumfizika a lehetőségek fizikája. Általa megtudhatjuk, hogy valójában hogyan 

érzékeljük a világot, és hogy mi a különbség az általunk érzékelt világ és a valós 

világ között.  

A mai materialista világnézet, akárcsak a vallás, gyakran kivonja az embereket a 

felelősségérzet alól. Bármi történik velünk és körülöttünk, általában külső 

körülményeket, más embereket, szülőket, férjet, feleséget, főnököt, pártot, 

életkörülményeinket tesszük felelőssé érte.  

Mint feljebb írtam, a világunk jelenleg egy olyan energetikai átalakuláson megy 

keresztül, ami arra ösztönöz bennünket, hogy „új” és jobb emberekké váljunk, s 

egyre inkább tudatosak legyünk a valódi énünkkel és az életmódunkkal 

kapcsolatban.  

A tudatosság pedig ott kezdődik, hogy teljes felelősséget vállalok az érzéseimért, 

gondolataimért, cselekedeteimért. Nem is tudunk mást tenni, mivel az idő 

„felgyorsulása” ma már egyre közelebb hozza egymáshoz az érzést, gondolatot és 

ezek eredményét. Ezt nem csak magamon, másnál is tapasztalom. 

Kedves ismerősömnek az ismert csernobili katasztrófa idején, - kisgyermek korában - 

összeomlott az immunrendszere. Akkoriban hivatalosan is elismerték, hogy ennek az 

áldozata. Minden vírusra, betegségre érzékeny, sok különleges, ritka betegséget 

tudhat magáénak. Ettől függetlenül, vagy éppen azért, mert sokszor kerül a „halál 

árnyékába” rendkívül vidám fiatalember, élvezi a rövid egészséges időszakokat. A 

sok betegség miatt gyakran kell munkahelyet váltani, legutóbbi (sokadik) 

kemoterápiás kezelése után alig egy hónapja kezdett el újra dolgozni. Olyan 

munkahelyet talált, ami minden tekintetben különleges, a fizetésével is meg van 

elégedve. 

Alig telt el néhány hét, és fiatal barátunkat kisebb baleset érte, amit más talán észre 

sem vesz, de neki csúnyán bedagadt a térde……  

Vajon mi járt a gondolataiban? Ezt egy ismert közösségi oldalon írta a bedagadt 

térdének fényképe alá: „Mindig megtalál valami sz… dolog. Ám már vártam most mi 

lesz az.” 



Nem kellett sokáig várnia. Súlyos betegségeit ugyan viccesen kezeli, de rövid 

„egészséges” időszakaiban mindig várja, mi lesz a következő. Bízom abban, hogy 

előbb – utóbb tudatosan is összefüggésbe hozza a gondolatait a történésekkel.  

 

A kis kitérő után térjünk vissza a folytatáshoz és tekintsünk bele a kvantumfizikába. 

Minden egy, minden rezgés, minden energia.  

Gondoltál – e már arra, hogy mi az ÉLET? Most nem a Te életed a kérdés, vagy a 

családodé, hanem egyszerűen csak hogyan tudnád definiálni az élet szót?  

Egyszerűnek tűnő kérdés, a választ azonban nem tudjuk egyértelműen. Kikerestem a 

Wikipediában, ahol ezt írják: 

„Az élet – a materialista világnézet szerint – az anyag legmagasabb rendű 

szerveződése, definiálása a természettudományok legnehezebb feladatai közé 

tartozik. Jelenleg nem rendelkezünk az élet olyan tömör, pontos meghatározásával, 

amelyet a tudományos közösség egyöntetűen elfogadna, de érdemes megvizsgálni 

azt a meghatározást, mi szerint az élet nem más, mint a világ fejlődési 

folyamata.” 

A kvantumfizikában hosszasan tárgyalják az Élet jelentését, mint a Mindenség 

fejlődési folyamatát, amit röviden összefoglalok: 

Amit úgy hívunk, hogy Élet, az nem más, mint a Mindenség egy minőségének az a 

kegye, hogy megengedte egy önálló részének, hogy rezgések formájában hatást 

gyakoroljon önmagára. Ezek a rezgések létrehozzák a fizikai valóságot, magát az 

anyagot. Ezen belül is az anyagnak a legalapvetőbb építő kövét, az atomot. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha van az atom, van az anyag, akkor hol kezdődik az a 

csoport, az az összekapcsolódás, amit már életnek nevezünk? A testünket 

ugyanazok az atomok építik fel akkor is, amikor élünk, és akkor is, amikor ebből a 

testből már elszáll a lélek.   

Mi az akkor, ami ezt az egészet mozgatja? 

A válasz ott van minden egyes atomon belül, minden egyes atomban.  

A legkisebb részecskében is benne van az egész. Az Élet önmagát ismeri, önmagát 

megfigyeli a szemeinken és egyéb érzékszerveinken keresztül. Minden egyes 

érzékszervünk építőkövei ugyanazok az atomok, mint amelyiket megfigyelünk a 

külvilágban, magunkon kívül.  Testünk összes sejtjében, minden szervében 

ugyanazok az atomok épültek be, ugyanazok az atomok építik fel őket, mint amiket 

nap - mint nap megfigyelünk, megtapasztalunk, és azt gondoljuk, hogy tárgyakat, 

élettelen dolgokat fogunk a kezünkbe. Egyetlenegy olyan atom sincs az 

asztalodban, mint ami a testedben ne lenne benne.  



Tudnod kell, hogy az atom a minden és egyben a semmi is.  Mivel minden rezgés, 

atom valójában nem létezik, és mégis abból áll minden.  Az atom a világ 

teremtésének pillanatában már jelen volt.   

Pontosan ugyanolyan mennyiségben, mint amilyen mennyiségben most is 

jelen van.   

Egy dolog határozza meg, hogy egy bizonyos atom a fizikai valóságban most éppen 

hol helyezkedik el, az pedig maga az az információ, ami hozzá tapad. Az információ 

pedig a tudatos megfigyelés. 

Amikor arról beszélünk, hogy „minden egy”, akkor ez onnan ered, amit a tudomány a 

„Nagy Bumm” néven nevez, mivel valaha, réges - régen, a kezdetek kezdetén 

minden egyből indult, minden egy volt.  

A kvantumfizika bebizonyította, hogy ha kettő, vagy több elemet ugyanabban a 

pillanatban hoznak létre, a létezésüket ugyanabban a pillanatban kezdik meg, akkor 

onnantól kezdve az a kettő, vagy több darab részecske a létezésük végéig össze van 

kapcsolva.  

Ha az egyiken hatást gyakorlunk, a másikon is hatás keletkezik.  Ha ebből indulunk ki 

és a Nagy Bummot elfogadjuk, amikor minden egy volt, minden egyben létezett, és 

ez valamikor megnyilvánult, akkor egyenes az út ahhoz a felismeréshez, hogy ezek 

az építőkövek, ezek az elemek most is kapcsolatban vannak egymással.  Ez alapján 

érthető, hogy Te és én, még ha nem is ismerjük egymást, ugyanannak az egy 

egésznek a része vagyunk.  

 

Eszel egy kiflit, és abból leesik egy morzsa. Tudod, hogy az a Te kiflid morzsája, ami 

ugyanaz marad akkor is, ha arra száll egy galamb, és felcsippenti. A kicsi morzsa 

sodródik az árral, különböző átalakulásokon megy keresztül, régen „elfelejtette”, hogy 

ő valaha egy kifli része volt.  

Veszel egy íróasztalt, ami talán éppen abból a fából készült, amit táplált az a 

galambürülék, amiben a te kiflid morzsája volt …… 

Az Univerzumban minden mindennel összefügg.  

A kvantumfizika azt is bebizonyította, hogy a tudatos megfigyelés hatással van a 

megfigyelt tárgyra, megfigyelt eseményre, magára a megfigyelt világra.  

Ha igaz az, hogy minden egy, és a tudatos megfigyelés határozza meg, hogy mit 

élünk meg valóságnak, akkor hatalmas felelősség van a kezünkben!  

Mi teremtjük a valóságot, mi teremtjük a világot! Önmagunk világát, amit 

megtapasztalunk. 



Van egy olyan szabad döntésünk, amivel a lehetőségek közül kiválasztjuk a 

számunkra - annak a tudatos megfigyelőnek a számára - legvalószínűbb valóságot, 

amit mi igaznak érzünk.  

A kvantumfizika szerint végtelen valóság létezik, és csak a megfigyelésnek a 

ténye az, ami a végtelen lehetőségek tárházából kiválasztja végül azt, amire mi 

azt gondoljuk, hogy ez a mi életünk, ez a mi végzetünk.  

Miért van az, hogy ugyanaz a valóság az egyik embernek a nyomorúságot, a másik 

embernek az abszolút felszabadult szeretetet jelenti?  

Ez semmi mástól nem függ, csak a megfigyelés minőségétől, úgy is mondhatjuk, 

hogy a rezgésszinttől.  

Képzeld el, hogy a végtelen lehetőségek tárházában, a végtelen Univerzumhoz, 

végtelen számú kulcs kapcsolódik. A kulcsok pedig semmi mások, mint 

rezgésszintek, frekvenciák, rezgések.  

Attól függően, hogy az én lelkemet milyen rezgésszinten tartom, úgy választom ki a 

számomra megfelelő valóságot. Ha a lelkem nyomorúságot érez, egy olyan világot 

teremtek magam köré, egy olyan világot kell megfigyelnem, amiben ez a 

nyomorúság, ez az érzés visszatükröződik. Ez a rezgés. 

Ha felemelem a rezgésszintem, gyorsítom a rezgést, akkor képes lehetek egy olyan 

világot magam köré teremteni, egy olyan világot megfigyelni, ahol azok az „eszközök” 

amik régebben, vagy az életem korábbi szakaszaiban a túlélésemet biztosították, 

már nem szükségesek. (eszközként gondolok itt a betegségre, fájdalomra, hisztire, 

panaszkodásra, önmagam sajnáltatására, áldozat szerepre, és egyéb negatív 

tulajdonságra) 

A lelkedben érezheted, hogy ha rossz a kedved, egy picit mintha darabosabban 

élnéd az életedet.  Ha jó a kedved, magas a rezgésszinted, akkor simább, kenhetőbb 

az életnek a minősége. Ez a rezgésszinteknek a különbsége. 

Minél alacsonyabban rezeg valami, annál döcögősebb, minél magasabban rezeg, 

annál ütősebb. Ezt megtapasztalhatod például, amikor egy olyan kocsiban ülsz, 

amelyik éppen lefulladni készül, ahogy esik a fordulatszám, úgy kezd el rángatni az 

autó. Minél inkább pörgeted fel a fordulatszámot, annál simábban megy.  

Minél nagyobb az erő, annál nagyobb az a lendület, amivel az életedben haladni 

tudsz.  

A mai napon erről a témáról bőségesen elég ennyi. A következő alkalommal innen 

folytatom tovább.  

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


