
 

 

Önismereti tréning 

16.  

 

Mint ígértem, ma folytatom az előzőleg megkezdett témát. Ha valamit nem értesz, 

vagy úgy érzed, bővebben ki kellene tárgyalni, írj nyugodtan egy e-mailt, szívesen 

válaszolok. 

Tehát nagyon fontos, hogy a kvantumfizikában kimutatható, hogy az atom nem egy 

élettelen tárgy, hanem egy élő entitás, ugyanolyan élő, mint amilyen élőnek most 

gondolod a tested által felépített atomcsoportot.  

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy maga a Mindenség az, amelyik „megengedte” egy 

részének, hogy őrajta egy hatást gyakoroljon, és ez az anyagba levetüljön, akkor 

elfogadhatjuk azt is, hogy nem épülhet fel a testünk semmi másból, mint a 

Mindenségnek az energiájából. A Mindenséget nevezhetjük Istennek, vagy bármi 

másnak. Én szívesen mondom, hogy Isten, de ezzel az elnevezéssel sokan formát, 

alakot adnak neki. A Mindenségnek nincs formája, csak VAN. Mindenen áthatol, 

mindenben benne van. Ha formát adok neki, akkor nehéz elfogadni, hogy Isten 

bennem és benned, mindenkiben benne van.  

A Mindenség maga a feltétel nélküli szeretet.  Tehát testünk minden sejtje, minden 

sejtet felépítő összes atom, ezt a minőséget kell, hogy tükrözze, hiszen ebből épül 

fel.  



Miért van az, hogy az életben mégsem azt érezzük, mégsem azt éljük, hogy ez a 

feltétel nélküli szeretet lengi be a mindennapunkat, minden percünket? 

Ez azért van, mert onnantól kezdve, hogy elkezdünk sejtekről, szervekről, 

szervrendszerekről beszélni, valami új lép a képbe. Ez pedig egy olyan öntudat, ami 

attól, amitől az egész világunk létezik, egy picit elkülönül, és elkezd az öntudat a 

saját létéért küzdeni és azért mindent megtenni. 

Az emberi testben a sejtek méreteinél figyelhetjük meg ezt a jelenséget, de 

egyébként már a sejten belüli méretekben is felfedezhető. De maradjunk csak a 

sejteknél. A sejt él, és élni akar, mint ahogy az őt felépítő összes atom is él.  

A sejtnek van egy feladata, egyrészt, hogy a testedet felépítse, másrészt van egy 

olyan öntudata, amellyel az illetőnek megadott minden pillanatát szeretné megélni, 

túlélni, megtapasztalni, önmagát megfigyelni.   

Ez egy rendkívül érdekes folyamat! Ebben a megtapasztalásban nincs jó vagy 

rossz. Nincs minősítés. Csak tapasztalás van, akkor is, ha a tapasztalat neked 

örömöt, vagy fizikai fájdalmat okoz. 

Ha te a mindennapjaidat olyan minőségben éled, hogy a sejtjeidbe, amelyek a 

testedet felépítik, olyan rezgéseket vetítesz, amik döcögősek, rázósak, 

kényelmetlenek, akkor egy idő után a sejtek ezekhez a rezgésekhez fognak 

hozzászokni. Ha laza vagy, és örömmel éled az életet, akkor a sejtjeid is ehhez 

szoknak hozzá. 

Minden sejtnek megvan a külön feladata. Nagyon jól tudják, hogy mit kell azért tenni, 

hogy egy nagyobb célt szolgáljanak. Ehhez vannak olyan sejtek, amelyek az 

agyunknak egy bizonyos részét alkotják. Ezt úgy hívjuk, hogy agyalapi mirigy, 

aminek van egy feladata.  

A feladat úgy szól, hogy bizonyos érzések, érzelmek hatására bizonyos 

vegyületeket válasszanak ki, alkossanak meg, állítsák úgy össze az atomokat, 

hogy ezeket a vegyületeket alkossák meg a végén. (minden érzésnek, érzelemnek 

megvan a maga különleges vegyülete) 

Következő feladat, hogy ezt a vegyületet a szervezetnek a véráramába juttassák be. 

Mindez a másodperc törtrésze alatt történik.  

Mivel érző lények vagyunk, érzelmeket minden pillanatban érzünk, s az agyunk 

minden pillanatban ezeknek az érzelmeknek, érzéseknek a hatására 

vegyületeket bocsát ki.  

Ilyen például az endorfin, ami izgalmi állapot esetén, fájdalomérzetkor, orgazmuskor, 

fűszeres ételek fogyasztásakor szabadul fel. A köznyelvben elterjedt endorfin-áradat 

kifejezés arra utal, hogy fájdalomérzület, veszélyhelyzet fellépése, vagy egyéb 

stressz esetén lelkesültség érzése önti el a testet az endorfinok hatására. 



Minél többször, minél gyakrabban vagyunk ugyanabban az állapotban, (tehát 

mindegy, hogy milyen állapotban, a lényeg az ismétlődés!) sejtjeink annál többször 

fognak részesülni ennek az érzelemnek, vagy ehhez az érzelemhez tartozó 

vegyületnek a hatásában.  

Képzeld el, hogy mint amilyen ételt eszel, úgy eszik ezek a sejtek ezeket a 

vegyületeket. Természetesen az oxigén és egyéb más mellett.  

Ha a sejted hosszú időn keresztül ki van téve ugyanannak a vegyületnek, akkor azt 

úgy fogja értelmezni, hogy az az életének a szerves része.   

Úgy fogja értelmezni, hogy ahhoz, hogy ő túléljen, ahhoz neki erre a vegyületre 

szüksége van. Sőt, el sem tudja képzelni az életét enélkül a vegyület nélkül. (pl. 

stresszes vagy, kapod az endorfint, de ha nem vagy stresszes, automatikusan 

generálsz magadnak stresszhelyzetet, hogy szervezeted endorfinhoz jusson)  

Éppen ezért, amikor Te felismered azt, hogy van egy másik utad és ebből az 

állapotból, ebből az érzelmi mélységből felemelkedsz, és egy olyan állapotba 

próbálod magad belekeríteni, ahol ez a vegyület már nem választódik ki, vagy 

valamilyen másik vegyületet kap a sejted (amire azt mondanánk, hogy hasznosabb 

neked), akkor a sejt elkezd éhezni, elkezdi kérni az agyadtól, hogy neki márpedig 

szüksége van arra, amit eddig is megkapott. 

Ha több tíz évet éltél abban az állapotban, hogy minden nap ideges voltál, minden 

nap zaklatott voltál, minden nap valakit okoltál, valamit hiányoltál, akkor a sejtjeid 

ehhez az érzéshez, ezekhez az érzelmekhez hozzászoktak. 

Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amint eldöntöd, hogy ezután másként fogsz 

viselkedni, gondolkodni, megpróbálsz egy napot ezek az érzések nélkül élni, sejtjeid 

sejt szinten és tested egésze elkezdi követelni az agyadtól, hogy az idegességhez, 

ingerültséghez, mások okolásához szükséges vegyületeket bocsássa ki.  

És mivel minden egy, minden sejted, minden atomod egy, és mivel csak a 

Mindenségnek a minősége létezik a feltétel nélküli szeretetnek a szintjén, az agyad a 

sejtedet elkezdi kiszolgálni, hiszen szereti, és neki szüksége van a sejtre.  

Ha a sejtnek szüksége van valamire, az agyad saját gyerekeként megpróbál érte 

mindent megtenni. Máris tudat alatt kiválasztja azokat az enzimeket, azokat a 

vegyületeket, amiket a sejted kért, ezáltal megteremti azt az érzelmi állapotot is, 

ami ehhez a vegyülethez jár. Bár semmi okod nem lenne rá, fogalmad nincs, hogy 

honnan, talán egy régi emlék villan be …. és máris ingerült leszel, vagy hirtelen 

aggódni kezdesz, bármi megtörténhet. Az agyalapi mirigy pedig azonnal termelheti 

hozzá a megfelelő vegyületeket. 

Véleményem szerint a változásunknak ez a legnehezebb időszaka. Szeretnél 

változni, szeretnél másmilyen lenni, jobbá válni, de túlságosan hozzászoktál ahhoz, 

amilyen voltál. Már – már azt gondolod, hogy semmi nem zökkent ki a nyugalomból, 



amikor váratlanul valami ártalmatlan dolog miatt ingerült leszel. Eckhart Tolle ezt 

fájdalomtestnek hívja, ami időnként felébred és megköveteli a magáét.  

Viszont ahogy halad az idő, már kapsz egy kulcsot a kezedbe. Eljutsz a 

fejlődésednek arra a fokára, amikor felismered, hogy TE EGY TUDATOS LÉTEZŐ 

VAGY, egy tudatos megfigyelési képességgel rendelkező Isteni lény.  

Már tudod, hogy adott esetben a méreg, az idegesség, az aggódás, a hazugság 

iránti vágy, az semmi más, mint egy olyan hiányállapot, ami lényegében csak arról 

szól, hogy valami, ami eddig jelen volt az életedben, már nincs, és ennek a hiánya 

jelenik meg kételyben, illetve rossz hangulatban, rossz rezgésben.  

Akkor tudatos megfigyelőként te eldöntheted, hogy ennek a vágyadnak utat adsz, 

teret adsz, vagy határt szabsz, és azt mondod, hogy eddig ez megvolt, eddig ez 

megengedett volt, mostantól az életemet egy másik minőségben élem.  

Ugyanaz, mint amikor egy tisztítókúrát végzel, vagy mondjuk dohányzásról, kávéról 

szoknál le. Jönnek az elvonási tünetek, de az elvonási tünetek nem arra adnak 

neked okot és indokot, hogy visszatérj a régi kerékvágásba. A leszokási tünetek arra 

valók, hogy neked erőt adjanak, hogy végre felfedeztél valami olyat, végre 

szembesülsz valami olyannal, ami most oldódik, most kerül a helyére. 

A feltétel nélküli szeretetnek mindenek között a legnagyobb a rezgési 

minősége. Ha ezt az érzelmi állapotot kezded el érezni, efelé kezdesz el irányulni, 

akkor bizony jönnek majd ezek a leszokási tünetek, ezek a kényszerek, de ezek csak 

azt mutatják, hogy végre van mit felismerned, végre már van mivel szembesülnöd. 

Végre van mit kioldanod.  

Az a fontos, amit ilyenkor tudnod kell, hogy semmi más nem történik, csak annyi, 

hogy a sejtjeid tisztulnak, a sejtjeid örülnek ennek. Végre elkezdenek emlékezni arra, 

hogy ők a feltétel nélküli szeretetnek a tisztaságából erednek, és nincs szükségük 

különböző vegyületekre, ahhoz, hogy az életben a mindennapi életüket megéljék, 

önmagukat beteljesítsék.  

Minden egy, minden rezgés, minden energia.  

Van egy szabad döntési jogod, hogy ezt a minden egy állapotot a hiány állapotán 

éled meg, vagy a valós szeretetnek a minőségén, azon a végtelen frekvencián, 

amiben a Mindenség energiája az anyagnak teret adott.  

Az életünknek semmi más célja nincsen – és ezt a kvantumfizika is alátámasztja – 

mint a megfigyelés, az ön – figyelés, az ön – ismeret.  

A kvantumfizikában elektronokat vizsgálnak.  

A szemed, füled, orrod, nyelved az ízlelő bimbókkal, bőröd, mindened ugyanazokból 

az elektronokból és atomokból épül fel, mint amiket megvizsgálnak. Minden, amit 



magadon kívül látsz, ugyanazokból az elektronokból és atomokból épülnek fel, mint 

amiből az 5 érzékszerved. 

Ha ebből indulunk ki és elfogadjuk azt, amit spirituálisan is és tudományosan is egyre 

inkább alátámasztanak, hogy az élet célja semmi más, mint az ön – megfigyelés, és 

ha elfogadjuk azt, hogy a megfigyelés ténye a megfigyelés tárgyát képes 

meghatározni, akkor eljutunk oda, amikor felismerjük azt, hogy ha önmagunkban 

nem szembesülünk valamivel, akkor annak a külvilágban kell, hogy nekünk a 

valóságot mutassa.  

Nem azért jönnek a nehéz élethelyzetek, hogy ezek szívassanak bennünket, hanem 

azért jönnek, hogy ébresszenek. De nincs szükség rájuk abban a pillanatban, 

amikor képesek vagyunk a nehéz helyzetekkel szembesülni és önmagunkban, befelé 

megfigyelni.  

Tehát jön az életembe egy nehéz élethelyzet.  

Alacsony szinten (tudatosság nélkül) keresem a felelőst, hibáztatok bárkit, 

sírdogálok, kétségbe esek, panaszkodok, semmi nem használ, egyre keservesebb a 

helyzet. Hosszú távon akár bele is betegedhetek. 

Magasabb szinten (tudatosan) nyugodt maradok, felismerem, hogy ez a helyzet a 

következménye valaminek, amit előzőleg tettem, mondtam, gondoltam, és teljes 

felelősséget vállalok érte. A problémában a megoldandó feladatot keresem – és meg 

is találom.  

Talán hihetetlen, de tapasztalatból mondom, hogy a nehéz élethelyzetek is 

képesek egyik pillanatról a másikra megoldódni. 

Amikor önmagunkkal képesek vagyunk szembesülni, és képesek vagyunk lemondani 

arról, hogy akár fájdalom árán, akár olyan állapot árán is, ami nekünk a 

mindennapokban talán kényelmetlen, kellemetlen, de képesek vagyunk 

megszabadulni azoktól a megszokásoktól, amik eddig a mindennapjainkat 

behálózták, de nem vittek minket előre,  

Akkor képesek lehetünk az életünket egy magasabb minőségre emelni.  

Úgy érzem, a mai napra elegendő ennyi. Gondolkodj el az olvasottakon, vagy akár 

olvasd el még egyszer. A változás nem egyszerű, olykor fájdalmas is. Néha a 

szüléshez hasonlítom. Amikor túl vagy rajta, a fájdalomra már nem emlékszel, mert 

mindent megér az a csoda, amiben részed van.  

 

 

Szeretettel kívánok sok sikert és minden jót!  

Ágnes 


