
 

 

Önismereti tréning 

18.  

 

A mai részt egy tanmesével kezdem 

"Egy ember hirtelen meghalt. Egyszer csak megpillantotta az Istent, ahogy közeledett 

felé egy kicsi bőrönddel a kezében. 

- Fiam, itt az ideje, mennünk kell! 

- De miért ilyen hamar? Olyan sok tervem volt még. – kérdezte az ember. 

- Sajnálom Fiam, de most van itt az ideje, menned kell! 

- És mi van a bőröndben? 

- Minden, ami a földi léted során a Tiéd volt. 

- Ami az enyém volt? De én egy gazdag ember voltam, mindenem megvolt. Azt 

akarod mondani, hogy az összes holmim, a ruháim, a pénzem, a házam elfér egy 

ilyen kicsi bőröndben? 

- Sajnálom fiam, de az anyagi javaid sohasem voltak a tieid. Minden, ami anyagi, 

azok a földhöz tartoztak mindig. 

- Akkor az emlékeim? 

- Sajnálom fiam, de azok sem jönnek veled. Soha nem voltak a tieid. Az emlékeid az 

időhöz tartoznak. 

Akkor talán a tehetségeim… 

- Ezek sem a tieid. Minden tehetséged a körülményekhez tartoznak. 

- Akkor a barátaim, a családom? 

- Sajnálom fiam, de azok sem a tieid. Azok az életutadhoz tartoztak. 



- De a feleségem, és a gyerekeim? 

- Sajnálom fiam, de még ezek sem a tieid. A szívedé voltak… 

- Akkor talán a testem? 

- Ez sem volt a tiéd soha. Az a poré! 

- Akkor a lelkem? 

- Sajnálom fiam, de a lelked… A lelked sem volt sohasem a tied. A lelked az enyém! 

A kétségbeesett ember kitépte a bőröndöt Isten kezéből, és kinyitotta. Üres volt! 

Könnyekkel a szemében az ember megkérdezte Istent: 

- Soha nem volt semmim sem? 

- De igen fiam, minden pillanat, amit megéltél, az csakis a TIÉD! „ 

 

 

Ez a mini tréning arra hivatott, hogy elindítson, és valamilyen úton – módon vezessen 

téged az önismeret útján. Az önismerettel azt is megtanulod, hogy örömmel megéld 

életed minden pillanatát.  

Miről szól az önismeret? 

Az önismeret lépésről - lépésre rámutat az erősségeinkre, gyengeségeinkre. Ezekre 

a pontokra nem én fogok neked rámutatni, hanem Te fedezed fel őket a saját lelked, 

önvalód segítségével. Mert a lélek a kulcsa mindennek! Mutatok egy utat neked, amit 

Te a magad élethelyzetére kivetítve fogsz értelmezni.  

Az önismeret nem korlátozódhat az Én-re, vagy arra, hogy bizonyos 

képességeimben hol vagyok erős, hol vagyok gyenge. Nem korlátozódhat arra, hogy 

van - e valamilyen különleges tehetségem, de arra sem, hogy bizonyos élethelyzetbe 

beskatulyázzon engem.  

Az önismeretnek teljesnek kell lennie, valamilyen módon függetlennek kell 

lenni mindettől! Meg kell tudnia mutatni azt, hogy valójában milyenek vagyunk, nem 

csak azt, hogy egy bizonyos élethelyzetben hogy viselkedünk, hanem azt is, hogy az 

élethelyzet mögött kik vagyunk valójában. Valamilyen szinten egy állandóságot 

kell mutatnia.  

Az önismeret nem egy tanfolyamon, iskolában tanulható tudás, hanem a 

mindennapok megélése. Kizárólag az életedben, hétköznapjaidban alkalmazott 

gyakorlattal sajátítható el. 

Ha a tükörbe nézek, az az önismerethez tartozik. Abban a pillanatban, ott és akkor 

megismerem azt, hogy az én külsőm most milyen. Csak a figyelmünket kell oda 

helyezni, amit éppen teszünk. 

Ha éppen étkezek, az is az önismeret. Ott akkor megtudom, megélem magamról, 

hogy az a bizonyos étel milyen ízt vált ki a számban: ízlik – e, vagy nem.  Ugyanaz 

az étel egy adott pillanatban lehet nekem ízletes és ugyanaz az étel egy másik 



pillanatban nem tetszik, visszautasítom. Nem az étel jó, vagy rossz. Az étel ugyanaz. 

Én minősítem az éppen aktuális érzéseim szerint. 

Amikor kiválasztok egy ruhát az üzletben, mindig a pillanatnyi érzéseim vezetnek. 

Nem véletlenül tartja a mondás, hogy tartós holmit ne vegyünk feldúlt állapotban. 

A hangulatomtól, érzésemtől függően változhat az ízérzékelésem, a szín, fazon stb. 

választásom. Erről már akkor olvashattál, amikor azt mondtam, hogy nem mi 

választunk kristályt, hanem az a kristály választ ki minket, amelyikre éppen 

szükségünk van.  

Jogom van –e akkor azt mondani, hogy egy adott étel ízletes-e vagy sem?  Egy adott 

ruhanemű szép-e, vagy nem?  

Vagy van e-mögött valaki, aki azt mondja, hogy most ebben a pillanatban nincs rá 

szükségem, máskor pedig igen? 

Az igazi önismeret azt jelenti, hogy ezt a „valakit” megtaláljam, ezt a valamit, ami 

állandó, és ami a test igényeitől, a fizikai testtől független. Szeretném azt a 

részemet megtalálni, és tudatosítani magamban, aki nem a különböző élethelyzetek 

alapján ítélkezik önmagáról és másokról. Aki elhiszi önmagáról, hogy Ő igen, 

szerethető minden pillanatban. Mert ez így is van. 

Amikor megtalálja az ember ezt a részét, akkor elkezd afelé menni, hogy nincs 

szüksége különböző játszmákra, ego szerepekre, hatalmi drámákra. Nem kell, hogy 

kiköveteljem a másik embertől, hogy ismerje be, hogy nekem van igazam, mert 

semmi értelme, semmi jelentősége nincs. Attól, hogy igazam van, vagy nincs igazam, 

pontosan ugyanaz maradok, ugyanannyira vagyok szerethető, ez semmit nem 

befolyásol. Nincs jelentősége annak sem, hogy a legújabb divat szerint öltözöm, vagy 

a saját, egyéni stílusomat követem. 

Tehát az önismeretnek függetlennek kell lennie minden külső tényezőtől, csak 

belőlem fakadhat.  

Nagyon fontos az önismeret szempontjából megérteni, hogy egy olyan valós 

értékeken alapuló egyetemes tudás, ami különbözik minden egyéb módszertől. Az 

önismeret mindenkiben benne van, csak az enyém, senki el nem veheti, de én sem 

tudom más ember önvalóját megismerni. 

Az önismeret szempontjából teljesen mindegy, hogy az ember milyen módszert 

használ, milyen eszközön keresztül jut el önmagához, az egyetlen egy fontos dolog, 

hogy az ember a végén felismerje önmagában azt a fényt, ami ő valójában. És 

elhiggye, hogy úgy is lehet élni az életét, hogy adott esetben felvállalja önmagát, 

adott esetben nem kell megfelelni másoknak, csak saját magának.  

Most pedig rátérünk az energiára, ami szorosan kapcsolódik az önismerethez. 



A kvantumfizika szerint végtelen számú univerzum létezik, amiben végtelen számú 

lehetőségünk van. A végtelen számú lehetőségek közül választjuk ki magunknak (és 

csak magunknak!) azt a valóságot, amit aztán megélünk a mindennapok szintjén. 

Még a hozzánk legközelebb álló személynek is más a valósága, mint nekünk, hiszen 

Ő a saját önvalójával tapasztalja az életet. 

Mit jelent ez? Mi az, hogy választjuk?  Ha végtelen számú lehetőségünk van, akkor 

miért nem választunk egy olyan valóságot önmagunk számára, ami boldog, ami 

örömmel teli, könnyű, vidám, egyszerű? 

Miért kell, hogy legyenek a mindennapokban nehézségek, miért kellenek 

konfliktusok, miért kell, hogy legyenek olyan feladatok, amire azt mondanánk, hogy 

erre nekem nincs szükségem?  

Szinte hallom a gondolatodat ☺: „én biztos, hogy nem ezt az élethelyzetet 

választanám magamnak, ha erre lehetőségem lenne…….” 

A mai nap végére ezekre a kérdésekre kifejtjük a választ. A könnyebb érthetőség 

végett néha talán ismételni is fogok. 

Azzal már foglalkoztunk, hogy a világban mindenhol jelen van az energia, 

lényegében minden energia. Tekintsük tehát ezt egy gyűjtőnévnek.  

Tekintsük az energiát annak, ami egy olyan fajta minőséget takar, amit mi 

energiaként ismerünk, de az energia képes megjelenni hőként, fényként, képes 

megjelenni anyagként, mozgási energiaként, fizikai testként, fizetőeszközként, 

életerőként, az energia bármilyen formában meg tud nyilvánulni.  

Van a kvantumfizikában egy alap kísérlet, amit kettős rés kísérletként ismerünk. Erről 

biztosan hallottál már Te is. Az a jelentősége ennek, hogy levonja azt a 

következtetést, miszerint a megfigyelő, ha a kísérletet megfigyeli, hatással van a 

kísérletre.  

Vagyis azáltal, hogy én figyelek, hatással vagyok arra, amit megfigyelek.  

A kísérletben egyértelműen kimutatható, hogy az elektronok bizonyos esetekben 

anyagként, más esetekben megfoghatatlan jelenségként (hullámként) mutatkoztak 

meg. Csak az volt a különbség két különböző mérés között, hogy volt-e beiktatva a 

kísérletbe tudatos megfigyelő, vagy nem. Amikor volt megfigyelő, akkor anyagként 

viselkedett az elektron, amikor nem volt megfigyelő, akkor hullámként.  

Ennek megfelelően a hullámtermészete az anyagnak a valószínűségi hullámát 

jelenti. Tehát azt mutatja meg, hogy a megfigyelő ha megfigyelné, akkor hol találná 

meg az elektront anyagi minőségében a legvalószínűbben.  

Ez a valószínűség egy olyan mintázatot rajzol, ami hullám minőségben mutatkozik 

meg. Ennek az eredményeként el lehet mondani azt, hogy a végtelen számú 

valószínűségemből van egy, ami számomra a legvalószínűbb. A számomra 



legvalószínűbb helyen, a számomra legvalószínűbb pillanatban fogom meglátni az 

elektront anyagi minőségében, megfigyelőként.  

Itt még csak puszta megfigyelésről van szó, nem fűzünk hozzá semmit, nem 

minősítünk.  

Biztosan felvetődik benned a kérdés, hogy mi az, ami az energiának 

megmondja, hogy mi legyen belőle? Az energia az én életemben miként 

nyilvánuljon meg?  

Ez a valami nem más, mint az információ, ami mindig hozzá kapcsolódik az 

energiához. Az információ az, aminek a minősége, mennyisége és ereje 

meghatározza, hogy az energia az adott időben, és helyen milyen módon váljon 

tapasztalható anyaggá, tapasztalható valamivé, bármivé, amit én az életemben 

szeretnék megtapasztalni.  

Az információ képes az energiát mozgásba hozni, megrezegtetni, rezgésszintet adni 

neki….. és itt már megint hullámzásról beszélünk.  

Az információnak a rezgésszintje, rezgésminősége és a rezgésének az ereje 

határozza meg, hogy az energia milyen formában áll előttünk.  

A rezgésnek mindig van egy intervalluma és van egy spektruma.  

A spektrum nullától a végtelenig terjed, minden pillanatban. Tehát van olyan rezgés, 

ami nem rezeg.  Van olyan rezgés, ami másodpercenként változik. Van olyan, ami 

másodpercenként százszor, ezerszer, van olyan, ami milliárdszor, 

megszámolhatatlanul végtelenszer változik egyetlen pillanat alatt. Ezek a 

rezgésszámok.  

Spektrumon belül van a rezgésnek egy intervalluma, amit mi például hang esetében 

a fülünkkel, szín esetében a szemünkkel, különböző dolgok esetében a különböző 

érzékszervünkkel fel tudunk fogni, ez viszont a végtelen skálának csak egy ici - pici 

részét jelenti.  

Tehát ha az információ az, ami az energiát rezgésbe hozza, és az energia az, ami 

végül anyagként, fizikai valóságként megjelenik előttünk, akkor beláthatjuk, hogy az 

információ meghatározó.   

Azt tudnunk kell, hogy minél magasabb egy rezgésminőség, annál több 

információt képes hordozni, annál gördülékenyebb, annál könnyebb hatása van. 

Minél magasabb a rezgésszám, annál gyorsabban kezd el valóságként megjelenni 

előttünk.   

Tehát (még egyszer) ha az információ az, ami az energiát képes rezgésbe hozni, 

akkor beláthatjuk azt, hogy mi a fizikai testünkben nem vagyunk mások, mint energia, 

amihez bizonyos (az emberi test tökéletes működéséhez megfelelő) mennyiségű és 

minőségű információ tartozik.  



Most térünk vissza arra a kérdésre, amit feljebb feltettünk: hogy van az, hogy én 

a végtelen számú lehetőség közül egy olyat választok, ami nehézséggel teli, ami 

konfliktust okoz bennem? Miért is van ez? 

Az az energia, az az információ, ami az én testemben, az én valóságomban lévő 

energiát élteti, egy bizonyos meghatározott rezgésszinten rezeg. Ezt a rezgésszintet 

születésem óta (ennél is régebb óta, de erre nem térünk ki) nagyon – nagyon sok 

minden befolyásolja. Neveltetés, hiedelmek, félelmek ….. hosszan sorolhatnám.  

Ez a bizonyos információs rezgés a fizikai törvények szerint nem tud mást 

tenni, mint egy olyan valóságot, olyan Univerzumot maga köré teremteni, mint amit 

én megtapasztalok, amit megfigyelőként meg tudok figyelni, ami ehhez az 

információs rezgéshez passzol.  

Tehát ha én borús hangulatban vagyok, akkor borús körülményeket fogok teremteni 

magam köré, nem is tudok mást.  

Ha vidám hangulatban vagyok, vagy elég tudatossággal figyelek a borús 

hangulatomra és tudatosan meg tudom emelni a rezgésszintemet, akkor képessé 

válok egy olyan élethelyzetet lehetőségként felfogni, amiről egyébként korábban 

azt gondoltam, hogy nehézség a számomra, vagy – például betegség esetén - akár 

bele is halhatnék. 

Csupán rezgésszint emelés a kulcsa mindennek. És a rezgésszint emelés az az 

energia, amihez ez a rezgés kapcsolódik, más minőségben fog megvalósulni, más 

minőségben fog megjelenni.  

Lényegében mit jelent ez? 

Ez a teremtés! Így teremtjük meg önmagunk életét pillanatról pillanatra, rövid 

és hosszú távra. 

A végtelen számú lehetőségből egyet kiválasztunk, mint megfigyelő, és valóságként 

megéljük. Ettől függetlenül az összes többi lehetőség létezik valahol az 

Univerzumban.  

Egy másik minőségű (rezgésszintű) énünk egy másik minőségű valóságot él meg. 

Annak megfelelően, hogy a figyelmünket hová koncentráljuk.  

Annak a megfigyelőnek, aki bennem állandó, annak teljesen mindegy, hogy 

rajtam keresztül mit tapasztal meg.  

Annak a megfigyelőnek, aki bennem állandó, csak a tapasztalat a fontos! Nincs jó és 

rossz, mert minden csak VAN. Nekem van egy szabad döntésem, és eldönthetem, 

hogy rajtam keresztül a negatív élethelyzeteket, vagy inkább az örömteli, boldog 

pillanatokat tapasztaljam meg.  



Ahogy haladunk az önismeret útján, megértjük a dualitást, a kettősséget. Megértjük, 

hogy minden minősítésnek van ellentét párja. Képesek vagyunk arra, hogy mindent 

lecsupaszítsunk és megtaláljuk mindennek a középpontját, ami állandó, ami sem 

nem ilyen, sem nem olyan, csak VAN. Ebből a középpontból bármilyen irányba 

lendül a mérleg nyelve, felismerjük benne a lehetőségeinket, és már nem félelem – 

vezérelve gyűjtjük a tapasztalatainkat.  

Szükségünk van a különböző tapasztalatokra, hiszen ezért születtünk. Képzeld el, 

milyen lenne az élet, ha minden gyönyörű lenne, a föld minden gazdagsága a 

rendelkezésünkre állna, csupa móka és kacagás, csak egészség, szeretet, nyugalom 

és béke……. Most, jelenlegi ismereteinkkel azt mondjuk, hogy csodálatos lenne, így 

szeretnénk élni!  

Ha így élnénk, nem lenne mihez viszonyítani. Talán észre sem vennénk a sok 

szépséget….. vagy mégis? 

Egy filmet ajánlok ismét, már sokadszorra néztem meg tegnap. Sokat lehet nevetni 

rajta, illetve önmagunkon, amikor egy fejlettebb bolygó lakójának szemével látjuk, 

milyenek vagyunk mi, Földlakók. 

 

A címe: Gyönyörű zöld (La Belle Verte) 

Ha nem találod a megadott linken, másold be a címét a google keresőjébe.  

A youtubeon már letiltották teljesen, pedig tanulságos film, mindenkinek érdemes 

lenne megnézni. 

Legutóbb itt értem el a filmet: https://vimeo.com/70304234 

 

 

Szeretettel kívánok jó szórakozást! 

                                                 Ágnes 

 

https://vimeo.com/70304234

