
 

 

Önismereti tréning 

19.  

 

 

Az önismerethez még néhány fogalom jelentését meg kell ismerni. Nem ismeretlen 

szavak, csak a mindennapokban nem foglalkozunk azzal, hogy mit is jelentenek 

valójában. Röviden nézzük most át, hogy mi az a valóság, amit most, ebben a 

pillanatban valóságként elfogadunk?  

Először is definiáljuk azt, hogy mit értünk valóságon. 

A valóság a tudatunktól függetlenül is létező dolgok összessége: minden, ami létezik. 
Tágabb értelemben pedig minden, ami valaha létezett és minden, ami jelenleg is 
létezik. Függetlenül attól, hogy van róla tudomásunk, vagy nincs.  

A valóság alapvető jellemzője az, hogy anyagi, tárgyilagos, vagyis független a 
megfigyelőtől, annak helyzetétől, mozgási állapotától és az eszközöktől, amiket a 
valóság megfigyelésére a megfigyelő használ, valamint független a megfigyelő 
ismereteitől, értékítéletétől, nézeteitől is.  

A valóságnak van egy másik, szűkebb, személyhez kötött jelentése is. Ez a valóság 
a megismerő személyétől teljesen függő, mivel egyéni megismerési képességei 
adják meg a végső következtetéseit.  



Így tehát van egy olyan valóság, ami mindenkitől független, és mindenkinek saját 
valósága is van, ebben él és minden tettben, amikor a valóságával kapcsolatba 
kerül, azt alakítja is tudat alatt (ösztönösen). Gondoljunk a természet, emberek, 
önmagunk megismerési folyamatára.  

Minden hatással van mindenre, amivel kapcsolatba kerül. Így a személyhez 
kötött valóság folyamatosan változó. Ennek a változó valóságnak minden változata 
benne van a végső, teljes, ember számára fel nem fogható valóságban, nem zárja ki 
annak létezését, anyagi voltát, és kizárólagosságát.  

A tudatunktól független valóságról évezredek óta folynak a viták, mivel az emberek 
többsége a saját valóságát tekinti kizárólagos igazságnak. Ezek az emberek 
azért vannak ellentmondásban önmagukkal, mert ugyanakkor azt nem fogadják el, 
hogy a saját valóságunkat mi magunk alakítjuk. Még a legközelebbi 
hozzátartozónknak is különbözik a valósága a mienktől.  

A rendelkezésünkre álló technikai lehetőségekkel a valóságnak csupán az 5 %-át 

vagyunk képesek bármilyen szinten felfogni, tudatosítani, értelmezni. 95% olyan 

információ van az Univerzumban, amiről hivatalosan nem tudunk semmit.  

Minden az ok – okozatra vezethető vissza. Minden történésnek (okozatnak) van egy 

fizikai oka és minden okot megelőzött egy fizikai okozat is. Ezt tudjuk, értjük és 

tapasztaljuk, tehát elfogadjuk valóságként. 

Van valami, ami azonban abban a 95 %-ban rejtőzik: ez pedig a minden történésnek 

a valós oka. Egy olyan ok, ami nem valamilyen okozatból jött létre. Egy olyan 

aspektus, amit a mindennapok szintjén az elme befogadóképességével jelenleg nem 

tudunk átlátni, megérteni.  

Ez a valós (eredendő) ok azt mutatja meg, hogy arra az egész folyamat láncra, ami 

aztán a végén elvezetett ahhoz, hogy pl. fejjel menjek a falnak és betörjön a fejem, 

képes megmutatni, hogy mi a valós ok, még akkor is, ha az időben és térben nagyon 

messze helyezkedik el.  

Az ok és okozati törvények nem véletlenszerűek. Mindennek kell, hogy legyen 

valami „megkoreografált” történése. 

Lépjünk vissza egy lépést, és nézzük az energiatörvényt.  Ha ismerjük az 

energiatörvényeket, akkor ismerjük az élet folyamatát, tudjuk, hogy hogyan kell élni. 

Ha megértjük az élet folyamatát, kitágul előttünk a világ, céljaink, vágyaink 

módosulnak, hiszen már tudjuk, hogy minden, ami történik velünk, az nem ellenünk 

van, hanem a tapasztalatainkat gyarapítja.  

A velünk történő kellemetlen eseményekért képesek leszünk köszönetet mondani, 

megérteni, hogy miért kellett azt megtapasztalni. Ezzel a megértéssel és 

tudatosítással többé már nem kell szembenéznünk a kellemetlen helyzettel, mert 

megszereztük a tapasztalatot.  



Ez a tudás egyfajta erő, ugyanakkor egyfajta felelősség is. Erő, mert energiámat 

többé nem fogom a problémákra pazarolni, és felelősség, mert ha feldobok egy 

labdát, tudom, hogy az le fog esni, (ez a gravitáció törvénye, ami szintén 

energiatörvény), tehát az én felelősségem, hogy hová fog esni a labda. 

Miért van az, hogy haragszol valakire, pusztán azért, mert mondtál, vagy tettél 

valamit és Ő nem úgy reagált rá, ahogy Te azt elvártad volna? 

Ez pontosan ugyanolyan törvény, mint a gravitáció törvénye, egy másik, alacsonyabb 

szinten. Te elindítottál egy folyamatot, az a folyamat másmilyen módon fejeződött be, 

mint ahogy azt vártad volna. Mivel elvárásod volt a kimenetelt illetően, ezért 

törvényszerűen az indulat energiájával lett vége. (ok – okozat)  

Ha szavaidat és cselekedeteidet abból a tudásból indítod, hogy mindegy, 

hogyan reagálnak rá, Te akkor is megmaradsz önmagadnak, lényeged csak egy 

tapasztalattal lesz gazdagabb, bárhogyan reagál rá a másik fél, az Téged csak 

erősíteni tud. 

 

Az energiatörvények a mindennapjaink része. Amikor valakinek problémája van az 

életben, és legtöbbször nem látja meg, hogy mi ennek a problémának az oka akkor 

érdemes elgondolkodni azon, hogy az ember mindig a saját életének az 

előidézője, oka és az eredője. Van erre egy közmondás is, ami így szól: Minden 

ember saját életének kovácsa. 

Újra vissza kell térnem a kvantumfizikához, bár tudom, hogy ennek megértése egy 

kicsit bonyolultabb. Ahhoz azonban, hogy érthetővé váljon, hogy mi miért történik 

velünk, miről szól, és hogyan működik az Élet, hivatkoznom kell rá. Talán így az is 

egyértelművé válik, hogy az anyag és az anyagi létezés nem lehet véletlenszerű. 

A kvantumfizika úgy kapcsolódik az önismerethez, hogy az önismeret folyamatában 

vannak olyan alaptételek, amit a kvantumfizika kimond, felismerték, bizonyították, 

elismerték.  

1. A megfigyelő hatással van arra, amit megfigyel. Tehát mivel én most 

figyelek arra, amit írok, akkor az én valóságomban, az én életemben ez az 

írás egy részt tesz ki. Ugyanígy a Te életedben, amikor olvasod ezt az írást, 

akkor ez a valóságodban benne van. Nincs benne a valóságába a 

szomszédodnak.  Az Ő számára ez az írás nem létezik.  

 

Egészen mostanáig a Te számodra sem létezett ez az írás, pedig az én 

valóságomban már régen megjelent. Tehát mivel én a saját világom 

megfigyelője vagyok, hatással vagyok a saját világomra az által, amit teszek. 

Tudom például azt, hogy ez az írás az előző rész után öt nappal fog a Te 

levelezőrendszeredben megjelenni. 

 



Te, aki olvasod ezt, olyan módon leszel hatással a saját világodra, ahogy 

értelmezed azt, amit olvasol. 

 

2. Minden mindennel összefügg, minden mindennel kapcsolatban van.  

 A kvantumfizikában megfigyelték, hogy két, azonos pillanatban létrehozott 

elemi részecske folyamatosan összeköttetésben van. Ez az összeköttetés 

olyan erős, és olyan gyors információáramlás van közöttük, ami a jelenlegi 

kutatási ismeretekkel nem magyarázható.  

 

Miért van ennek a kutatásnak olyan nagy jelentősége? 

Ha elfogadjuk a Világegyetem keletkezésénél az Ősrobbanást, akkor tudjuk, 

hogy az összes elektron, az összes anyag ugyanaz volt, ugyanabból az 

egyetlen, összesűrűsödött energiából keletkezett, ugyanabban a pillanatban 

jöttek létre.  A kvantumfizika pedig bebizonyította, hogy két, ugyanabban a 

pillanatban létrejött elemi részecske életük végezetéig össze vannak 

kapcsolva.  

 

Tehát ha Ősrobbanás volt, akkor minden mindennel össze kell, hogy legyen 

kapcsolódva, hiszen egyszer egyek voltak és ugyanabban a pillanatban 

teremtődtek.  

 

Még nagyon fontos tudni, hogy az Ősrobbanás pillanatában az összes, ma 

is tapasztalható, és ma is létező anyagi részecske létezett. 

Tehát az én testemben lévő összes elektron már az Ősrobbanás pillanatában 

ott volt. Hordozza azokat az információkat, amelyeket az Ősrobbanásban 

megtapasztalt. 

 

3. Nincsenek véletlenek, mindennek oka van. Nem lehetséges, hogy puszta 

véletlen folyamatok eredményeként jöjjön létre egy olyan fajta tudat, - mint 

például a Tied is - ami felteszi a kérdést, hogy ki vagyok én? Miért – hogyan 

létezem? Mi az Élet értelme? 

 

Ha megfordítjuk ezt az egészet, érdekes teóriát kapunk: Tegyük fel, hogy az 

Ősrobbanás pillanatában „valaki”, vagy „valami” (a Teremtő) feltette a kérdést: 

- Ki vagyok én? 

Így már több értelme van a létezésnek. Az a „valaki”, aki feltette a kérdést, 

meg akarta ismerni önmagát, tehát létrehozott magából valamit. Az anyagon 

keresztül pedig elkezdte megfigyelni önmagát. Ez a megfigyelés egyre inkább 

szétszóródott, egyre inkább több szemszögből kezdte el megfigyelni önmagát 

(hogy milyen úton – módon, ezt senki sem érti a mai napig, és valószínűleg az 

agyi kapacitásunkkal soha nem fogjuk tudni megérteni). 



Ha a kvantumfizika kísérleteinek eredményét vesszük figyelembe, miszerint két, 

ugyanabban a pillanatban létrejött elemi részecske életük végezetéig össze vannak 

kapcsolva, akkor ez azt jelenti, hogy valóban a Teremtő részei vagyunk, aki rajtunk 

keresztül tapasztalja meg önmagának különböző aspektusait. 

Ha csak a fenti három alaptételt vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, hogy az 

önismeret nem egy eszköz, vagy hobbi, hanem az életnek a célja és az eredője. 

Semmi nem létezik a világon, aminek ne ez lenne a célja.  

Tehát amikor tudatosan élek, akkor nem csak az a feladatom, hogy a saját testemet 

megfigyeljem, hanem az engem körülvevő környezetet is, ahol minden történésbe, 

minden körülménybe valamilyen módon belehelyezem önmagamat. Hiszen minden, 

ami körülvesz, az a saját valóságom része. 

Az önismeret azoknak a történéseknek a megfigyelése, ami velem, belül és kívül 

történik minden szinten. Megfigyelem és megismerem, hogyan érint engem belül 

(lelkileg), hogyan hat és milyen reakciót vált ki belőlem mindaz, ami kívül történik. 

Miért van az, hogy belekerülünk olyan élethelyzetbe, amit nem akarunk? Ami 

teher számomra, nehéz, félelmet kelt, idegesítő, mérgesítő, kihozza belőlem a 

legrosszabb tulajdonságaimat. 

Van, aki azt mondja, hogy „én csak a pozitív dolgokat akarom megtapasztalni!” 

Szeretném folyamatosan jól érezni magam, mindig vidám és egészséges lenni, azt 

csinálni, amihez kedvem van, stb. Aki így gondolja, az nem tette fel még azt a 

kérdést, hogy ki vagyok valójában? Megrekedt az elme szintjén, nem indult még el az 

önismeret útján.  

Hogy is van ez? 

Ha nem figyelek meg valamit magamon belül, - de ott van bennem, csak nem akarok 

szembesülni vele - akkor a felsőbb énem, az őrangyalom, a Teremtő, - vagy 

mondhatnánk akár a sorsnak is - rá fog kényszeríteni arra, hogy a külvilágban 

szembesüljek és foglalkozzak azokkal a dolgokkal, amikkel nekem dolgom van. Nem 

más, pontosan én alakítom úgy a dolgok menetét, hogy ezek az események 

megtörténjenek.  

Amikor a spiritualitás útján elindulunk, könnyen beleeshetünk egy csapdába! 

Azt gondoljuk, hogy nekünk már nem szabad mérgelődni, dühösnek lenni, haragudni, 

idegeskedni, aggódni, veszekedni, stb. Így az időnként feltörő indulatokat elfojtjuk és 

mosolygós képet mutatunk kifelé.  

Ebbe a csapdába én is beleestem. Pár évvel ezelőtt gyakran gondoltam magamban, 

„milyen boldogok a tudatlanok”. Nyugodtan dühönghetnek, földhöz csaphatnak egy 

tányért, ha úgy tartja kedvük, de ezt én már nem tehetem meg. Csak belül tombolt, 

rágott bennem az indulat. Persze ez az önbizalmat is rombolta, hiszen mindenki 



másnál azt láttam, olvastam, hogy nekik már nincs problémájuk. Mit csinálok én 

rosszul? 

Ez egyébként olyanokkal is előfordul, akik nem járnak a spirituális úton. Nagyon sok 

„jó embert” ismerünk, akinek „a hátán fát lehet vágni”, „kenyérre lehet kenni”, sokat 

szenved, de soha nincs egy rossz szava senkihez, stb. ….. aztán megdöbbenve 

halljuk, hogy valamilyen daganatos, vagy más betegségben hirtelen meghal. Pedig 

milyen jó ember volt – mondjuk – bezzeg a férje, felesége, gyereke, stb….. mindig a 

jók mennek el. 

Indulatok szinte mindenkiben vannak, amit nem szabad elfojtani, foglalkozni kell vele! 

Csak egészen másként, mint ahogy azt az elme szintjén tesszük. 

Sokat kellett tanulni, tapasztalni, mire megértettem ezt az összefüggést.  

Nem lehet az elme szintjén ezt megoldani! Nem lehet, hogy én az elmém 

kettősségén (kétségén) eldöntöm, hogy mostantól jó leszek, elkezdem az 

érzelmeimet uralni, és minden, amit érzek, azt begyömöszölöm a lélek bugyrába. Így 

nem annak minőségén élem az életemet, aki valójában vagyok.  

Eredendően a türelem vagyok, a tapintat, az egyetemes szeretet, a megbocsátás, 

elfogadás, elengedés, az az egység állapota vagyok, ami a teljes nyugalom, béke, 

önértékelés, és önbecsülés. Tehát ha én az vagyok, aki valójában vagyok, akkor 

nekem nem kell uralnom semmit. Nem kell a felszínen, az elmémmel és minden 

idegszálammal azon lenni, hogy valamilyen képet mutassak kifelé. 

Ha az elme kettősségén hozzuk meg a döntéseket, akkor nem haladunk sehová, 

csak „bányaló üzemmódban megyünk körbe – körbe, mindig ugyanazokat a 

problémákat tapasztaljuk meg, csak más koreográfiával. 

Például mérges, csalódott (bármi más indulat) vagyok valamiért, de nem foglalkozom 

vele, nem oldom fel tudatosan, akkor joggal kerülhetek bele olyan élethelyzetekbe, 

sőt meg is teremtem magamnak, amikor mérges, csalódott lehetek, illetve kell 

lennem, hiszen meg kell élnem ezt az energiát. Tapasztalatot kell szereznem 

arról, hogy ebben a helyzetben én milyen vagyok, hogy reagálok. Ez 

energiatörvény! 

De szabad döntésem van. Egyrészt vagyok, amilyen vagyok, semmi tudatosság, 

élem az életem, az állati ösztönök uralkodnak felettem. Eldönthetem, hogy mindenki 

más előtt dühöngök, lejáratom magam (nézz magadra ilyenkor kívülről és lásd, 

milyen nevetséges vagy még akkor is, ha úgy véled, hogy neked van igazad), és az 

egész történet már régen nem arról az „apróságról” szól, amiért eredetileg mérges 

lettem. Ez valóban nem ajánlott. 

Megpróbálhatok uralkodni magamon, moderálhatom a viselkedésemet, a felszínen 

egy jó képet mutatva sminkelni és megfelelni a környezetnek. 



Ezek azok a játszmák, végletek, amelyek mentén csak a tapasztalatokat gyűjtjük, 

míg ki nem mondjuk, hogy ebből elég volt! Ha tükörbe nézek, egy rémálom néz 

vissza rám, mert a különböző tapasztalatok révén gyűjtöttem a számtalan 

élethelyzetet, a „karma pontokat”, amelyek mindig visszatérnek. Ugyanazon 

élethelyzet más térben, időben, résztvevőkkel ismétlődik újra és újra. 

Amikor az elme szintjén akarok viselkedni valahogyan: meg akarok felelni, ezt 

várják el tőlem, ezt a mintát láttam, ezt a döntést hoztam, ennek mentén teszem, 

akkor ez mindig egy két végletet működtető játszma. Mert ez nem a valóságom. Ezek 

mind felvett álarcok, amikkel én a tapasztalataimat szerzem.   

A szabad döntésem jogán tehát nem adom oda ezt az érzést a másiknak, nem 

veszek föl karmát, de elfojtom azzal, hogy „ez az érzés tulajdonképpen nincs is”, „én 

ennél már sokkal tudatosabb vagyok, nem érezhetek ilyet!”  

De érzem! Tehát hazudok magamnak. Önmagamat azonban nem tudom becsapni! 

Ennek a hazugságnak is nagy ára van. Előbb vagy utóbb ezek a hazugságok 

visszaköszönnek, és olyan élethelyzeteket teremtenek, amik mentén már nem lesz 

hova menekülnöm magam elől. Kórházban, magatehetetlenül, infúzión, balesetet 

szenvedve, súlyos betegségekkel, vagy más, óriási szenvedés és fájdalom közepette 

kell megélni azt, amit addig elfojtottunk. 

A lélek ereje végtelen csoda! A hit teremtő ereje, ennek mentén élni az életünket, 

ebből hozni a döntéseinket, látni, érezni, megélni, tudatosítani mindazt, ami 

valójában vagyok, és azt is, ami nem vagyok. Ahhoz azonban, hogy tudjam, milyen 

nem vagyok, át kell élnem azt az érzést, amit elutasítok.  

Tehát a szabad választás jogán eldönthetem, hogy megfigyelem magamat, milyen 

bennem ez a csalódottság, méreg, düh, igazságtalanság érzése és minden, ami mar 

belülről. Nem kell kifelé mutatni, nem kell visszaadni, de lelki, szellemi dimenzióban 

teljesen átélem, magamba visszaforgatom. Felvállalom magamat, az 

érzéseimet, dühöt, haragot, stb.  

Ebből óriási erőt lehet nyerni. Félrevonulok, egyedül maradok, amikor 

lehetőségem van rá, és képzeletben jól beolvasok annak, akit illet. Mindent ki kell 

adnom magamból, és ezt át is kell éreznem. Szidhatom, földbe tiporhatom, 

megüthetem, mindennek lehordhatom, bármit megtehetek, saját habitusomnak 

megfelelően.  Ha senki nem hallja, akkor kiabálhatok is, de ugyanezt (tudatosan!) 

magamban is lejátszhatom. Ráadásul senki nem szól vissza, nem védekezik, nem 

engem okol a történtekért. Mikor minden dühömet érzem és kiadom magamból, 

hatalmas megkönnyebbülést érzek.  

Majd azt mondom magamnak: rendben, megvolt a tapasztalat, már nem kell, 

hogy a külvilágban ezt újra megtapasztaljam.  



Amikor megcsinálod magadban ezt az átalakítást, azt fogod tapasztalni, hogy az 

élethelyzetek változnak, nem lesz többet szükség arra, hogy ilyen élethelyzetet újra 

átélj. 

Az az indulat, düh, hiányérzet, a félelmek teljes repertoárja, mind velejárója az 

életünknek, ezeket meg kell tapasztalnunk, akár tetszik, akár nem. Ha nem így 

lenne, soha nem ismernénk fel azt, akik valójában vagyunk. Mivel fizikai világunkban 

dualitás van, ezért mindennek van ellentétje. Csak akkor ismerhetem meg az egyiket, 

ha ismerem a másikat. Honnan tudnám, hogy jó valami, ha nem ismerem a rosszat?  

Igen, megismertem magamban a dühöt. Nincs többé szükségem rá, tudom milyen, 

már tudom, hogy aki valójában vagyok, az maga a nyugalom. 

Azt azonban, hogy a negatív érzéseket meddig működtetjük, fojtjuk el magunkban, 

milyen mélységben hagyjuk, hogy ez használjon minket, azt viszont mi dönthetjük el. 

Sőt, mint feljebb írtam a módját, eljuthatunk odáig is hogy kimondhatjuk: - elég volt! 

Amikor azt mondom, hogy elég volt, akkor a vonzás törvényén az élethelyzetek 

fogják adni azokat a lehetőségeket, kulcsokat, eszközöket, embereket, példákat, 

bármit, akik – amik segítenek minket a továbbiakban. 

Ennek a folyamatnak a része, hogy amikor tudatossá válok, akkor felismerem 

azt a képességem, hogy tudom emelni a rezgésszintemet.  

A rezgésszint emelés a múlt letétele, a mókuskerékből való kilépés. Képessé válok 

arra, hogy egy – egy élethelyzetben felismerjem a játszmámat. A különböző 

élethelyzetek olyan tükörré válnak, amikor megszólal a belső hangom, ami azt 

mondja: - Szabad döntésed van! Fény, vagy árnyék? 

A szabad döntés lehetősége, hogy IGENT mondjak az Életre!  

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 


