
 

 

Önismereti tréning 

20.  

 

Most még egy kicsit foglalkozunk azzal, ahol előzőleg abbahagytuk. 

Az előző rész után kaptam egy e-mailt, amiben egyik társatok arról érdeklődött, hogy 

mit tegyen, ha Ő feloldja magában a dühöt, nem veszekszik, nem válaszol vissza, de 

a párját ez nem érdekli, nem képes változni, és nap – mint nap szembesülnie kell 

olyan szemrehányásokkal, amit Ő jogtalannak érez, nem érzi magát hibásnak. 

Ez a kérdés valószínűleg mást is érdekel. 

Amikor tudatosan felismerjük magunkban és megéljük a negatív oldalunkat is az 

adott szituációban, a nyugalom mellett az empátia (beleérző képesség) jutalmát is 

megkapjuk, amivel a velünk szembenálló lelkiállapotába tudjuk helyezni magunkat. 

Tehát adott egy rendszeresen visszatérő konfliktus a házasfelek között. Nincs 

mosogatás tányércsörgés nélkül, tartja a közmondás. A konfliktus mindig 

veszekedéssé fajul, majd békülés, egy ideig nyugalom, azután kezdődik minden 

elölről. A legtöbb házasságban, - ha nem mindegyikben – ismerős helyzet. Ugyanezt 

azonban vonatkoztathatjuk bármely más kapcsolatra, és szituációra is.  

Ha csak egyetlenegyszer is csöndben maradsz ilyenkor, nem mentegetődzöl, nem 

bizonygatod az igazadat, nem duzzogsz, nem puffogsz, nem adod meg a másik 

félnek azt az örömöt, amit a fájdalomteste megkíván, megváltozik a helyzet. 



A lehető leghamarabb, amikor alkalmad adódik rá, senki nem látja és hallja, 

egyedüllétben kidühöngöd magad, ahogy a szíved kívánja, megéled a dühödet, 

nem magadat mentegeted, hanem kiéled az agresszivitásodat, Őt mondod el 

mindennek, lehetsz durva, drasztikus, használhatsz olyan szavakat is, amiket soha 

nem mondanál ki.  

Amikor elcsitulsz, megszáll a nyugalom és elnyered az empátiát. 

Mit jelent ez? 

Amikor folytatja, vagy újra kezdi, téged elönt valami óriási melegség, egy felismerés: 

- Ő ugyanolyan Isteni lény, mint én vagyok!  

Vajon min megy keresztül?  

Vajon mi van most vele, hogy ezt teszi velem? 

Mi játszódik le most őbenne?  

Melyik árnyék személyisége használja?  

Tudom, hogy Ő valójában nem az, akinek mutatja magát. 

Ezek azok a pillanatok, amikor átléped a régi megszokásaidat, megéled az empátiát, 

a másikkal való együttérzést. Beemeled a lelkedbe azokat az érzéseket, amik alapján 

a másik így dönthetett, amiért így viselkedik, és elkezded megérteni. 

Nem az elméddel érted meg, mert ezt nem lehet! Az elme hibáztat és kifogásokat 

keres.  

A lelkeddel, lelkedben kezded érteni, hogy azok az érzések, amik most benne 

vannak, miért ilyen viselkedést eredményeznek?  

Tovább mész, nem állsz meg, továbbra is fókuszálsz a lelked magjára, engeded 

azt az óriási erőt hatni, az empátiát, ami ott van benned, ott szunnyadt, talán 

évtizedek óta nem használtad. 

Egyszer csak végigfut benned egy csodálatos felismerés, egy érzés, mondat, 

döntés, hogy mit fogsz mondani, tenni. Ez a lelked üzenete, így amit ekkor teszel, az 

pontosan az akkor és ott pillanatában lesz helyénvaló, a Te készséged szintjén a 

legjobb mindenkinek. Ez a szívjóság, az a finom szeretet, amit megérez a másik 

szíve - lelke, amit minél többször át kell engednünk magunkon, mindenkivel 

szemben. 

 

Mi a magyarázat erre és miért működik ez az átalakítás? 

Nézzük röviden az agyunk működését. 

Az agyunk egyik központi szerve a testünknek. Feladata a testi funkciók vezérlése, 

gondolatok megjelenése és megjelenítése képekben és erre választ adás, egy érzés 



megélése, stb. Alapvető feladata, hogy a fizikai testünk minden sejtjét életben tartsa, 

amihez minden eszköz meg van adva neki. Szükség esetén az agyunk még olyan 

eszközöket is bevet, ami nekünk nem kellemes. 

Az agyat nem érdekli, hogyha valami fáj, ha azzal meg tud menteni akárcsak 

egyetlenegy sejtet is.  

Több milliárdnyi idegsejtünk van, több milliárdnyi idegvégződéssel, így a kapcsolati 

kapacitása végtelen számú. Amikor megjelenik egy érzelmi állapot, ennek hatására 

bizonyos idegvégződések összekapcsolódnak.  

Amikor például elkezdek olvasni, akkor az agyban rengeteg idegvégződés 

kapcsolódik össze. A szöveget fel kell ismerni, elolvasni, összerakni a mondatokat és 

értelmezni, megítélni, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy akár bele is éljük 

magunkat a történetbe.  

Az agysejtek ilyenkor egymással kommunikálnak, és bizonyos formába összeállnak. 

Megjelenik egy érzelem, aminek hatására az agysejtek az érzelemnek megfelelően 

összekapcsolódnak. Ennek hatására (erről már írtam) a hipotalamuszból megfelelő 

minőségű és mennyiségű enzim választódik ki. Ez bekerül a véráramba, így eljut 

minden sejthez.  

Tehát olyan élethelyzetbe kerülök, hogy mérges vagyok, ami egy érzelmi 

állapot. Ehhez az állapothoz tartozik egy idegvégződés kapcsolat. A hipotalamusz 

elkezdi termelni a mérgelődéshez tartozó enzimet. Kiválasztja, bejuttatja a 

véráramba, így juttatva el testem összes sejtjéhez az enzimet, amit a sejtek 

feldolgoznak. 

Ahányszor mérgelődök, ez a folyamat újra és újra lejátszódik. Ha hosszabb ideig 

mérgelődök, folyamatosan termelődik ez az enzim. Egyre többször, egyre több ideig, 

míg a sejtek ehhez hozzászoknak. Később már követelik a sejtek ezt az enzimet. 

Az agy feladata, hogy a sejtek túléljenek, ezért kiválasztja az enzimet, amivel együtt 

jár a mérgelődés érzelmi állapota. Ilyenkor előfordul, hogy okunk sincs rá, mégis 

keresünk olyan lehetőséget, amikor mérgesek lehetünk. 

Ez a hármas folyamatosan együtt van: érzés – sejtkapcsolat – enzim – érzés –

sejtkapcsolat – enzim - - -  

Tehát nem csak az érzés által termelődik az enzim, hanem az enzim hatására is 

megjelenik az érzés. Ráadásul nem áll meg itt. Érzelmi oldalról különböző 

hangulatokat is követelnek a sejtek, sejtszinten szükségem van erre, mert a 

hangulatom tovább gerjeszti az érzést. 

Mivel azonban szabad akaratom van, tudatosan ezt meg tudom állítani, illetve tudom 

módosítani. Mondhatom azt, hogy rendben van, itt van a vágy, elromlott a 

hangulatom, (látom, hogy a párom megint kötözködni készül), ami azt követeli, hogy 



mérges legyek, csakhogy én vagyok az úr a házban és nem az elmém fogja 

eldönteni, mire van szükségem, hogyan érezzek.  

Magasabb tudatszintre lépek és azt mondom, hogy azt a fajta hiányt, amit most a 

sejtem megél, nem adom meg neki, hanem egy szeretet minőségű érzéssel 

kicserélem. 

Egy idő után a sejt és a test is felismeri, hogy erre a kibontakozó hangulatra a 

szeretet energiájának enzimére van szüksége, ezt kell előállítani. Néhány napi 

gyakorlás után ezt az enzimet követeli az agy, és ha eddig úgy érezted, hogy pl. ha 

belép az ajtón, már ideges vagy, ezután a szeretet érzése tölt el.  

Az a külső világ, környezet, ami bennünket körülvesz, és az a belső folyamat, ami a 

mi testünkben létrejön, az másodpercenként 400 millió bit sebességű 

információforgalommal írható le. Ezt mindet tárolja, feldolgozza, csoportosítja az 

agyunk. Ebből mindössze kétezer bit az, amit be tud emelni az agyunk a tudatos 

elménkbe, amit valóságként érzékelünk.  

Nem mindegy, hogy ebbe a tartományba azok az adatok csoportosulnak, 

amelyeket negatívumként élünk meg, vagy azok, amelyek pozitív 

tapasztalataink. Ha arra vagyunk tudatosak, hogy minden rossz, ami körülvesz, 

akkor az agy továbbra is az ennek megfelelő információt engedi át a tudatos elmébe, 

és hiába vannak ott a pozitív dolgok, ezek nem jutnak át a milliárdnyi információból.  

Ha pozitívan szemléljük a minket körülvevő világot, akkor az agyunk azon a szűrőn, 

ami csak 2000 bit információt tudatosít, a pozitív tapasztalatokat engedi át.  

Tehát mindenkiben, benned is ott van, rendelkezésedre áll az összes negatív és 

összes pozitív tapasztalat, egyedül rajtad múlik, hogy melyik tapasztalatot engeded 

be a tudatodba.  

Írok erre egy olyan példát, ami sok embert érint: Függetlenül a jelenlegi pénzügyi 

helyzetedtől, ha folyamatosan azt érzed, gondolod, mondod, hogy nincs elég 

pénzem, nem engedhetem meg magamnak, és hasonló, akkor abból a milliárdnyi 

információból, ami ott van eltárolva az agyadban, csak az a 2000 bit jut el a 

tudatodig, aminek eredményeképpen soha nem lesz elég pénzed.  

Ha a járdán ott hever egy húszezres, úgy léped keresztül, hogy nem veszed észre, 

pedig az agyad megkapta az információt, csak a szűrőig nem jutott el. 

Aki minden helyzetre a megoldást keresi, annak a szűrőn a megoldások jönnek át. 

Aki a kifogásokat keresi, az pillanatokon belül számtalan kifogást talál, ráadásul 

olyanokat, amik megcáfolhatatlannak tűnnek. 

Az agynak van egy olyan fontos tulajdonsága, hogy soha nem szenved 

információhiányban. Tehát minden pillanatban megszerzi a 400 millió bit információt. 

Ha nincs információ, akkor gyárt magának. Az agy mindent megtesz azért, hogy a 



fizikai testet éltesse, ezért nem foglalkozik azzal, hogy valami igaz, vagy hamis. Ha a 

TV-ben nézel egy horrorfilmet, az agyad arra ugyanúgy reagál, mintha veled 

történne, ezért önt el a félelem olykor, hiába tudod, hogy az csak film. Az agy elhiteti 

velünk, hogy az úgy igaz.  

Egészen addig, amíg az ember megmarad azon a tudatszinten, hogy az elme 

irányítása alá engedi magát vonni, addig az elme fogja irányítani, a gondolatai 

rabja marad.  

Ha valaki azt gondolja, hogy a világ egy csoda, akkor igaza van. Ha azt gondolja, 

hogy a világban nem történnek csodák, akkor is igaza van. Azt tapasztalja meg, azt 

tudja megfigyelni, amit gondol, amiben hisz.  

Sokáig azt gondoltuk, hogy az agy a központi szervünk, minden információ oda fut 

be, ott dolgozzuk fel. A kísérletek azonban azt bizonyítják, hogy nem az agy az 

elsődleges központja a gondolkodásnak.  

Egy kísérletben olyan képeket mutattak az embereknek, amelyek valamilyen érzést 

váltanak ki belőlük. Pozitív, vagy negatív érzést. Megfigyelték az agyat, majd a test 

többi részének viselkedését, és megdöbbenve tapasztalták, hogy a szív mindig egy 

picit hamarabb reagál, mint az agy. Sőt, a szív már akkor reagált, mielőtt a képet 

megmutatták volna. Miután megmutatták a képet, az agy akkor jelzett úgy, ahogy a 

szív azt előre megmutatta.  

Néhány évvel ezelőtt Gregg Braden „függő voltam”, éjjel – nappal hallgattam az 

előadásait☺. Lenyűgözve hallgattam a youtubeon Az Isteni mátrix című 

előadássorozatát, ami abban az időben magyarul még csak feliratos volt. Több mint 

20 előadást hallgattam végig, amikor letiltották. Talán egy éve újra rátaláltam, 

magyar szinkronnal. Ha meg akarod hallgatni, keresd a címet beírva a youtube 

keresőjébe. 

Ebből az előadássorozatból értettem meg, miért fontosak a szív érzései. Életünk, 

élethelyzetünk megteremtése szempontjából fontosabbak, mint az agyunkban lévő 

gondolatok, illetve az érzések határozzák meg a gondolatainkat. 

Most visszatérek a fenti példára. 

Azt gondolom és mondom, hogy nincs elég pénzem. Az agyi szűrőm ezeket az 

információkat adja nekem, és továbbra sem jutok előrébb. Elhatározom, hogy 

változtatok a gondolataimon, és naponta ezt mantrázom: elegendő pénzem van, sok 

pénzem van….. csakhogy nem történik semmi. 

A Kristályprogramozás tanfolyamunkon megtanultál minden élethelyzetre 

programozni. Sikerült a programozás? Történt azóta valami?  Figyelembe vetted azt 

a mondatot, hogy ÉREZD, hogy megtörtént? Pedig számtalanszor leírtam, hiszen 

ez az érzés a kulcsa mindennek!  



Tehát hiába mantrázol, hiába programozod a kristályt, ha benned az érzés 

változatlan. Ott van benned az érzés, hogy nincs elég pénzed, az érzés, hogy beteg 

vagy, nem gyógyulsz, még mindig fáj, magányos vagy, benned van a hiány érzése. 

A kulcs, ami a zárat nyitja, az érzés! 

Úgy érezz, hogy beleremegj. Ez emeli a rezgésszintet, ami magához vonzza azt az 

élethelyzetet, amire vágysz. 

Érezd a szívedben, hogy megtörtént, már a tied, érezd az izgalmat, a beteljesülés 

örömét. Hiszen ott van nálad minden! 

Minden a tied lehet, csak engedd el végre a végleteknek azt az oldalát, amit már 

megtapasztaltál. Arra többé már nincs szükséged.  

Következő alkalommal ezt az utolsó mondatot bővebben is kifejtem. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 


