
 

 

Önismereti tréning  

9.  

Egy kis visszatekintés, hogy újra fel tudd venni a fonalat: A második szint, amiről az előző 

részben olvastál, tehát a szerves anyagok, vitaminok, növények, tündérek és elementálok 

szintje. Itt találkozhattunk már a láthatatlan világgal is, amiben akár hiszel, akár nem, 

léteznek. Megtapasztalásuk leginkább a Te nyitottságon múlik. Ha megengeded magadnak a 

lehetőséget, akkor nagyon gyorsan láthatóvá válik számodra is. Pillanatok alatt úgy 

érezheted, hogy mesevilágba csöppentél. Nincs más dolgod, csak engedd meg, hogy 

megtörténjen. 

Ma pedig a létezés harmadik szintjével foglalkozunk.  

Ezen a szinten az emberek és az állatok teljes összhangban élnek egymással. A harmadik 

szinten a létezés szintjeinek mindegyike megtalálható. Ezek tesznek minket olyanná, 

amilyenek vagyunk. 

A harmadik szint a fehérje alapú molekulák, a szénalapú szerkezetek és az aminosav 

alapú láncok szintje. Ezek a szerves összetevők jelentik az Élet alapját. 

A harmadik szinten tanuljuk meg, hogyan irányíthatjuk a testünket, gondolatainkat és 

érzéseinket. Ez egyben az álmok, döntések és ötletek szintje is. A harmadik szint lényei, az 

emberek és állatok hatalmas képzelőerővel és problémamegoldó képességgel is 

rendelkeznek. Mi emberek azonban hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy sokkal fejlettebbek 

vagyunk, mint azok az állatok, akikkel ezen a szinten osztozunk.  

A harmadik szint jellemzője, hogy az érzéseinkkel, ösztöneinkkel, és a szenvedélyeinkkel 

küzdünk. Ez a túl fejlett egónk miatt van így, miközben nagyon sok, létfennmaradásunkat 

szolgáló dologról szinte teljesen megfeledkeztünk. Elfeledkeztünk arról, hogy testünk 



jelzéseire, vagy lelkünk (érzéseink) hangjára figyeljünk, hiszen jobban tudja mire van 

szükségünk, mint a reklámok megalkotói, vagy a gyószergyárak. Még szerencse, hogy a 

szív dobbanásunk, és a lélegzet vételünk nincs idegen kezekben. Az egó az, ami át akarja 

venni az irányítást. 

A lélek mindig tudja, mi a helyes, és megérzés formájában folyamatosan beszél hozzánk. Ez 

egy finom, halk „hang”, minden szituációban a legelsőként szól hozzánk, még mielőtt 

reagálnánk. Finom, szelíd, nem erőszakos, a szabad akarat jogán megengedi, hogy az Ő 

hangjára hallgass, vagy az erőszakos ego tanácsát követve reagálj.  

Onnan ismered meg a lélek hangját, hogy jó érzés tölt el, és ha elfogadod, csodában lehet 

részed. Ezt követi az ego hangja, ami inkább félelmet kelt, lebeszél, vagy éppen rábeszél 

olyasmire, amit egyébként nem tennél meg, és általában olyan reakcióhoz vezet, amivel 

nincs jó érzésed.  

Ha az ego hangjához ragaszkodsz később esetleg rájössz, hogy volt egy jó lehetőséged, 

amit elmulasztottál, mert nem merted felvállalni saját érzéseidet.    

Hogy mennyire vagyunk képesek arra, hogy hozzáférjünk a többi szinthez, és azokból 

merítve egészségesebbé, boldogabbá váljunk, az attól függ, hogy mennyire vagyunk 

képesek kiegyensúlyozni az érzéseinket. 

Saját valóságunk teremtése közben számtalan, illúzióra épülő programot, gondolatformát, és 

olyan kollektív tudatot hoztunk létre, amelyek gondolatainkat kizárólag a harmadik szintre 

kötik. Bizonyos fizikai, mentális és spirituális képességeinket blokkoltuk. A negatív 

hitrendszerek gátolnak minket abban, hogy megismerjük valódi képességeinket.  

Csak akkor tudjuk ezt feloldani, ha a félelem, a neheztelés, gyűlölet helyett az élet örömeire, 

a szeretetre, megbocsátásra, elfogadásra koncentrálunk. 

Fizikai testünk annak a visszatükröződése, amiben hiszünk, amin életünk során 

keresztülmegyünk. Ahogy érezzük magunkat, amikor tükörbe nézünk, az csak egy érzékelt 

identitás, amit a harmadik szint illúziójában teremtünk önmagunknak.   

Amikor tükörbe nézel, alkotsz egy képet magadnak. Senki, de senki nem olyannak lát téged, 

amilyennek Te önmagadat! Még a hozzád legközelebb álló társad, gyermeked, szüleid sem! 

Ha a kép tetszik neked, önbizalommal tölt el. Ha siralmasnak találod a képet, elveszíted az 

önbizalmadat. Környezetedre nem a látott kép van hatással, hanem az, amit kisugárzol 

magadból. Valójában pedig pontosan az vagy, amit kisugárzol magadból! 

Ebből a tekintetből nézve, mondhatnánk, hogy Ők jobban ismernek Téged, mint Te 

önmagadat, hiszen Te ha a tükörbe nézel, azonnal viszonyítod magad valamihez, amit 

fontosnak tartasz, és más mint ami Te vagy. Ez még akkor is így van, ha „pozitív” jelzővel 

illeted azt, amit látsz. Szép és csinos vagy, valamihez képest, ami/aki kevésbé szép, 

kevésbé csinos. És ez a jobbik eset, ha pozitív jelzőt használsz akárcsak gondolatban is! 

Ha túl sok negatív hiedelem dolgozik bennünk, vagy a pozitív hiedelmek valami miatt hirtelen 

negatívvá válnak, akkor az törést okoz a mindenségben, ami alapvetően mi magunk 

vagyunk. Sérült lelkünk pedig tünetek, hosszabb távon betegségek formájában jelzi nekünk 

ezeket az energetikai töréseket. 

Képzeld el, reggel jókedvűen ébredsz, csinosan felöltözöl, a tükörből kedvező kép néz vissza 

rád, szép napnak nézel elébe. Az emberek megnéznek….. csinos vagy.  



Elmész a munkahelyedre, ahol egy „bal lábbal kelt”, morcos kolléganőd talán éppen 

irigységből rosszindulatú megjegyzést tesz a frizurádra, ruházatodra. Azonnal rosszul érzed 

magad. Tükörbe nézel, és máris azt látod, hogy valóban borzalom a frizurád, a ruhád lóg 

vagy éppen túlságosan feszül rajtad, szörnyen nézel ki. Ráadásul már a fejed is fáj. Az 

emberek megnéznek…… már eszedbe sem jut, hogy azért, mert csinos vagy. Pedig 

ugyanaz vagy, aki reggel voltál, csak jobban hiszel a külvilágnak, mint önmagadnak.  

A változás létrejöttéhez ki kell szabadulnunk a harmadik szint korlátozott tudatosságából!  

Meg kell értenünk, hogy nem csak a fizikai testünk, és nem csak a fizikai világ létezik, hanem 

annál sokkal több. Ráadásul – mint arról már írtam, csupán 5 % az amit látunk, 95 % pedig a 

számunkra láthatatlan világ. Amikor ezt teljes tudatosságoddal megérted, senki nem tud 

neked olyat mondani, vagy tenni, ami kizökkentene a lényeges dolgok értékeléséből. 

Ezt úgy értheted, az előző képzelt példánkra vonatkoztatva, hogy nem a tükörképed vagy 

más emberek véleménye fogja meghatározni a jó érzésedet. Tudod, hogy azt nem külső 

dolgok határozzák meg, hanem belülről jön és senki nem képes azt tönkre tenni! 

Azt gondoljuk, hogy tudunk dolgokat. Sokszor egészen biztosak vagyunk ezekben a 

dolgokban. Ilyenkor meg vagyunk győződve arról, hogy azok a bizonyos dolgok úgy vannak, 

ahogy mi gondoljuk, ahogy mi látjuk. Ez biztonságot, bizonyosságot ad számunkra. 

Belekapaszkodunk a hiedelmeinkbe, és minden energiánkkal kitartunk, hogy elhitessük 

önmagunkkal és a külvilággal (társunkkal, gyerekeinkkel, családunkkal és mindenki mással), 

hogy márpedig az úgy van, nekünk van igazunk. 

„Tudásunk” legalább 90%-a valakitől, valahonnan szerzett információ, amit az adott 

tudatossági szintünkön elhiszünk, elfogadunk, magunkává tesszük, egy idő után ez a 

komfortzónánk részévé válik, ragaszkodunk hozzá. Ráadásul, ha lényeges ez az információ, 

bekerül a kollektív tudatba is, és ezek szerint élünk. Tudásunknak mindössze maximum 10 

%-a az ősi tudás, amit ösztönösen tudunk, ha senki nem mondja, akkor is tudjuk, használjuk.  

Pedig az Univerzum összes tudása bennünk van, csak elfelejtettük, elnyomták bennünk 

azok, akik megmondták, hogyan kell csinálni, értelmezni, stb. 

Biztosan jártál már úgy, hogy olvastál, vagy hallottál valami eddig ismeretlen dologról, és 

hirtelen bevillant benned: de hiszen ezt tudom! Lejjebb majd olvashatsz néhány olyan témát, 

amit bizonyára Te is tudsz, csak elfelejtetted.  

Ma már a kvantumfizika tudósai sok hiedelmet megcáfolnak. Olyan emberek Ők, akik 

hisznek abban, hogy a dolgok másképp vannak, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Egyik 

legnagyobb felfedezésük, hogy a megfigyelő aktív részese a dolgok történésének. 

Bebizonyították, hogy a megfigyelő figyelme megváltoztatja a megfigyelt eseményt.  

Más szóval: amire figyelünk, az erősödik, mert az energia a figyelem útját követi. Ha 

megtanuljuk figyelmünket arra irányítani, amit szeretnénk, nem pedig arra, amit nem 

akarunk, ha figyelmünket eltávolítjuk arról, ami nem működik, és arra összpontosítjuk, 

hogyan működhetne, ha nem a bajjal foglalkoznánk, hanem a megoldással, akkor 

gyökeresen megváltozna az életünk. Így lehetne a betegségből egészség, a megromlott 

házasságból boldogabb kapcsolat, stb. 

Egy gyakorlatot ajánlok, ha követed egy hétig, garantálom, hogy sok minden megváltozik az 

életedben: 



Határozd el, hogy mától kezdve a legmesszebbmenőkig ügyelsz arra, hogy ébredéstől 

elalvásig kizárólag a jó dolgokra figyelsz. Ha időnként elkalandozik a figyelmed a nem kívánt 

irányba, azonnal mondd ki magadnak a varázsigát: ”Mit akarok e- helyett?” Nyugodtan el is 

képzelheted, hogy mit akarsz helyette! Ez a mondat és a képzeleted automatikusan 

visszaterel a megfelelő irányba.  

Mivel az egy hét letelte után sokkal jobban fogod érezni magad, mint előtte, folytasd tovább. 

Egy idő után már beidegződik ez a szemlélet az életedbe és hamarosan komolyabb 

eredményeket is megtapasztalsz. 

Most pedig következzen néhány olyan dolog, amit ösztönösen tudunk, csak 

„elfelejtettük”. Ideje felébreszteni ezt a tudást! 

- Szinte teljesen elkülönítettük magunkat a természettől. Kihasználtuk, pusztítottuk, 
fogyasztottuk és megpróbáltuk irányítani a természetet, hogy a látszat boldogság 
elérésére kielégítsük a vágyainkat. Látszólag fejlődtünk csak! Mindannyian tudjuk, 
hogy a látszat csal. Az igazi érték pénzért nem megvásárolható. Ezzel elhatároltuk 
magunkat az élet természetes körforgásától. Elfelejtettük, hogy hogyan kell 
meghallgatni a Föld természetes jeleit és nyelvét – ritmusát és ciklusait.  
 

- Elfelejtettük követni a természet útját, hogy hogyan kell azzal 
egyensúlyban, harmóniában élni.  
 

- Elfelejtettük az életünk és a világegyetem összefüggéseit. Ahogy elválasztottuk 
magunkat a természettől, elfelejtettük azt is, hogy létezésünk milyen mélyen 
összefügg azzal és a világegyetem kőrforgásával. Néhány, a civilizáció peremén élő 
törzs még mindig követi az ősi ösvényt és tisztelettel megőrizték ezt a kapcsolatot.  
Belénk nevelték az elkülönülés érzését, melynek következtében felborult az 
egyensúly, és nem igazodunk a természet rendjéhez.  
 

  
- Elfelejtettük, hogy az ősi bölcsesség bennünk van. Azzal a törekvésünkkel, hogy 

tudományos ismereteket szerezzünk a racionális gondolkodás által, elnyomtuk 
szívünk mélyén rejlő bölcsességünket. Már elfelejtettük a régi történeteket és népi 
tudást, amit örökül hagytak nekünk azok, akik harmóniában éltek a világegyetemmel.  
 

- Megfeledkeztünk az álmainkról és letértünk az ösvényről. Mivel eltávolodtunk a 
belső utunktól, elfelejtettük álmodni az „élet álmát”. Ennél is fontosabb, hogy 
elfeledkeztünk hogyan lehet felébredni ebben az álomban és látni valódi énünket, 
mint az élet társ-teremtőit.  
 

- Elfelejtettük, hogy megvan a hatalmunk ahhoz, hogy álmokat szőjünk, hogy 
használjuk a szándék hatalmát, és így a megvalósulás felé tereljük az álmainkat. 
 

- Elfelejtettük a célt. A túl sok, tartalom nélküli fecsegés, a lárma, a zaj, a 
figyelemelterelés a valódi értékekről, ebben a sűrű valóságban elfeledtette velünk azt, 
amiért megszülettünk. Megfeledkeztünk eredeti küldetésünkről s hagyjuk, hogy birkák 
módjára egy hamis valóságban, félelemben tartsanak minket.  
 

- Szem elől tévesztettük, hogy lelkünk hangja, belső szikránk, intuíciónk, 
megérzéseink azok, ami a boldogság és az önmegvalósítás felé vezet minket.  
 



- Elfelejtettük, hogy mindennek a mozgatórugója a szeretet! Ennek legmélyebb 
értelme a mindent átölelő igazság. Pedig valahol mélyen legbelül mindannyiunkban 
ott rejtőzik az igazi, feltételek nélküli, mindent és mindenkit elfogadó 
szeretet. Felismerjük, megéljük egy bizonyos pontig, de elvesztettük a kapcsolatot 
vele. Elfelejtettük, hogy végső soron minden energia és tudat, hogy a szeretet a 
létezés alapvető építőköve, ami végigfut minden energián és a tudaton.  
 

- Elfelejtettük, hogy mi a megbocsájtás. Azáltal, hogy elhitették, mi el vagyunk 
választva a többiektől és a nagy egésztől, elfelejtettünk megbocsátani. A legmélyebb 
értelemben a megbocsátás az, ami emlékeztet arra, hogy minden és mindenki egy, 
hogy nincs áldozat, és nincs elkövető. Mindannyian együtt mozgunk abban a 
dinamikus rendszerben, amelyet életnek nevezünk.  
 

- Elfelejtettük, hogy mi a szabadság. Pedig mindannyian szabad létezők vagyunk! 
Megkötöztek minket a félelem, téveszmék, hamis ideológiák béklyóival, és a 
törvényeket anyagi ellenszolgáltatás fejében úgy fektették le, hogy azok csak a 
kiváltságos kevesek érdekeit védjék. Kényszerítettek bennünket arra, hogy 
elfelejtsük, hogy mi a változás független képviselői vagyunk. Mi bűntudat és félelem 
nélküli szabad létezők vagyunk!  
 

- Elfelejtkeztünk az igazi hatalmunkról. Az örökös félelemben élés elfeledtette 
velünk, hogy milyen erősek vagyunk és azt is, hogy a szándék és akarat erejével 
képesek vagyunk megváltoztatni saját valóságunkat. Önkívületi állapotban 
alvajáróként követjük az előre elkészített, mesterséges jeleket, mint jól programozott 
automaták.  
 

- Elfelejtettünk tanulni a múlt hibáiból. Ha van valami, amit a történelem tanított 
nekünk az az, hogy mi milyen gyorsak megfeledkezünk a tanulságokról. Újra és újra 
elkövetjük, azonosulunk azokkal a hibákkal, amik a kapzsiság és önpusztítás 
mintáiba vannak ágyazódva.  
 

- Elfelejtettük az egyszerűséget. Életünk összetettebb és bonyolultabb lett, amit a 
fejlődéssel magyarázunk. Elcsábított a mennyiség, a „még többet!” ragyogása, 
elfelejtkeztünk a kevesebbet, de minőséget, időt állóságot hatalmáról. Elfelejtettünk 
egyszerűek lenni és azt is, hogy ez mit jelent. Az élet igazán egyszerű! Az 
egyszerűség az jelenti, hogy el kell dobni, kitakarítani az összes lényegtelen dolgot 
és eszmét, ami rendetlenséget teremt és eltéríthet minket életcélunktól és egyéb 
olyan igazságoktól, amikre már nem is emlékszünk. 
 

- Elfelejtettük, hogy mit jelent a bizalom, a remény, és a csodálat. Elfelejtettük, 
hogy ez a világ milyen varázslatos, és nem tudunk már rácsodálkozni az élet 
szépségeire sem. Mi nem állunk már többé magasztos tisztelettel a teremtés előtt. A 
szkepticizmusunk és a cinikus világképünk olyannyira elfajult, hogy nem engedi látni 
önmagunk és a világegyetem gyönyörűségét.   

 

- Elfelejtettük, hogyan kell hinni. Ez talán az összes tragédia közül a legnagyobb. Ez 
legyengítette a szellemünket és nyomorba döntötte a lelkünket.  

Most van itt az idő, hogy emlékezzünk arra, hogy mi mindannyian egy egység 
vagyunk, az Élet szeretetével és megértésének bölcsességével újra 
összekapcsolódjunk, mert ennek a világnak most nagyobb szüksége van ránk, mint 
valaha.  



Életünket az utóbbi évszázadban – sőt már régebb óta - félelemre, kétségekre, hitetlenségre, 
neheztelésre és haragra építettük. Szerencsére Te, aki ezeket a sorokat olvasod, tudod, 
hogy ezen változtatni kell, így benned már erényekké válnak a pozitív érzések, és pozitív 
érzelmek. Ezek pedig mint egy narkotikum, már kívánják, hogy más helyzetben, más 
szituációban, más emberekkel szemben is pozitív érzéseket táplálj, míg eléred a mindent 
elfogadó szeretetet, hogy tiszta szeretetté válj Te magad is.  

A harmadik szinten legfontosabb feladatunk, hogy megértsük és túljussunk az illúziókból 

fakadó korlátozásainkon és megváltoztassuk a létezéssel kapcsolatos eddigi észleléseinket. 

Az illúziókról később részletesen fogok írni. 

Ha tudatosan tekintünk az emberi test működésének összhangjára, felfedezhetjük, hogy 

Isten (Teremtő, vagy nevezheted bárminek) csodálatos biotechnológiai műve a testünk. 

Mivel nem úgy tekintünk önmagunkra, mint aki ez a mestermű, ezért tartunk most itt, ebben 

a jelenlegi állapotunkban, ahol ki – ki éppen tart. 

Ha most azt gondolod, hogy könnyű nekem, be kell valljam, hogy ez alól sajnos én sem 

vagyok kivétel. Fejlődésemnek ezen a fokán még mindig vannak olyan helyzetek, 

amelyekben nem tudom (vagy inkább nem merem) meghaladni önmagamat. Sokszor én is 

azt gondolom (ez az ego hangja, gyakran figyelmeztetem magam, hogy ne hallgassak rá!), 

hogy ez nem olyan egyszerű, ugyanakkor érzem, hogy csak az én döntésemen múlik 

minden. Tehát jól tudom, hogy ez egyszerű lenne, ha a félelem egy darabkája nem 

munkálkodna még mindig bennem. Igaz, egyre kevésbé tapasztalom már ezt. 

Mivel az elmúlt évtizedekben már így is gyökeres változásokon mentem keresztül, így 

tudom, hogy a változást képesek vagyunk egyik pillanatról a másikra előidézni 

önmagunkon, ha vesszük a bátorságot és félelem nélkül kilépünk a komfortzónánkból. 

Lépésről – lépésre, ahogy az életünk eseményei elénk tárják ennek a lehetőségét. Ezen 

dolgozom én is és az eddigi eredményeim alapján ösztönözlek arra, hogy Te is tedd meg a 

lépéseket önmagadért! 

Létezésünk harmadik szintjén „meglátogatnak” minket az ötödik szinten lévő szellemi 

vezetők és Felemelkedett Mesterek. Tulajdonképpen itt vannak Ők is közöttünk, csak 

láthatatlan formában. Ők azok, akik fizikai formában is éltek valaha, csodálatos gyógyítók és 

tanítók voltak már életükben is, elérték a tökéletesség legmagasabb fokát. Ők azok, akiknek 

az Élet körforgásában már nem kell újjászületniük, de vállalták, hogy továbbra is tanítanak, 

vezetnek minket, világítják az utunkat, hogy erejük segítségével mi magunk is a spiritualitás 

olyan fokára emelkedhessünk, amelyet Ők már elértek. Így segítik a fejlődést a végső, 

leghatalmasabb célunk felé. 

A Felemelkedett Mesterek munkája általában a mentális síkon zajlik, de még inkább a 

kauzális síkon, ahol a lélekre közvetlenül lehet hatni. Erről a síkról „sugározzák” a szellemi 

befolyásokat a gondolat világára, ösztönzik a szellemi növekedést azáltal, hogy megvilágítják 

az értelmet és megtisztítják az érzelmeket. 

A hozzám fordulók gyakran írják a levelükben, hogy valami terelte őket a honlapom irányába 

és éppen azt találták, amit kerestek. Ugyanígy történik az is, amikor valaki valamilyen 

spirituális irányba kezd el keresgélni és látszólag véletlenül pont neki való lehetőségre talál. 

Ilyenkor valamelyik szellemi vezető, vagy Felemelkedett Mester segíti észrevétlenül, hogy 



rátaláljon a megfelelő útra.  Ilyen Mester többek között Jézus, Kuthumi, Adamus Saint – 

Germain, Rákóczi Ferenc, Velencei Pál és még nagyon sokan, kevésbé ismert mesterek.. 

Többen közülük kiválasztanak valakit, akinek közvetítenek (csatornáznak), hogy Ők 

továbbítsák az üzeneteiket. Ilyen például Jézus, aki „lediktálta” a Csodák Tanítását, vagy 

Abraham, akinek felemelő üzeneteit Esther Hicks közvetíti előadásain, könyveiben. 

Létezésünknek még vannak felsőbb szintjei, amiről a következő részekben fogok írni. Ezek 

már valóban igénylik a képzelőerőt, hiszen olyan ismereteimet osztom meg veled, amelyek a 

láthatatlan világról szólnak. Senki nem tudhat biztosat, hogy igazából mi rejtőzik az általunk 

még láthatatlan szinteken. Az azonban biztos, hogy annyira logikus a magyarázat, hogy ez 

által áll össze kerek egésszé életünk értelme. 

 

Ma egy hanganyagot ajánlok neked a youtubeon, talán ismered is már, mindenképpen 

érdemes meghallgatni: Esther Hicks közvetítésével (magyar hangon) Abraham üzenete:  

Az Örvény - Belépés a vonzás örvényébe címmel. A link még működik, de ha a címet 

bemásolod a youtube keresőjébe, akkor is megtalálod ezt az élvezetes előadást, ha a linkről 

törölték azt. 

https://www.youtube.com/watch?v=UcKwEyuy_kY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UcKwEyuy_kY

