
 

 

Önismereti tréning 

21.  

 

Az érzések hatalma 

Honnan tudod, hogy a szívedben vagy, vagy az elmédben? Honnan tudod, hogy 

mikor használod a szívedet és mikor használod az elmédet szívnek álcázva? 

Honnan tudod, hogy mikor van érzésed, és mikor van gondolatod? 

Sajnos gyakran beleesünk ebbe a csapdába, bevallom időnként még én is.   

Ez a Teremtésnek az egyik nagy titka.  

A szívünkben az érzés nem ítélkezik, nincs egója, nem fél, nem ismeri a gonoszat, a 

jót, a helyeset és helytelent, világosat, sötétet. A szív érzése csak van.  Csak ezt 

ismeri. Úgy lát mindent, ahogy van. A hozzá fűzött ítélkezéseink nélkül.  

Ez nagyon fontos! Nem egyszerű ennek kifejlesztése és betartása, de nem 

lehetetlen! Viszont – legalább kezdetben - következetesen figyelnünk kell az 

érzelmeinket, gondolatainkat és legfőképpen a kiejtett szavainkat, amiket éppen 

annak szánunk, akit – úgy gondoljuk – szeretünk.  

Ez az egyetlen lehetőségünk a minőségi változásra. Már az is eredmény, amikor 

saját magunkban rájövünk, hogy nem a tiszta szeretet, csak az ego beszél belőlünk. 

Ilyenkor is lehetőségünk van arra, hogy megváltoztassuk a véleményünket. 



A szívünk egy olyan „szemünk”, ami úgy látja a dolgokat, ahogy van, nem 

minősít, nem fél. Ez az a hely, ahol megvan rá a lehetőségünk, hogy a világunkban 

békét teremtsünk, ami túlmutat mindenen, legfőképpen az egón.  

Miért van az, hogy kellemes hangulatban, a lelked szeretetteljes minőségében 

ahhoz kapcsolódó életesemények vannak jelen az életedben, amikor 

mélyebben vagy, akkor pedig kellemetlen dolgok történnek veled?  

Az ok – okozat törvénye irányítja a vonzás törvényét is!  

A vonzás törvénye szerint amilyen belül, olyan kívül is, vagyis uralkodó 
gondolataink alakítják életünket.  

Az életünk szempontjából azonban az ok-okozat törvénye még nagyobb 
jelentőséggel bír.  

Többször írtam már az ok – okozat, és a vonzás törvényéről. Mégis újra – és újra írni 
fogok róluk, más – más oldalról, más szemszögből nézve, hiszen ezek megértése 
szinte a legfontosabb az életünk folyamán. Sok más törvény is van, de ez a kettő 
mindenhol érvényesül. 

Bármi történik az életünkben és a minket körülvevő világban – ez az okozat –, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy egy konkrét ok indította el a hozzá vezető 
eseményláncolatot. Ez az ok-okozat törvénye. 

Amikor valami nem működik vágyainknak megfelelően az életünkben, annak 
mindig van egy konkrét oka. Ha nincs elég pénzünk, ha elkerül a boldogság, ha 
stresszesek vagyunk, ennek mindig oka van, és az ok általában önmagunkban 
keresendő. 

Természetesen ugyanígy, amikor rendben megy az életünkben minden, annak az 
okát szintén önmagunkban találjuk meg. Erre ritkábban gondolunk, pedig ha így 
tennénk, akkor könnyebb lenne felismerni olyankor, amikor problémák vannak az 
életünkben. Megszoktuk, hogy a jó dolgok „csak úgy” jönnek, és csak a kellemetlen 
eseményekkel foglalkozunk. 

Életkörülményeinket az elménkbe „programozott” céljaink hozzák létre. A tudatos 
elme által elfogadott gondolatot, vagyis a kitűzött célt, amit szeretnénk megvalósítani, 
a tudatalatti parancsként fogja fel, és az ösztönzése által, - észrevétlenül mutatja az 
irányt, hogy merre haladj, - valósággá változtatja. Az ok a cél, a megvalósult 
életkörülmény az okozat. 

Az tehát, hogy jelenleg hogyan élünk, egyedül tőlünk függ! Bármilyen fájdalmas 
is szembenézni vele.  

Életedet Te teremtetted meg múltbeli céljaiddal, függetlenül attól, hogy ezek 
tudatosultak-e vagy sem. Nem a kormány, nem a gazdasági helyzet, nem a szüleid, 
párod, gyermekeid, nem a munkahelyed, nem az iskolai végzettséged jelentik az 
okot, hanem egyes egyedül a gondolataid, amelyek az elmúlt évtizedekben – 



tudatosan vagy ösztönösen – kitűzött céljaidnak és az ok-okozat törvényének 
megfelelően váltak valósággá. 

Legfontosabb feladatunk most, hogy a célkitűzés varázslatos alapelvét mások 
véleményétől függetlenül átültessük életünk mindennapi gyakorlatába. Ha 
pontosan tudod, hogy mit akarsz, akkor az életed eseményei megadják, amit 
kérsz. 

Tulajdonképpen minden célkitűzéssel, vágyak beteljesülésével kapcsolatos technika, 
amit a különböző könyvekben olvashatunk, tanfolyamokon tanulhatunk – képek 
kiragasztása, a célok rendszeres leírása, megerősítések, mantrázások, vágyaink 
teljesülésének elképzelése, és a többi – azt szolgálja, hogy céljaink folyamatosan a 
tudatos elménkben legyenek.  

Ehhez nagy segítséget nyújtanak a kristályok, amelyek egyfelől segítenek a vágyak 
tudatos elmében való tartásában, másfelől a rezgéseikkel képesek összekapcsolni a 
saját érzéseidet a beléjük programozott esemény „hullámhosszával”, és 
hozzásegítenek a gyorsabb megvalósuláshoz. Kristályprogramozás tanfolyamunkon 
ezt a „technikát” már elsajátíthattad.  

Ha pontosan tudod, hogy MIT szeretnél, akkor a HOGYAN kitalálásáról a 
tudatalatti már automatikusan gondoskodik. Hátborzongatóan egyszerű, csak az 
ok-okozat törvényét kell alkalmazni. 

 

A vonzás törvénye olyan univerzális törvény, amely életünk minden 

pillanatában működik, akkor is, ha nem tudsz róla, vagy nem hiszel benne.  A 

vonzás törvénye nem egy varázslat, hanem a természet tudománya, ami a 

kvantumfizika törvényei szerint működik. 

A vonzás törvénye arról szól, hogy bizonyos frekvenciák hatnak egymásra, erősítik, 

vagy gyengítik egymást, bizonyos frekvenciák pedig nem hatnak egymásra, 

közömbösek, „elmennek” egymás mellett.  

Ezek a frekvenciák ugyanazt a teret foglalják el, mint a mi fizikai világunk. Itt vannak 
láthatatlanul körülöttünk, pontosan ugyanúgy, mint ahogy az összes, a környékünkre 
sugárzott televíziós, rádiós, internetes, telefonos frekvencia egyszerre foglalja el azt 
a teret, ahol most éppen a tested van.  

Vannak, amelyek hatnak egymásra, és vannak, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba 

egymással, mert különböző frekvenciákon, különböző dimenziókban vannak, 

különböző sebességgel rezegnek. 

Úgy képzeld ezt el, mint az embereket, amikor sétálsz egy zsúfolt város utcáin. Van, 

aki szimpatikus, és van, aki kifejezetten unszimpatikus, (ezek mind érzelmileg 

valamilyen hatást gyakorolnak rád, mert észreveszed őket) a többi ember pedig 

közömbös, észre sem veszed, hogy ott jönnek - mennek. 



Tehát vannak olyan rezgések, amik egymást erősítik és vannak olyanok, amelyek 

egymást gyengítik.  Közben pedig vannak azok a rezgések, amelyek csak vannak, 

ott és akkor közömbösek egymásra. Ha két olyan energiaminőség találkozik, ami 

egymást erősíti, vagy egymás ellen hat, ez a vonzásnak a törvénye. Mint két 

mágnes, egyik oldala vonz, a másik taszít, de ugyanannak a mágnesnek két 

különböző oldala.  

És ez az, amibe nagyon sok ember be van akadva.  

Amikor azt gondolja valaki, hogy ő egy jó ember, és az ő életét csak a szeretet itatja 

át, akkor törvényszerűen találkozik a szeretet ellentétével, a gyűlölettel. A gyűlölet 

lényegében, rezgés minőségében egyenértékű a szeretettel, hatást gyakorol rá, 

de ellenkező fázisban, gyengítő minőségben. A gyűlölet, ami a félelemből ered, csak 

a szeretetnek a hiánya, illetve a szeretet gyengesége. Tehát ha ebben az emberben 

alapvetően szeretet van, de az a szeretet gyenge, nem állandó, nem elfogadó 

minden létezőre, hanem feltételekhez kötött, akkor egészen addig, míg a feltétel 

nélküli szeretetet ki nem fejleszti magában, mindig jönnek az életébe olyan 

események, emberek, amire hivatkozva előtörhet belőle a gyűlölet. 

Ha van két erő, és az egyik erő a másikat kioltja, akkor az az erő 

győzedelmeskedik, amelyik erősebb.  Ha a szeretet minőségét kezdjük el 

erősíteni, elfogadóvá válunk mindenre és mindenkire, akkor nincs az az erő, nincs az 

a gyűlölet, nincs az a félelem, amelyik ezt ki tudná oltani.  

Innentől kezdve a vonzás törvényének megfelelően valóban olyan életesemények 

vehetnek minket körül, amelyek ezt a szeretetet fogják tükrözni.  Lényegében 

elhallgattatjuk, kioltjuk a félelemnek az energiáit, a félelemnek a rezgéseit.  

Ugyanezt bármi másra is elmondhatjuk, ami kétpólusú, aminek van ellenkező 

véglete.  

Világos – sötét: Honnan tudhatnád, hogy világos van, ha sohasem tapasztaltad 

volna meg a sötétséget?  

Gazdagság – szegénység: mindkettő lényege az anyagi helyzet. Ráadásul 

viszonylagos, mindig annak megfelelő, amihez Te viszonyítod.  Rezgés 

minőségében egyenértékűek, szemben állnak egymással, hatást gyakorolnak 

egymásra. A szegénység a félelemből ered, és csak a gazdagság hiánya, a 

gazdagság gyengesége.   

Itt is érvényes: Ha van két erő, - itt a szegénység és a gazdagság ez a két erő - és 

az egyik erő a másikat kioltja, akkor az az erő győzedelmeskedik, amelyik 

erősebb.  Ha a gazdagság érzését erősítjük magunkban, függetlenül az anyagi 

helyzettől, akkor nincs az az erő, nincs az a szegénység, nincs az a félelem, amelyik 

ezt ki tudná oltani. Hiszen a gazdagságot nem csak a bankszámlánkon lévő számok 

jelentik. Túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk a pénznek, ami a félelmet 

generálja.  



Ha a gazdagság érzését erősítjük magunkban, innentől kezdve a vonzás 

törvényének megfelelően valóban olyan életesemények vehetnek minket körül, 

amelyek ezt a gazdagságot fogják tükrözni.  Elhallgattatjuk, kioltjuk a félelemnek az 

energiáit, a félelemnek a rezgéseit.  

Vannak olyan rezgések, amik a különböző egyéb rezgéseken keresztülmennek, 

de hatást nem gyakorolnak rájuk. Ezek azok, amelyeket nem veszünk észre. A 

valóságunk részei, de tudatosan nem figyelünk rájuk.  Ezért van az, hogy ugyanaz a 

film, ugyanaz a jelenet, ugyanaz a könyv, ugyanaz az életesemény 10 különböző 

embernek tízféleképpen fog lecsapódni a tudatában.  És ha megkérdezed őket, 

tízféleképpen fogják elmondani, hogy mi történt. 

Ezek az emberek az adott minőségükön, adott készségük szintjén, adott 

rezgésszintjükön pont azt a részét veszik észre a valóságnak, amelyik számukra 

rezonál velük, függetlenül attól, hogy ez nekik kellemes, vagy nem.  A világuk ezeket 

a rezgéseket tükrözi számukra. Mint az előző részben azt kifejtettem, az agy 400 

millió bit/s információból azt a kétezernyit engedi át a szűrőjén, ami rezonál a 

rezgésszintjükkel. 

Éppen ezért van jelentősége annak, hogy mire fókuszálunk az életünkben, mert 

abból kapunk többet. A többi is ott van, de olyan észrevétlenül megy keresztül, 

hogy nem gyakorol hatást ránk, nem befolyásolja az életünket.  

Ha az ember arra fókuszál, hogy mije nincs, mi hiányzik az életéből, akkor a hiányból 

fog még többet kapni, (illetve még kevesebb lesz) és ezért senkit nem okolhat, 

egyedül önmagának köszönheti. 

A lényeg, hogy az egész kvantumfizika és az önismeret ezt mondja: Ismerd meg 

önmagad! Akár megteszed tudatosan, akár nem gondolod, hogy ezt megteszed, 

akkor is megteszed!  

Hiszen érzel, gondolkodsz, nézel a szemeddel, fogsz a kezeddel, tapintasz, hallasz, 

szagolsz, az élet minden pillanatában megfigyeled önmagad. Nem tudsz az 

önismeret nélkül létezni!  Hiszen maga a létezés az önismeret, amit már a tudomány 

is bebizonyított.  

Érezd át, hogy nem tudsz nem a szeretet minőségén élni, csak a szeretet hiánya 

az, ami levetül az életedbe. Félelembe, rossz rezgésbe, és olyan életeseményekbe, 

amikről azt mondod, hogy ez nem kellemes, ezt te nem kérted. Itt lép be a képbe a 

tudatos önismeret, a teremtő önismeret, a spirituális életszemlélet, amikor felismered, 

hogy a léted célja semmi más, mint az ön – megfigyelés és a megtapasztalás 

önmagad különböző aspektusaiban.  

Ha ezt te már tudatosan tudod, akkor a kezedben van a lehetőség, hogy 

megváltoztasd az életed. Mert mindent te teremtesz, azáltal, hogy megfigyelsz. 

Érezd hát, mekkora lehetőség van a kezedben, figyeld meg magad egy olyan 



minőségben, ami méltó ahhoz a szeretethez, amiből az anyag, a testedet építő szent 

anyag felépül. 

Nem számít, hogy az életedben milyen élmények értek eddig, vagy milyen élmények 
érnek most, te teremted őket, senki más.  

Két dologra érdemes emlékezni az életed folyamán folyamatosan:  

1. Az áldozati gondolkodásmód, lelki beállítottság áldozati valóságot teremt! Ha 
arra gondolsz, hogy milyen szerencsétlen vagy, semmi nem sikerül, a külső 
körülmények áldozata vagy, akkor ez így is marad. 

2. Ha hiszel valamiben, azt meg fogod valósítani! A valóság teremtése sok 
szinten történik.  

Amikor felismerjük, melyek a káros gondolatmintáink és eltávolítjuk azokat, a 
fizikai valóságunk meg fog változni, és a minket körülvevő világ is meg fog 
változni. De nem előbb! 

A figyelem a kulcsa mindennek. Ha folyamatosan abba az irányba fókuszálsz, 
amerre haladni akarsz, akkor minden más dolog az életedben abba az irányba fog 
haladni.  

Ha tehát olyan helyzetben vagy, amiben nem szeretnél lenni, fogalmazd meg 
pontosan, hogy mit szeretnél helyette.  
 
Ítélkezés nélkül vizsgáld meg a jelenlegi helyzethez fűződő érzésedet. Tedd 
szeretettel, ne legyen benne félelem! Ne okolj senkit, tedd ezt úgy, hogy közben 
tudod, hogy ezt a helyzetet is Te teremtetted magadnak. Még jobb, ha pontosan 
tudod is, hogyan tetted ezt.  
(pld. egy tönkrement kapcsolat, amire eddig úgy gondoltál, hogy a másik fél a hibás, 
mert ilyen – olyan. Most az önismerettel rájöttél, hogy a másik fél mindig is olyan volt, 
csak Te láttál – hallottál valami mást benne. Ezek a jelek ott voltak már a kezdet 
kezdetén is, csak azt gondoltad, hogy megváltoztathatod őt, vagy egyszerűen észre 
sem vetted, mert elvakított a szerelem…..stb.) A lényeg, hogy megtaláld önmagadat 
abban, ami kialakult.  

Vizsgáld meg alaposan, majd érezz hálát az adott helyzet tapasztalatáért. Légy 
őszintén hálás, ez fontos! (ne feledd, hogy az Életünk célja a tapasztalás, és ez 
megtörtént!) 

Ezután mondd ezt: Köszönöm, hogy ezt a …… megtapasztaltam. Többet nincs 
szükségem erre a tapasztalatra, ezután ……. (amit szeretnél)… fogok élni. 

Ne légy türelmetlen! Figyeld meg, hogy az elkövetkező események láncolata 
pontosan oda fog vezetni, ahová el szeretnél jutni.  

Vigyázz, közben ne elégedetlenkedj, hogy még mindig ugyanott vagy! Mint előbb 
írtam, a valóság teremtése sok szinten történik. Ahol most vagy, ahhoz képest az 
ellenkező oldalra tartasz, tehát feltehetőleg más emberek, más körülmények, 
helyszínek fognak melléd rendeződni.  



Addig a pillanatig, amikor eljutottál ahhoz, hogy elég ebből a tapasztalatból, az addigi 
körülményeid folytatása már meg volt teremtve. A holnapod, vagy akár a következő 
perced annak megfelelően működött volna. Most minden átrendezésre kerül, 
valószínűleg más embereket is érint ez a változás, légy tehát türelmes! Várd 
izgatottan és örömmel azt, amit kértél.  

Várd úgy, mint a karácsonyi ajándékot, amiről tudod, hogy megkapod, ugyanolyan 
lesz, mint amilyet szeretnél, ott lesz a karácsonyfa alatt, addig azonban nem is 
láthatod. 

 

Szeretettel kívánok sok sikert a teremtésedhez! 

Ágnes 


