
 

Önismereti tréning 

13.  

 

Az előző részben a létezésünk hatodik szintjén lévő törvényekről volt szó. Újra 

ismétlem, hogy a létezés minden szintje egyszerre van itt, nincs magasabb és 

alacsonyabb, mind áthatol rajtunk, folyamatosan működik a testünkben, 

környezetünkben. 

Az Univerzum törvényeinek hatását folyamatosan, minden pillanatunkban éljük, 
tapasztaljuk. Nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb fellázadhatunk ellenük. Csakhogy 
abban a pillanatban, amikor önfejűen cselekszünk, hatályba lép az ok és okozat 
törvénye, és cselekedetünk következményével szembesít bennünket. 
 
Jó hír az, hogy ha életünket ezen törvények betartásával éljük, akkor is hatályba lép 
az ok – okozat törvénye  , és cselekedetünk kellemes következményével 
szembesít minket! 
 
Ezek a törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e 
bennük vagy sem. Tagadhatom őket, és megpróbálhatok ellenükben létezni, ám 
ekkor stressz, bánat, betegség vagy szenvedés formájában korrepetálást kapok a 
sorstól. Ám együtt is működhetek velük, harmóniában élhetek ezekkel a szellemi 
törvényekkel, és teljes életet élhetek.  
 
A választás egyedül az én kezemben van. Minden belőlem indul ki és hozzám 
tér vissza!  
 
Ma még az Univerzum törvényeivel foglalkozunk.  
 



A törvények betartásához különböző tulajdonságokra, erényekre van szükség, 
ami mindannyiónkban bennünk van, hiszen az összes tulajdonság, erény a miénk! 
Egy részükre tudatosak is vagyunk, a másik részük még szunnyad bennünk. 
Gyakran vannak olyan blokkoló tényezők, amelyek nem engedik erényeinket 
felszínre kerülni.  
A teljesség igénye nélkül egy felsorolás arról, milyen tulajdonságainkat kell 
erősítenünk ahhoz, hogy harmóniában legyünk a törvényekkel és ezáltal az egész 
életünkkel: 
 
Elfogadás, öntudatosság, hitelesség, meggyőződés, bátorság, gondoskodás, hűség, 
karizma, világosság, tisztaság, elköteleződés, együttérzés, magabiztosság, kitartás, 
előzékenység, rugalmasság, álhatatosság, harmónia, hála, optimizmus, rendszeretet, 
egység, megértés, tapintat, önfegyelem, tiszta szándék, udvariasság, nagylelkűség, 
felelősségvállalás, céltudatosság, őszinteség, mértéktartás, nemeslelkűség, szeretet, 
elhatározás, odaadás, egyenesség, hit, vidámság, intelligencia, humor, kreativitás, 
elfogulatlanság, előrelátás, bölcsesség, tolerancia……és még nagyon hosszan 
sorolhatnám. 
 
Néhány olyan tulajdonság, amiről érdemes szót ejteni: 
 
Tolerancia  
 
A tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja. Nem jelenti a másfajta 
gondolkodással vagy mássággal való egyetértést vagy annak követését. Ez a fajta 
megértés és türelmesség a mások másságának – vagy akár önmagam negatív 
tulajdonságainak - az elfogadása.  
 

A tolerancia egyik feltétele az, hogy bele tudjuk képzelni magunkat a másik ember 
bőrébe, adott helyzetben. Minden ember máshonnan jött, más lehetőségekkel, 
készségekkel, más dolgokat tart fontosnak, és másként intézi dolgait, más prioritások 
szerint él. Más tapasztalatokat kell megszereznie és más helyzetekből tanulni, 
fejlődni. Ez még a legszorosabb családi kapcsolatokra is érvényes! 
 

Nem kell egyetértenem azzal, amit más mond, vagy tesz, de tolerálom, elfogadom 
azt, hogy az Ő nézőpontjából, az Ő hite, meggyőződése alapján más a véleménye, 
másképp látja a világot. 
 

A tolerancia nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük magunkat és embertársainkat. A 
tolerancia teszi lehetővé, hogy tisztán lássuk a körülöttünk lévő világot, nélküle nem 
láthatjuk a teljes igazságot, még magunkat sem ismerhetjük meg igazán.  
 
Az önismeret szinte legfontosabb feltétele az önmagunk iránt érzett tolerancia. Csak 
úgy ismerhetjük meg önmagunk igazi arcát, ha elfogadjuk azt, akik valójában 
vagyunk. Ha mi csak a jót látjuk, a rosszat viszont nem, azzal eltoljuk magunktól az 
igazságot.  
 
Ezzel szemben, ha látjuk ugyan a „rosszat” is önmagunkban, de a tolerancia erénye 
hiányzik belőlünk, az önértékelés letöréshez, és az önbecsülés elvesztéséhez 
vezethet, ami viszont lelki konfliktusként súlyos egészségi problémákat okozhat. 
(agyi kötő- és támasztószövetek, kötőszövetek, porcok, inak, csontok, harántcsíkolt 



izmok, nyirokcsomók, vér- és nyirokerek, lép, mellékvesekéreg, vesekéreg, 
petefészek- és here lehetnek érintettek az önértékelés konfliktusaiban.) 
 

Ha úgy érzed, hogy a körülötted lévő emberek csupa stresszt hoznak az életedbe, 
akkor könnyen lehet, hogy az Élet éppen a tolerancia leckéjét próbálja 
megtanítani neked. Amint megtanultad a leckét, ez a stressz eltűnik, ezek az 
emberek kikopnak az életedből. 
 
 
Kurázsi  

A kurázsi lelki erőt, életerőt, kitartást jelent, amely szükséges az életben felmerülő, 

céljaink elérésével szemben álló akadályok legyőzéséhez. Egyesek szerint 

vakmerőséget jelent, de ez inkább arra utal, hogy szembe merünk nézni 

félelmeinkkel és a félelmeink ellenére véghez visszük terveinket.  

Belső félelmeink mindig ellenünk dolgoznak! 

Még a félelmeink és rossz szokásaink elleni harc is azt mutatja, hogy igenis, véghez 

tudjuk vinni azt, amit elterveztünk még akkor is, ha minden körülmény látszólag 

ellenünk van. Ezért fontos, hogy megszerezzük a kurázsi erényét.  

Ez egy olyan tulajdonság, ami összeköti a többi erényt, mivel szinte az összes erény 

felismeréséhez kurázsira van szükség. Kurázsi kell ahhoz, hogy kipróbáljunk 

valami ismeretlent és azt mondjuk: „Lássuk, hátha mégis működik!” 

Ahhoz is kurázsi kell, hogy nyíltan kimondjuk, hogy „Istenhez, Teremtőhöz (bárminek 

nevezheted) imádkozom, mert hiszek a Mindenség Teremtőjében” 

Kurázsira van szükség ahhoz, hogy felismerjük a nem megfelelően működő gondolati 

formákat, és még több kurázsira van szükség ahhoz, hogy ezeket ki is tudjuk 

tisztítani. 

 

Bátorság  

A bátorság más energiákat mozgat meg, mint a kurázsi. A bátorság a félelem hiánya, 

ami egy fantasztikus tulajdonság, amivel mindannyian megszületünk. A félelem 

magvait később „ültetik” el bennünk, nem alapvető tulajdonságunk, tehát 

kigyomlálható. 

A bátorság az a lélekhangulat, a belsőnek az az energiája, amely a fenyegető 

veszélyektől nem ijed meg, hanem azokkal szembe száll. A bátor a vakmerőtől 

abban különbözik; hogy ok nélkül nem keresi a veszélyt, míg a vakmerő a veszélyt 

magáért a veszélyért keresi. Az erkölcsi bátorság meggyőződéseink őszinte 

felvállalására és kinyilvánítására vonatkozik, ha olyankor történik, amikor abból 

ránk veszély, kellemetlenség, üldözés stb. hárulhat. Felvállalom önmagam minden 

körülmények között. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesz%C3%A9ly&action=edit&redlink=1


 

Megbocsátás 

A megbocsátás az egyetlen olyan tulajdonság, amit elegendő gyakran ismételgetni, 

eljátszani ahhoz, hogy kifejlődjön bennünk a tiszta megbocsátás erénye.  

A megbocsátás megszakítja az elkerülés és bosszúállás körét, amelybe gyakran 

kerülünk. A megbocsátás nem egyenlő a megbékéléssel, vagyis nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy helyreállítjuk a kapcsolatot azzal, akinek megbocsátunk. 

Ha igyekszünk távol tartani magunktól azt, aki bármi módon megsértett, és 

különösen, ha meg akarjuk torolni a tettét, akkor végső soron mi magunk válunk 

boldogtalanná, károsítjuk vagy leromboljuk a kapcsolatainkat, sőt tágabb értelemben 

a társadalomnak is ártunk vele. A bosszúvágy a történelem során - s még ma is - 

rengeteg bajt és borzalmat hozott a világnak, többek között gyilkosságokat, nők 

megerőszakolását, fosztogatást, valamint háborúkat, terrorizmust és népirtást.  

Nem kell azonban ilyen messzire elmenni. Elegendő csak a szűk családi körben, 

vagy a munkahelyi konfliktusokban körülnézni. Az, akire haragszunk, gyakran nem is 

tudja, hogy szavaival megsértett, megbántott. A harag mindig önmagunkban van! 

Bennem munkálkodik, engem rág, engem betegít meg, az én napjaimat teszi tönkre. 

A megbocsátás pedig engem épít, engem gyógyít. Jusson eszedbe az ok – 

okozat törvénye!  

Elegendő tehát többször elmondani magadban: „Megbocsátok, megbocsátok, 

megbocsátok”. 

A Biblia is azt mondja, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. A 

megbocsátás által ugyanis védelmet szerzünk, a lehető legnagyobb védelmet, 

amiben részesülhetünk. 

Gyakran előfordul, hogy miután magunkban megbocsátunk valakinek, az illető 

váratlanul elénk áll és bocsánatot kér. A megbocsátás energiája ugyanis olyan erős, 

hogy közvetetten hatással lehet arra, akinek megbocsátottunk. 

 

Melyek azok a gátló tényezők, amik bennünk vannak, és nem engedik, hogy az 

Univerzum Törvényei szolgáljanak minket? (Röviden átismételjük a törvény 

lényegét is.) 

 

A cselekvés törvénye: Nem számít, mit érzünk, és mit tudunk, nem számít, milyen 

adományokkal és tehetségekkel rendelkezünk, csakis a cselekvés által hívhatjuk 

életre azokat. Csak a tett számít.  

Ami gátol a cselekvésben: panaszkodás, félelem, lustaság, nyafogás 



Az egyensúly törvénye: Az Univerzumban minden egyensúlyra törekszik. Van fény, 
melyet felvált a sötétség. Van nappal, melyet az éjszaka követ. Van kicsi és nagy, 
forró és hideg, kint és bent. Végletek ezek, melyek között ott van a középpont. Az 
egyensúly középpontja. 

Ami gátol az egyensúly elérésében: kritika és egoizmus 

 

A vonzás törvénye: A vonzás törvényének alapelve, hogy minden gondolatunk 
rezgéseket bocsát ki, és a hasonló a hasonlót vonzza, azaz minden gondolat 
valósággá válik. Azt a dolgot, amelyre gondolsz – legyen az akár jó, vagy akár rossz 
– vonzod magadhoz, és így elérheted. Ha az ember túl sokat gondol rosszra, akkor 
gyakrabban történnek vele rossz dolgok, ezért jó, ha pozitívan gondolkodunk, mivel a 
jó dolgokat ugyanúgy magunkhoz vonzhatjuk, mint a rosszakat.  

Gátló tényezők, amelyek pontosan ellenkező eseményt vonzanak be, mint amit 
szeretnénk: harag, arrogancia, kétség, félelem, gyűlölet, neheztelés, és a megértés 
hiánya 

 

Ok – okozat (karma) törvénye: minden egyes cselekedetnek van egy megfelelő 
következménye, és minden eseménynek, történésnek van egy oka, melyre 
visszavezethető. Eszerint, bármit is csinálsz, az a jövődre ok - okozati hatással lesz. 

Blokkoló tényezők, amelyek nem mozdítanak ki a „mókuskerékből” és körbe – 

körbe jársz, ahelyett, hogy kilépnél: A téves hiedelmekhez és a szenvelgéshez 

való ragaszkodás, beképzeltség, félelem a változástól, előrelépéstől, erélyesség, és 

a negatív értelemben vett büszkeség 

 

Együttérzés törvénye: Ez egy csodálatos éteri törvény, amelyet egyszer ha 

elsajátítunk, akkor képesek vagyunk sok más törvény befogadására is.  

Az, aki együttérez valakivel, nem minősít. Nem aggat címkéket a másikra, hogy ő 

szegény, szerencsétlen, tehetetlen, sajnálatra méltó, stb…”csupán” együtt érez vele. 

Csak meghallgatjuk, miközben nem gondoljuk azt, hogy ez jó, vagy rossz, nem 

ítélkezünk, csak együttérzünk vele, és közben azt érezzük, hogy valami magasabb 

erő velünk van, és segít ezt az egészet elvezetni, és továbblépni. 

Ami gátol az együttérzésben: elvakult arrogancia, sajnálat, ítélkezés 

 



Az érzelmek törvénye: minden érzelem azonnal hatást gyakorol ránk. Legyen szó 

negatív, vagy pozitív érzelemről, rögtön lecsapódik bennünk a hatása. Ezért azt 

gondolhatjuk, hogy egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudjuk irányítani az 

érzelmeinket. 

 

Az érzelmeink irányítását blokkoló tényezők: depresszió, félelem, gyűlölet, 

neheztelés és szomorúság 

 

Az Univerzumban nincs semmiféle hiba, így az összes tapasztalásunknak 

megvan a célja! Az Életben minden olyan, mint a tűz, amely a lelket csiholja. Idővel 

Te is eljutsz erre a felismerésre, és nem leszel mérges sem Istenre, sem az 

Univerzumra, nem okolod a sorsodat azokért a leckékért, amelyekkel életed során 

szembe kell nézned.  

Amikor belül maradunk a komfortzónánkon, azzal megengedjük, hogy a nehéz 

gondolatok eluralkodjanak rajtunk. Ez azért van, mert a tudatalatti elme ideláncol 

minket, ebbe a dimenzióba, erre a szintre, ahol a megszokott életünket éljük.  

A változás sok emberben szorongást, félelmet vált ki, ezért azt gondolja, hogy jobb 

ragaszkodni a megszokott dolgokhoz, még ha azok kellemetlenek is, mintsem 

belevágni valami újba, és kockázatot vállalni a bizonytalan ismeretlenért. 

 

Ma egy életút tesztre hívlak! Ezt a tesztet egy skót pszichoanalitikus csoport 

állította össze, melyben különböző életképekkel illusztrálták az egyes 

személyiségtípusokat. 

Ha kiválasztod azt a képet, mely a legvonzóbb a számodra, akkor máris megtudod, 

hol tartasz most az életutadon, és merre haladsz pontosan. Szeretnéd tudni hol 

tartasz most? Akkor teszteld magad! 

Ajánlom, hogy csak egy képet válassz, ami most a leginkább tetszik. Néhány hónap, 

vagy egy év múlva válassz újra és megtudod, miben változtál.  

A tesztet az alábbi linkre kattintva, vagy bemásolva éred el. 

https://kristalyinfo.hu/teszt-v-i-p-klub-tagoknak/ 

 

Szeretettel kívánok kellemes ismerkedést önmagaddal! 

Ágnes 

https://kristalyinfo.hu/teszt-v-i-p-klub-tagoknak/

