
Önismereti tréning 2.1 

Szeretettel üdvözöllek az önismereti tréningünk második sorozatával. Az előző 
sorozatra válaszolva többen írták, hogy kinyomtatják az anyagot, ezért jobb, ha nincs 
kép. Ennek a kérésnek most eleget teszek, és nem teszek közé képet. 

Szándékom ezzel a sorozattal az, hogy rávilágítsak, hogy a fizikai világban eltöltött 
életünk minőségének meghatározója a szellemünk, a gondolkodásunk. Egy 
gyönyörű verssel kezdem, ami összefoglalja a szándékom és a feladatot is egyaránt. 

Weöres Sándor: Mosoly az arcodon 
 
Szeretném látni a mosolyt az arcodon, 
Tisztán, szelíden úgy, hogy ragyogjon: 
Szeretném látni a boldog szemeket, 
Amelyekből más is erőt meríthet. 
 
Szeretném hallani a boldog nevetést, 
Amely mindig őszinte és békés. 
Hallani, ahogy a jót dicséri szád, 
S nem az elégedetlenség nehezedik rád. 
 
Szeretném érezni, hogy békés a világod, 
Hogy hiteddel a rosszat leigázod. 
Felülkerekedsz a súlyos bánaton, 
Hisz Isten veled van minden utadon. 
 
Szeretném tudni, hogy jó döntést hozol, 
Ha válaszút előtt botladozol. 
Mindig tudd pontosan, melyik Isten útja, 
Tudd, ha rálépsz boldogság vár rajta. 
 
Szeretném, hogy vágyaid valóra váljanak, 
De hinned kell, hogy imáid meghallgattatnak. 
S ehhez legyen az a hely a templomod, 
Ahol a válasz már a szívedben visszhangoz. 
 
Szeretném, ha aggódó szíved lecsendesülne, 
Ha minden gondod Isten elé lenne letéve. 
Ha szíved ezáltal teljesen felszabadulna, 
A fénysugár lelkedig hatolhatna. 
 
Szeretném, ha veled érted imádkozhatnék, 
A bánatodban is szívesen osztoznék. 
Ha nyújtod a kezed, Isten elé vezetlek, 
Hitem szikrájából lángot gyújtok neked. 
 
Szeretném, akár a könnyeid árán is, 
Hogy hinni tudj abban, aki felszabadít. 
Egy kőhajtásnyira van az igaz szeretet, 
De a követ neked kell a földről felemelned. 



 
A vers utolsó sorát azért emeltem ki, hogy tudatosodjon benned: egyedül Te vagy az, 
aki átírhatja az életed. Én csak egy lámpás lehetek, aki a saját életemből merítve, ta-
pasztalataimmal világíthatom ezt az utat számodra.  
 

*** 
Az előző egy év anyagában elsősorban a fizikai létünkkel foglalkoztunk, azokkal a 
helyzetekkel, amit életünk során a testünkben általában megtapasztalhatunk. Kevés 
szó esett a lélekről és a szellemről. Mivel többen közületek kérték a folytatást, most 
áttérünk a szellemünkre, illetve megtanuljuk az igaz valónkon, a szellemünkön 
keresztül irányítani a testünket.  

Ez azért is fontos most, mert a jelenleg az Univerzumban zajló frekvenciaváltozások,  
rezgésszint emelkedés erőteljes fizikai, érzelmi és mentális tünetekkel járhatnak, amit 
már most is nagyon sokan megéreznek. Különösen erősen érzik ezt azok, akik eddig 
ellen álltak a változásnak. Az emelkedés mindhárom – szellemi, lelki (érzelmi), és  
fizikai (testi) – szinten egyszerre történik. 
 

A szellemi emelkedés a tudatunk kitágulásával és az észlelés megváltozásával jár. 
Egyre többet észlelünk a fizikai világban is olyan dolgokat, amelyek eddig a „láthatat-
lan” világban zajlottak, illetve könnyebben, gyorsabban ráérzünk a másik emberben 
zajló konfliktusokra. „Vevőkészülékünk” érzékenyebbé válik az érkező energiákra. 
 

A lelki emelkedés az egyetemes – Isteni - szeretet átélését, az érzelmek letisztulá-
sát, valamint felszabadulását hozza. A fizikai test finomodik és magasabb rezgési 
szintre emelkedik. Rendkívüli lehetőséget kapunk a szívbéli felemelkedésre és a 
szívbéli bölcsességre, a szeretet – egység átélése által. 
Természetesen, hogy ki hol tart ebben, abban különbözőek vagyunk, így mindenki az 
adott tudatossági szintjén tapasztalja ezt meg. Akinek különböző sérülései, elakadá-
sai vannak, öntudatlanabbul élik meg az életüket, azoknak is ez egy lelkileg felemelő 
időszak lehet, viszont – feltehetőleg - sokkal több próbatétellel azokhoz képest, akik 
már régebb óta „dolgoznak” magukon.  
 
Ez a változás a bizonytalanság, félelmek, káosz, kiszolgáltatottság, csalódottság, a 
kívül megélt akadályok, az ezeknek való nekifeszülés, vagy feladás, reménytelenség 
időszaka is lehet azok számára, akik görcsösen ragaszkodnak régen megszokott 
életükhöz, és nehezen fogadják be az újat. Segítsünk nekik, karoljuk fel őket a ma-
gunk megértésével, türelemmel, szeretettel!     
 
Hatalmas terhelésnek vagyunk most kitéve, mivel a harmadik dimenziós régi földről 
való kiemelkedés azt követeli meg tőlünk, hogy egyrészt elengedjük a régit, másrészt 
felzárkózzunk az újhoz. Bolygónk egészén kialakult egy súlyos rendellenesség, amit 
elsősorban a szeretet hiánya okoz. Haldoklik a bolygó, haldoklik az emberiség.  
Napról – napra egyre több ember betegszik meg súlyosan, ami nem feltétlenül a  
vírusnak, vagy a háborúnak köszönhető, illetve sok esetben csak közvetve (félelem, 
pánik, depresszió) van köze a külső körülményeknek.  
 

Ez a testi kihívás lehetőséget biztosít arra, hogy legyőzzük az akadályokat, képesek 



legyünk felülemelkedni erkölcsi normáinkon, a vallási, politikai nézetkülönbségeken, 
és megnyíljunk egymás előtt. Minél többen vagyunk képesek erre, annál hamarabb 
és gyorsabban képes testünk frekvenciája finomodni, és igazodni az új korszak fel-
emelkedett rezgésszintjéhez, hiszen a kollektív tudat is hatással van ránk.   
 

Mint írtam, jelentős egyéni és világméretű átalakulás zajlik napjainkban.  
- Miért pont most, mivel érdemeltem ki, hogy ebben a zűrös világban élek? –  
tehetnéd fel a kérdést. Az én hitem szerint mi valamennyien, akik ma élünk, magunk 
akartunk itt lenni, részesévé válni a korszakváltásnak, és szeretettelibbé tenni, béké-
sebbé formálni a földi létet. Miközben keressük a „sorsfeladatunkat”, itt van az orrunk 
előtt. Elvállaltuk ezt a feladatot, tehát véghez kell vinnünk. Ki – ki a maga területén. 
 
Tudjuk mindannyian, hogy korszakváltás történt, el kell tehát fogadnunk, hogy az új 
korszak mást kíván tőlünk, mint az előző. A Halak korszakában mi mindannyian  
önmagunkon kívül kerestük a megváltónkat. „Ments meg engem!” „Viseld gondomat!” 
- kértük még az imáinkban is. Isten nem teremtett betegséget, háborút, gyűlölséget, 
nem ad nekünk problémákat. Mindezt mi teremtjük meg magunknak, az elménkben.  
 
A Halak korszakból átléptünk a Vízöntő korszakba, tehát ezzel együtt meg kell 
tanulnunk önmagunkban megtalálni a megváltónkat.  
A Vízöntő korszakban a teremtés más energia lesz, könnyedebb, áramlóbb.  
Ugyanakkor a most beköszöntő új korszakban a kapcsolódásnak - megengedve és 
tiszteletben tartva az egyén szabadságát -, egymás támogatásának az eddigieknél is 
nagyobb jelentősége és hatása lesz. Fel kell ismernünk, hogy mi magunk vagyunk az 

az ERŐ, amelyet oly régóta keresünk. Szellemi, és lelki erőnk Isten adta örökségünk, 
mindig is itt volt, és soha nem veszhet el. Sorsunk egyedüli irányítója mi vagyunk.  
 
Ez azt is jelenti, hogy ha megvizsgáljuk minden gondunkat, bajunkat, és teljesen 
őszinték vagyunk magunkhoz, be kell vallanunk, hogy azok mindannyiszor hibás, 
szeretet nélküli, ítélkező gondolkodásunk eredménye. Nem más idézte azt elő. 
Ha ezt felismerjük, és felelősséget is vállalunk érte, gondolatainkat szeretetteljes 
gondolatokra cserélve Isten minden eszközt a rendelkezésünkre bocsát ahhoz, hogy 
életünk új irányt vegyen. 
 

Az új korszakban az energetikai átalakulás két fázisban történik.  
 
Először nagyon erős energiákat kapunk, amelyek szinte kiemelnek bennünket a régi 
realitásból és a jól megszokott keretekből. Most nagyon sokan ebben a fázisban van-
nak. Sokan önerőből fejlődnek, már régen felismerve a változás szükségességét, ez 
nekik inkább örömteli, várakozással tejes időszak.  
 
Mások pedig külső energiák által kényszerültek a változásra. Erre néhány szó 
erejéig kitérek, hogy biztosan megértse az is, akire ez vonatkozik.   
 
Ezek a külső energiák önmagukban képtelenek bármit is tenni, hiszen nincs fizikai 
formájuk, önmagukban nem tudnak megnyilvánulni. Úgy tudod ezt elképzelni, mintha 
az utcádat behálózná a villanyvezeték, és hiába van benne energia (áram), ettől az 
utca még sötét maradna, ha nem lenne rákötve a világítótest. Ezek az energiák, 
amelyeket kaptunk és most is folyamatosan kapunk, szintén rátaláltak a maguk saját 



megnyilvánulási formájukra, mégpedig a vírusra, vagy a háborúra, amikor az élet 
arra kényszerít, hogy változtasson az is, aki önszántából nem fejlődött eddig.  

 
Hogy miért éppen vírus, vagy háború? Gondolkodj el ezen.  
Ahogy bent, úgy kint is. 

 Az emberek tudatát már régen és észrevétlenül megtámadta egy vírus. A szeretetet, 
megértést, elfogadást, megbocsátást nélkülöző kapcsolatok akár családban, akár 
munkahelyen, vagy bármilyen kapcsolatban vírusként betegítették meg – sokszor 
halálosan is - az embereket eddig is. Aranyosi Ervin egyik versében ezt írja:  
„Szeretet nélkül semmik sem vagyunk, 
szeretet nélkül, már élve meghalunk.” 

A háborút talán magyarázni sem kell. Ugyanaz zajlik világméretekben, mint ami oly 
sok emberben önmagában. Míg kis közösségekben, szűk családban, munkahelyen 
nem vagyunk képesek békét teremteni, addig ez megnyilvánul a pártok, országok, 
nemzetek és világméretekben is.  
 
Térjünk vissza az új korszak által megkívánt változásra. 
 
A második fázisban a kapott energiát fel kell tudnunk dolgozni és be kell építenünk.  
Ebben a folyamatban a magasabb rezgésű energia oldja, tisztítja és átkódolja a régi 
lenyomatokat, érzelmeket, és a régi „sűrű” energiákat. Emelkedés és oldás, ezen két  
fázis váltakozik most, egyre intenzívebb szakaszokban érkezik, szinte pulzál.  
 
A testünk próbál felzárkózni a nagy átalakulásokhoz, miközben kioldja a nehéz sűrű 
energiákat és beépíti a finom rezgéseket. Ami a legfontosabb ebben az időben, 
hogy a testtel a lehető legjobban bánjunk, szeressük és segítsünk neki, mert ezen a 
szinten a legnehezebb az emelkedés.  
Sokan érezhetnek nagyfokú fáradságot, levertséget és kimerültséget. Azok, akik a 
mostani időszakban nagyon kimerültek, vélhetőleg nagyon sok személyes és kollek-
tív fájdalmat transzformálnak át. Karmikus terhek oldódnak ki sejt szinten, így fontos 
lehet most a pihenés, relaxáció, meditáció, a természetben való tartózkodás, minden, 
ami elménk elcsendesülésével testünket ellazítja.  
Az, hogy ki milyen mélységben éli meg testének mostani átalakulását, az szintén 
nagy mértékben azon múlik, hogy csak most csöppent bele – szinte kényszerből – a 
tudatszint változásba, vagy régebb óta, önszántából jár ezen az úton. Aki megérti, 
örömmel üdvözli az enyhébb tüneteket, mert tudja, hogy teste jobb állapotba való 
transzformálása történik éppen.  
Aki nem érti, az kétségbe esik, ellenáll a változásnak azzal, hogy minden áron vissza 
akarja szerezni előző állapotát.  
 
A lelki - érzelmi szint tisztulása most nagyon sok megmagyarázhatatlan lelki tünetet 
okozhat azoknak, akik nem értik mi és miért történik. Mély szomorúságot, pánikot, 
depressziós hangulatot, apátiát, veszteség érzését, szorongást, irracionális félelme-
ket stb., élhetnek át. Fontos, hogy ha ilyen személy van a környezetünkben, ak-
kor szeretettel álljunk mellé, és segítsük őt át ezen az időszakon.  
 
Mentális szinten jelentkezhet átmeneti zavarodottság, szellemi köd, koncentrálási 
nehézségek, memóriazavar stb.  A fizikai tüneteket lehetetlen felsorolni, mert testileg 



nagyon széles a lehetőség, mindenkinél egyéni és attól függ, hogy a test most éppen 
milyen állapotban van.  
 
Hogy meddig fog tartani ez a folyamat, szintén teljesen egyéni, és attól függ, hogy ki 
mennyi idő alatt tudja átalakítani, más megvilágítás alá helyezni az érzelmi és fizikai 
terheket. Fontos, hogy ne harcoljunk ezen átalakulás ellen, hanem öleljük át teljes 
szívünkkel a kellemetlen tünetekkel együtt. A mély lelki fájdalmak el fognak múlni, a 
tudati kábultság szét fog oszlani, a zavaradottság meg fog szűnni. Vége lesz a mély 
fáradtságnak is. 
  
A fizikai testnek fel kell zárkóznia a lelki és szellemi területeken végbemenő 
változásokhoz, és ez időbe telik. Most a régi személyiségünk és egonk számtalan 
jelmeze, maszkja és valótlan önazonossága oldódik fel, ezért is érezhetnek többen 
kiüresedést, sérülékenységet és érdektelenséget. 
 
A folyamatot az által tudjuk felgyorsítani, ha lehívjuk és használjuk az isteni tudatunk 
erejét, amely a mostani időszakban nagyon intenzíven tud tisztítani. A tiszta tudatunk 
átalakító hatása fizikai, érzelmi és mentális szinten is segíteni tudja a régi energiák 
elengedését és feloldását. Minél inkább elengedjük az ego görcsös akarását és 
irányítási kényszerét, annál könnyebbé válik ez a folyamat.  
 
Fókuszáljunk a lelkünkre, az isteni önvalónk jelenlétére, és adjuk át az irányítást a 
Szentléleknek, aki pontosan tudja, mi a következő lépés, és annak megfelelően segít 
minket életünk folyamatában. Ez a hozzáállás óriási segítséget nyújt és felgyorsítja a 
folyamatot. Ez pedig a régi világból való kiemelkedés, a hozzá kapcsolódó energiák 
és összekapcsolódások feloldását eredményezi majd, ami megtisztítja a személyes 
energiamezőt, kiterjesztve azt másokra, a környezetünkre is.  
 
Minél inkább felül tudunk emelkedni a mostani időszak kaotikus eseményein, 
és el tudunk távolodni tőle, annál kevesebb idő kell a szabadabbá válásunkhoz.  
Ez csak addig lesz így, míg vissza nem találunk önmagunk valódi lényegéhez és rá 
nem kapcsolódunk az új énünk letisztult önazonosságára. Ebben a folyamatban az 
elcsendesedés, relaxáció, meditáció, média mellőzése és az egyedüllét nagyon fon-
tos lehet, mert így könnyebben tudunk összekapcsolódni isteni énünkkel.  
 
Minden külső zavaró tényezőt ki kell iktatni és csak a belső folyamatokra érdemes 
koncentrálni, hogy megkönnyítsük az oldás, megtisztulás és átalakulás folyamatát. 
Minél szorosabban kapcsolódunk a bennünk rejlő hatalomhoz, a mindannyiunkban 
ott rejlő isteni énünkhöz, annál szabadabbá válunk életünk valamennyi területén.  
 
Tartsuk mindig figyelmünk középpontjában, hogy amikor gondolkodásunk és világké-
pünk nyitott, szeretetünk szabadon áramlik. Amikor ezek beszűkülnek, mi magunk 
vágjuk el magunkat a világ változásától.  
 
 
 

Isten áldása kísérje utunkat. 

Szeretettel: Ágnes 


