
 

Önismereti tréning 2/11 

 

Több alkalommal volt már szó az életünkben jelenlévő kétféle érzelemről, amelyből 
az összes többi fakad.  Ezt nem lehet elégszer elmondani, hiszen életünkben minden 
pillanatban jelen van, és erre épül minden tanítás és minden tudás. Ha csak ezt az 
egyegyetlen dolgot sajátítjuk el, ha csak erre az egy dologra figyelünk, ha csak ezt 
tudjuk magunkban kordában tartani, így életünk minden területét, minden helyzetben 
átalakítjuk.  

Amikor a megéléseinkre, a barátainkra, távoli ismerőseinkre, sőt, még a kellemetlen 
ellenségeinkre is ítélkezés nélkül, olyan szemmel tekintünk, amely csak a szeretetet 
látja, egy egészen más reakció indul el bennünk, más, mint amikor az ego magának 
követeli az irányítást. Amikor a szeretet vezet minket, nem merülnek fel bennünk sem 
a támadás, sem az összehasonlítás, sem a konfliktus gondolatai.  

 

A szeretet és a félelem nem létezhetnek együtt: ahol szeretet van, ott eltűnik minden 
félelem, ahol a félelem uralkodik, ott nem tud megjelenni a szeretet. 
 

A szeretet az összekapcsolódásra, az egységre törekszik,  
a félelem viszont a távolságra és az elkülönültségre. 

 

Minden ítélet félelemből fakad – akár önmagunkra, akár másokra vonatkozik. 
 

Ha szeretek, mindent és mindenkit elfogadok olyannak, amilyen; 

ha a félelem munkálkodik bennem, kritikussá válok,  
és csak a hibákat látom. 

 

A szeretet velünk születik, hiszen már a megtermékenyített petesejtben benne van, a 
félelem pedig abban a pillanatban elkezd megjelenni, amikor először tapasztaljuk 
meg az édesanyánktól való elválasztottságot.  
Amikor viszont képes vagy elfogadni és szeretni magadat minden gondolatoddal 
és minden érzéseddel együtt, akkor megszűnik az aggódás és a félelem. 

 
A Csodák Tanítása (TSZ. 2. VII. 4.1-4.) így ír erről:  
 
„Azt hiszed, képtelen vagy uralni a félelmet, mivel te magad hívtad azt életre; és úgy 
tűnik, a félelembe vetett hited által a félelem kikerül az irányításod alól. Ugyanakkor 
hiábavaló minden olyan igyekezet, amikor a félelem feletti uralom elsajátításával 
igyekszel megoldani ezt a tévedést. Valójában már maga az a feltevés is csak tovább 
erősítheti a félelmet, miszerint a félelmet uralni kell. A valódi megoldás a szeretet 
elsajátításában rejlik.” 

 
Tehát a félelmet nem uralni kell, mert így fókuszunkat továbbra is a félelmen tartjuk, 
és ezzel elhatalmasodik. Hiszen amit uralunk, arra figyelünk, a figyelmünkkel pedig 



tápláljuk, növeljük. Félelmes gondolatainkat inkább váltsuk fel szeretetteljes gondola-
tokra, és mivel a félelem és szeretet nem létezhet együtt, így nyoma veszik a féle-
lemnek.   

 
Tudsz arról, hogy félelem valójában nem is létezik? Isten nem teremtett félelmet, mi 
magunk alkottuk azt meg.  
 
- Már hogy ne létezne a félelem, hiszen olyan gyakran érzem, és azt is látom, hogy 
mások is félnek!  -Talán ez volt az első gondolatod, amikor elolvastad a fenti sorokat.  
És valóban: egész eddigi életünket úgy éltük, hogy mindig adódott valami, ami mi-
att aggódhattunk, nyugtalankodhattunk, félhettünk.  

Talán még az is az eszedbe juthat, hogy a félelem tulajdonképpen hasznos, hiszen 
megakadályozza, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyek ártalmunkra lehetnek.  

Félelmeink általában a múltban gyökereznek, vagy a jövőre kivetítve jelennek meg. 
Amikor jelen vagy bármilyen helyzetben, abban a pillanatban nincs félelem. Ha 
szemben állsz egy rablóval, akkor sem a jelen pillanattól félsz, hanem attól, amit el-
képzelsz, hogy mi fog történni a jövőben. A következő pillanatban, vagy egy perc 
múlva – ez már a jövő. Így tehát a félelem leblokkol, és nem tudsz a helyzetnek meg-
felelően helyesen cselekedni. Ugyanez érvényes minden más helyzetre is, amikor el-
önt a félelem érzése. 

A félelem ezért csak arra jó, hogy az ismerős, megszokott, kényelmes, komfortzónán 
belüli, változás nélküli helyzetekben tartson minket, és így abban akadályozzon 
meg, hogy igazán boldogan éljünk.  
Gondold most végig, és vedd észre, hogy ilyenkor valójában nem vagy valós ve-
szélyben, hanem csak őrülten keringenek az elmédben a gondolatok arról, hogy 
hányféle lehetséges módon keverednél bajba, ha megtennél valamit, amire vágysz.  

Tehát ez a félelem nem valós, hiszen csak a gondolataid generálják, miközben egy 
félelemmel teli, nemlétező jövőt vetítesz magad elé.  

A félelem végső soron mindig halálfélelem, akár megnevezem azt, akár nem. Egy 
ego generálta érzés, ami az ismeretlentől való félelmet jelenti. Legtöbben azt gondol-
ják, hogy a túlélés a legalapvetőbb ösztönünk. Valójában nem így van. Az emberiség 
alapvető ösztöne mindannyiunk valódi önmagának, azaz isteni mivoltának a kinyilvá-
nítása. Ha mindannyian erre az ösztönre hallgatnánk, a túlélésünk nem volna kétsé-
ges, szavatolt lenne a fennmaradásunk.  

A mi szavainkkal ezt színtiszta szeretetnek nevezzük. Azért mondom így, hogy a „mi 
szavainkkal”, mert a színtiszta, isteni szeretetet lehetetlen szavakba foglalni, mégis 
szükséges, hogy megértsük. Ez egy alapvető késztetést jelent, amiért az emberek 
hajlandóak berohanni egy lángoló épületbe, ha csecsemősírást hallanak, és nem 
menekülnek hanyatt homlok, minél távolabb. Ez az isteni mivolta ösztönzi az édes-
anyát, hogy fuldokló gyermekét kimentse a vízből, és csak a sikeres mentés után jut 
eszébe, hogy ő maga nem is tud úszni. Ugye Te is belátod, hogy az ilyen ösztönös 
cselekedetekre kevés az a szó, hogy „szeretet”. 

A most pillanatában, a valóban kritikus pillanatban, amikor meg kell hozni a leg-
sürgetőbb döntést, az emberek zömében nincs félelem, nem mérlegeli a túlélés esé-
lyeit. Csak a csecsemő keserves sírását, vagy gyermekének segélykiáltását hallja, és 
enged legbensőbb természetes ösztönzésének. Ezekben a pillanatokban érthetjük 



meg igazán, hogy semmiképp nem szűnünk meg létezni. Megértjük, hogy a szelle-
münk, a legbensőbb lényünk örökkön – örökké él, és a szívünk mélyén ezzel teljes 
mértékben tisztában is vagyunk, ezért tudunk a valódi veszélyben ösztönösen jól rea-
gálni. Nem szükséges azonban ilyen szélsőséges veszélyhelyzet ahhoz, hogy fel-
éledjen bennünk ez az ösztön. Ha gondolatainkkal nem a múltban, vagy jövőben ka-
landozunk, hanem megéljük a Most pillanatait, ha szeretetben élünk s száműzzük a 
félelmet, ez az Isten adta ösztön észrevétlenül vigyáz ránk. Talán megállsz egy pilla-
natra, hogy megcsodálj valamit, majd észreveszed, hogy ha tettél volna még egy lé-
pést, a fejedre zuhant volna valami. „Szerencsém volt” – mondanád, ha nem tudnád, 
hogy semmi nincs ok nélkül. Még egy pillanatnyi megtorpanás sem. 

Ezek az apró csodák jelen vannak az életedben, és ha nem veszed észre azt csak 
azt jelenti, hogy Te most éppen nem vagy jelen a saját életedben. 

Amikor megérted, hogy a szereteten kívül más nincs is, és amikor megtapasztalod, 
hogy a szeretettől elszakadni is lehetetlen, akkor végtelen béke és derű költözik az 
életedbe. Többé nem lesz kérdés, hogy életben maradsz -e, hanem csak az érdekel, 
hogyan élsz, legyen szó akár a következő ötven évről, akár a következő húsz percről.  

Ezért fontos a félelem helyett a szeretetre figyelni, és elmerülni biztonságot adó, 
ölelő karjaiban. 

A Csodák Tanítása (TSZ. Bevezetés: 6-8.) így ír erről:  
„E tanítás célja nem az, hogy megtanítson a szeretet értelmére, mert ez túlmutat 
mindazon, amit tanítani lehet. Ám célul tűzte ki, hogy eltávolítsa mindazt, ami meg-
akadályozza, hogy tudatára ébredj a szeretet jelenlétének, amely a te természetes 
örökséged. A szeretet ellentéte a félelem, de ami mindent magában foglal, annak 
nem létezhet ellentéte.” 

 

Ahogy a szeretetet tápláljuk magunkban, ezzel párhuzamosan nő a tudatosságunk 
is, hiszen a tudatosság az elménk egyik részét elfoglaló ego feletti hatalmunkra való 
ráébredés. Ezzel pedig rátérünk a tudatosságra. 

Miért fontos a tudatosodás? 

Mert ami most jelen van az életedben, csupán a jelenlegi állapotodban jelen 
lévő tudatosságod visszatükröződése, és csak a tudatosságod váltásával 
változtatható meg.   
 
Tehát abban az állapotban, abban a helyzetben, ami éppen most van jelen a 
tapasztalatodban – legyen szó akár az egészségről, párkapcsolatról, szülő-gyermek 
viszonyról, hivatásról, sikerekről, anyagi helyzetről stb. - az önmagadról a múltban és 
a jelenben alkotott elképzelésedet tükrözi. Ha tökéletesen elégedett vagy az 
életeddel, maradéktalanul boldog vagy, akkor azt az életet éled, aki valójában vagy. 
Elvileg nem is lenne szükség tovább a tudatosság fejlesztésére. Mivel azonban az 
egész életünk a fejlődésről szól, életünk végéig újabb kihívásokkal, változásokkal kell 
szembenéznünk, így ezekre is tovább kell tudatosodnunk, azaz szeretetünket ki kell 
terjesztenünk. 

Ám ha már most is valami zavart tapasztalsz életed bármely területén, és ezen 
változtatni szeretnél, az önmagadra való tudatosságodat most kell 
megváltoztatni.  



Ez azt jelenti, hogy az önmagadról alkotott elképzelés megváltoztatásával tudsz 
egyre nagyszerűbb elgondolásokat megjeleníteni az életedben. A megjelenítés 
(manifesztáció) azt jelenti, hogy megtapasztalod ezeknek az elképzeléseidnek az 
eredményeit a saját világodban. Egyszerűbben szólva megteremted magadnak azt, 
amilyennek szeretnéd az életedet élni. 

Nagyon fontos, hogy világosan megértsd, mi a tudatosság. A tudatosság az 
egyetlen valóság, magának az élet jelenségének első és egyetlen, mindent előidéző 
lényege, a „Vagyok”. Elképzelésem arról, hogy ki vagyok és milyen vagyok.   
Semmi sem létezik az ember számára, csak az, aminek tudatában van. Ezért a 
tudatossághoz kell fordulnia, mert ezen alapszik az élet jelenségeinek magyarázata. 
Ha elfogadjuk a mindent előidéző lényeg, a „Vagyok” gondolatát, abból az 
következik, hogy ennek az „ilyen, vagy olyan vagyok” énem fejlődése sosem 
eredményezhet olyat, ami tőle eltérő.  

Vagyis, ha ez a mindent előidéző lényeg a boldogság (boldog vagyok), akkor annak 
minden gyümölcse és megnyilvánulása szintén boldogság marad, ami kiterjed a 
végtelenbe. Ha ez az első, mindent előidéző lényeg a tudatosság, akkor minden 
gyümölcse és megnyilvánulása tudatosság marad.  

Mindaz, ami fizikai érzékszerveinkkel megfigyelhető - azaz látható, hallható, 
tapintható, ízlelhető, szagolható -, ugyanannak a dolognak a magasabb, vagy az 
alacsonyabb frekvenciájú formája, vagy változata. Más szavakkal, ha a 
tudatosságod az egyetlen valóság, akkor annak kell lennie az egyetlen lényegnek is. 
Következésképpen, ami számodra körülménynek, állapotnak és anyagi tárgynak 
tűnik, az valójában csak a saját tudatosságod terméke.  

Te és a környezeted nem tekinthető külön létezőnek. Te és a világod ebben a 
tekintetben egyek vagytok. A dolgok tárgyiasult megjelenésétől (minden fizikai 
érzékszerveiddel tapasztalható dologtól) egyéni belső világod központja, azaz 
tudatosságod felé kell fordulnod, ha valóban meg szeretnéd ismerni az élet 
jelenségeinek okait, és tudni akarod, hogyan használd fel ezt a tudást leg- 
merészebb álmaid megvalósításához.  

Életünk látszólagos ellentmondásai és ellentétei közepette kizárólag egyetlen alapelv 
munkál: a mindenkori tudatosságunk irányít. A különbözőség nem a mindent előidéző 
lényeg sokféleségéből adódik, hanem egyazon lényegnek (tudatosságnak) a 
változatos megjelenéséből: Anya vagyok a gyermekeimnek, vásárló vagyok a 
boltban, utas vagyok a buszon, járókelő vagyok az utcán …. és még sorolhatnám a 
végtelenségig, mégis e sokféle változatom szerepeit előidéző lényege a Vagyok. A 
jelenlegi tudatosságommal teremtem meg azt, hogy milyen anya vagyok, milyen 
vásárló, milyen utas, milyen járókelő stb. A jelenlegi tudatosságommal vagyok 
hatással – és beláthatatlan hatással – mindenkire, akivel kapcsolatba kerülök. Rajtuk 
keresztül pedig hatással vagyok önmagamra is, hiszen azt tapasztalom meg 
örömtelien, vagy fájdalmasan (mindenki engem tükröz vissza), aki én vagyok.   

A világnak nincs saját motivációja, ezért céltalanul mozogna, ha nem kellene 
megjelenítenie a te elképzeléseidet, az elméd előírásait. Az elméd pedig mindig 
aszerint formálódik, amit hiszel, és amit igaznak fogadsz el. Ez az egyszerű tény 
a magyarázata annak, hogy ahányan vagyunk – akár szűk családi körben is -, 
annyiféleképpen látjuk ugyanazon dolgokat, és éljük meg ugyanazon eseményeket. 
Mindenki felépíti a saját valóságát, mindenkinek igaza van, miközben ez az igazság 
csak illúzió, hiszen mindig változik.  



Az egészség, a gazdagság, a szépség és a zsenialitás nem megteremtve van, 
hanem megjelenítve az elme elrendezése által, azaz az önmagadról alkotott 
elképzelés által, amit nagyban befolyásol az ego. Az önmagadról alkotott elképzelés 
nem más, mint a saját hited, amit igaznak fogadsz el.  

Hogy mit fogadsz el igaznak, azt csakis az életedben bekövetkező eseményekre 
adott válaszreakcióid elfogulatlan megfigyelése révén tárhatod fel. A reakcióid 
felfedik hogyan élsz lélekben, és ahogy lélekben élsz, az határozza meg hogyan élsz 
a külső, látható világban. Ennek jelentősége a mindennapi életedben azonnal 
látható.  

A mindent előidéző lényeg alapvető természete a tudatosság. Tehát minden dolog 
végső lényege a tudatosság.   

 

Hogyan növelheted a tudatosságod? 

 

Első, és talán legfontosabb a tudatosság növelésére a  
Szándék: A tudatosság pontosan annyira képes kiterjeszteni, avagy összezsugorí-
tani önnön magát, mint amennyire te is rendelkezel a fejlődés és a depressziós ma-
gadba fordulás képességével is. Minden egyes pillanatban, mely megadatott neked, 
egyben a szabadság lehetőségének választását is birtoklod. 

A kristálytiszta szándék kinyilatkoztatása, vagy e kívánság imába foglalása („egyre 
tudatosabb és éberebb szeretnék lenni"), már önmagában elindítja a tudat kiterjedé-
sének folyamatát. A szándék arra, hogy életed minden területén tudatosabbá válj, 
önmagában olyan frekvenciára emel téged, ahol a körülötted létrejövő események, 
helyzetek támogatni fognak abban, hogy tapasztalataidban megjelenjen a tudatoso-
dás lehetősége.   

 

Elfogadás: Fogadj el mindent annak, ami. Elsősorban magad fogadd el olyannak, 
amilyen vagy, nézz szembe azokkal a tulajdonságaiddal, amit még magad előtt is 
eltitkolnál. Ha őszinte vagy magadhoz, rájössz, hogy Te is ugyanolyan ember vagy, 
mint mások, de itt is érvényes a mondás: könnyebb másban a szálkát észre venni, 
mint magunkban a szálfát. Minden, amit félsz elfogadni, csökkenti a tudatosságod.  

Fogadd el az igazságot magadról. Állj rá a mérlegre, és nézd meg, hány kiló vagy. 
Ne keress mentségeket. Fogadd el, hogy most annyi vagy, amit a mérleg mutat. Légy 
ennek tudatában, mert csak így vagy képes tudatosan változtatni, ha szükségesnek 
érzed.  

Beszélgess őszintén a társaddal a kapcsolatotokról. Ne sértődj meg, ne duzzogj és 
főleg vágj vissza, ne mondd azt, hogy „azért, mert te…. „ 
 
Minden esetben fogadd el a végeredményt, bármivel is nézel szembe. Persze itt nem 
csak arról van szó, hogy elfogadod, és egy bólintással nyugtázod a dolgot, majd a 
megismert tényeket gyorsan elfelejtve könnyedén tovább sétálsz. Nem, egyáltalán 
nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy tényleg elfogadod az igazságot. Elfoga-
dod és átgondolod, hogy mit is jelent ez neked. Megérted, hogy bármilyen érzésed 
merül fel az igazság kapcsán, az rendben van. Így elfogadod az igazsághoz fűződő 



érzéseidet is. Még akkor is, ha azok nem igazán vannak ínyedre. Légy rá tudatos, 
hogy a számodra kellemetlen érzést keltő dolgokban növelni tudd tudatosságodat. 

  

Őszinteség: Ha őszintének lenni kihívást jelent számodra, az valószínűleg azért van, 
mert önmagaddal sem vagy igazán őszinte. De jó, ha tudod, a hazugságok, amiket 
másoknak mondasz, csupán árnyékai azoknak, melyekkel magadat áltatod. Persze 
mindig van megoldás. Most is. Például jegyezd fel azokat a területeket, ahol képte-
lennek érzed magad a valódi őszinteségre.  
Nézz mélyen magadba, és próbáld meg felderíteni, hogy mi lehet hazugságaid valódi 
oka. Mitől félsz? Miért félsz attól? Rá fogsz jönni, hogy a kijelentett valótlansággal 
minden esetben olyan részeidet akarod elkendőzni, melyeket te magad nem akarsz 
igazán elfogadni. Azokkal a dolgokkal kapcsolatban ugyanis, melyeket teljes mérték-
ben elfogadunk, semmi szükségünk hazugságokra. 

Minél inkább képes vagy elfogadni és kimondani az igazságot, annál tudatosabbá 
válsz. Növeld tudatosságod szintjét úgy, hogy a valótlan legkisebb írmagját sem ha-
gyod megjelenni magadban. De engedd, hogy mindez fokozatosan történjen meg ve-
led! Ahogyan tudatosságod növekszik, úgy fog az igazi őszinteség is egyre könnyeb-
ben menni neked. 

Viszont mielőtt illúzióid lennének, elárulom: igen, lehetnek következményei annak, ha 
hazugságokról és fél igazságokról a teljes valóságra, a teljes őszinteségre váltasz. 
Talán lesz, aki eltávolodik tőled, de ne félj, legalább annyian lesznek, akik közelebb 
fognak kerülni hozzád. Az igazán tudatos emberek mind tudják, hogy kifizetődő az 
őszinteség. Soha ne sajnáld azokat, akik eltávolodnak tőled. Rájuk már nincs szük-
séged. Csak azért kellettek, hogy tükröt tartsanak hamis énednek. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy teljes mértékben elfogadod és értékeled önmagad, ez már egyáltalán 
nem fog számítani. 

A nyitott és őszinte létezés a tudatosság elengedhetetlen feltétele, őszinte, értékes 
kapcsolatokhoz, határtalan örömhöz, élvezethez vezet.  

Ez azért van, mert valójában sokkal könnyebb és stresszmentesebb igazán önma-
gunknak lenni, és ugyanezt megengedni másoknak is. 

  

Szeretet: A szeretet növeli a tudatosságot, a félelem csökkenti azt. 

 A szeretet határmezsgyét képez a nem tudatos és a tudatos létezés között. Addig, 
amíg a „nem tudatos oldalon" vagy, életed folyamatosan problémákba fog ütközni 
egészen addig, amíg a sarkadra nem állsz, és felelősséget nem vállalsz. Amint 
szembenézel a félelmeiddel, a félelmek köddé válnak és a korábbi akadályok lehető-
ségekké alakulnak. De ha mindig elfutsz a problémák elől, félelmeid egyre csak nö-
vekedni fognak. 

 „Nézz szembe a félelmeiddel!" Minél több félelmeddel nézel szembe, annál tudato-
sabb leszel. Amint ezt eléred, a szeretet belép a helyébe. A szeretet erőt ad, hogy 
szembenézz félelmeiddel, onnantól kezdve pedig már egyre kevesebb félelem alapú 
tapasztalatot vonzol majd az életedbe. És ez az, amiért a szeretet a tudatos és a 
„nem tudatos" létezés határmezsgyéje. A szeretet erőt ad neked ahhoz, hogy magad 
döntsd el, milyen tapasztalatok mentén szeretnél fejlődni ahelyett, hogy a sors kény-
szerítsen a változásra. 

 



Megbocsátás: A megbocsátás elsősorban rólunk, a saját békénk megtalálásáról 
szól – mert ez az, amit a harag igazán veszélyeztet. Te vagy az, aki haragszol. 

“Haragtartónak lenni olyan, mint forró szenet marokra fogni azzal a szándékkal, hogy 
valaki másra hajítjuk azt; mi fogunk elsőként megsérülni” – mondta egykor Buddha, 
pontosan kifejezve a megbocsátás valódi lényegét.  

Légy tudatában annak, hogy haragoddal nem annak ártasz, akire dühös vagy, ha-
nem saját magadnak, mert az a te testi-lelki egészségedet rombolja. A harag egy 
soha nem szűnő stresszhelyzetet teremt, amit az ego táplál. A harag és a szeretet 
nem fér össze egymással. Ahhoz, hogy tudatunk fejlődjön, meg kell tanulnunk meg-
bocsátani, elengedni a sérelmeinket. Tudatosan búcsút intünk a haragnak, a bosszú-
vágynak, a szégyennek, azoknak a nehéz érzéseknek, amik az ilyen kapcsolatban 
szerzett sérüléseket kísérik.  
A megbocsátás szükségességével szintén bővebben fogunk foglalkozni a következő 
kurzus során. 

 
Könyörületesség, együttérzés: a könyörületesség annak a vágya, hogy minden 
ember (a legnagyobb ellenségünk is!) megszabaduljon életének attól a részétől, ami 
számára szenvedést okoz. Ehhez elengedhetetlen, hogy megértsük és elfogadjuk 
embertársunk érzéseit. Ez talán könnyebben mehet akkor, ha mi magunk is hasonló 
megpróbáltatásokon megyünk/mentünk keresztül. De ha még sosem tapasztaltuk 
azt, amit mások átélnek, képzelőerőnk segítségével akkor is könnyen átérezhetjük, 
hogy mennyire rossz lehet nekik.  
 
Ezt a 14. Dalai Láma így fogalmazta meg: “A szeretet és könyörületesség nem luxus-
dolgok, hanem nélkülözhetetlenek. Nélkülük az emberiség nem képes a túlélésre.” 
 
Amikor problémákkal szembesülünk, és kapcsolatba léphetünk másokkal, könnyeb-
ben leszünk úrrá a problémák okozta szorongásunkon. Kevésbé érezzük magunkat 
elszigeteltnek, és magukra a gondokra is könnyebben találunk megoldást egy közös-
ségben. Kevesen születnek empatikus készséggel, viszont a legtöbb emberben ki le-
het fejleszteni. 
 
A könyörületességet csak bölcsességgel együtt jó kifejleszteni – hiszen nem árt tud-
nunk, hogy mi az, ami igazán hasznos másoknak. Például egy panaszáradat hallatán 
fel kell ismernünk, hogy az illető tényleg megfogadható tanácsot vár el tőlünk, vagy 
egyszerűen lételemének tekinti a panaszkodást. Vagy kölcsönt kérő ismerősünknek 
valóban azzal teszünk-e jót, ha adunk pénzt, ezzel is tovább növelve már meglévő 
adósságát.  
 
Ne felejtsük el, hogy mindenkinek külső és belső adottságai, és ezzel együtt külső és 
belső korlátjai is vannak. Hiába bontjuk le neki a külsőt, a belső adottságaival, korlá-
taival neki magának kell megküzdenie. Erre egy jó példa az, amikor egy ismerősünk 
rosszul érzi magát munkahelyén/kapcsolatában, és bár többen azt tanácsolják neki, 
hogy lépjen ki belőle, mert könnyedén találna másikat, ő mégsem tudja ezt megtenni. 
Helyette kitalál mindenféle racionálisnak tűnő indokot: “egy-két apróságot leszámítva 
nem is olyan rossz a helyzet” vagy “én nem vagyok ilyen típus” stb.  
Valójában azonban a belső korlátja – a szorongása – akadályozza meg abban, hogy 
lépjen. Ezért van szükség a tudatosságra, hogy képesek legyünk különbséget tenni a 
valódi racionális indok és a szorongás vagy egyéb érzelmek által kreált racionálisnak 
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tűnő indok között. Mert míg az első esetben van értelme az aktív segítségnyújtásnak, 
addig az utóbbinál csupán annyit tehetünk, hogy tudomásul vesszük és elfogadjuk a 
másik magyarázatát. 
 
Hogyan fejleszthetjük a könyörületességet? 
Ahogy írtam feljebb, annak ellenére, hogy nagyon kevés ember születik empátiával, 
a legtöbben ki tudják fejleszteni magukban, ha akarják. 
Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy először azokra az emberekre vagy egyéb 
élőlényekre koncentrálunk, akikkel közvetlenül is kapcsolatban vagyunk. Majd pedig 
fokozatosan kiterjesztjük másokra is: azokra, akiket szeretünk, azokra, akik idegenek 
számunkra és azokra is, akiket egyáltalán nem kedvelünk. A legvégén pedig az 
egész világ minden érző lényére megpróbálunk könyörületességgel és empátiával 
gondolni – beleértve az egereket, csótányokat és legyeket is. 
 
A könyörületesség mindenkire való kiterjesztése elsősorban azért elengedhetetlen, 
mert az emberek elsöprő többsége szelektív látásmóddal rendelkezik: leginkább csak 
a neki kedves vagy a hozzá közel álló lények iránt mutat empátiát, akár emberre gon-
dol, akár állatra. Holott a Föld minden érző lénye egyformán szeretne szenvedés-
mentes életet élni, legyen szó egy bálnavadászról vagy kullancsról. Amíg ezen a sze-
lektív látásmódon nem tudunk felülemelkedni, addig a könyörületesség, empátia gya-
korlatba való átültetése sem fog sikerülni. Akkor éppen olyan haszontalan marad, 
mint az a fajta „pozitív gondolatok”, amit hiába gyakorlunk minden áldott nap, hiába 
lájkoljuk a facebookon, ha a való életben képtelenek vagyunk alkalmazni. 

A könyörületesség a feltétel nélküli szeretet alapja. A feltétel nélküli szeretet pe-
dig nem más, mint a Mindenséggel, a minden létezővel való összetartozás tudatos-
sága. Érzed a kapcsolatot önmagaddal? Érzed, hogy összetartozol másokkal? Tu-
dod, hogy egy vagy minden élőlénnyel? Valójában egy vagy mindennel, ami csak lé-
tezik? 

 

Vágyakozás: Amikor tudatában vagy annak, hogy mi az, amire igazán vágysz, olyan 
formában, mint mikor valós célokat tűzöl ki magad elé, minden esetben megemeled 
tudatosságod szintjét. A tisztánlátás fókuszálja elmédet és erőt ad ahhoz, hogy saját 
ügyedben megfelelően járj el. Ezt a hatást csak akkor érezheted igazán, amikor va-
lami olyan dologra gondolsz, amit tiszta szívből szeretnél. 

Ellenben, ha vágyakozásod tárgya nem letisztult, akkor tudatod összekuszálódik, 
gondolataid szétszóródnak és irányíthatatlanok lesznek. Ilyenkor nem csinálsz mást, 
mint hasztalanul pörgeted agyadban a fogaskerekeket. Persze mind hiába. 

Tégy azért, hogy letisztuljon az, amire igazán vágysz! És tudatosságod növekedni 
fog. 

 
Figyelem: A koncentrációs képességed fejlesztése egyben a tudatosságodat is nö-
veli. A lehetetlennek tűnő dolgok is lehetségesek úgy, hogy közben teljes, egész fi-
gyelmedet a folyamatra fordítod! Figyeld meg, mi történik! De abban a pillanatban, 
ahogy megengeded, hogy az elmédbe zavaró gondolatok férkőzzenek, tudatosságod 
azonnal csökkenni fog. A zavaros elme ugyanis elveszti minden erejét. 



A meditáció kiváló gyakorlás a koncentráció és a figyelem fejlesztésére. Ülj nyugod-
tan, lélegezz mélyeket és figyelmedet fókuszáld arra, hogy elmédből kizárd a ka-
vargó gondolatokat. Ez a tanulási folyamat igen egyszerű, de a mesterré váláshoz ta-
lán egy élet sem elegendő. 

 

Tudás: Ismerd meg önmagad, aki valójában vagy! Azt a bizonyos Vagyok-ot, amiről 
feljebb már írtam. Gondold végig az életedet és készíts feljegyzéseket gondolataid-
ról! Tegyél fel olyan kérdéseket magadnak, amelyekre nem tudod a választ!  
Mondd ki nyugodtan: „Nem tudom”. Indulj el a válaszok megkeresésére! Nézz szét 
magad körül is és legyél olyan, mint a szivacs: szívd magadba a tudást! Viseltess 
környezeted iránt kellő kíváncsisággal és csodálattal! Tanulmányozd, kísérletezz vele 
és tanulj mindenből.  

Próbáld meg minél pontosabban megérteni a valóságot és keresd meg benne a saját 
helyedet! Minél pontosabban és hitelesebben látod a valóságot, annál tudatosabb le-
szel. 

A Csodák Tanítása azt mondja, hogy mindannyian folyamatosan tanítók és tanulók 
vagyunk egyszerre. Mindannyian tanítjuk azt, amit aztán megtanulunk.  
Az igazi tudás akkor lesz a mienk, ha tanítjuk. Persze itt ne a hagyományos érte-
lembe vett tanító – tanuló viszonyban lévő oktatást értsd. A Csodák Tanítása szerint 
szavak nélkül, minden megnyilvánulásunkkal, viselkedésünkkel, helyzetekre adott re-
akciónkkal, az élethez való hozzáállásunkkal példát mutatunk, azaz „tanítjuk” a kör-
nyezetünket, és mivel ez visszatükröződik ránk, a szó szoros értelmében azzá vá-
lunk, amit tanítunk. Ez a folyamat azonban bővebb magyarázatot igényel, ezért – mi-
vel terveim szerint a következő kurzusban már rátérünk a Csodák Tanításának való-
ban csodákat eredményező útmutatására – ezt ott majd részletesen ki fogjuk tár-
gyalni. Feltéve, ha továbbra is velem tartasz. 

  

Értelem: A logikus gondolkodás a tudatosság hatékony eszköze, de csak akkor, ha 
megfelelően alkalmazod. Rendszert és lényeget kölcsönöz a gondolatoknak. A logika 
lehetőségében rejlő legnagyobb csapda azonban az, hogy képesek vagyunk-e távol 
tartani magunkat a téves feltevésektől. Egyetlenegy téves feltevés képes egy egész 
életnyi logikus következtetést eltéríteni a valós irányból. Kérdőjelezz meg minden hie-
delmedet és soha ne legyél bizonyos azokban a dolgokban, amelyek láthatóan inga-
tag lábakon állnak. Merd azt mondani itt is, hogy „nem tudom”, és kanyarodj vissza a 
tudáshoz. Indulj el a válaszok megkeresésére! 

 

Tudatos emberek társasága: Keresd az olyan emberek társaságát, akikről úgy ér-
zed, hogy tudatossági szintjük a tiednél magasabb! Beszélgess velük, kérdezz tőlük 
és élvezd jelenlétüket! Engedd, hogy ötleteik és tudatosságuk hatással legyen a ti-
édre. Észre fogod venni, hogy általuk te is nyitottabb és tudatosabb leszel. Őszin-
tébb, bátrabb és könyörületesebb.  

Töltődj fel általuk energiával, mert elkerülhetetlen, hogy náladnál kevésbé tudatos 
emberekkel is töltsd az idődet. Sőt, a tudatos embereknek ez alapvető feladatuk.  
Emlékezz arra, amit a tanítás – tanulásról írtam. Lehetetlen megtanulnod, ha nem ta-
nítod. Mutass példát önmagad életéből, és minél többet gyakorlod ezt, annál inkább 
a sajátoddá válik. 



Igyekezz hát megtalálni az egyensúlyt abban, hogy kivel töltöd idődet. A tudatos em-
berek társasága ugyanis a te tudatossági szintedre lesz emelő hatással, az alacso-
nyabb tudatossági szinten lévők számára viszont te jelentheted a segítséget. Tanulj 
azoktól, akik nálad tudatosabbak és segíts azokon, akik nálad kevésbé éberek. Mert 
hiába kapod meg az emelő hatást, csak akkor vagy képes emelkedni, ha másokat 
felemelsz. Ezen a módon tudod a legnagyobb jót szolgálni, s a tudatosságot min-
denhol és mindenhova kiterjeszteni. 

  

Energia: Vigyázz a fizikai testedre, ugyanis ez az elsődleges kapcsolódási felületed 
a földi világgal. Az energia az, ami az áramlást biztosítja neked az élettel telt létezés 
tapasztalat folyamában. Energia nélkül azonban a tudatosság éhezik. Ezért étkezz 
úgy, hogy figyelemmel vagy arra, amit elfogyasztasz! Mozogj úgy, hogy figyelsz arra, 
hogy mozgásod milyen hatást gyakorol a testedre és az elmédre! Mielőtt bármilyen 
anyagot a testedbe juttatnál, vedd számba annak hatásait energiáidra! Ne csak rö-
vidtávon, hosszútávon is! Minden esetben kérdezd meg magadtól: „ez a dolog ener-
giával tölt fel engem vagy megbetegít?"  

   

Végül pedig el kell mondanom, hogy a szabad akarat jogán a lehetőséged továbbra 
is megvan arra, hogy bármikor csökkentsd tudatosságod szintjét. Habár nem való-
színű, hogy önszántadból ezt az utat fogod választani, áttételesen mégis tudatossá-
god csökkenését éred el azzal, ha a fentebb említett lépések bármelyikében nem 
jársz el bölcsen. Azzal, hogy úgy döntesz, bizonyos emberekhez szeretetlenül viszo-
nyulsz, vagy annak az egyetlen embernek nem bocsátasz meg (mindenkinek, de 
neki nem, mert…), hogy átadod magad félelmeidnek, hogy cselekedeteidet a kegyet-
lenség hatja át, hogy valaki iránt közönyös maradsz stb., mind-mind azt fogják ered-
ményezni, hogy tudatossági szinted csökkenni fog. És ennek következményeként 
életedben megkezdődik egy folyamat, melynek során még több haragot, félelmet, ke-
gyetlenséget, közönyt stb., vonzol magadhoz. 

 

Ne feledd:  

Minden pillanatban, minden egyes gondolatod  

vagy tudatosságod növelését, vagy annak csökkenését szolgálja.  

Semleges gondolatok nem léteznek.  

Hogy milyen gondolatok uralják elmédet, az a te döntésed.  

Válassz bölcsen! 

 

 
Kívánom, hogy gazdagítsd a fizikailag és lelkileg is gyógyultak listáját, és töltsd meg 
életed egészséggel, szeretettel és boldogsággal önmagad és mások javára! 

 

Isten áldása kísérje utadat! 

Szeretettel: Ágnes 

 


