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Ha az utóbbi években zajló, minden külső változás ellenére is jól akarod érezni magad 
a bőrödben, akkor olyan belső alapokat kell felépítened magadban, amelyek szilárdan 
megtartanak saját hitedben, bármi is történjék. Egyre nyilvánvalóbb mindenki szá-
mára, hogy az életünket, boldogságunkat nem alapozhatjuk semmiféle külső körül-
ményre.  

Ha a külvilág eseményeinek megváltozásától, más emberektől, vagy bizonyos helyze-
tek létrejöttétől várjuk, hogy elhozzák számunkra a boldogságot, akkor csalódnunk 
kell. Ez soha nem is volt így, most azonban teljesen nyilvánvalóvá is válhatott a Te 
számodra is, hogy a boldogsághoz szükséges alapok nem kívül, hanem bennünk, be-
lül vannak.  

Belső erőnk felismeréséhez pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy befelé tekint-
sünk és életünket rábízzuk arra az energiára, ami létrehozta, és fenntartja magát az 
Életet. Mert az Élet él, és élni fog akkor is, ha mi emberek félelemmel telve, továbbra 
is átadva az irányítást az egonak, ebbe belepusztulunk.  
 
 

„Ami valós, azt semmi nem fenyegeti, ami valótlan, az nem létezik. 
Ebben rejlik Isten békéje” 

 

Ezzel kezdődik a Csodák tanítása, alapvető különbséget téve valós és valótlan, azaz 
a tudás és az érzékelés között. Ez a mondat olyannyira összefoglalja a Csodák 
Tanításának lényegét, hogyha mindenki megértené, nem lenne szükség magára a 
tanításra.  

Ebben rejlik az én békém is. Ebben rejlik az „ÉN békéje”, ahogy Dr. Ihaleakala Hew 
Len a Ho’oponopono tanításában megfogalmazta. 
Nem a „kis én”, mint Molnár Ági, vagy nem te, akinek testként képzeled magad, ha-
nem a mindannyiunkban jelen lévő ÉN.   
 
A tudás maga az igazság, amely megváltoztathatatlan, és minden ellentmon-
dástól mentes. Ami valós, az az érzékszerveinkkel nem felfogható világ. A valóságot 
nem láthatjuk, nem hallhatjuk fizikai testünkben lévő szemeinkkel, füleinkkel. Éppen 
ezért talán nem is tudunk arról, hogy létezik, mert a megszokott állapotunkban nem 
látható, hallható, nem tapintható, nem érzékelünk semmilyen módon.  
 
A valóságot megérzésünkkel, zakatoló elménk elcsendesítése következtében létre-
jövő belső látásunkkal, hallásunkkal érzékeljük. Az a valóság, ahol a szellemi lényünk 
lakozik, és ahol csak szeretet van. Ez pedig nem egy hely, hanem egy tudatállapot, 
ahová lehetséges megérkezni. Ez az, ami valós, és ez az, amit semmi nem fenyeget-
het. Ennek az állapotnak nem lehet baja, nem érheti semmiféle támadás, semmi nem 
lehet rá ártalmas hatással, mert nem is itt, az illúziók világában létezik.  
Mégis – akárcsak egyetlen szikra erejéig – ott lakozik mindenkiben. Nem kell különle-
ges képesség ahhoz, hogy a valóság szikráját lángra lobbantsuk. Amikor megismer-
jük a valóságnak akár csak egy icipici részecskéjét is, többé nem vágyunk arra, hogy 
a valótlant istenítsük.  
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Mi a valótlan? 
Minden olyan gondolatunk, ami ítélkezés, ami a jó és a rossz mentén osztályozza az 
dolgokat. Hiszen mi jó és mi rossz? Lehet, hogy nekem jó az, ami neked rossz? Nem 
lehet valóság az, ami az egyik embernek ilyen, a másiknak olyan. Valótlan minden 
ítéletünk és az ítéleteink okozzák bennünk a félelmet, a bűntudatot. Ezek olyan dol-
gok, amelyek a valóságban nem léteznek, csak a fejünkben, a gondolatainkban, az 
illúziók világában. 
 
A valóságot megláthatjuk és megtapasztalhatjuk önmagunkban, és mindenhol ma-
gunk körül, ha figyelmen kívül hagyjuk az illúziókat.  
 
„Elgondolkodtál – e már azon, hogy milyen is valójában a világ; hogy milyen lenne, 
ha boldog szemmel néznéd? Az általad látott világ nem más, mint az önmagadról 
alkotott ítéleted tükörképe. Ez a világ nem létezik. Az ítélkezés azonban ítéletet 
mond fölötte, és valódivá teszi. 

Ez hát az általad látott világ: egy önmagadról, önmagad által alkotott ítélet. Az ego 
gondosan őrzi ezt az önmagadról alkotott, beteges képet, mert ez az ego képe, 
amelyet szeret, és amelyet kihelyezett a rajtad kívül létező világba. És amíg azt 
hiszed, hogy ez a kép rajtad kívül létezik, és ki vagy szolgáltatva neki, addig bizony 
igazodnod kell ehhez a világhoz. És ez a világ bizony kegyetlen, és ha rajtad kívül 
létezne, valóban lenne mitől rettegned. 

Ám te tetted e világot könyörtelenné, és ha most úgy tűnik, hogy a kegyetlenség néz 
vissza rád, bizony változtathatsz ezen.” 
(Csodák Tanítása TSZ 20.III.5.) 

A fenti idézet elég szigorúan hangzik, ám ez az igazság. Ezért van az, hogy ahányan 
vagyunk, annyiféleképpen látjuk a világot. Ezért nincs egyetértés és béke családon 
belül és kívül, emberek, nemzetek életében. Talán most még nehéz megérteni, 
hiszen bővebb kifejtést igényel, de az Önismereti tréningünk 3. sorozatában ezzel is 
foglalkozunk majd, ha továbbra is velem tartasz.   

 
Különböző tanításokban biztosan találkoztál már azzal a mondattal, hogy „nem kell 
semmit tenned”, és minden vágyad teljesül. Ez nem azt jelenti, hogy ülök a fotelben 
és várom, hogy számba repüljön a sült galamb, ahogy a közmondás mondja.  

Életünk legfontosabb feladata és legnehezebb kihívása, igazi próbatétele, hogy 
sorsunkat Isten kezébe adjuk. De semmi más nem ad olyan békét, és nyugalmat, 
mint amikor történik valami az életünkben, és rádöbbenünk, hogy a saját erőnk már 
kevés a nehéz időszak átvészeléséhez. Amikor elengedünk mindent, és hagyjuk, 
hogy történjen, ami történik. Ilyenkor nem biztos, hogy gondolsz is arra, hogy most a 
sorsod alakulását Isten kezébe adtad, de valójában ennyi történt. Elengedted a 
problémát, és megengeded, hogy megoldódjon. Nem is szükséges ennél több, az 
érzéseidnek nagyobb súlya van, mint a kimondott szavaknak.  
 

Természetesen ugyanezt megteheted egy imába, fohászba foglalva is. Én, aki 
számtalanszor bizonyságot kaptam már az ima működésére, közvetlenül Istenhez 
címezem a segítségkérésemet. Mivel tudom, hogy működik, ezért nem is 
problémázom tovább rajta, elengedem és hagyom, hogy megoldódjon. 



A mi erőnk véges, Isten ereje végeérhetetlen. Ha pedig elég tudatos vagy a szellemi 
világra, és problémáid közepette eszedbe jut, hogy Istenhez fordulj, semmi más nem 
kell, csak egy rövid ima, ami átsegít: Legyen meg a Te akaratod! A Tiéd Istenem, 
nem az enyém! 

Vajon miért félünk annyira Isten kezébe tenni a sorsunkat? 

Imádkozunk hozzá, kérdéseket teszünk fel, és szeretnénk, ha útmutatást adna, de 
félünk követni a tanácsát, a saját fejünk után megyünk.  
Azért, mert akkor azt kellene mondanunk: „Elfogadom az utat Uram, amit kijelöltél 
számomra. Hiszem, hogy adsz hozzá erőt, hogy megbirkózzam vele.”  
 
Ezen hitem mentén szeretettel megteszem, amit tennem kell. Nincs bennem félelem, 
hisz tudom, hogy Isten segítségét élvezem, bármi is történjék.  

„Az ima egy mesterkulcs. Egy kulcs illeszkedhet egy ház ajtajába, de amikor minden 
ajtóba illeszkedik, mesterkulcsnak nevezzük. Az imádság pontosan ilyen kulcs az 
összes földi problémához.”  (Neville Goddard) 

Ha eddig nem tetted volna, azt javaslom, próbáld ki. Az én életem megváltoztatta a 
mindennapi – vagy akár naponta többszöri - imádság, mégpedig az az ima, amiben a 
saját szavaimmal megfogalmazott, a saját élethelyzetemben felmerült kérdésekre 
kérek választ, vagy megoldást. A parádés szavakba ágyazott ima és annak hiábavaló 
ismételgetése távol esik az én imáimtól.  

A saját szavakkal elmondott ima nyugalmat, szellemi békét és áhítatot, az imában 
megfogalmazott mondatokba való teljes beleélést igényel. Ezen kívül töretlen hitet, 
hogy imám meghallgattatik. Éppen ezért ugyanazt nem mondom el többször, nem 
ismételgetem és nem vagyok türelmetlen. Tudom, hogy kérésem a megfelelő időben 
és a megfelelő módon teljesül. Talán azonnal, talán később, de teljesül. Akkor, amikor 
minden körülmény összerendeződik ahhoz, hogy kérésem teljesülése minden 
résztvevő számára a lehető legjobb legyen. Soha nem csalódtam ebben.  

Az imádság közben olykor használt szertartások nem erősítik az ima erejét. Amikor 
használjuk, az arra való, hogy megteremtsük az ünnepélyesség légkörét. Segítség 
lehet abban, hogy a szertartásra való felkészülés közben elcsendesedjünk és 
ráhangolódjunk érzéseinkkel is az isteni energiákra. Különösen hasznos lehet ezért a 
szertartás azoknak, akik most kezdik az imádkozást.  

Azok, akik gyakorolják az imádságot és ragaszkodnak különféle szertartáshoz, 
gyakran nem ismerik azokat a törvényeket, amelyek irányítják az ima energiáját.  A 
kapott eredményeket a szertartásoknak tulajdonítják, és félreértik az ima működését. 
Az imádság lényege, hogy a hitet áthassa az az aktív tulajdonság, az a mindent 
elsöprő vágy, ami csak az emberi érzésben van jelen, amellyel önmagában az ima 
nem rendelkezik.  

Isten segít, vagy az Istenbe vetett hit? 
 
Tény és való, hogy a dolgok alakulásában nem látod a fizikai szemeddel Isten segít-
ségét, nem hallod a füleddel a hangját, ami vezet hogyan cselekedj, emiatt akár azt 
is mondhatod, hogy „Isten nem segített, én tettem mindent”. Látszólag ez így is van. 
Ugyanakkor olyasmit teszel, vagy mondasz, amit eddig nem tettél, nem mondtál. Ez 
bizonyos, hiszen ahogy eddig csináltad, amit eddig mondtál, az vezetett el oda, ahol 



tartasz, az a kellemetlen érzés, tehetetlenség vezetett oda, hogy Istentől kérj segítsé-
get. Isten pedig úgy segít, hogy a háttérben marad, miközben rajtad keresztül és az 
összes többi résztvevő gondolatain keresztül nyilvánítja meg segítségét.  
 
Gondolatainkkal teremtjük meg valóságunkat, ennek ékes bizonyítéka ez a hétközna-
pokból merített történet, ami egy átlagos, egymással zsörtölődő házaspárról szól. A 
történetet Vlagyimir Megre egyik Anasztáziáról szóló könyvében olvastam. Anasztá-
zia az író Megrén keresztül igyekszik megértetni a külvilággal ezen a történeten ke-
resztül, hogyan segít Isten, ha kérjük.  
 
„Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy férfi és egy nő. A nőt Jelenának, a férfit Iván-
nak hívták. A férfi, amikor megjött a munkából, a fotelba a TV elé telepedett és hozzá 
fogott újságot olvasni. Felesége, Jelena, vacsorát főzött. Férje elé helyezte a vacso-
rát és közben morgolódott, hogy férje a ház körül semmit sem tesz, ráadásul keveset 
is keres...  
Ivánt idegesítette felesége dohogása, de nem válaszolt neki durván, csak magában 
gondolta: „Ő maga is egy lompos banya, mégis neki áll feljebb! Bezzeg, amikor fele-
ségül vettem, mennyire más volt — szép is, kedves is!". 
 
Történt egyszer, hogy zsörtölődő felesége unszolására Iván a tévé elől kelletlenül fel-
tápászkodott és kivitte a szemetet az udvarra. Visszafelé jövet megállt a ház ajtaja 
előtt s gondolatban imigyen fordult Istenhez:  
— Istenem, ó, én Istenem! De félre sikerült az én életem! Hát így kell már énnekem 
élnem egészen halálomig, egy ilyen morgó, ráadásul ronda nőszemély oldalán? Nem 
élet ez! Maga a kínszenvedés!  
 
S ekkor Iván hirtelen meghallotta Isten halk szavát:  
— Tudnék én, Fiam, a te gondjaidon segíteni: adhatnék én neked feleségnek gyö-
nyörűséges Istennőt is, ám sorsod ily hirtelen változásának láttán a szomszédok rög-
vest ámuldoznának. Tudod mit! Tegyük helyre a dolgokat inkább imigyen: én inkább 
a te mostani feleségedet kezdem javítgatni, beléje egy Istennő szellemét helyezem, s 
megreparálgatom majd külsejét is. De azért jól vésd lelkedbe, ha Istennővel akarsz 
élni, hozzá bizony tenmagadnak is méltóvá kell válnod!  
 
— Köszönöm, Istenem! Egy Istennőért életét bármely férfiember hajlandó volna meg-
változtatni. Csak annyit mondj még meg azért, hogy mikor látsz hozzá asszonyomból 
Istennőt teremteni?  
— Egy picit változtatok rajta már most, azonnal. Majd folyamatosan percről percre to-
vább javítgatom...  
 
Bement Iván a házba, visszaült fotelébe, kezébe vette az újságot, a tévét is bekap-
csolta. De bizony olvasni már nem tudott, filmet se nézni. Ugyan, hogy is tudta volna 
magát tovább türtőztetni! Kíváncsi volt, vajon változik-e már az asszony, legalább egy 
icipicit? Felállt hát, kinyitotta a konyhaajtót, vállal az ajtófélfának támaszkodott, s fi-
gyelmesen nézegetni kezdte feleségét. Felesége háttal állt hozzá, az edényt moso-
gatta vacsora után. Jelena hirtelen megérezte férje pillantását és az ajtó felé fordult. 
Tekintetük találkozott.  
 
Nézegette Iván a feleségét és így gondolkodott: „Hát bizony, nem látok én rajta 
semmi változást!"  



Jelena - mit sem sejtve - látva férje különös figyelmét, sebtiben megigazgatta haját, 
arcát pír öntötte el, majd megkérdezte:  
— Mi van, Iván, mi lelt, hogy így nézel rám?  
 
Nem tudott erre Iván mit felelni, ezért zavarában, hogy hamarjában mondjon valamit, 
így szólt:  
— Segítenék én tenéked, hallod, elmosogatni, esetleg... Valamiért arra gondoltam, 
hogy éppenséggel, miért is ne...  
— Elmosogatni? Te? Segítenél nekem? — kérdezett vissza meglepetten felesége, s 
levette piszkos kötényét — Hiszen már el is mosogattam!  
 
„Hihetetlen, mily gyorsan, szinte itt azonnal, szemem láttára változik! - fordult meg 
Iván fejében - Nicsak, hogy megjavult máris!" Elkezdte hát az edényt törölgetni. Más-
nap Iván munkából rögvest egyenesen hazafelé sietett. Alig várta, hogy láthassa, ho-
gyan változtatják Istennővé az ó házsártos feleségét. „De, ha máris sok minden vált 
benne istennőivé? Én, pedig még úgy, mint korábban, sehogy sem változtam. Azért 
veszek mindenesetre egy csokor virágot, nehogy egy Istennő előtt kelljen szégyen-
keznem."  
 
Kinyílott a ház ajtaja, s zavarba jött Iván, szinte elkábult a látványtól. Előtte ugyanis 
Jelena állt ünnepi ruhájában! Abban, amit egy évvel ezelőtt éppen ó vett neki. Frizu-
rája gondosan elkészítve, hajában szalag. Iván zavarban volt és kissé ügyetlenül, 
szemét róla le nem véve nyújtotta át neki a virágot. Jelena átvette a virágot, felsóhaj-
tott, lesütötte szempilláit és elpirult. „Ó, de gyönyörűek az Istennők szempillái! Mily 
jámbor a természetük! Mily rendkívüli lelki szépségük és küllemük!" – gondolta Iván. 
 
S most, Iván is, mintha rajta lett volna a sor, sóhajtott egyet, midőn megpillantotta a 
megterített asztalt az ünnepi étkészlettel, ahol két gyertya égett, két pohár és Isteni 
illatokat árasztó étel állt. Amikor az asztalhoz ült, szembe vele felesége Jelena is le-
ült, de hirtelen felugrott s így szólt:  
- Bocsáss meg, elfelejtettem neked bekapcsolni a TV-t! Itt meg, nézd, friss újság! Ne-
ked hoztam.  
 
- Nem kell a TV, újságot olvasni sincs kedvem, amúgy is mindig ugyanazt írja mind - 
mondta Iván őszintén -, hanem inkább arról mesélj, hogy szeretnéd eltölteni a szom-
batot, a holnapot?  
A teljesen elnémult Jelena egy pillanat múlva visszakérdezett: - És te?  
 
- Sikerült - véletlenül - két jegyet vennem a színházba. De azért napközben, esetleg, 
szívesen elmennél nézelődni a boltokba? Ha már egyszer színházba kell mennünk, 
akkor be kellene ugranunk a városba is, hogy színházba illő ruhát vegyünk neked.  
 
Iván majdnem elszólta magát, már-már azt mondta: „istennőhöz illő ruhát", s erre za-
varba jött, Jelenára pillantott, majd ismét sóhajtott egy jókorát. Előtte, az asztalnál 
egy Istennő ült. Az Istennő arca ragyogott a boldogságtól, szemei is csillogtak. A mo-
soly titkolt kérdést rejtett. „Ó, Istenem, milyen szépek is mind az Istennők! De ha nap, 
mint nap egyre jobbá válik, akkor ugyan képes leszek-e én egy Istennőhöz méltóvá 
válni? - ötlött föl Ivánban és ekkor hirtelen, mint villám, hasított belé a gondolat: Sike-
rülnie kell! Sikerülnie, amíg oldalamon egy Istennő áll!  
 



Meg kell kérnem, ha kell, rá kell bírnom, hogy gyermeket szüljön nekem. A gyermek 
tőlem és egy gyönyörű szép Istennőtől lesz."  
 
- Mire gondolsz, Iván, gondterhelt az arcod, vagy ideges vagy tán? - kérdezte Jelena 
férjét.  
Izgatottan, mintha tűkön ült volna Iván, mert nem tudta, hogyan mondja el titkos óha-
ját. De hát nem vicc az - egy istennőtől gyermeket kérni?! Ilyen ajándékot neki Isten 
ígérni bizony nem ígért. Nem tudta hát Iván, hogyan is mondja el kérését, s felállt, uj-
jai között az asztalabroszt sodorva, kivörösödve kibökte:  
- Nem is tudom... Esetleg... Hát, én, tudod... azt akartam mondani... Már régen... 
Igen, én gyermeket akarok tőled, szépséges Istennő!  
 
Jelena férjéhez, Ivánhoz lépett. Szeretettel csordultig teli szeméből a boldogság 
könnycseppje buggyant ki, s gördült végig arcán. Kezét Iván vállára helyezte, s forró 
leheletével lángra lobbantotta őt. „Ó, micsoda éjszaka volt az! Ó, micsoda reggel! Mi-
csoda nap! Ó, mily szép is az élet egy Istennő oldalán!" - gondolta Iván, midőn máso-
dik unokáját öltöztette, hogy sétálni vigye. 
 

*** 
 
- Ebből a példázatból, Vlagyimir, mit értettél meg? – kérdezte Anasztázia. 
- Mindent. Isten nem segített Ivánnak. Csak gondolta, hogy Isten hangját hallja. Iván 
saját gondolatával formált feleségéből Istennőt.  
 
- Pontosan, így van: Iván gondolatával hozta létre saját boldogságát. Feleségéből Is-
tennőt alkotva maga is megváltozott. Ám Isten mégiscsak segített Ivánnak.  
 
- Mikor? - Még akkor, amikor mindenkinek mindent megadott, amikor az ember te-
remtését fontolgatta. S a megteremtettek között az elsőnek ezt el is magyarázta. Em-
lékezz csak vissza Isten szavaira a „Teremtés" könyvből: „Fiam, vég nélküli vagy, 
örök vagy. Benned élnek a Te teremtői vágyaid." E szavak, Vlagyimir, mind a mai na-
pig érvényesek. 
 
A teremtői vágyak ott élnek minden emberben. A kérdés csak az, hogy e vá-
gyak merre irányulnak, s az Ő Földön élő fiaiban és leányaiban milyen erős ma 
a gondolat és annak energiája.” 
 
(Vlagyimir Megre: Az Élet energiája (Anasztázia 7. könyv) 
 

*** 
 

Ezzel elérkeztünk önismereti kurzusunk harmadik hónapjának végéhez.  
 
Időközben a csoport régebbi tagjaival átléptünk egy következő periódusba, mivel 
egyre sürgetőbb volt a kérés azoktól, akik figyelemmel kísérik munkásságom, hogy 
legyen folytatás. Ez a folytatás azonban az eddigiektől eltérő, mivel az események 



rendkívül felgyorsultak, nem húzhatjuk az időt. 
 
 
Ha az utóbbi időszakban zajló felgyorsult külső változás ellenére is jól akarjuk érezni 
magunkat a bőrünkben, akkor olyan belső alapokat kell felépítenünk magunkban, 
amelyek szilárdan megtartanak saját hitünkben, bármi is történjék a világban. 
Erősnek kell lennünk, hinni önmagunkban, saját teremtő erőnkben, csak így érhetjük 
el, hogy ne ragadjon magával a félelem és a pánik. Egyre nyilvánvalóbb mindenki 
számára, hogy az életünket, boldogságunkat nem alapozhatjuk semmiféle külső kö-
rülményre. 
 
 Szándékom és legfontosabb célom rávilágítani arra, hogy a fizikai világban eltöltött 
életünk minőségének meghatározója a szellemünk, a gondolkodásunk.  
 
Ebben tudok segíteni neked a következő hónapban, ha szeretnél újra velem tartani. 
Ha úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy valaki bátorítson, lélekben átöleljen, 
felemeljen és megtartson, akkor kérlek kattints ide:  Önismeret - A teremtés művé-
szete 
  
Ha rákattintással nem nyílik meg az oldal, másold be a böngésződbe ezt a címsort: 
 
https://kristalyinfo.hu/onismeret-valj-a-vilagod-tudatos-teremtojeve/ 
  
 
Hálásan köszönöm, hogy ebben a három hónapban követtél engem, és örömmel tölt 
el, ha továbbra is megtisztelsz azzal, hogy velem tartasz! 
 

Szeretettel kívánok jó egészséget és minden jót! 

Isten áldása kísérje utadat! 

Ágnes 
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