
Önismereti Képzési Rendszer – menedék a léleknek 

 

A leghatalmasabb erő: az önkontroll. A vízgőz hatalmas dolgokra képes, ha nyomás alatt 

tartod, és nem engeded, hogy egy kis lukon elillanjon. Ehhez hasonlóan saját erőd is 

összpontosítva, szabályozva a leghatékonyabb. 

Az önszabályozás valódi kincs, amely az önismeret és tudatos döntések együttes eredménye. 

De ki is vagy te, akit meg kellene ismerned? 

Vannak, akiket pl. a felszínes csillogás éltet.  Becsapják magukat azzal, hogy próbálnak 

mások lenni, mint akik valójában. … és tudod miért?  Mert nem sokra tartják magukat.  Mert 

nem fogadják el és nem is ismerik magukat igazán.  Nem bíznak abban, hogy önmagukban is 

elég értékesek.  Mindent azért tesznek, hogy valaki megbecsülje őket - kívülről.  Akár még a 

pop királyává is válhatnak, mégis nyugtatókon élnek a szorongásaik miatt. Másokat próbálnak 

legyőzni, hogy elhitessék magukkal, hogy jók és sikeresek.  Az eredménytől teszik magukat 

függővé.  Ha jó jegyeid vannak, akkor okos vagy; ha pedig sok a pénzed akkor gazdag vagy - 

gondolják.  Nem tudnak túllépni a mennyiség dimenzióján; ha a minőségről beszélsz nekik, 

csak a fejüket rázzák, és azt kérdezik: "… hülye vagy?" Az ilyen ember a helyzetével és az 

elért eredményeivel azonosítja magát, de ez mindig változik, ezért a félelem mindig koslat 

utána. 

Ez lennél Te? 

Ez a testi azonosság, az eredményeid, a sikereid, a pénztárcád, az emberi kapcsolataid?  Ezek 

pusztán lenyomatok jellemedről, de Benned, ennél, sokkal nagyobb kincs lakozik, amit 

felszínre hozhatsz. 

Az Önismereti Tábort azok számára állítottuk össze, akik szeretnék felfedni a kolostorok 

titkát, és egy nagyon egyszerű modern módon elsajátítani azt a tudást, amit szerzetesek 

évezredek alatt gyűjtöttek össze.  Akik elég bátrak, hogy nekivágjanak egy olyan belső 

"zarándokútnak", ahol az önvaló szabadsága a cél. 

Itt megértheted pl. a különbséget önmagad és a testedtől függő hatások és körülmények 

között.  

A tanultak olyan általános érvényű ismeretek, amelyek a filozófián, kommunikáción, napi 

rutinon, csapatépítésen, időbeosztáson és életmódon keresztül minden munkatevékenységben 

a segítségedre lehetnek életed folyamán.  Mindez egy fejlődési lehetőséget kínál Neked. 

Ha megelégszel a tükörképeddel és nem akarod látni a valódi önmagad, ha nem szereted, a 

kihívásokat akkor ne jelentkezz! :-) 

A táborban a gyakorlati oktatás mellett a következő témákban lesznek előadások: 

 

Előadások: 



 

Hétfő A tükör hazudik! A testen túli lélek koncepciója az indiai védikus 

írásokban. 

Kedd Elme, intelligencia, ego.  A védikus pszichológia alapjai. 

Szerda Veszedelmes viszonyok:  Hogyan igazodjunk el az emberi 

kapcsolatok útvesztőjében? 

Csütörtök Ha nem vagyunk boldogok - hol reklamáljunk?  Eredeti 

boldogságságunk visszanyerésének tudománya. 

Péntek Madarat tolláról.  Társaságunk igényes megválogatásának 

fontossága a személyiségfejlődés szemszögéből. 

Szombat A legfontosabb kapcsolat.  Az örök barát, akit egy kicsit nagyon 

elfelejtettünk. 

Vasárnap Részvétel a budapesti Rátha Yátra szekérfesztiválon 
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