
 

 

 

Önismereti tréning 

29.  

A „sebek” begyógyulásáról, begyógyításáról lesz szó a következőkben, de ehhez 
nagyon fontos, hogy a Tudatosságod erejére is szükséged lesz.  
 
Nem az értelmeddel kell eldöntened, hogy ezentúl elengeded a szenvedést hozó 
tapasztalásokat, mert az sohasem elég. A kislábujjadtól a fejed búbjáig minden 
sejtben ott kell lennie az érzésnek, hogy elengeded mindazt, ami már nem szolgál 
téged, és helyére beengeded az új tapasztalásokat. 
 
Nem csak a fejben, hanem a testben is! 
 
Törekedj arra, hogy minden nap egy kicsivel többet lépj ki a gondolataidból, hogy 
egész lényeddel tapasztalhasd a Valóságot, azt, ami Itt és Most történik. Szinte 
egész életünkben versenyt futunk az idővel: vajon hamarabb múlik-e el a jó érzés, 
amit egy adott pillanat hozott, vagy utoléri-e valami kellemetlenség, amit nem tudott 
az ember elkerülni?  
Hamarabb éri el a "megvilágosodást", az élet céljának megismerését, mint ahogy a 
halál vagy a leépülés beköszönt?  
Rohanunk, hogy hamarabb érkezzen meg az az áhított állapot, ami vágyálomként 
lebeg a szemünk előtt? S közben folyamatosan űzött vadként tekintünk a hátunk 
mögé, a sötét sarkokba, hogy hol rejtőzködik az ismeretlenben valami váratlan, amire 
nem lehet felkészülni, amit nem lehet elkerülni, csak talán túlélni? 
 



Ha mélyebben belegondolunk az életünkbe, és őszintén szembe merünk nézni vele, 
akkor kiderül, hogy szinte folyamatosan félelemben, szenvedésben telik, amit csak 
időnként, hosszabb-rövidebb időre vált fel valami kellemes élmény.  
 
Ennél talán még az is rosszabb, ha egyfajta rózsaszín ködbe menekül az ember, 
ahol minden szépnek és jónak tűnik, de a köd illúziója csak eltakarja a valóságot. 
Pedig a félelmet, a menekülést a rossz élmények elől bármikor abba lehet hagyni, 
mert aminek utol kell érnie minket, az úgy is megtalál, nem tudunk elfutni előle!  
 
Csak meg kell engedni, hogy történjen bármi, ami történik az életünkben, csendes 
szemlélőként tekinteni a történésekre. Így a negatív dolgokban is felfedezhetjük a 
pozitív üzenetet, semmi sem csak fehér vagy fekete. Igazán megélni csak akkor lehet 
a Teljességet, ha a rosszat is meg merjük engedni. Sokszor az lesz igazán nagy, aki 
mer kicsi lenni. Aki nem fél a sötét énjétől, nem fél a negatív tapasztalásoktól, az tud 
igazán haladni életében. Az omladozó ház tetejére sem építjük fel az újat.  
Leromboljuk, eltakarítjuk a régit, helyet adva a tartós, új alapoknak.  
 
A sorsszerűség továbbra is előttünk van, csak meg kell ragadni a kínálkozó 
lehetőségeket, és nem elfutni sem a világ, sem pedig önmagunk elől! 
 
Tapasztalhatjuk, hogy a mostani időszak minden tekintetben az átalakulásé. Ha 
kitekintesz a nagyvilágba, ott is láthatod, micsoda erők feszülnek egymásnak. 
Biztosak lehetünk abban, hogy a hamis, félelmeken alapuló dolgok lebomlanak 
és felváltja a valódi, szereteten alapuló világ.  
 
Ahogyan kint, úgy bent is!  
Ugyanez zajlik bennünk is. Tekints hát bele lelked legmélyebb bugyrába, mert 
elérkezett a megvalósítás időszaka. Eddig alakultál, vizsgáltad magad, behívtad az 
erőket, magadba néztél, egységet kerestél – most pedig valósítsd is meg 
mindezeket!  
 
Cselekedj, tegyél, lépj! Alakulj át! Dönts, lépj, határozd el magad az új és valódi 
mellett, s hagyd leomlani körülötted a nem működőt! Az utóbbi időben rengeteg  
e-mailt kapok, ami arról szól, hogy a helyzet nemhogy javult volna, egyre több 
zűrzavar, káosz jelenik meg az életükben.  
 
Jól tudom, hogy ez el is keserítheti az embert, Utam kezdetén rövid ideig én is voltam 
ebben a helyzetben - pedig nem volt akkor se vírus, se gazdasági válság -, de nem 
adtam fel. Ami kívül zajlik, az csak a színdarab, ami körém/ köréd van rendezve. A 
lényege, esszenciája mindennek ugyanaz. Minden rólam/ rólad szól. 
 
Te se add fel, amikor valamilyen „nemszeretem” dologgal szembesülsz! Talán most 
azt gondolod, hogy ez nem megy neked, de tekints áldásként erre a helyzetre! Ha 
ilyen történik, ez pontosan azt jelenti, hogy megindult a változás körülötted. 
Megkaptad a rálátás képességét, ami segít szembesülni valamivel, amit már jó ideje 
takargattál magadban.  
 
Keresd az összefüggést, hogy a most kialakult helyzet esszenciája, lényege, érzése 
mikor volt előzőleg az életedben? Emlékszel még, amikor azt írtam, hogy 
mókuskerékben vagyunk, amikor ugyanazokat a helyzeteket tapasztaljuk meg újra és 



újra, csak a díszlet és a szereposztás változik? Egészen eddig nem volt lehetőséged 
megtalálni az összefüggéseket, de most, mivel a rálátás képességét felébresztetted 
magadban, vizsgálj át minden következő konfliktust az életedben.  
 
Kivétel nélkül minden helyzetet, amiben nem érzed jól magad. Amikor megtalálod az 
összefüggést, biztos lehetsz abban, hogy a most kialakult probléma súlya enyhül, 
majd eltűnik. 
 

Ezzel egy időben a fájdalmasan lüktető sebek is elkezdhetnek gyógyulni. Nem is 
sejtjük, milyen sok sebet hordozunk magunkban, amelyek lehetnek régen elveszített 
emberek és kapcsolatok, soha ki nem mondott érzések, elfojtott vágyak, és így 
tovább. Ezekre nem szoktunk tudatosan ránézni magunkban, annyira szokásunkká 
vált a félrenézés.  
 
Most viszont nem fordíthatod el a fejedet! Minden energia azt erősíti, hogy 
tisztázz le magadban mindent. Légy bátor és merj egészen a gyökeréig hatolni a 
problémáidnak, amelyek már régóta húzódnak az életedben! 
Ettől nem szabad megijedned, mert ha így teszel, akkor most nagyon erőteljesen 
megjelenik az a potenciál is, ami által képes vagy kiemelkedni, kitörni abból a 
korlátból, amit Te állítottál magad számára.  
 
MOST tedd meg azt, ami már régóta feszít, kínoz, még ha esetleg nehezedre esik 
is. Minden egyes lépéssel valójában kettőt, vagy még többet is lépsz. Miért tudsz 
gyorsan haladni ezen az úton? A rálátás képességét megkapod Te is, így tiszta 
szemmel tudsz rátekinteni a következő eseményekre is. Nyitott könyvként áll előtted 
minden esemény, mögé látsz, látod a mozgatórugókat, tudni fogod, mikor akar valaki 
megvezetni.  
Nem lesznek kétségeid, nem kell dilemmázni, sokkal tisztábban látod az utat, amerre 
haladnod kell. Beavatást nyersz az eddig hermetikusan elzárt dolgokba, azaz a 
megismerés és tudatosság létráján egyre feljebb és feljebb lépkedhetsz, egyre 
jobban rálátsz a magasabb (Forráshoz közeli) dimenziókra, valóságokra.  
 
Amikor egy ilyen energiahullámon utazol, egyre mélyebb (vagy ha úgy tetszik, 
magasabb) megismerésben lehet részed. Minél kevésbé tudatosan állsz hozzá, 
annál kilátástalanabb és konfliktusokkal teli lesz számodra a valóság, ám ha képes 
vagy tudatodat kitágítani, hatalmas felismerésekre tehetsz szert. 
 
Minden elnyomott félelem, fájdalom felismerésének és feloldásának van most 
itt az ideje. Az előző életeinkből, vagy akár csak az elmúlt évekből, a fiatalságunkból 
hordozott cselekedetek érzelmi lenyomata elképesztő teher a ma emberének. 
Ráadásul az a rengeteg információ áradat, a hírek, filmek, amit nézünk, és amihez 
bármilyen érzelmet társítunk, mind hatással van ránk.  
Tudatunk –mint egy számítógép– eltárol minden adatot. Nem tesz különbséget a 
velünk valójában megtörtént, átélt események, és azok között, amit a hírekben 
láttunk. Hiszen az is egy tapasztalat. Tudatunkat semmi más nem érdekli, csak az 
érzés, amit a tapasztalathoz hozzá kapcsolunk, és felakasztja a megfelelő fogasra, 
hogy könnyen elővegyük. Megcsalások, szenvedések, gyilkosságok és kínzások, 
embertársainkon elkövetett erőszakok, balesetek, bűnügyek, tragédiák, természeti 
katasztrófák emlékei lapulnak itt, eltemetve. Azért, hogy nehogy a felszínre 
bukkanjon, mert abba minden „jólelkű”, szép érzésű ember belerokkanna.  



 
Pedig mindez a sok emlék, lenyomat ott van benned, és elnyomott állapotában 
mérgezi a lelked. Nem csoda, hogy annyi „negatívnak” megélt tapasztalással 
találkozol a világodban.  
Viszont most itt az idő, hogy mindezt a felszínre engedd, és megbocsáss SAJÁT 
MAGADNAK, és másoknak, hogy ne haragudj se önmagadra, se másokra.  
A jövőnk a meggyógyított múlt. Addig nincs teljes jövőd, amíg a múlt terheit cipeled. 
Itt az idő a megbocsátásra, lezárásra, és a saját magad egységének megtalálására.  
 
A benned élő termékenység, szeretet, béke és harmónia területein is képes vagy 
minőségi változásra. Sok hitrendszer és elképzelés korlátozza a saját egyensúlyodat 
(szinte mindenkiét), és most itt van az ideje, hogy ezeket is elengedd! Rengeteg elvet 
kitalál magának az ember, amivel valójában csak a saját egyensúlytalanságát, 
boldogtalanságát erősíti.  
 
Például vannak elveink, hogy kinek hogyan kellene viselkednie, vagy bizonyos 
eseményeknek milyen módon kellene bekövetkezniük... mindez valójában a saját 
hitrendszereden és elvárás-útvesztődön alapszik. Itt az idő ezeket kicsit puhítani, 
lazítani, lezárni, hogy a saját Önvalóddal megtaláld a harmóniádat!  
Amikor lezárunk valamit, feltesszük az i-re a pontot, elintéztünk egy ügyet. Mint 
amikor eladod az autódat, és átíratja az új tulajdonos a nevére.  
Soha többé nem fizeted rá az adót, a biztosítást, nincs gondod a forgalmi vizsgájára 
sem. Lezártad ezt az ügyet. Amikor egy kör bezárul, egy ciklusnak vége, azt tudni 
kell lezárni, hogy tényleg vége legyen. Ne maradjon ki az utolsó fázis, a végső 
simítás sem. 
 
Életünk menetében a legtöbb problémát az okozza, hogy nem zárjuk le az ügyes –
bajos dolgainkat. Nincs vége a ciklusnak, függőben marad, elvarratlanok maradnak a 
szálak. Az elvarratlan szálak mentén pedig előbb – utóbb felfeslik életünk szövete. A 
lezáratlan kapcsolatok, befejezetlen ügyek pedig nagyon károsak, mérgezik az 
életenergiánkat és az önbecsülésünket.  
Ráadásul feleslegesen foglalják a „tárhelyet” az új dolgok befogadása (lehetőségek, 
emberek, helyzetek...) elől.  
 
Itt van tehát az ideje elvarrni a szálakat. Ezzel nyílik meg a lehetőséged arra, hogy 
új ciklus kezdődhessen nálad.  
Ha úgy érzed, hogy nem mennek a dolgaid, vagy megrekedtél, akkor lehet, hogy már 
sok ilyen elvarratlan szál gubancolódik az életedben. Varrjad el ezeket a szálakat.  
Ha a régit befejezed, akkor energia és tér szabadul fel az új dolgok 
befogadására.  
 
Amikor lezárjuk, kitakarítjuk a múlt terheit, egyfajta megismerésen és táguláson 
alapuló beavatásnak is részesei vagyunk, amikor a tudás és a világ megismerése 
egy magasabb fokra lép. Kezdetben azt a fajta beavatást tapasztalod meg, amikor 
addig próbálgatsz valamit újra meg újra, amíg tökéletesen nem megy.  
A „felébredettség” állapotát viszonylag könnyű megtapasztalni akár egy meditáció 
során, vagy más spirituális élmény közben, ám ezt az Élet MINDEN pillanatára 
kiterjeszteni már további munkát igényel. Olykor keménynek tűnő próbákat is 
kaphatunk, amikor nincs kibúvó, minden körülmény között meg kell tapasztalnunk 
önmagunkat.  



Ez nagyon komoly energiákkal bír, ezért amit megtapasztalsz és megértesz, az 
elemi erővel fog egy magasabb szintre repíteni.   
 

Jöhetnek olyan akadályok, aminek megoldásához olyan további fejlődésre, 

felfedezésre, erőkifejtésre van szükséged, ami még nincs a birtokodban, de 

önmagával a megismerés szándékával azonnal megmozdulnak azok a segítő erők, 

amivel ez az akadály pillanatok alatt átléphető. 

A legtöbb ember elnyomja magában a nyitottságot. Falakat emel a védelemért, 

megfertőzi magát idegen elvekkel, hitrendszerekkel. Mindez hatalmas káoszt hoz 

létre az energiarendszerben. Ezt az energetikai káoszt elsősorban a szexualitás 

területén lehet leginkább felismerni.  

Ha a tiszta érzékiséget (nem feltétlenül szexuális értelemben véve) megengedjük 

magunknak, akkor az nemcsak a partner, társ irányába jelentkezik, hanem az élet 

MINDEN DOLGÁBAN!  

Ilyenkor egyfajta belső, intim módon tudsz az élet minden területén magadhoz 

engedni mindent és mindenkit, mert hagyod, hogy a másik lényege, esszenciája, 

ősvalója, lelke megérintsen. Az azonban már sokkal inkább igaz, hogyha ez a belső 

tiszta tűz elnyomásra kerül, az akár olyan szintű is lehet, hogy az már a 

partnerkapcsolatban is megjelenik, zavarokat okoz.  

Itt az idő tehát megélni a belső tüzedet, lángodat, hadd lobogjon! Ez nyitottságot és 

nagyfokú intimitást is jelent a szónak nem csak szexuális értelmében.  

*** 
Most pedig rendhagyó módon egy olyan „játékra” invitállak, ami számomra 

komolyabb jelentéssel bír, mint egy játék, csak éppen nem találtam rá megfelelő 

szót.  

A bolygók állásáról közzétett havi bejegyzésemből és a Kristály Asztrológia 

tanfolyamról már Te is tudhatod, hogy nagy jelentőséget tulajdonítok a csillagok, 

bolygók állásának, üzeneteinek. A mindennapjaimban, kertészkedés, általános napi 

munkám során is rendszeresen figyelembe veszem – a lehetőségekhez képest – a 

Holdnaptár útmutatását. Persze nem várhatok pld. minden mosással fogyó holdig, de 

jól tudom, hogy olyankor jóval kevesebb mosószerrel is tisztábbak, szebbek lesznek 

a ruhák. Amikor számomra fontos kérdés foglalkoztat, előveszem a csillagkártyámat 

és felteszem a kérdést: mit kell tennem ahhoz, hogy .....? 

A csillagkártyát valamikor 2010 körül kaptam ajándékba. Eleinte szinte csak 

érdekességként húztam 1 –1 lapot életem fontos kérdéseinél, de mivel olyan 

válaszokat kaptam mindig, ami megállta a helyét, ma már legalább hetente egyszer –

olykor többször is -húzok magamnak egy kártyát. Olykor egyértelmű, olykor el kell 



gondolkodnom, hogy mit jelent az üzenet számomra, de kivétel nélkül mindig 

helytálló, amit olvasok.  

Ma már egy –egy fontos élethelyzetben a családtagjaim, ismerőseim is megkérnek, 

nézzem meg, mit üzennek nekik a csillagok. Éppen ezért a mai naptól minden fejezet 

megírása végén gyertyát gyújtok, kizárva a külvilágot elcsendesedek, és 

meditációban megkérem az Égieket, segítsenek olyan kártyát húznom, ami a Te 

kérdésedre – ami számomra ismeretlen -, megadja az útmutatást. 

A csillagok hatalmas energiával rendelkező erőközpontok, az Univerzum 

energiaközpontjai. Ilyen energiaközpont a mi Napunk is. Központi csillagunk, a Nap 

melege miatt van élet a Földön. A Nap szolgáltatja az Élethez szükséges energiát, 

hőt és fényt az élőlények számára.  

A csillagok a közeli és távoli bolygókra energiát sugároznak, így a Földre is eljut az 

energiájuk. Megfigyelték a csillagok állását az emberek születésénél, a vetés és 

aratás idején, az élet fontos történéseinél, és azt vették észre, hogy a csillagok 

energiái mindenre hatással vannak. Az éjszakai égen látható csillagoknak neveket 

adtak, majd vonalakkal összekötötték őket, és csillagképeket formáltak belőlük. 

Minden csillagképhez társítottak egy-egy jelentést.  

A csillagképek jelentősége abban áll, hogy milyen hatással vannak a Földön élő 

emberek életére. Később a csillagképekhez szimbólumok, mítoszok és történetek 

kapcsolódtak, hogy mindenki számára érthető legyen a csillagos ég üzenete.  

Ezeket az ősi titkokat és üzeneteket fejtjük meg, amikor a Csillagkártyát használjuk. 

A csillagok bölcsessége beragyogja napjainkat. Sokszor észre sem vesszük, de a 

csillagok ereje az Univerzumon keresztül eljut hozzánk, és befolyásolja 

mindennapjainkat. Régi tudás és bölcsesség elevenedik fel, amikor megfejtjük a 

csillagok energiáit, és hatásukat az Földön élő emberekre. 

A kártyák különböző csillagerőket jelenítenek meg, melyek segítséget nyújtanak az 

ember személyes fejlődésében. A kártyákon található elnevezések visszanyúlnak az 

ősi mitológiai tudáshoz, és ezen ismeretek alapján adnak tanácsot az útját járó 

keresőnek.  

Ha leülsz, hogy azzal foglalkozz, ami fontos neked, különíts el egy pár percet, amit 

magadra fordítasz. Amikor válaszokat keresel az élet nagy kérdéseire, nyugalomra 

van szükséged. Szentelj rá időt! Ilyenkor kapcsold ki és halkítsd le a külvilág zajait. 

Csendesedj el, esetleg gyújts meg egy gyertyát, és figyelj befelé. 

Tegyél fel egy jó kérdést!  

Jó kérdés –jó válasz! Ha jó kérdést teszel fel, a legjobb választ kapod. Gondolj 

őszintén egy olyan kérdésre, amelyre választ szeretnél kapni.  

Általában azokra a kérdésekre jön a legtisztább válasz, amelyeket úgy fogalmazol 

meg, hogy: mi a legfontosabb számomra ahhoz, hogy...? 



Ha valóban tiszták a szándékaid, és hajlandó vagy a változásra, akkor 

mindenképpen azt a választ kapod, amelyik a legnagyobb segítségedre lesz. A 

vonzás törvényszerűsége miatt annak a kártyának az üzenetét kapod, amelyik a 

legjobb megoldást nyújtja számodra. 

Bármilyen kérdést feltehetsz: mi a legfontosabb számomra ahhoz,• hogy rendezzem 

a kapcsolatomat egy emberrel?• hogy nagyobb anyagi biztonságban érezzem 

magam?• hogy a lelki és testi egészségem helyreálljon?• hogy sikeres legyek 

valamiben?• hogy megoldást találjak egy adott élethelyzetre? stb. 

Arra az esetre, ha kinyomtatod ezt az írást, hagyok helyet neked, hogy ide írd a 

kérdésedet. Így, ha megfogadod a csillagkártya üzenetét, később visszatérhetsz ide, 

hogy megtudd, a feltett kérdésedre szóló válasz elfogadása valóban beteljesítette a 

célját. Készen állsz?  

Mi a legfontosabb számomra ahhoz, hogy 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

Kérdésedre a 

 

Kígyótartó csillagkép –Ophiuchus válaszol 



Kígyótartócsillagkép –Ophiuchus= A gyógyító erő kiáradása  

 

A kártya útmutatása: 

Új minőség vár életedben, a kiemelkedés, a gyógyulás és a gyógyítás lehetősége. 

Légy hát nyitott, és fogadd be a gyógyító erőket! Koncentrálj most a gyógyulásra, a 

gyógyításra, és az isteni bölcsességben való újjászületésre.  

Az örök értékek, és a magas szellemiség felé törekedj! Keresd meg azt a gondolatot, 

amelyik begyógyítja a szíved sebeit.  

 

Keresd meg azt a módszert, amelyik helyreállítja az egészségedet. Életed 

tapasztalataiból és az elsajátított ismeretek által erősödj meg, mert beavató változás 

vár rád.  

Fogd össze a testi és szellemi energiáidat. Urald ösztöneidet, és alkalmazd a 

megszerzett tudásodat, hogy a jövőt formáló energiák valóban a Te érdekeidben 

dolgozzanak. 

Közben három dologra figyelj: 

1.Legyél tudatában annak, ha az ember készen áll, a beavatás, és a gyógyulás 

magától megtörténik. Hozd magad szeretetteljes állapotba! 

2.Emlékezz rá, amit most tanulsz, azt már tudod, csupán fel kell elevenítened 

magadban a tudást. Mindenki rendelkezik gyógyító képességekkel. 

3.Ügyelj rá, hogy a gondolataid tiszták maradjanak, így gyógyulásod hosszú távon 

sikeres lesz. 

 

*** 
Eddig szólt az üzenet. Következő alkalommal feltehetsz egy másik kérdést. 

 

Szeretettel: 

Ágnes 

 

 

 


