
 

 

 

Önismereti tréning 

30.  

 

 
 Remélem, előző alkalommal használható választ kaptál a csillagoktól, a feltett 
kérdésedre. Ha ma újra szeretnéd tudni, hogy mit üzennek neked, kérlek mielőtt 
elkezded olvasni a mai írást, csendesedj el egy kicsit és tedd fel a kérdést:  
Mi a legfontosabb számomra ahhoz, hogy ……..?  
A csillagok válaszát a mai írás végén olvashatod majd. 

 

*** 
 
 Aki egyszer megérzi az ízét, megtanulja a technikáját, hogy hogyan lehet a 
gondolatok segítségével javítani a mindennapjainkon, az életminőségünkön, az 
utána erre úgy tekint, mint egy hatalomra, a szó jó értelmében.  
 
Ezzel a hatalommal azonban nem szabad visszaélni! Addig kapjuk meg ezt a 
hatalmat, amíg az emberiség javára fordítjuk.  
 
Gondolj csak bele! Egészen addig, amíg a gondolataid a szeretet, béke, harmónia 
irányába halad, annak megteremtésén járnak, a rezgéseik folyamatosan magas 



szinten vannak. Ezek Isteni energiák. Abban a pillanatban, amint valaki - valami 
kárára lennének, valaki – valami ellen irányul, ha teremtésed békétlenséget okozna, 
a gondolataid alacsony szinten tartanak, teremtésed nem tud megvalósulni, vagy 
önmagad kárát is megtapasztalhatod. Ezeket az energiákat az ego irányítja. 
 
Ha tudatosan és megfelelően használjuk a gondolatainkat, akkor nagyon 
komoly lehetőség ez a számunkra.  
 
Igyekszem, amennyire tőlem telik, a gondolataimat figyelni, kordában tartani. Amikor 
valamit szeretnék elérni – bármiről legyen is szó -, és ezt a gondolatot formába is 
öntöm, megfogalmazom, mindig hozzáteszem, hogy úgy valósuljon meg, hogy 
minden résztvevő számára nyertes – nyertes pozíciót eredményezzen.  
 
Ez főképpen akkor fontos, amikor olyan dolgot szeretnék elérni, ami más 
embert is érint. Lehet, hogy nekem jó lenne valami, de pl. a párom/gyermekem (akit 
érint) mást szeretne, nem érezné magát jól abban a helyzetben, amit én szeretnék.  
Ha vágyam megvalósulna ezen a módon, - mivel más személyt is érint – neki ez 
kellemetlenséget okozna. Ez azt jelentené, hogy azt az érzést (ami neki kellemetlen 
volt) nekem valakitől, valamilyen formában vissza kell kapnom.  
Ezt azonban én nem szeretném. 
 
 
Természetesen lehet olyan vágyam, aminek megvalósulása - azon a módon, 
ahogyan azt én el tudom képzelni -, mást is érint, de csak azért, mert lehetőségeim 
olyan végtelenek, hogy azt el sem tudom képzelni.  
Amikor tehát ilyen vágyam van, és azt szeretném, hogy a beteljesülése mindenki 
számára nyertes – nyertes pozíciót eredményezzen, akkor olyan lehetőség jön az 
életembe, ami által senkinek sem marad keserű szájíze.  
 
Újra egy példa a mindennapjaimból: Kerítést csináltatok, és szeretném, hogy a 
mester holnap elkezdje a munkát. Ő viszont azt mondta, csak a jövő héten tud 
kezdeni. Ennek bizonyára oka van.  
Kívánhatom – e, hogy mégis holnap kezdjen nálam?  
Szabad akarat jogán kívánhatom, és ha tudatában vagyok a teremtő erőmnek, nagy 
valószínűség szerint teljesül is. Csakhogy ez mást is érint, és – mivel nem láthatom 
át a nagy egészet – előfordulhat, hogy más kárára kezdik el holnap nálam. Amikor 
pedig az én örömöm miatt bárki másnak bánata van, az Ő érzését nekem is meg kell 
tapasztalnom. Mivel az energiák egyre erősebbek, az un. karmát szinte azonnal 
visszakapjuk. Ez azt jelenti, hogy amit nálam csinálnak, az nem fog éppen 
zökkenőmentesen menni. Vagy más módon tapasztalom meg az Ő érzését. 
 
A teremtő erő – amikor teljes tudatába kerülünk annak, hogy valóban működik – 
hatalmas felelősséggel jár. Az a felismerés, hogy össze vagyok kapcsolódva egy 
hatalmas energiával, amit ráadásul folyamatosan használok is, egyfajta hálával telt 
alázatot hozott az életembe. Egyszerre kivilágosodik az is, hogy egész eddigi 
életemben mindent én teremtettem magamnak. Nem csak a jót, hanem a kellemetlen 
dolgokat is. Egyedül én vagyok a felelős saját életemért.  
 



Tehát a gondolatunk folyamatosan teremtő erővel bír, és ha azt is tudjuk, hogy 
létezik valahol az Univerzumban annál jobb megoldás is, mint amit én el tudok 
képzelni, akkor miért mondanék le a legjobb lehetőségemről?  
 
 
Mindenki tudja, hogy vannak gondolatok. Annak ellenére, hogy nem látjuk, nem 
halljuk, nem tudjuk a kezünkbe venni, mégis mindenkinek vannak gondolatai. Magát 
a gondolat létét ma már műszerekkel tudják mérni, azt azonban nem tudják, hogy 
éppen milyen gondolatok vannak a vizsgált alany fejében.  
 
A gondolatok mindenkinél meghatároznak egy bizonyos „gondolatiságot”. Mindenki 
másként szemléli, érzékeli a szűkebb és tágabb világot, ami körül „járnak” a 
gondolatai.  
 
A gondolatiságból alakul ki a világszemlélet. A világszemlélet pedig visszatérve 
meghatározza a gondolatainkat, amik mentén halad az életünk. Meghatározza az 
öltözködésünket, táplálkozásunkat, viselkedésünket, mozgásunkat, ahogy 
viszonyulunk a kapcsolatainkhoz, stb.  
Ez pedig kialakítja az életmódunkat.  
 
Aki már egy kicsit magasabb aspektusból, globálisan tekint a világra, arra azt 
mondhatjuk, hogy ez már egyfajta szellemi látásmód. Számunkra itt és most ez a 
legmagasabb lehetőség, ezért ennek fejlesztésére kell törekednünk.  
A szellemi látásmód ugyanis jelentősen megváltoztatja a gondolatainkat, ami már 
hatalmas minőségi változást is hoz az életünkbe, életmódunkba.  
 
Agykutatók ma már azt is bebizonyították, hogy a gondolatok a morfogenetikus 
mezőn keresztül hatással vannak más emberekre és a külvilágra. A kívülről érkező 
gondolatok pedig hatással vannak ránk, un. sugallatok formájában érzékeljük.  
 
Megjegyzés: Később majd valamikor eljön az ideje, bővebben írok a morfogenetikus 
mezőről is, mert ennek nagy hatása van arra a világban lévő káoszra amiben most 
vagyunk. Egyelőre csak annyit erről, hogy – bár most úgy tűnik, hogy a káosz nem jó 
– ez hozza el számunkra a jó irányú változást. Káosz csak akkor keletkezik, amikor 
egy megszokott „rend” felbomlik, de még tartja magát, ugyanakkor már a változás 
igénye is munkálkodik. A tömeges tudatosodással, ami a morfogenetikus mezőben 
jelen van, most éppen ebben a fázisban vagyunk. 
 
Tehát a sugallatok szinte mindig jelen vannak az életünkben, és a 
tudatosodással egyre inkább felismerjük. Ha számunkra ismeretlen helyről 
érkezik, akkor nehéz felismerni, de biztosan mondtad már valakinek, vagy neked 
mondták már, hogy „olvastál a gondolataimban”, vagy „éppen erre gondoltam én is”, 
és hasonlók.  
Az ilyen gondolatok is a morfogenetikus mezőből jutnak el hozzánk. Elsősorban 
olyan emberekkel szokott ez megtörténni, akik rég óta együtt élnek, mert a 
morfogenetikus mezőn keresztül már egymásra vannak hangolódva.  
 
Minden gondolatunk hatással van az életünkre, mégpedig amilyen a 
gondolatunk, olyanná alakul az életünk.  



A probléma ott kezdődik, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy az élete, fizikai 
valósága, élethelyzete határozza meg a gondolatait. Azért gondolkodik úgy, ahogy, 
mert az élethelyzete olyan, amilyen.  
 
Ez azt jelentené, hogy a fizikai (látható) világ határozná meg a szellemi (láthatatlan) 
világ létezésének minőségét. Ha visszagondolsz a sorozatom elejére, ott azt 
olvashattad, hogy a látható világ (anyag) a nagy egészhez viszonyítva mindössze 5% 
körüli, míg a láthatatlan (energia és információ) 95%  
 
Semmi nem bizonyítja ezt jobban, mintha körülnézel a szobában, ahol éppen ülsz. 
Ha a négy fal közé szorított teret megnézed, mi van benne több? Látható vagy 
láthatatlan? Anyag vagy „semmi”? A „semmi” az energia. Nem véletlen, hogy minél 
zsúfoltabb egy lakás, annál kevésbé érezzük jól magunkat. Ahol pedig kevés az 
energia, ott rosszul érezzük magunkat, nagyobb a valószínűsége, hogy 
megbetegszünk. Gondolataink is borúsabbak ilyenkor.  
 
Nem a sok anyagi dologtól, hanem a láthatatlan energia hiánya miatt. Tehát 
hiába vesz körül sok anyag, ha nincs üres tér, ez élhetetlen számunkra…. egészen 
addig, míg (ez egy kicsit morbid) már csak anyag vesz körül, amikor eltemetnek. Ott 
azonban már nincs szükséged az energiára, mert az távozott a lélekkel együtt. 
 
Minél nagyobb az üres tér körülöttünk, annál szabadabbnak érezzük magunkat, itt 

gondolataink is szabadon szárnyalhatnak. Egészségünk megtartásához is szükség 

van az energiára. 

Kedvenc könyvem, mondhatom azt is, hogy az én Bibliám az Út és Erény könyve. 
Hatalmas bölcsesség és tanítás minden szava. Naponta olvasok belőle, csak úgy 
ötletszerűen kinyitva a könyvet. A 11. versszak így szól:  
„Harminc küllő  
kerít egy kerékagyat,  
de köztük üresség rejlik:  
a kerék ezért használható.  
Agyagból formálják az edényt,  
de benne üresség rejlik:  
az edény ezért használható.  
A házon ajtót-ablakot nyitnak,  
mert belül üresség rejlik:  
a ház ezért használható.  
Így hasznos a létező  
és hasznot-adó a nemlétező”  
.  
Tehát „hasznos a létező, és hasznot adó a nem létező”. Elgondolkodtató, hogy 
életünk, (ami anyagi) határozza meg a gondolatainkat, vagy a gondolataink az 
életünket?  
Ha nem érzed jól magad a jelenlegi helyzetedben, és azt mondom, hogy változtasd 
meg az életed, életmódodat, akkor szinte lehetetlent kérek. Hiszen az életedhez 
hozzátartozik a munkahely, házastárs, szülők, gyerekek, lakás, anyagi helyzet, és 
még nagyon sok minden más, amelyeket figyelembe kell venni a legkisebb 
változtatásnál is. Ha így tennél, mindent és mindenkit felbolygatnál, mert nekik 
alkalmazkodniuk kell a változásodhoz. Ráadásul nem is megy egyik napról a 



másikra. Ha pedig mégis sikerül, nem fogod jól érezni magad abban a helyzetben 
sem. A gondolataidat magaddal viszed, amelyek előbb – utóbb ugyanoda juttatnak, 
vagy még rosszabb helyzetbe, ahol most vagy.  
 
Nem kell semmit sem látványosan cselekedned, csak változtasd meg a 
gondolataidat, ha nem érzed jól magad a jelenlegi helyzetedben. A gondolataidat 
senki nem látja. Mindent ugyanúgy tegyél, mint eddig, ne szólj róla senkinek, 
nem kell, hogy észrevegyék.  
 
Mit gondolsz, mi történik? Először is észre sem veszed, és szinte mindent másképp 
fogsz tenni. Másodszor a környezetedben élők hamar észreveszik a változást. Mivel 
egyértelműen pozitív irányba változol, így lesz, akinek ez tetszik, és lesz, akinek 
nem. Akinek nem tetszik, távol tartja magát tőled, anélkül, hogy Te elküldenéd. Aki 
marad, az jó hatással van rád is.  
Tehát Te csak a gondolataidon változtattál, és anélkül, hogy bármit ebben az 
ügyben tettél volna, a környezeted, életed elkezd megváltozni.  
 
Szintén ide illik egy idézet, ami a 48. versszaka a könyvnek:  
 
„A tanuló gyarapszik naponta;  
az úton járó csökken naponta.  
Csökkenés, tovább-csökkenés: eredménye a nem-cselekvés.  
Mindent végbevisz a nem-cselekvés,  
A világot tétlen tartja kézben.  
Aki tevékeny, a világot nem tartja kézben.”  
 
Javaslom, hogy olvasd el párszor a fenti sorokat, nagyon nagy bölcsesség rejlik 
benne. 
 
Milyen lehetőségünk van, hogy elkerüljük, vagy legalább csökkentsük a 
negatív gondolatok hatását?  
 
Nagyon könnyen kimondjuk, hogy másképp kell gondolkodni, de jól tudom, hogy ezt 
nem olyan könnyű megvalósítani. Még hosszú évek gyakorlása után is időnként 
visszaesek bizonyos hibákba, és olykor már azt is eredménynek érzem, hogy nagyon 
rövid idő alatt sikerül fülön csípni, eltávolítani, átírni ezeket a gondolataimat.  
 
Régen kezdődött agykontrollos ismereteim alapján gyakran alkalmaztam ilyenkor 
Domján Laci útmutatása szerint, a „Törölj! Törölj” szavakat. Bár nevetségesnek tűnik, 
de volt időszak, amikor valóságos párbeszéd zajlott a fejemben a gondolatom és a 
Törölj, törölj! között.  
 
Ahhoz, hogy a lehető legkevesebb negatív gondolatunk legyen, vagy teljesen meg is 
szűnjön, érdemes a gondolatainkat eleinte folyamatos kontroll alatt tartani, bármi is 
történik velünk, vagy körülöttünk.  
Később már egyre kevesebb szükség van a kontrollra, gondolataink automatikusan a 
pozitív irányba fordulnak.  
Például amikor kilépünk az utcára, ne azt keressük, hogy hol van valami szemét 
eldobva, vagy hogy van felöltözve, aki velünk szembejön, milyen gondozatlan az a 
kert, ami előtt elmegyünk (ezek további negatív gondolatokhoz vezetnek), hanem 



próbáljuk tudatosan azokat meglátni, ami szép, és kellemes gondolatokhoz vezet.  
 
Egy idő után valamilyen módon azt látjuk majd, hogy tiszta az utca, ápoltak az 
emberek, gondozottak a kertek, stb. Ez törvényszerű, hiszen az erősödik, amire 
fókuszálunk.  
 
Láthatod pld. a facebookon, hogy az emberek többsége azokat a híreket osztja meg, 
amin lehet bosszankodni, mérgelődni, sajnálkozni, és kevesebben osztják meg a 
szép, jó, felemelő információkat.  
 
Az előbbieket érdemes addig teljesen elkerülni, amíg immunissá nem válsz iránta. 
Amikor ez megtörténik, egyszerűen csak tudomásul veszed, úgy szemléled, hogy 
ilyen is van. Kommentár, megosztás és rajta való rágódás nélkül.  
A facebookon terjengő hírek nagy többsége egyébként kamu, álhírek, csak azért 
szerkesztik őket, mert tudják, hogy erre vevők az emberek, ezzel lehet félelemben 
tartani őket. Aki pedig fél, az irányítható, és pontosan ez a cél.  
 
Tudatosan a jót kell keresni, a jóra kell ráhangolódni. Soha nem gondoltam volna 
régebben, hogy ennyi jó ember van, és ilyen sok jó dolog történhet körülöttem, mint 
amiben részem van. Hálás vagyok a sorsomnak, ami idáig elvezetett!  
 
Világunk duális, kettős, mindennek van ellentéte, a jó - rossz, sötét – világos, szép – 
csúnya, stb. Mindez azért van, hogy tudjunk különbséget tenni. Agyunk pedig mint 
egy adó-vevő, ráhangolódik valamelyik végletre. A két véglet azonban két ellentétes 
irányba irányítja az életünk menetét. Ha tehát valamivel nem vagy megelégedve, 
valami nem úgy működik az életedben, ahogy szeretnéd, akkor itt az ideje, hogy az 
adó–vevődön másik sávra állítsd a frekvenciát, és átalakítsd a gondolataidat. 
 
Most pedig rátérünk a feltett kérdésedre.  
 
Emlékeztetőül:  
 
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 ………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ma a Nagy Medve, Göncöl csillagkép – Ursa Maior  
adja meg a választ a kérdésedre: 

 
Törekedj rá, hogy a lehető legmagasabb nézőpontból tekints a dolgokra 
életedben!  
 
A Nagymedve csillagkép hét legfényesebb csillaga a Göncölszekér néven emelkedik 
ki a csillagképből. A Magyar mondavilág titokzatos és hősies alakja Göncöl, aki 
korának legnagyobb gyógyító táltosa volt.  
Meggyógyította a betegeket, és tanította az embereket a titkos tudományokra. 
Göncöl értett a növények és az állatok nyelvén, birtokában volt sok gyógyító – és 
varázstudománynak, és ismerte a természet nagy törvényszerűségeit. 



Mivel ez a csillagkártya az üzenet a mai kérdésedre, elérkezett az idő, hogy 
megértsd: minden igaz tudomány ugyanazt állítja, mert igazságból csak egy 
van!  
 
Mélyülj el a világ tudományos, és szellemi összefüggéseiben! Ismerd meg a 
magasabb rendezőelveket, hogy a maga tisztaságában lásd az életet! 
 
Közben három dologra figyelj:  
 
1. Légy tudatában annak, hogy minden apró megszerzett ismeret hasznos lehet, az 
egész megismerésének szempontjából!  
 

2. Emlékezz rá! Aki azt hiszi, hogy tökéletesen tud valamit, már nem képes a 
tanulásra. Mindig légy készen valami új megtanulására!  

 

3. Ahelyett, hogy csak megtanulnád, hasznosítsd is a megszerzett tudásod, így a 
gyakorlatban alkalmazott ismeretek átalakítják, és jobbá teszik majd az életed.  
 
 

*** 
 
 
Eddig szólt az üzenet. Következő alkalommal feltehetsz egy újabb kérdést.  
 
Szeretettel:  
Ágnes 
 


