
 

 

Önismereti tréning 

34. 

 
Ha ma is szeretnéd tudni, hogy mit üzen neked a csillagkártya, akkor kérlek, mielőtt 
elkezded olvasni ezt a részt, csendesedj el egy kicsit és tedd fel a kérdést:  
Mi a legfontosabb számomra ahhoz, hogy ……..?  
 
A csillagok válaszát a mai írás végén olvashatod.  
 
 

*** 
 
Hasonló a hasonlót vonzza magához, és ez által megerősödik. Két különböző 
dolog pedig taszítja egymást. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami 
pillanatnyi helyzetének, állapotának, gondolatainak, egyszóval a rezgésének 
megfelel.  
 
Minden esetben csak azokat az energiákat, rezgéseket és hangulatokat vesszük át, 
amelyekre fogékonyak vagyunk. Tehát a testünk és a lelkünk a vele rokon energiákat 
vonzza magához, ezeket a rezgéseket veszi át.  
 
Ahogy a hasonló beállítottságú embereket kedveljük, ugyanúgy kerülünk bele a 
gondolatainknak és az érzéseinknek megfelelő életkörülményekbe és történésekbe 
is.  



Soha senki nem keveredik például véletlenül verekedésbe, vagy nem történik vele 
véletlenül baleset, ezt mindig saját affinitásának köszönheti. El kell fogadnunk, hogy 
nincsenek véletlenek! 
 
Gondolataink és érzéseink láthatatlan mágnesek, melyek a környezetünkből és 
a világból szüntelenül magukhoz vonzzák mindazt, ami velük egynemű.  
 
Amikor egy másik ember magatartása bosszant, sért, bánt, vagy idegesít, az okot 
önmagamban kell keresnem: valami bennem is megvan abból, amit a másik 
emberben elutasítok, és ez rezonál bennem. A velem szemben álló ember ilyenkor 
tükröt tart elém, amiben önmagamat látom.  
 
Ezért azon kell igyekeznem, hogy ezt a tulajdonságot önmagamban megtaláljam, 
feloldjam, nehogy a következő alkalommal ismét ugyanígy járjak. Ha sikerül 
megtalálnom magamban, örökre megszabadulhatok tőle, hiszen én nem akarok 
olyan lenni, mint az a másik ember, akinek látszólagos tulajdonsága nem tetszik 
nekem.  
 
Mivel a különböző rezonanciaképességekkel rendelkező emberek a valóságnak más-
más részét érzékelik, tulajdonképpen mindannyian más-más világban élünk. 
Mindenki a maga világában. Minden ember a valóságnak csak azt a részét érzékeli, 
amilyen ő maga, amire képes rezonálni. Csak annyit kaphatunk, amennyinek a 
felvételére képesek vagyunk, és csak olyan minőségben, amely a tudatunk 
minőségének megfelel.  
 
A párkapcsolatainkra ugyanígy igaz, hogy mindig éppen azt a társat találjuk meg, aki 
nekünk megfelel, hiszen az érzéseinknek, gondolkodásunknak megfelelően csak 
ilyen partnert tudunk magunkhoz vonzani.  
 
Ezért jó hír, hogy ha nem tetszenek jelenlegi életkörülményeink, megtehetjük, 
hogy „átállítjuk” magunkat, a gondolatainkat, megváltozik rezgési frekvenciánk 
és ez által más körülményeket vonzunk be az életünkbe.  
 
Születésünk jogán valójában az élet teljessége rendelkezésünkre áll, ezt azonban 
hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk korlátok közé szorítja.  
Az élet csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözni. Ahogy 
bent, úgy kint is. Fel kell ismerni, hogy legbensőbb természetünk szerint 
egészségesek, szépek, gazdagok és sikeresek vagyunk! Ha ennek a felismerésnek 
az értelmében élünk, az élet teljességét mágnesként fogjuk magunkhoz vonzani.  
 
Egyszerűen lehetetlen mást megtapasztalnunk a külső, fizikai világunkban, 
körülményeinkben, ha belül ezt nem érezzük. 
 
Erről ne gondold, hogy önámítás, nem arra van szükség, hogy bebeszéljük 
magunknak, hogy bőségben élünk, miközben állandóan stresszelünk a befizetetlen 
csekkek miatt. Az Élet igazi gazdagságához, a sikeres élethez semmi köze a 
csekkeknek, vagy akárcsak a pénznek is!  
Ezt kell végre felfogni! Amikor élvezni tudjuk azt, amink van, - legyenek azok 
bármilyen csekélynek tűnő anyagi javak a külvilágban – rájövünk, hogy mekkora 
bőség és gazdagság van bennünk és körülöttünk, akkor a minket körülvevő mezőbe 



ezt sugározzuk ki. Minden körülmény és lehetőség nekünk kezd dolgozni, hogy ezt 
be is bizonyítsa.  
 
Legnagyobb problémánk, hogy túlságosan a nem létező pénzre és az 
eljövendő boldogságra áhítozunk. Törvényszerű tehát, hogy gondolataink a „nincs 
elég” és a „boldogtalan vagyok” energiáját sugározzák, holott a gazdagság és a 
boldogság bennünk van, a szívünkben megtalálható lenne minden pillanatban! 
 
Semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha 
tudatalattinkban ott van, hogy milyen korlátaink vannak, és mi mindenben 
szenvedünk hiányt. Az is ide tartozik, amikor mindezt karmikus okokra hivatkozva 
jogosnak tartjuk. Hiszen magát a karmát is bármelyik percben megváltoztathatnánk, 
mert senki sem kényszerít bennünket arra, hogy továbbra is tudattalan 
magatartásminták áldozatai maradjunk. 
 
Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, nem is arat. Meg kell nyitnunk magunkat, és 
adnunk, ami csak tőlünk telik. Megint csak nincs szó pénzről. Persze a 
legkevesebből is adhatunk, de sok esetben nagyobb szükség lenne egy szívből jövő 
kedves mosolyra, néhány jó szóra, együttérzésre, időre, bármilyen segítségre.  
 
Ahogy írom e sorokat, megragadott az idő fogalma. Igen, sokan azt mondják, hogy 
nincs idő, csak rohanás nap – mint nap. Nincs idő a gyerekekre, nincs idő a szülőkre. 
Hajszoljuk az időt, az pedig rohan előttünk, nehogy utolérjük. Ez is törvényszerű. Ha 
megállnánk egy rövid időre – mint ahogy a sors váratlanul megállásra, lassításra is 
kényszerített – rá kellene jönni, hogy az a kis idő sehonnan nem hiányzik, sőt 
kamatostól megtérül. Sokan azonban észre sem vették, milyen mély üzenete van a 
karanténnak. Meggyőződésem, hogy aki észrevette, az olyan belső élményekkel lett 
gazdagabb, ami semmi pénzért nem vásárolható meg. 
 
Semmi nem fontosabb, mint hogy időt szenteljünk a gyermekeinkre, a párunkra, a 
szüleinkre, és mindazokra, akik hozzánk fordulnak.  Ugye, Te is észreveszed, hogy 
már maga ez a mondat: „időt szentelek rá” – áldott! Amikor időt szentelek 
valamire, akkor csak a szív munkálkodik.  
 
Ezzel egyidejűleg fel kell oldanunk magunkban minden olyan gondolatot, 
amely korlátainkra vagy hiányosságainkra vonatkozik, hiszen ezek mindegyike 
csak a félelemből ered, nem a szív szava. 
 
Gondolataink befolyásolják a sorsunkat, ezt már több oldalról is körbejártuk. Meg 
kell tehát tanulnunk, hogy gondolkodásunkat a lehető legoptimálisabban használjuk. 
A legfontosabb pozitív gondolkodás ezt jelenti: felismerem, hogy mindaz, ami 
velem történik, valójában jó nekem, mert szükségessé vált számomra, és 
segítségemre van.  
Legtöbb gondolatunk tudattalan, ám ezek a tudattalan gondolatok éppoly hatékonyan 
- olykor kártékonyan - működnek, mint mások véleménye, ítéletei, melyeket nap - 
mint nap hallunk és tudattalanul befogadunk.  
 
Ugyanígy hatnak azok a szólások is, amelyeket szinte minden nap használunk: „Nem 
hiszem el, hogy ebből lesz valami.” vagy „Ez soha nem fog sikerülni nekem.”  



Ezeknek a mondatoknak a folytonos ismétlésével meggyőzzük a tudatalattinkat arról, 
hogy ezek az állítások igazak, és a tudatalattink ennek megfelelően fog viselkedni. 
Persze, hogy semmi nem sikerül így.  
 
Kivétel nélkül minden, ami körülvesz bennünket, materializált elképzelés. Az anyag 
az energia különféle megjelenési formája. A szék, amin ülsz, a bútorok, a lakásod, a 
festés a falon, mindegyik valakinek a gondolatában jelent meg először.  
A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. 
 
Az energia megmaradás törvénye értelmében energia nem vész el, csak 
megjelenési formáját változtatja, átalakul. 
 
A problémáink mindegyike az Élet által elénk állított feladatokban rejlik. Valamennyi 
egy-egy ajándék kellene hogy legyen számunkra, mert a végén, ha megoldjuk, 
fontos felismerésekre jutunk.  
 
A pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy felismerem: minden, ami van, és ami 
történik, nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas.  
Ezért minden jó az életünkben, a rossz tulajdonképpen nem is létezik, csupán a jó 
hiánya, amelynek bekövetkeztét én magam tettem szükségessé a magam életében.  
 
A vágyak megfogalmazása és a pozitív gondolkodás között hatalmas különbség az, 
hogy az előbbi esetében akarunk valamit, az utóbbi esetében pedig hiszünk 
valamit! A hit nem más, mint belső bizonyosság, hogy amit szeretnék, az képes 
megvalósulni.  
 
A belső tartás teszi az embert igazán pozitív gondolkodásúvá akkor is, - sőt, 
különösen akkor, - ha az életben nehézségek adódnak, hiszen felismeri bennük a 
feladatot. 
  
Az embernek mindig joga és szabadsága van választani, hogy a felismerés útja 
mellett dönt, vagy a megszokott utat választja, amely a szenvedéseken keresztüli 
tanulás útja.  
 
Teljes jogunkban áll, egyedül a mi döntésünk, hogy kiszabaduljunk a vágyak 
rabságából. Nagyon fontos lépés a birtoklási vágytól való megszabadulás útján az 
elengedés. Mindent el kell engednünk, ami nem az Igaz Valónkhoz, legbensőbb 
Énünkhöz tartozik, így a régi tudatállapotunkat is.  
 
Többek között a következő érzések, magatartásformák és elvárások tartoznak 
ide: harag, félelem, bűntudat, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, gyűlölet, 
bizonytalanság, agresszió, hamisság, szeretetlenség, intolerancia, hűtlenség, rossz 
szokások, elavult célok, környezeti befolyások, klisék, szerepek, negatív 
gondolkodás, negatív önkép, betegség, sértődések, csalódások, túlzott igények 
önmagunkkal, a többiekkel és az egész világgal szemben, vágy arra, hogy 
szeressenek, hogy keresztül vihessük az akaratunkat, hogy győzzünk, stb. 
 
Természetesen dönthetünk úgy, hogy önző módon élünk, és ezáltal diszharmóniát 
idézünk elő. De megtehetjük azt is, hogy felismerjük, miért is születtünk, és teljesítjük 
életfeladatunkat.  



 
Ismerjük fel, mekkora szabadságunk van abban, hogy saját kezünkben van a 
választás joga: akarunk-e teljes életet élni? Ehhez az kell, hogy együttműködjünk 
az Univerzum törvényeivel. Ellenkező esetben betegség vagy szenvedés formájában 
„korrepetálást” kapunk a sorstól.  
 
Az Univerzum törvényei megcáfolhatatlanok, akár hiszünk bennük, akár nem. Ha a 
hetedik emeletről kiugrik valaki, lefelé esik és összetöri magát. Ez is egy törvény, a 
gravitáció törvénye. Miért hiszi el ezt mindenki, miközben a többinél szemet 
hunynak? 
 
Tudom ismétlem önmagam, de addig kell ismételni, míg meg nem érti mindenki: Az 
Univerzumban minden rezgésben van, az energia és az anyag csupán különböző 
frekvenciájú rezgések manifesztációja. Minden gondolat, érzés, kívánság vagy 
akarat, különböző frekvenciájú rezgés.  
 
A gondolatunk a szellemi energiák mozgósítását jelenti, az energia szó jelentése 
pedig hatóerő. Ha tehát gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztathatjuk 
egész életünket.  
 
Nem mindegy, hogy mire és hogyan gondolunk. Meg kell tehát tanulnunk 
fegyelmezni a gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan 
cselekedjünk.  
 
A tudatalatti úgy véli, hogy a gondolatok azonosak a kívánsággal, ezért aztán azt 
jeleníti meg, amit gondolunk. Gondolatainkkal teremtünk. A hit aktiválja bennünk a 
teremtőerőt, és arra kényszeríti az energiát, hogy az általunk kívánt formát öltse 
magára.  
 
Legfontosabb feladatunk - a gondolataink uralása mellett - és egyben életünk 
értelme, hogy megtanuljunk szeretni.  
 
A szeretet azt jelenti, hogy megértően, feltételek nélkül, tudatosan elfogadom a 
tökéletlent. E tekintetben először is önmagunkat kell elfogadnunk és szeretnünk 
olyannak, amilyenek vagyunk. Ez a feltétele, hogy másokat igazán szeretni tudjunk.  
 
Ha valakit szeretek, akkor önmagamat adom, az illetőnek a legjobbakat akarom 
anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást várnék. 
 
A szeretet azt is jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a többieket a 
szívembe. Megosztom magam velük, hozzájárulok személyes kibontakozásukhoz.  
 
A szeretet azt a vágyat kelti életre szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész 
vagyok ennek érdekében bármit megtenni: időt adni neki, ha időre van szüksége, 
figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van 
szüksége.  
Mindezért pedig nem várok feltétlen viszonzást. Nem várom el, hogy Ő tegyen 
boldoggá, mert bennem van a boldogság, amiért adhatok. Az én boldogságom 
sugárzik ki rá, és ez visszatükröződik énrám. Ő az én tükröm.  



 
Gondolj erre úgy, mint amikor tükörbe nézel, és látod, hogy kócos vagy. Nem a tükröt 
kezded el fésülni, hanem magadat, míg számodra is tetszetős lesz a frizurád. Nem a 
tükröt hibáztatod, hogy nem mutat neked jobb frizurát. Tégy ugyanígy, amikor 
boldogtalan vagy. Adj boldogságot, hogy legyen, ami visszatükröződik rád. 
 
Sokan azt mondják, „feláldoztam érte az életemet, mégsem tett boldoggá.” Lehet 
szívből jövő, szeretetteljes áldozat az, amiért cserébe elvárunk valamit?  
 
Sokan úgy vélik, ha rátalálnak az igazira, a szerelem, a szeretet magától jön. Ám 
elfelejtik, hogy a szeretet mindig az adással kezdődik. Rendre elkövetjük azt a hibát 
is, hogy kívül keressük a szeretetet - azt akarjuk, hogy bennünket szeressenek.  
 
Csakhogy nem kaphatok több szeretetet, mint amennyit magam képes vagyok adni.  
Csak akkor arathatok, ha már vetettem! Ez mindenre érvényes. 
 

 
*** 

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 mindenképen 
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 választ a 

 

Bereniké haja – Coma Berenices csillagkép adja 
A változáshoz szükséges áldozat 

Ha igazi változásokra vágysz az életedben, áldozatot kell hoznod.  
 
A csillagkártya szerint, ha ténylegesen el szeretnél mozdulni jelenlegi helyzetedről, akkor 
fel kell adnod valamit a régi életedből.  
Bereniké, a király felesége szépséges aranyhaját áldozta fel, hogy férje győztesen 
kerüljön haza a csatából. A legdrágább kincsét, ékét adta oda az Isteneknek, célja 
elérése érdekében.  
 
Egy olyan útelágazáshoz érkeztél az életedben, ahol meg kell fontolnod, mi lesz a te 

áldozatod. Célodért meg kell válnod valamitől önmagadból, saját természetedből, 

valamilyen áldozatot kell hoznod. Fel kell most áldoznod egy számodra talán értékesnek 

tűnő dolgot, így cserébe egy létfontosságú megmaradhat, vagy bekövetkezhet az 

életedben. 



Közben három dologra figyelj:  
1. Légy tudatában annak, hogy a fejlődés útján néha el kell hagynunk dolgokat, 
helyzeteket, és személyeket. Valamit fel kell áldoznunk azért, hogy továbbléphessünk.  

2. Emlékezz rá, hogy a világ is, az ember is, állandóan fejlődik, és változik. Te sem 
maradhatsz örökké ugyanaz az ember!  

3. Meg kell ismerned a dolgok valódi értékét, és e tudás szerint kell meghoznod a 
döntéseidet.  
 
 
 
Eddig szólt az üzenet. Következő alkalommal feltehetsz egy újabb kérdést.  
 
Szeretettel: Ágnes 


