
 

 

Önismereti tréning 

35. 

 
 
Már hagyománnyá tettük, hogy először a Téged foglalkoztató kérdéssel kezdjük.  
Tehát 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 ma is a fejezet végén olvashatod. 
 

*** 
 
 Sok könyv, filmek, különböző tréningek foglalkoznak manapság a siker, bőség, és a 
gazdagság kérdésével. Nekünk, Magyaroknak még van mit tanulnunk erről, mivel a 
gazdagság szóhoz nálunk sok negatív hitrendszer is kapcsolódik. Főleg azért, mert 
legtöbben a gazdagságot kizárólag a pénz mennyiségében mérik. Pedig ha a belső 
gazdagságodat növelnéd, a külső – anyagi – gazdagság szinte magától 
megteremtődne. 
 
Az is igaz, hogy gazdagnak lenni, anyagi bőségben élni a szó anyagi értelmében is 
jó lenne, már csak azért is, mert akinek sok pénze van, az adni is többet tud. Aki 
pedig sokat ad, az az Univerzum törvényei alapján még többet kap, hogy 
legyen miből adnia. Bár spirituális értelemben a gazdagság bennünk van, de ezt 
nehezebb felismerni az anyagi világban, ahol mindenért fizetnünk kell.  



Valahogy el kell jutni addig a felismerésig, hogy ha a belső gazdagságot megtaláljuk, 
akkor a külvilágunk ehhez igazodva megmutatja nekünk az anyagi gazdagságot is.  
 
Gondolhatnánk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, pedig egyedül 
rajtad múlik, mennyire gyors ez a folyamat.  
 
Egyik előző rész után érkezett néhány kérdés e-mailben, melyek lényege hasonló. 
Egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a pénz.  
 
Honnan tudjuk, hogy a tudatalattink téves hitrendszereket őriz, ami felülírja, 
meggátolja a pénz áramlását?  
 
A különböző hitrendszerek a tudatalattink legmélyebb mélységeiben vannak 
elraktározva, és mivel hiszünk bennük, igaznak is érezzük őket. Mivel igaznak 
érezzük, ezért eszünkbe sem jut, hogy megváltoztassuk őket.  
Ha viszont nem változtatunk rajtuk, akkor megéljük, megtapasztaljuk őket, ez a 
vonzás törvénye.  
 
Meg kell találnunk, mi az a tudatalattinkban, amit nem kellene igaznak elfogadnunk, 
ebből következően mit kell elengednünk. Hogy lássuk erre a kérdésre a választ, 
hamarosan felsorolok néhány olyan téves hitrendszert, ami a pénzzel kapcsolatos, 
és akarva – akaratlan távol tartják tőlünk azt a pénzt is, amiért egyébként 
megdolgoztunk, megérdemlünk.  
 
Nem beszélve arról az egyébként lehetséges jövedelemről, ami szeretne áramlani az 
életünkbe, ha hagynánk. Ha észrevennénk, hogy a pénz ott kopogtat az ajtónkon, 
csak nem engedjük be. 
 
Egy olyan megdöbbentő példát hozok fel erre, ami akár azonnal is leellenőrizhető. 
Sőt! Ha esetleg van autó nyereménybetéted az OTP-nél, érdemes leellenőrizni. 
Talán éppen Te vagy, aki nem engedte be a pénzt az ajtaján?  
A kezdetektől fogva mostanáig (1 – 412 sorsolásig) – bár nem számoltam a sűrű 
sorokat -  kb. 600 át nem vett nyeremény sorszáma van felsorolva. Ez 
sorsolásonként átlagosan kb. 1,5 autó, vagy az ára. Ráadásul olyan sorszám is van 
közötte, ami 1982-ben, majd 1994-ben is nyert. Egyikért sem jelentkeztek.  
A nyereménybetét tulajdonosa valószínűleg úgy váltotta azt, hogy fel sem merült 
benne a gondolat, hogy nyerhet.  
 
 
Egy jól ismert kifejezést használunk ennek magyarázatára: Üvegplafon  
 
Az üvegplafon megértése a bolhacirkusz ismeretén alapul. A bolhákat egy olyan 
dobozban tartják, aminek üveg a teteje. A bolha menekülni próbál, felugrik és beveri 
a fejét az üvegplafonba, ami számára láthatatlan.  
Visszaesik, újra ugrik, de nem jut feljebb, újra és újra visszaesik. Miután ez egy 
párszor megismétlődik, nyugodtan le lehet venni a doboz tetejét, a bolha soha többé 
nem fog kiugrani. Ezután már pontosan csak az üvegtetőig ugrik, mert megtanulta, 
hogy ott van a határ, magasabbra nem tud ugrani. Ha megpróbálja, az fájdalmas. El 
sem tudja képzelni, hogy sokkal magasabbra is ugorhatna.  
 



Mi is nagyon jól megtanultuk, hol vannak a határaink. Amit valaki valamikor 
meghatározott számunkra. Fel sem merül bennünk, hogy ezek csak képzelt 
határok. Félünk, ha megpróbálnánk feszegetni, fájdalmas csalódás lenne a vége.  
 
Egyedül a csalódás fájdalmától való félelem tart vissza attól, hogy a határainkat 
feszegessük.  
 
Saját tapasztalatomon tanultam meg, hogy amikor félreteszem a félelmet, akkor akár 
sikerül amit elterveztem, akár nem, sikerélményként tapasztalom meg a történteket. 
Ha sikerül, akkor azért, ha nem sikerül, akkor pedig azért, mert elég bátor voltam, 
hogy megpróbáljam. Ha nem próbálok meg valamit, esélyem sincs a sikerre.  
Valamikor 2005-ben felajánlottak nekem egy olyan rövidtávú (néhány hónapra szóló) 
munkát, ami kedvemre való volt. Amikor a fizetés került szóba, a megbízóm rám 
bízta, mennyit kérek érte. Ha voltál már ilyen helyzetben akkor tudod, hogy ez nehéz 
kérdés.  
 
Nekem is megvolt a magam üvegplafonja. Ez azonban nagyon alacsony lett volna 
nekem, tekintettel a távolságra, amit naponta meg kell tennem, ráadásul az akkori 
munkámért járó fizetéssel is meg voltam elégedve.  
Magamat is meglepve mondtam egy olyan összeget, amit elképzelhetetlennek 
tartottam ahhoz, hogy megkapjam. 
 
És megkaptam. Ráadásul egész ottlétem idején különféle juttatásokat is kaptam. 
Amikor letelt az időm, a megbízóm – akivel időközben jó kapcsolatba is kerültünk – 
elárulta, hogy ha a dupláját kértem volna, azt is kifizeti. Tőle tanultam azt, amit az óta 
is szem előtt tartok:  
Ha tudod, hogy javára vagy a világnak, és a munkád, amit végzel értékes, jobbá 
teszi mások életét, akkor megérdemled érte a viszonzást, aminek a mi földi 
létünkben jelenlegi formája a pénzbeli fizetség.  
 
 
Az üvegplafon tehát áttörhető, de amíg a fejedben ott van, hiába mondja bárki, hogy 
"merj nagyot álmodni!", vagy "gondolkodj nagyban!", nem fog menni. Előtte ki kell 
gyomlálni magunkból a blokkoló hiedelmeket, hibás hitrendszereket és rossz 
érzelmeket (félelem, szégyenkezés, bűntudat, stb.)  
A hibás hitrendszer olyan mélyen van bennünk, hogy amikor a szemed elé 
kerül, olvasol róla, úgy érzed, mintha ezek megváltoztathatatlan tények 
lennének.  
 
Ez hatalmas csapda, ezért tudnak korlátozni, gátolni. Ettől a mély hittől tapasztaljuk 
meg őket.  
 
Amikor ugyanekkora hittel ennek pozitívabb változatában kezdünk hinni, 
megfordul a tapasztalások iránya és az életünkbe jönnek a pozitívabb 
tapasztalások, a hitünknek megfelelő mértékben.  
 
A pénzzel kapcsolatos téves hitrendszerek:  
Nincs pénzem! A kollektív tudatunk szerves része. Egészen kicsi korunktól halljuk, 
természetes, hogy beégett a tudatalattinkba. Zsigerből jön válaszként még akkor is, 
ha valójában ott van a pénztárcánkban, bankszámlánkon. Egész életedben 



keményen dolgoztál, de valahogy egyre kevesebb van. Azt hiszed, hogy neked nem 
lehet több pénzed, bezzeg a gazdagoknak, a szomszédodnak, a barátnődnek mindig 
van.  
 
Vajon elérhető-e ilyen hozzáállással a jobb lét, a több pénz?  
 
Nem valószínű.  
Az elméd lehatárolt téged a nagy egészről, és abban egy kicsinyke, korlátokkal 
körbehatárolt résznek képzeli magát. Azt hiszi, hogy ennyi pénzed van, ennyid lehet, 
sőt nincs is egyáltalán pénzed, és ezt tapasztalja a külső világból visszatükröződve. 
Ezért te is ezt hiszed magadról, hiszen az elméd meggyőz róla.  
 
Miközben az önmagammal kapcsolatos téves hitrendszeremet - mint a számítógépen 
egy fájlt kitörlöm és helyébe újat „telepítek”-, nagyon fontos azzal is foglalkozni, 
hogy nem lehet semmiféle ellenérzésem a nincstelenséggel, a kevés pénzzel, sőt 
a gazdagsággal, a gazdag emberekkel és életmódjukkal kapcsolatban sem, ugyanis 
ez által szintén továbbra is taszítom a pénzt, és pontosan azt fogom bevonzani, 
amivel még problémám akad… azaz a nincstelenséget.  
 
Elfogadom azt és annyit, ami éppen van, ezzel sem magamat, sem mást nem ítélek 
meg. Ez az alapja annak, hogy anyagi lehetőségeim valóban javuljanak.  
 
Nincs elég pénzem!  
 
Szintén kicsi korunktól szívtuk magunkba. Természetesen ennek okán felnőttként 
minden körülmény azt mutatja, hogy dolgozom, dolgozom, de valahogy még sincs 
soha elegendő, sőt inkább egyre kevesebb van. Mikor azt gondolom, hogy végre 
most elég lesz, közbe jön valami és megint nem elég.  
 
Ennek a kijelentésnek, sőt már a gondolatának is egyenes következménye, 
hogy soha nem is lesz elég!  
 
Vagy eleve kevesebb jön be, mint amennyi kellene, vagy bejön ugyan a pénz, de 
folyton valami váratlan kiadás elviszi akkor is, ha gondosan tervezzük a kiadásainkat.  
 
A pénzért meg kell dolgozni, küzdeni kell érte!  
 
Amikor dolgozunk, akkor van elég pénzünk, amikor viszont egy kicsit pihennénk, 
akkor ezzel párhuzamosan mindig történik valami, ami elviszi a pénzt. Így mindig 
csak akkor van pénzünk, amikor dolgozunk.  
Természetesen, ha ezt gondoljuk, esélyünk sincs arra, hogy néha gondtalanul 
pihenhetnénk, illetve pihenésünk közben állandóan ott bujkál a kis ördög, aki azt 
suttogja a fülünkbe, hogy ez nem jár nekünk. 
 
Annak jár sok pénz, aki megérdemli.  
 
Ez a hitrendszer már teljesítmény, bizonyítási, elismerési vágyat, sőt olykor kényszert 
okoz, hiszen ki kell érdemelni. Ezzel az a baj, hogy amikor valaki mást megítélek, 
hogy ő miért kap több fizetést, juttatást, elismerést, azzal magamnak hozok létre 
tudat alatt egy álladó feladatot, hogy tennem kell valamit, hogy megérdemeljem.  



Amikor bizonytalan vagyok a saját teljesítményem megítélésében, akkor 
törvényszerűen nem kapok több fizetést, juttatást, elismerést, stb., mert nincsen meg 
a jogalapja, hiszen én nem érdemlem meg.  
 
Természetesen a másik oldal is működik. Amikor biztos vagyok abban, hogy 
megérdemlem, akkor én kapom meg a fizetésemelést, elismerést, feltéve, ha nem 
ütközik bele más akadályozó hitrendszerembe. (pl. én akkor sem kapnék, ha 
megérdemelném).  
 
Tisztességes úton nem lehet sok pénzt keresni, nem lehet meggazdagodni. 
 
Mivel én természetesen tisztességes vagyok, ezért el is kerül a bőség! - Ezt 
egyébként önigazolásként mondják maguknak azok az emberek, akiket éppen a fenti 
hiedelmük miatt elkerül a pénz és a bőség.  
 
A pénz bűn, gonoszság, ártalmas, tönkre tesz …. stb.  
 
Mivel tudatosan és tudat alatti szinten is tudom, hogy ezeket el akarom kerülni, mert 
nekem nem jó, tehát el is vágom a pénz hozzám vezető útját.  
 
Szegény családból származom, ezért én is szegény vagyok, az is maradok.  
 
Ez is egy „pénzcsap” elzáró hitrendszer, akárcsak a hasonló gondolatok, mivel a 
szegénység szegénységet vonz. Ha viszont változtatunk ezen a hitrendszeren, akkor 
az ellenkezőjét tapasztaljuk. Számtalan híres és gazdag ember példája mutatja, hogy 
egyedül a hiten múlik minden.  
 
Ahhoz, hogy megéljek, segítségre, támogatásra van szükségem.  
 
Ha így gondolom, akkor a támogatottság érzését kell megtapasztalnom, miközben 
lemondok arról, hogy élvezzem saját pénzteremtő képességemet. Ezzel 
folyamatosan más támogatására szorítom saját magam.  
 
Kifolyik a kezemből a pénz.  
 
Gyakran mondjuk másra ezt, miközben nem is gondolnánk, hogy csak azért van így, 
mert Ő maga is ezt gondolja magáról. Meg sem próbálja összecsukni a markát, hogy 
ne folyjon ki, hiszen hite szerint úgysem sikerülne.  
 
Ha ez a hitem, lehet bármilyen sok pénzem, úgysem tudnék élni vele, hiszen kifolyna 
a kezem közül.  
 
Ezt a munkát (dolgot) nem fizetik meg az emberek 
 
Emiatt a hitem miatt valóban soha nem fogok tudni olyan árat kérni, hogy nekem is 
megérje. Az is lehet, hogy le kell mondanom valami olyan tevékenységről, amit 
szívvel – lélekkel végeznék, de hitem szerint nem éri meg, nem fizetnének érte az 
emberek.  
Bár tudom, hogy amit teszek, az többet ér, de ha nekem kellene fizetnem érte, én 
sem adnék érte annyit.  



Súlyos hiba, mert ezzel a hitemmel a saját munkámat értékelem le. Hogy adnának 
többet érte, ha még nekem sem ér annyit?  
 
Ennek következményeként az is könnyen megeshet, hogy olyan munkát végzek, 
amit nem szeretek, csak azért, mert fizetnek érte.  
 
Nem szórom a pénzt  
 
Olyan dolgokat vásárolok, amik hasznosak, és megérik az árukat. Viszont nem 
tudom élvezni az életet, mert ehhez olyan dolgokra is ki kellene adnom a pénzt, 
amiknek semmi hasznuk nincs, vagy nem érik meg az árukat, csak éppen 
élvezetesek.  
 
 
Ésszel kell a pénzt költeni.  
 
Ez a hitrendszer teremthet bőséget és szükséget egyaránt. Itt ugyanis bekapcsol az 
elmém és az összes pénzzel kapcsolatos hitrendszerem. Hiszen mi is az, hogy 
ésszel?  
Az összes olyan információ, ami lerakódott az elmémben, felhalmozódott a 
tudatalattimban, nem csak az én, hanem a szüleim, őseim hitrendszere is.  
 
Vajon ők bőségbe kormányozták az életüket, vagy éppen szükségbe? 
 
Vajon én bőségben éltem eddig? Ha igen, akkor jó ez a hitrendszer. De ha nem, 
akkor itt az ideje nagyon sürgősen leváltani, ugyanis az eredmény is ugyanolyan 
lesz, mint eddig.  
 
 
Spórolnom kell, gyűjtenem kell a pénzt ahhoz, hogy valamit elérjek.  
 
El fog kerülni a pénz, mert ha megérkezne az életembe, akkor nem lenne 
lehetőségem megtapasztalni a spórolást, gyűjtögetést. Ez nem arról szól, hogy ne 
legyen megtakarításod. Nyugodtan félretehetsz egy későbbi célod megvalósítására, 
a nyári nyaralásra, vagy tovább tanulásra, stb. rendszeres időközönként egy 
meghatározott összeget. Ezzel még nem vágod el a pénz útját, ha a hozzá tartozó 
gondolataid nem a szükségről szólnak.  
 
 
Nem vagyok elég értékes  
 
El fog kerülni az érték. Mi az, ami nekem érték? A pénz, az biztosan. Akkor a pénz 
fog elkerülni, hiszen ha nem vagyok elég értékes, akkor az azt jelenti, hogy semmi 
értékem nincs.  
 
 
Megelégszem a kevéssel. 
 
Hatalmas ellentmondás. Ha ez a hitrendszered, ezt mondogatod, akkor miért 
álmodozol bőségről?  



Ez nekem drága  
 
Ha így hiszem, akkor így is marad.  
Megengedhetem magamnak, mert tudom, hogy amikor valóban szükségem lesz rá, 
akkor a pénz is meglesz rá, amikor kell.  
 
 
Irigylem a másikat, mert olyat vehet /tehet meg, amit én nem.  
 
Ezzel a gondolattal alacsonyabbra, szegényebbre értékelem magamat, mint a 
másikat.  
Az irigység azt jelenti, hogy valami olyat akarunk, ami másnak van, de mi is vágyunk 
rá. Az a fájdalmas felismerés, hogy valami nincs meg nekem, ami másnak 
megadatott. Tehát kevesebb vagyok, kevesebbet érek, kevesebbet érdemlek. 
Természetesen így az ezen érzésekből táplálkozó tapasztalatokat vonzom 
magamhoz. 
 
 
 

*** 
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 

 

 

Farkas csillagkép – Lupus adja meg 
A csillagkártya fő üzenete: A szeretet nélküli dolgok elmúlása 

 
 
A csillagkártya útmutatása: Vizsgáld meg önmagad és tisztítsd meg lelked belső 
tartalmait!  
 
A farkas csillagkép az égen a Tejút bejáratát őrzi. A Tejút az Isten útja, azaz a tiszta és 
fénnyel teli élet lehetősége. A farkas szolgálatot teljesít: éles fogaival széttépi, 
szétmarcangolja mindazokat a dolgokat, melyek sötétek, gonoszak, vagy félelemmel 
vannak tele. A kapu őrzője a szeretetet, és az igazságot képviseli. Csak tiszta lelkeket 
enged áthaladni a fény felé, a többieket nem engedi át, hanem széttépi.  
 
Kérdésedre a válasz:  
Gondold át, hol van kevés fény, kevés szeretet és egyensúly az életedben. Amikor 
felismerted, miben kell megváltoznod, töltsd meg fénnyel a sötétséget. Mondd ki az 
igazságokat, kérj bocsánatot, vagy bocsáss meg másnak! Változtasd meg 
hozzáállásodat a dolgokhoz, így méltó leszel a Tejútra, Isten útjára.  
 
 
Közben három dologra figyelj:  
 
1. Légy tudatában annak, hogy a felemelkedés időszakában vagyunk, ezért ha jó és 
kielégítő életet akarsz élni, magad mögött kell hagynod minden olyan gondolatot, vagy 
tettet, amely a sötétséghez, a félelemhez tartozik.  
 



 
2. Emlékezz rá: Eredeti lényed fénytermészetű, tehát pontosan tudod, érzed, hogy mi 
az, ami a fényhez, és mi az, ami a sötétséghez tartozik az életedben.  

3. Ügyelj rá, hogy látásmódod tiszta maradjon, ezáltal mindig észre fogod venni azt, ami 
már nem méltó hozzád. Észre fogod venni, hol van a sötétség, és azt is, merre van a 
megoldást hozó fény.  
 

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

 


