
 

 

Önismereti tréning 

36. 

 
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.  
 

*** 
 
 
Ma a boldogságról, a boldogság fogalmáról és érzetéről írok.  
 
Ha megkérdezzük az embereket, mit szeretnének az életben, akkor az egészség 
után a második helyen a boldogság áll. Ugyanakkor ha megkérdeznénk, mitől lenne 
boldog valaki, mindenki mást válaszolna és olyanok is vannak, akik egyáltalán nem 
tudnának erre felelni.  
 
A boldogság tág értelemben véve olyan pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális 
állapot, ami a megelégedettségtől az intenzív örömérzésig terjedhet. A 
boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek számtalan olyan 
megközelítése létezik, amelyek megpróbálják megmagyarázni magát a boldogságot.  
 



Ez azonban sikertelennek bizonyul, mert – mint az érzelmeket általában - minden 
ember másként éli meg.  
 
A boldogság egy olyan ideálisnak tekinthető állapot, amire bár vágyunk, mégsem 
tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden területét és ezzel 
emberi teljességünket. Gyakran előfordul, hogy életünk valamelyik területén 
boldogok vagyunk, miközben – akár csak egy életterületen is – van valami 
kellemetlenség, ami miatt éppen boldogtalanságot érzünk.  
 
A legnagyobb probléma ott van, amikor nem vesszük észre, hogy az egész 
teljességünknek ez csak egy pici része, és megfeledkezünk az összes többi 
területről, amiért boldogok lehetünk és erre a pici boldogtalanságra helyezzük 
figyelmünket.  
 
Nem is lenne gond ezzel a figyelemmel, ha a megoldást keresnénk, de sajnos 
hajlamosak vagyunk belesüppedni, dagonyázni a boldogtalanságban. Mivel a 
tudatalattink úgy érzékeli, hogy kedvünk telik ebben, ugyanolyan anyagokat szabadít 
fel, mintha boldogok lennénk. Ez azt jelenti, hogy nekem boldogságot okoz az, hogy 

dagonyázhatok a boldogtalanságban. 😊 

 
Ugye, ha így tekintesz rá, ez így morbid? Pedig így van.  
Képzeld el, hogy találkozol valakivel, akitől megkérdezed: - hogy vagy? Nagyon ritka, 
ha valaki azt mondja, hogy olyan boldog vagyok, mert ez – vagy az történt velem. 
Rendszerint valami panasz a válasz. Erre az elméd – bármilyen boldog is vagy – 
azonnal elkezd keresgélni, miről panaszkodhatnál te is. Nyilvánvaló, hogy találsz 
ilyet. Alapvetően nincsen semmi problémád, de azért találsz valami olyat, ami nem 
zökkenőmentes.  
 
Ha azt mondanád: - Én olyan boldog vagyok, mert egészséges vagyok, rendben 
mennek a dolgaim, kedves, szerető párom van, a gyermekeim megállják a helyüket 
az életben …. stb. – nem lenne miről tovább beszélgetni. Ez nem téma, amit tovább 
lehet göngyölíteni, amiről lehet beszélni, amiről elmondhatják, hogy „hallottad?”.  
 
A legtöbb ember, aki boldogtalannak tartja magát, annyira messzire és magasra 
helyezi a boldogság mércéjét, hogy az elérésére tett minden kísérlete már eleve 
kudarcra van ítélve. A cél így homályos, nincs meghatározva, és a boldogsághoz 
vezető eszközök nem megfelelőek.  
 
Homályos a cél: nem tudjuk, miből áll a boldogság. Olyasmit kergetünk, amiről 
fogalmunk sincs, milyen az. Nem figyelünk arra a sok apró boldogság – morzsára, 
ami a valódi célunkig vezetne. Amikor ugyanis azt gondoljuk, hogy elértük, 
rádöbbenünk, hogy az álmodott teljességet mégsem értük el. Amit ott találunk, az 
azonnal kevésnek, szegényesnek tűnik, elveszítette a képzeletünk világában még őt 
körüllengő szépséget, varázst.  
 
Pedig „Az út tesz boldoggá, nem a cél” (Dan Milmann:Békés harcos útja)  
 
 
 



A boldogság meghatározása bizonytalan: Hol van a boldogság forrása? Az anyagi 
és érzéki élvezetekben? Az érzelmekben? A lelki békében? A felhalmozott 
ismeretekben? A szellemi bizonyosságokban? Melyik emberi tudatszint felel a 
boldogságért? Csak az egyik, vagy mindegyik egyszerre? És ha az utóbbi igaz, 
hogyan lehet egyszerre mindegyiket kielégíteni, ha szükségleteik többnyire 
ellentmondóak?  
 
A boldogság eléréséhez vezető eszközök alkalmatlanok: ez annak a 
következménye, hogy a cél homályos és nem tudjuk megfelelően meghatározni a 
boldogságot. Így nemcsak nem a megfelelő eszközöket használjuk, de gyakran 
egyáltalán nem is használunk semmit.  
 
Megelégszünk a várakozással, hogy a boldogságot valaki más adja nekünk, mindent 
készen kapjunk, ráadásul személyre szabottan. Vagyis át kell értékelni 
elképzeléseinket és a belőlük fakadó viszonyulásunkat.  
 
Világosan kell tehát látnunk céljainkat! Mit jelent nekünk a boldogság? Sokkal 
hasznosabb lenne a számunkra egyszerű, elérhető és teljesen konkrét, 
megfogalmazható dolgokból kiindulni, legyenek akár a fizikai, akár a szellemi 
dimenzióban.  
 
Induljunk ki abból, hogy most, a jelenlegi helyzetünkben, adottságainknak 
megfelelően és a mostani körülményeink között mit szeretünk legjobban: sétálni, 
olvasni, kertészkedni, segíteni másokon, elmélkedni, elmélyedni valamiben, 
valamilyen hobbinkat végezni, beszélgetni, táncolni, énekelni, kirándulni, szeretjük a 
munkánkat, gyerekeinkkel/unokáinkkal foglalkozni, sütni, főzni, stb.  
 
Ezekben, vagy számunkra más lehetőségekben mindig könnyen megtalálhatjuk 
az örömünket és az azonnali boldogság-adagunkat.  
 
Természetesen kellenek a távlati célok, amit el szeretnénk érni egy hónap, egy év, 
tíz év múlva, de addig is lehetünk boldogok azzal, amit most elérhetünk. Ha reggel 
felkelve kitűzöd a célodat, hogy estig mit végzel el, és ha ráadásul ez a cél csak egy 
icipicit nagyobb erőfeszítésedbe kerül, mint a napi rutin, akkor estére boldog leszel.  
 
Persze akkor, ha bele is teszed azt a kicsi pluszt. Este pedig jutalmazd meg magad 
érte, ismerd el, hogy ügyes voltál, képes voltál rá. Ez majd motivál a következő 
napra. 
  
Miért múlandó a boldogság? Miért van az, hogy amikor elértük a vágyott célt, csak 
rövid ideig érezzük a boldogságot?  
Ennek magyarázatára megfelel az un. Maslow piramis, amit ugyan nem a boldogság 
elérésére dolgozott ki, de magyarázatot ad a vágyott továbblépésre.  
 
Abraham Maslow elméletének alapja az, hogy az embereket a szükségleteik 
kielégítése motivál bizonyos cselekvésre és ezek a szükségletek hierarchikus rendbe 
állíthatóak. Az emberi vágyak, a fiziológiai, a biztonság iránti, a szociális igények 
kielégítése, a megbecsültség és az önmegvalósítás egymásra épülnek, hierarchiát 
alkotnak. 
 



Ha az egyes szinteken lévő motivációs szükségletek kielégülnek, rövid időre 
megelégedettség, boldogság érzetet adnak, majd egy fentebb lévő szint kerül a 
helyére, ami általában a fölötte lévő, következő szint.  
 
Természetesen kivétel erősíti a szabályt, de ez ritka. Biztosan hallottál már Szabó 
Péterről, Magyarország jelenleg legnagyobb motivációs tréneréről, aki az alsó három 
szintet végigjárva, majd a többit kihagyva hirtelen a piramis csúcsára jutott fel. Neki 
ehhez hatalmas hit, akarat és kitartás kellett. Valóban boldog, megelégedett ember 
akart lenni és tett is érte, önmagán dolgozva. 
 
 

 
 
 
 
A piramis különböző szintjei:  
 
1. Alapvető, fiziológiai szükségletek: ide soroljuk az alvást, az éhséget, a 
szomjúságot és a szexualitást is. Kielégítése alapvető feltétele fennmaradásunknak. 
Ennünk kell és meg kell védeni magunkat a természeti viszontagságoktól, tehát 
laknunk is kell valahol stb. Ha ez a szint nem kielégített, gondolataink, cselekedeteink 
csak ezek körül forognak.  
 
Tehát egy éhező, hajléktalan ember csak arra tud koncentrálni, hogy mielőbb ételhez 
jusson, hogy találjon egy biztonságos helyet, ahol meghúzhatja magát. Boldoggá 
teszi egy védett helyen lévő kapualj, némi meleg takaró. Eszébe sem jut arról 
ábrándozni, hogy mekkora házat építsen magának, vagy milyen legyen a 
fürdőszobája.  
 



Ez boldoggá teszi őt, de csak ideiglenesen. Amikor a szükséglete kielégült, már a 
következő szintet szeretné elérni, hogy mindazt, amit elért, meg is tudja tartani. 
 
A fiziológiai szint azonban nem csak az éhező, hajléktalan embereknek, hanem 
nekünk is folyamatosan jelen van az életünkben.  
 
Ez rendben is van addig, amíg normális keretek között tartjuk, de különböző érdekek 
miatt „mások” igyekeznek minket ezen a szinten tartani. Lásd a reklámok, a sok 
silány termék, a mindenfélével kezelt, tartósított élelmiszer és üdítőital, az újabb 
trendi az étkezésben, gondoskodnak arról, hogy ne legyél boldog azzal, amit elértél. 
 
Mire egyenesbe jönnél, divatba jön egy újabb kütyü, ami persze nem tartós, elromlik, 
vagy jön egy modernebb, és le kell cserélni. Azt látod a filmekben, milyen boldogok 
azok, akik ezt a legmodernebb kütyüt használják a konyhában, vagy a méregdrága 
edényben főznek. Vagy milyen jól alszanak, és nem fáj a derekuk, ha azon a 
matracon fekszenek, stb.  
 
Nyilván Te is szeretnél boldog lenni itt, ezen a szinten is elérni a tartós boldogságot. 
Nem miattad nehéz ez, hanem a külvilágnak való megfelelés – kényszere nem 
engedi. Pedig csak az alapvető szükségletekről van szó. Étkezés, folyadékpótlás, 
alvás. 
 
Bevallom, néha én is beleesek ebbe a csapdába, pedig nincs TV-m, nem nézek 
reklámokat. Pár évvel ezelőtt nem tudtam ellenállni egy új konyhai robotgépnek. 
Régóta vágyódtam rá és boldog voltam, amikor megvettem. Kétszer használtam, 
azóta a dobozában pihen, mert a 40 éves habverőm többet tud, mint ez. Most 
valahányszor sütök, boldog és hálás vagyok, hogy az öreg habverőm még mindig 
működik….. 
Nézz körül a konyhádban. Boldog vagy azzal, amit elértél? Biztos vagyok abban, 
hogy lehetne okod a boldogságra. 
 
 
 
 
2. Biztonsági szükségletek: akkor jelennek meg, ha a fiziológiait már többé-
kevésbé kielégítettük. Azt a törekvést fejezik ki, hogy az egyén fiziológiai 
szükségleteit a jövőben is tartósan kielégíthesse (legyen étel, ital, szállás), és 
körülményei viszonylag kiszámíthatók és jól előre jelezhetők legyenek.  
 
Alapvetően a környezet stabilitását, a biztos megélhetést és a munkahelyet foglalja 
magába. Az emberek általános beállítottsága, hogy nagyobb biztonságban érzik 
magukat a megszokott dolgokban, mint az ismeretlen, bizonytalan helyzetekben.  
 
Szintén „más, magasabb érdekek” igyekeznek az emberekben a biztonság érzetét 
megakadályozni. Aki fél, az irányítható és vezethető. Ha azonban sikerül a 
félelmeinket legyőzni, bízunk önmagunkban, nyitottak vagyunk az új dolgok 
befogadására, maximális biztonságban érezhetjük magunkat. Tehát ezen a szinten is 
elérhetjük a boldogság állapotát. 
 
 



3. A közösséghez való tartozás szükséglete: az egyének szeretet iránti vágyát és 
mások által való elfogadásának a szükségletét jelenti.  
 
Szükségünk van arra, hogy másokkal kapcsolatba kerülhessünk, valakihez 
tartozzunk és az emberek valamilyen csoportja elfogadjon bennünket. Ide tartozik a 
gyengédségre és őszinteségre való igény is.  
 
Ezen a szinten nagyon fontos az önismeret, ezen belül pedig az ön – elfogadás. 
A kapcsolatok terén akkor lehetünk igazán boldogok, ha tisztában vagyunk saját 
magunk értékességével, szeretjük önmagunkat, mert csak akkor tudjuk elfogadni, 
hogy szerethetőek vagyunk.  
 
 
4. A megbecsülés, elismerés szükséglete: azt az óhajunkat tartalmazza, hogy 
mások elismeréséből pozitív énképünk alakulhasson ki.  
 
Az emberek szeretik magukat minél kedvezőbb színben feltüntetni mások szemében, 
hogy jobb vélemény alakuljon ki róluk. Önbizalmunkat alapvetően befolyásolja az, 
hogy mennyi pozitív visszacsatolást kapunk tevékenységeinkről.  
 
Ezek híján kisebbrendűségi érzések, szorongások halmozódhatnak fel az 
emberekben. Ide tartozik tehát az önbecsülés, és a tisztelet iránti igény is. 
Vágyunk arra, hogy mások a cselekedeteinket, munkánkat értékeljék és elismerjék. 
Ez a visszajelzés mindannyiszor boldogsággal tölt el és nagyban hozzájárul 
önértékelésünkhöz.  
 
Amíg másoknak akarunk megfelelni, addig mindenkinek különbözően olyan arcunkat 
mutatjuk, ami képzeletünk szerint neki megfelel. Az innen származó megbecsülés 
és elismerés mindig múlandó.  
 
Amikor őszintén és minden körülmények között képességeink legjavát nyújtjuk 
másoknak – és ezzel tisztában is vagyunk -, akkor képesek vagyunk 
önbecsülésünket felépíteni akkor is, ha erről nem kapunk visszajelzést.  
 
Amikor nem az a fontos, hogy másnak mi a véleménye rólunk, hanem az, hogy mi 
magunk jól érezzük magunkat a bőrünkben, akkor nagyon gyorsan felépül 
körülöttünk az a környezet, akik – akár szavak nélkül is – megbecsülnek és 
elismernek azért, akik valójában vagyunk.  
 
 
5. Az önmegvalósítás szükséglete: Maslow elméletében ez a szint áll a piramis 
csúcsán.  
 
Ez azért is helytálló, mert a legfelső szint az életcél keresését foglalja magába. Ezen 
a szinten a bennünk lévő lehetőségeket használjuk ki. Ez egy pszichés folyamat és 
fejlődés, nem egy konkrét végcél. Az a vágy, hogy az egyén egyre többre vigye, 
hogy azzá válhasson, amire képesnek érzi magát. Mivel folyamatosan fejlődik, egyre 
magasabb és magasabb célt tűz ki maga elé.  
 



A Maslow piramison – feltehetőleg – a Te fő célod már a piramis csúcsán 
helyezkedik el, mivel az önfejlesztéssel, önmagad megismerésével foglalkozol.  
 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy életed minden területén itt vagy már, de 
ebbe az irányba tartasz. 
 
Az önmegvalósító emberekre jellemző a teljes önelfogadás, mások feltétel nélküli 
elfogadása, mélyebb és tartósabb emberi kapcsolatokat alakítanak ki.  
Az érzelmi reakciójuk gazdag, kreatívabbak és humorérzékük is fejlettebb azokkal 
szemben, akik nem érték el ezt a szintet.  
 
Maslow értelmezésében minél magasabb szinten helyezkedik el valaki, és minél 
inkább az önkiteljesedésre törekszik, valószínűsíthetően annál boldogabb lesz, 
mivel képes lesz gyakrabban észrevenni és megélni az élet pozitív oldalát.  
 
Az ilyen ember gyakrabban éli át az „áramlatélményt” (flow), ezek apróbb –nagyobb 
boldogságérzetek egyre kisebb szünetekkel, majd a csúcsélmény (tartós boldogság) 
megélésére is képessé válik, melyek mind további személyiségfejlesztő hatással 
bírnak.  
 
Összefoglalva tehát a boldogság csak azért múlandó, mert jelenleg az motivál az 
újabb cél elérésére, ha éppen nem vagy boldog. Olyan, mint egy hullámvasút. 
Amikor fent vagy, az a flow, majd lekerülsz a völgybe, és ott újabb flow élményre 
vársz.  
 
Pedig megélhetnéd ezt az állapotot akkor is, miközben tartasz fel a csúcsra.  
Gondolj arra, hogy amit eddig elértél, az valamikor mind boldogságot okozott. Idézd 
fel azt az elfeledett érzést, legyen az a gyermeked születése, az otthonod, a 
bizonyítványaid, munkahelyed, az új bútorod, stb.  
 
A kitűzött célhoz vezető úton állíts fel kisebb célokat, amikor azt érezheted, hogy egy 
lépéssel közelebb kerültél. Légy rá tudatos, figyelj arra, amikor ezt eléred. Meglátod, 
ez is boldogságot fog okozni.  
 
Ne csak nagy célokban gondolkodj! Cél lehet egy finom ebéd elkészítése is, vagy 
bármilyen házimunka, ha nem automatikusan csináljuk.  
Ha képes vagy észrevenni ezeket az apró sikereket, azt veszed majd észre, hogy 
folyamatos boldogságban van részed. Ez pedig folyamatosan motivál a következő 
lépés megtételére. 
 
A hiedelmeink is korlátozhatnak a boldogság elérésében. 
 
Sokáig azt gondoltuk, hogy az tesz minket boldoggá vagy boldogtalanná, amit a 
környezetünkben tapasztalunk.  

• Ha megdicsérnek minket, jókedvünk lesz,  
• ha sok pénzünk van, akkor gazdagok leszünk,  
• ha bevesszük a tablettákat, akkor meggyógyulunk, 
• ha mellettünk van az ideális partner, akkor boldogan élünk, amíg meg nem 

halunk.  



 
Ám az egész fordítva van! 
 
 

Nem a világ határoz meg minket, hanem  
a világról alkotott gondolataink hozzák létre  

azt a világot, amit megtapasztalunk.  
 
 

Ebben az a jó hír, hogy ha nem tetszik, amit látunk, akkor képesek vagyunk rajta 
változtatni azzal, hogy átalakítjuk a róla alkotott  gondolatainkat.  
 
A világ valójában semleges. Csakis attól lesz ilyen, vagy olyan, jó, vagy rossz, derűs 
vagy zaklatott, hogy én mit gondolok róla.  

 

Én ruháztam fel jelentéssel mindazt, amit látok. 
 
Hatalmas erő rejlik ebben a kijelentésben! Egy életre szóló felszabadulás felismerni, 
hogy a dolgok önmagukban semlegesek! Minden csak attól válik ilyenné vagy 
olyanná, hogy azzá teszem.  
Minden csak attól lesz "jó", vagy "rossz", hogy én azt gondolom róla.  
 
Bármikor megtehetem, hogy mást gondolok. Bármikor megtehetem, hogy egy 
helyzetről, emberről, vagy tárgyról leveszem mindazt, amivel eddig felruháztam, és 
hagyom, hogy megmutatkozzon számomra az, hogy milyen valójában - milyen 
azon jelzők, minősítések, és gondolatok nélkül, amelyeket én kapcsolok hozzá.  
 
Elsőre persze lehetetlennek tűnik megtenni mindezt. Az egód hadakozik ellene.  
Szinte érzed, ahogy az elméd csikorog, és megpróbálja felfogni, mi is az, amire 
kísérletet teszel.  
Micsoda dolog, hogy ne utáld azt az embert?  
Csak nem képzeled, hogy megteheted, hogy jól érezd magad? Hiszen annyira 
szeretsz szenvedni.  
 
Ez azonban csak az egód hangja, ami megpróbál félelemben tartani, és valójában 
nincs más dolgod, mint minden egyes napon gyakorolni, hogy ne minősíts, 
hanem tekints érdeklődőn a másik emberre, helyzetre, tárgyra.   
 
Mindössze ennyi a teendőd: a többit már elvégzik maguk a gyakorlatok.  
 
 
 

 
 



*** 
 
 
 
 
Most pedig rátérünk a feltett kérdésedre, és megtudjuk a Csillagkártya 
üzenetét.  
 
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 ………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………..  
 

 



Kérdésedre a választ a 

 

Tejút – Orbis Lacteus üzenete adja meg. 
 

A vég nélküli szeretet áradása 

 

A csillagkártya útmutatása: Hagyatkozz a végtelen, Isteni természetedre, mely 
minden jónak a forrása.  
Naprendszerünk, és benne a Föld egy spirál – galaxisban helyezkedik el. Ha a 
galaxis középpontja felé nézünk az éjszakai égen, nagyon sok csillagot látunk 
egymás mellett. Ez a Tejút.  
 
Képzeld csak el, hogy több ezer olyan csillag, mint a mi Napunk, micsoda erőt képes 
sugározni feléd. Mivel ezt a kérdést tetted fel, eljött az ideje, hogy a földi minőségből 
égi minőséget hozz létre. Kerülj közel a fény középpontjához!  
 
Engedd, hogy minden cselekedetedet, gondolatodat áthassa a legmagasabb szintű 
szeretet. Ragadd magadhoz születésed folytán eredeti erőidet, és rendelkezz velük! 
Gyógyíts, és teremts!  
Egy egészen kicsiny hittel óriási dolgokra vagy képes.  
Ez a Te időd, cselekedj!  



 

Közben három dologra figyelj: 

 
1. Légy tudatában annak, hogy örökéletű szellem vagy, aki már birtokolja ezen 

szellemi erőket és energiákat.  
 

2. Emlékezz rá meditációd során, honnan érkeztél a Földre, mert oda fogsz 
visszatérni, ahonnan jöttél. A fényhazába csak a fény természetű dolgokat 
viheted magaddal.  
 

3. Ügyelj rá, hogy a kétség helyett maradj EGY –ségben, így képes leszel az 
elmúló dolgok helyett az örökkévalókra figyelni.  
 

 
 

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

 


