
 

 

Önismereti tréning 

38. 

 
 
Ma tizedik alkalommal húzok kártyát, ezért 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 fejezet végén olvashatod. 
 

*** 
A 37. részben elkezdtünk a sikerrel és a sikerhez vezető legkönnyebben 

beteljesíthető úttal foglalkozni. Ma ezt a témát folytatjuk tovább.  
Mielőtt belekezdenék, újra megerősítem, hogy aki tudatos önmagára és tudatosan 
tekint az életére, az a boldogságot minden egyes pillanatban megtalálja, nincs 
sikerhez kötve, hiszen mindenre, ami történik vele, tapasztalatként tekint rá. Így a 
tudatosan élő embereknél nincs se siker, se sikertelenség, és mivel egy állandó 
belső örömöt talál mindenben, így nincs szükség a külső eredmények adta pillanatnyi 
boldogság – morzsákra sem.  
 
Míg ide eljutunk, addig azonban a boldogság érzete gyakran összekapcsolódik a 

sikerrel, hiszen amikor valamiben – legyen az a legkisebb vágy az életünkben - sikert 



érünk el, akkor boldogok vagyunk. Tény az is, hogy míg boldogtalannak és 

sikertelennek érzi valaki magát, addig nehéz ebből kilépni, ezért lépésről lépésre 

haladunk. 

Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy a sikerre ne egy hatalmas feladat 
megoldásának eredményeként tekintsünk! Amikor a mindennapi élet apró – cseprő 
ügyeit sikerül megoldani, elintézni, megcsinálni, az is siker azon az életterületen.  
 
Ennek felismerése vezet ahhoz, hogy értékeljük azt, és mind nagyobb célokat 
tűzzünk ki magunk elé. Lehet valaki kiemelkedően sikeres olyan hétköznapi 
dolgokban is, amit más el sem tud képzelni.  
 

Most pedig elindulunk a siker útján!  
 
1. Határozz meg magadnak egy célt, amit szeretnél elérni, amiben szeretnél sikeres 
lenni! Keress egy olyan életterületet, ahol elégedetlen vagy azzal, amit csinálsz. 
Nézd meg, hogy hol tartasz, ismerd fel, hogy változtatnod kell, és akard, hogy 
változzon a helyzeted.  

2. A változtatás szükségességének felismerése arra vezet, hogy elkötelezed magad 
a változtatás mellett. Ahhoz, hogy következetesen kitarts, a tervezés az egyetlen 
mód. Különíts el időt magadnak arra, hogy rendszeresen tervezd a tevékenységedet, 
ami a célod felé visz.  

3. Vizsgáld meg életednek azt a területét, amiben sikert akarsz elérni. Különös 
gonddal tanulmányozd azokat a helyzeteket, amikor ezen a területen sikert értél el, 
vagy éppen kudarc ért.  

4. Írd össze azokat a képességeidet, amelyeket fel tudsz használni, hasznosak a cél 
elérésében. Meglátod, sokkal több képességed van, mint amire gondoltál volna, ha 
nem írod le.  

5. Írd össze azokat a gyengéidet, negatív vonásaidat, hiányosságokat, aminek a 
terheit viselned kell. Gondolj itt a legapróbb részletekre is. Lehet, hogy olyan célt 
tűztél ki magad elé, amihez szükség van segítségre. Ne gondolj arra, hogy majd Te 
megcsinálod, vagy akkor megoldod, amikor itt lesz az ideje. Egyelőre arra se gondolj, 
hogy majd a párod, vagy valaki a családodból megcsinálja.  

Hidd el, rengeteg frusztrációtól, konfliktustól megkíméled magad, ha már a tervezés 
szintjén bekalkulálod, hogy miben és hol van szükséged a segítségre.  

6. Írd össze a személyes kapcsolataidat, akiket a megfelelő időben mozgósíthatsz az 
együttműködésre. Ez még csak a tervezési szint, ezen a listán szerepeljen mindenki, 
aki szóba jöhet. Tudásodra, tapasztalatodra, megérzésedre támaszkodva mérd fel 
azokat a lehetséges helyzeteket, amelyekre itt számíthatsz, és vázold fel, hogyan 
reagálsz rá.  
 



 
7. Mérd fel és írd is azokat a lehetséges kockázatokat, amelyekkel számolnod kell, 
miközben a célod felé haladsz. Tudásodra, tapasztalatodra és megérzésedre 
támaszkodva becsüld meg, milyen kockázatra számíthatsz.  

8. Végezd el a terveden az utolsó simításokat, és készülj fel a váratlan nehézségek 
kezelésére.  

9. Állj neki a feladatnak! Időről – időre állj meg, hogy a célod tükrében értékeld a 
teljesítményedet. Ha bármi probléma adódik, vizsgáld meg, mit változtass az irányon 
és a módszereken.  
 
Hidd el, hogy megéri ezt a fáradtságot!  
 
A tervezés előnyeit lehetetlen felsorolni, ezért csak néhányat emelek ki belőle:  
 

- A papírra leírt tervezés egész gondolkozásunkat a jövő felé fordítja, és eltereli 
a figyelmet a múlt kudarcairól.  

 
- Ha csak fejben tervezgetünk valamit, egy „kisördög” (ez az ego) mindig ott 

lesz, aki figyelmeztet arra, hogy ez nem sikerülhet, nem vagy rá alkalmas, 
nem tudod megcsinálni, nem neked való, stb.  

 
- A tervezés koordinálja a sikerért folytatott küzdelmünk minden mozzanatát, és 

ezeket jól kiegyensúlyozott programba foglalja.  
 

- A feladatok megtervezése elősegíti, hogy átlássuk a feladatainkat, értékelni 
tudjuk azt, ameddig eljutottunk, és lássuk a még előttünk álló feladatokat.  
 

- A terv a világos és egyértelmű cél megfogalmazásának köszönhetően 
biztosítja, hogy világosabban lássuk, mit akarunk elérni az életünkben.  
 

- Segít felismerni, milyen oldalról számíthatunk váratlan problémákra és segít 
abban, hogy ezekre megoldásokat dolgozzunk ki.  
 

- A célunk és feladataink megtervezése folyamatosan mutatja a feladatok és 
tevékenységek közötti kapcsolatot, így láthatjuk, hogy hogyan alakítsuk a 
hatékonyság és eredményesség növelése érdekében. 
  

- Végül, de nem utolsósorban a tervünkben foglalt jövőkép óriási hajtóerő, ami 
lehetővé teszi, hogy életünk minden területén képesek legyünk legyőzni az 
akadályokat és elkerülni a zsákutcákat.  
 

 
A természetes viselkedés titka a rugalmasság.  

Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk kiaknázni az adott konkrét, de előre nem 

látható helyzetben rejlő lehetőségeket. A természetünkből fakadó spontán választ 



lehetetlen előre megtervezni, de azt tervezhetjük, hogy a célunk felé haladó úton 

rugalmasak leszünk és nyitottak minden lehetőségre. Ez a megoldás kulcsa. 

 
A tervezés viszonylag sok munkát, tudatosságot és szellemi nyitottságot igényel. 
Tudnunk kell, hol tartunk az életünkben, milyen választási lehetőségeink vannak, 
hová akarunk eljutni, és mit kell tennünk, hogy el is jussunk oda.  
 

Ehhez szükség van az önvizsgálatra.  
 
Arra, hogy mindenre kiterjedően elemezzük, mik az erősségeink, mik a gyengéink, 
milyen gondolatok uralják a nézeteinket, tetteinket, milyen érzelmeket táplálunk. 
Minden szépítés nélkül, nem amilyenek lenni szeretnénk, hanem amilyenek 
valójában vagyunk.  
 
Lehet, hogy a tervezéssel járó munkától való félelem váltja ki sokaknál, hogy minden 
előzetes mérlegelés nélkül csak csinálják a dolgaikat. Úgy vélik, (mint írtam, régen én 
is így gondoltam) hogy merő időpocsékolás azzal foglalkozni, mi történhet a távoli, 
homályos jövőben.  
 
Talán első ránézésre könnyebb a misztikus véletlenre hagyatkozni, bízván abban, 
hogy az meghozza a sikert. Figyelmen kívül hagyják azonban, hogy soha senki nem 
volt még tartósan sikeres, aki csupán a véletlenekre hagyatkozott.  
 
Mint tudjuk, nincsenek véletlenek. (erről lejjebb még írok) Sokan a véletlenről azt 
tartják, hogy nem más, mint megmagyarázhatatlan események személytelen, cél 
nélküli meghatározója. Tiszta véletlen, hogy egy cserép leesik a tetőről, és landol 
észrevétlenül a járdán. Ám ha ugyanez a cserép az én fejemen landol, akkor azt 
szerencsétlenségként értékelném.  
 
Az olyan véletlent, amely hatással van az emberi érzelmekre, szerencsének, 
vagy szerencsétlenségnek nevezzük. Nem befolyásolhatjuk a véletlent (hiszen akkor 
már nem lenne véletlen), de azt befolyásolhatjuk, hogyan reagálunk rá.  
 
Ha senki sincs jelen, hogy lássa leesni a cserepet, az egyszerűen véletlen esemény. 
Ám ha valaki észreveszi, hogy a cserép esik lefelé és félreugrik, hogy elkerülje az 
ütést, joggal mondhatjuk, hogy szerencséje volt, mert látta, hogy mi fog történni és 
sikeresen megelőzte a bajt.  
 
Ha megtervezzük az utat a cél felé, az segít, hogy szerencsénk legyen, mutatva, 
hogy hogyan reagáljuk egy zuhanó cserépre és az élet más véletlenjeire. A gondos 
tervezés eredményeként gyakrabban leszünk szerencsések, ezzel fokozzuk a 
sikerünket.  
 
Ennek magyarázata az, hogy mivel előre számolunk a kedvező lehetőségekkel – 
vagyis a szerencsés véletlenekkel – ki tudjuk azokat használni. Ha a véletlenekre 
nem tudunk előre meghatározott módon reagálni, megfosztjuk magunkat a 
szerencsétől, sőt kitesszük magunkat a szerencsétlenségnek, amit megelőzhettünk 
volna.  



Vannak, akik azért nem érnek el sikereket, mert félnek új módszerekkel 
kísérletezni, vagy ismeretlen területre lépni. Előnyben részesítik, hogy azt tegyék, 
amit mindig is tettek, ami soha ne zavarta komfortérzetüket. Mai szóhasználattal élve 
nem mernek kilépni a komfortzónájukból.  
 
Nem veszik figyelembe, hogy ahogy eddig tették a dolgukat, az vezette őket oda, 
ahol most tartanak. Nincs is probléma ezzel, ha sikeresnek érzik magukat és 
boldogok.  
De sajnos az emberek zöme sikertelennek és boldogtalannak érzi magát. 
 
Ezek az emberek néha érzik, hogy szükség lenne változásra, de ha problémáktól 
tartanak, vagy a legkisebb nehézségbe ütköznek, inkább abbahagyják, vagy el sem 
kezdik.  
 
Nekik hiányos az önismeretük, mert sosem tették még próbára magukat súlyosabb 
nehézségek leküzdésében. Így nem is tudhatják, hogy mi az erősségük és mi a 
gyengéjük. Ha voltak is sikereik a múltban, csak azért lehettek, mert régi, megszokott 
módszereik véletlenül eredményt hoztak.  
Amíg nem hajlandók kilépni a komfortzónájukból, korlátolt látókörük határai mögül, 
nem is sok reményük van a sikerre, és életüket középszerűség fogja uralni mind a 
célok, mind az eredmények területén.  
 
Vannak olyanok is, akiknek a biztonság és a rend iránti szükségletük sokkal 
erősebb az átlagosnál, és nehezen viselik a káoszt. Ők félnek a ködös és ismeretlen 
jövőtől, és a kudarctól. Nem hajlandók az életüket saját céljaik, álmaik 
megvalósításának szolgálatába állítani, mert semmi garancia nincs, hogy ezek 
teljesülnek. Inkább maradnak a biztos rossz helyzetben mint hogy a bizonytalan jó 
irányába mennének.  
 
Nem veszik figyelembe, hogy sajnos arra sincs semmi garancia, hogy a 
biztonságosnak hitt jelenlegi életük úgy marad az idők végeztéig. Olyan 
szenvedélyesen munkálkodnak azon, hogy túléljék a jelent, hogy semmi idejük nincs 
a céljaik felé haladni. Szívósan tapadnak a jelen cselekvési rutinjához, hogy a 
tévedésnek még a lehetőségét is kizárják.  
 
Egy kicsit térjünk vissza a véletlenekre. Mit jelent a véletlen?  
 
A véletlen számtalan, előre nem látható, kisebb, nagyobb eseményekből áll össze, 
amelyek szünet nélkül zajlanak körülöttünk! Tehát ez azt jelenti, hogy minden 
pillanatban lehet részünk „véletlenben”.  
 
A véletlen események váratlanul történnek, anélkül, hogy mögöttük látható lenne 
emberi beavatkozás, vagy elmével felfogható, logikus ok. Nem tervezhetők, nem 
prognosztizálhatók, nem rendezhetők meg előre.  
 
Ahogy a tudatosodás, az önismeret és az Univerzum működése megismerésének 
útján haladunk, miért mondjuk mégis azt, hogy nincsenek véletlenek? Holott 
pontosan feljebb olvashattad, hogy mit jelent a véletlen.  
 
Talán most ebben ellentmondást érzel.  



Előzőleg már foglalkoztunk azzal, hogy minden érzelmünk, gondolatunk, szavaink, 
cselekedeteink energia, ami hatással van az Univerzumra. Az Univerzumban pedig 
minden jelen van egyszerrre, rezgés formájában.  
 

Tehát mint energia, körbevesznek minket az előre nem látható, kisebb – 
nagyobb események is, amihez kapcsolódnak a saját érzéseink, 
gondolataink, stb. energiái is, így az már személyre szólóan nekünk 
címzett „véletlen” lesz.  
 
Kérlek, a fenti mondatot olvasd el még egyszer, mert nagy jelentősége van! 
 
Mivel a hasonló a hasonlót vonzza, érzelmeink energiája a hozzá hasonló, előre nem 
látható, nem tervezhető energiákhoz kapcsolódik.  
 

- Ha tehát az érzelmeink pozitív irányultságúak, a véletlenek is pozitív 
hatásúak lesznek, azaz szerencsés véletlenek sorozata,  

- ha pedig negatívak az érzelmeink, akkor szerencsétlen véletlenek áldozatai 
lehetünk. 

 
Ahogy tudatosodunk, ahogy megértjük az Univerzum működését, ezzel egy időben a 
belső látásunk, hallásunk, érzékeléseink is kiélesednek a láthatatlan dolgokra. Így 
vesszük észre azokat a történéseket, amelyeknek mások nem tulajdonítanak 
jelentőséget.  
 
Pld. foglalkoztat egy kérdés, amire keresed a választ. Közben elmész egy 
könyvesboltba, ahol melletted „véletlenül” leesik egy könyv. Van, aki felveszi, és a 
helyére teszi.  
Te, aki tudod, hogy a véletlen nem más, mint számtalan, előre nem látható, kisebb, 
nagyobb eseményekből áll össze, amelyek szünet nélkül zajlanak körülöttünk, már 
tudod, hogy ez a könyv azért hívta fel magára a figyelmedet, mert valamiért 
szükséged van rá. Biztos lehetsz abba, hogy ebben a könyvben megtalálod a 
kérdésedre a választ!  
 
Napjainkban egyre többen élünk egyre kisebb helyen, egyre többet, és gyorsabban 
mozgunk, ezért több előre nem látható találkozásra, ütközésre, véletlen egybeesésre 
és gyümölcsöző lehetőségre számíthatunk.  
Vagyis minél több a véletlen alkalom, annál több a kiaknázható szerencsés 
lehetőségünk is.  
 
Kívánom, hogy Neked is minél több szerencsés véletlenben legyen részed! 
 
 

 
*** 

 
 
 



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 ………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………..  
 

 

 



 

Kérdésedre a választ a 

 

Kiscsikó csillagkép – Equuleus adja meg 

Tiszta energia és életerő 

A csillagkártya útmutatása: Légy fiatalos a lelkedben, erősödj meg és dolgozz a 
jövőért!  
 
Életed ezen időszakában tisztítsd meg az energiáidat. A kiscsikóból lesz a pompás 
paripa, lelki értelemben a táltos paripa, aki már nagy erőket mozgat meg az életében.  
 
Amikor a hétköznapok döntéseit szeretettel hozod meg, a kiscsikó megerősödik 
benned! Találd meg a tiszta, új erődet!  
 
A hosszútávon befektetett energiáid most megtérülnek. A kitartó munkával teremtett 
érték, és az önzetlenségben megélt emberi kapcsolatok beérnek, és gyümölcsöket 
teremnek életedben. Hangolódj rá a Kiscsikó csillagképre: Légy következetes a 
jóságban, friss az energiákban, és erős a szeretetben!  
 
Közben három dologra figyelj!  
 
1. Légy tudatában annak, hogy a gondolataid és az érzelmeid csak két tőről 
származhatnak: az egyik a szeretet, a másik a szeretet hiánya, a félelem.  

2. Emlékezz rá: minden, ami valaha lehetsz, az már vagy! Minden lelki minőség, és 
lehetőség már most, ebben a pillanatban is megtalálható benned. Használd!  
 
 



 
3. Ügyelj rá, hogy – bár az anyagi világ az ellenkezőjét kínálja – Te minden 
körülmények között az általad legmagasabbnak tartott értékrend szerint élj!  
Így biztosan jó irányban haladsz majd az utadon.  
 
 
 
Eddig szólt az üzenet. Következő alkalommal feltehetsz egy újabb kérdést.  
 
Szeretettel: Ágnes 


