
 

 

Önismereti tréning 

39. 

 
 
 Emlékeztetőül írom, hogy ma ismét húzok egy kártyát, ezért ha most 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. 
 

*** 
Ma az életfeladatunkkal, a „sorsfeladattal” foglalkozunk.  
 
Nagyon sokan élnek keserűségben, blokkokban, és ezek következményeit viselve 
sokszor egész életen keresztül. Gyakran előfordul, hogy visszafojtják férfi, vagy női 
minőségüket azért, mert a születésükkor a szüleik más nemű gyereket vártak. Sok 
szülő ezt mondja is a gyermekének, de ha nem mondanák neki, akkor is tudna róla, 
érezné.  
 
Egy megfelelő meditáció során (pld Theta Healing) választ találhatunk mindenre. 
Miért lánynak/fiúnak születtünk, milyen képességet, tehetséget hoztunk, mi lehet az 
életfeladatunk, stb. Ilyenkor ezeket a blokkokat fel lehet oldani.  



Arról már esett szó, hogy születésünk előtt jóval korábban mi magunk határozzuk 
meg, hogy melyik családba születünk, mi lesz a nemünk, mikor születünk meg, sőt – 
bár talán hihetetlen - még a nevünket is mi magunk választjuk.  
 
Többek között ezek a tényezők is meghatározzák a sorsfeladatunkat. 
 
 
Születésünktől kezdve, folyamatosan a sorsfeladataink nyomán haladunk, akkor is, 
ha ennek nem vagyunk tudatában. Nincs olyan, hogy élem az életem, majd 40 – 
50 évesen elkezdem a sorsfeladatomat végezni.  
 
Viszont a legtöbb ember ebben a korban teszi fel a kérdést magának: Miért 
születtem? Mi az életem célja? Honnan jövök, és hová tartok?  
 
Ahogy megszületünk, rálépünk az útra. Egészen kicsi korban a gyermek még érzi, mi 
a feladata, ösztönösen választja ki a neki tetsző játékot, míg a másikra ügyet sem 
vet.  
Ismerkedik önmagával, és a világgal. Ahogy cseperedik, eltűnik ez a képesség, 
bezáródnak az ajtók, hiszen a szülő megmondja neki, hogy ki ő, és – azt gondolja, 
hogy szeretetből – megpróbálja a maga képére, a társadalom elvárásaira formálni 
gyermekét.  
 
Nagyon kevés, és szerencsés az a gyermek, akinek kibontakozását engedik a 
szülők, óvják, támogatják abban, amerre menni szeretne.  
 
Jómagam is beleestem szülőként ebbe a csapdába. Hálás is vagyok a sorsomért, 
hogy legkisebb lányommal (4 van) kaptam még egy lehetőséget, hogy azt tegyem, 
amit valójában kell.  
Vagy Ő volt akaratosabb, mint a nővérei, vagy én jártam már közelebb a 
megértéshez, vagy mindkettő igaz, de az biztos, hogy Fruzsi kicsi korától kezdve (ma 
már felnőtt) célirányosan halad a maga útján. Természetesen az Ő útján is vannak 
kisebb kátyúk, de könnyedén oldja meg az elé kerülő feladatokat. Ez azért 
lehetséges, mert egy – egy felmerülő probléma esetén nem kérdőjelezi meg, hogy jó-
e az irány?  
Szeretettel végzi a feladatát, és mivel örömét találja benne, inkább hobbinak tekinti, 
mint munkának.  
 
A sorsfeladat egy olyan tényező az életedben, amiben az első nagy feladatod 
megtalálni azt, hogy ki is vagy valójában? Hogyan éled meg önmagad tehetségét 
az adottságaid, vágyaid, és az irányok szerint, amit kitalálsz magadnak?  
 
A sorsfeladatban benne vannak az előző életek (ez a karma). Választunk magunknak 
szülőket, egy családot, egy nemzetet, egy helyet ahol élünk, gazdasági, anyagi, 
szociális helyzetet, amiben ezt meg kell tapasztalnunk, és ahol végezzük a 
feladatainkat.  
 
Spirituális körökben gyakran mondják, hogy azért születtünk Magyarországra, mert itt 
van a feladatunk. Mi lesz így azokkal, akik külföldre mentek, elhagyták az országot? 
Szintén a magam környezetében találtam meg erre is a magyarázatot.  



Sokan elhagyták az országot, van aki a jobb megélhetés reményében, van aki 
külföldön tanult, majd ott maradt, most azonban azt látom, hogy nagyon sokan haza 
is jönnek, mert a „szívük hazahúzza” őket. Nem tudnak gyökeret verni más földön.  
 
A legtöbben nem is gondolnak arra, hogy azért van honvágyuk, mert itthon van 
feladatuk. Megteremtik maguknak az anyagi biztonságot, amit hazahoznak, hogy itt 
beteljesítsék sorsukat.  
 
Vannak köztük olyanok is, akik olyan bölcsesség, tapasztalatok és felismerések 
birtokába kerültek külföldön, amivel itthon aztán szolgálják embertársaikat.  
 
A karma nem büntetés, vagy jutalmazás, csak következmények vannak! Ok – okozat 
törvénye érvényesül, amikor karmáról beszélünk. Ezt nagyon fontos megjegyezni!  
Minden cselekedetnek vannak gyümölcsei. Amilyen magot elvetünk, olyan termést 
aratunk. Életünk során – és előző életeinkben is folyamatosan vetünk és aratunk. 
Mint a kertben, vannak gyorsan termőre forduló növények, és vannak, amelyek 
nagyon hosszú idő alatt érlelnek gyümölcsöt.  
 
A karma nem egy kívülről jött „hatalom”, ami rád erőlteti, hogy meg kell születned, és 
akkor azt mondod, hogy „rossz a karmám, mert ide születtem”.  
 
Nem, ilyen nincs! Te választottad, hogy abba a családba szüless, és azt tapasztald 
meg, amit abban a családban megtapasztaltál. A karma tehát nem hatalom, hanem 
törvényszerűség, ami a világot működteti. Olyan törvény, mint a gravitáció. 
 
A sorsfeladatodban tehát benne van az, hogy Te már valamilyen életeket éltél, azért 
vagy most valamilyen. Tehát választottál anyukát, apukát, családot, nemzetséget, 
stb., és hozzá választottál egy olyan személyiséget, amilyenben most éppen vagy. 
Ez alapján választottad meg a születési időpontodat, ami neked ahhoz kell, hogy 
annak alapján lásd a világot.  
Egy Bak jegy szülöttje Bakként látja, Skorpió jegy szülöttje Skorpióként, Mérleg pedig 
Mérleg - szerűen fogja fel a világot. Mindent Te választottál!  
 
Tehát ha valamilyen (akár jónak, akár rossznak ítéled) gyermekkorod volt, akkor 
tudd, hogy valamiért pontosan Te kérted ezt a tapasztalást, és hálás lehetsz a 
szüleidnek, amiért ezt megadták neked. Amikor ezt felismered, megtalálod a 
kincsedet, mert képes leszel igazi önmagadat megélni.  
 
Nem vagyunk ugyanolyanok, nem lehet összehasonlítani senkit senkivel! 
Amikor összehasonlítod magadat egy másik emberrel akár külsőre, akár belsőre, 
akkor az azt jelenti, hogy a benned lévő értékrendet kidobod, és a másik ember 
értékrendjét feszed át. Az ő értékrendjével méred magad őhozzá. Így naná, hogy 
alulmaradsz, nem is tudsz felülkerekedni, hiszen eleve alatta vagy.  
 
Tehát a saját értékedet soha ne határozd meg egy másik emberrel való 
összehasonlítással, mert nem attól függ, hogy jobb vagy-e, vagy rosszabb.  
 
 
 



Legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek, amikor valaki elkezdi 
megismerni önmagát:  
 
- Mi a sorsom?  

- Mi az életutam?  

- Mi az életfeladatom?  

- Mi a karmám?  

- Miben van szabad akaratom?  
 
A Teremtés törvényszerűsége miatt a szabad akaratot működteted.  
 
Amikor gondolsz valamit, annak a megvalósulási esélyét növeled. Ez a teremtő erő, 
amivel létrehozol dolgokat.  
ElKÉPzeled azt a dolgot, ezért KÉPessé válsz arra, hogy azt megtedd, és a 
KÉPzelet segítségével a KÉPet létrehozva azt megalkotod.  
 
Semmi nincs a világegyetemben, ami a keletkezését megelőzően valakiben meg ne 
jelent volna KÉPként. A lakásod, bútorod, szőnyeged, evőeszközeid, autód, mind-
mind először valakinek a fejében jelent meg, KÉPként, majd fizikai formát öltött. 
  
A szabad akarat tiszteletben tartása az Univerzumtól, Teremtőtől, (nekem Isten) a 
legnagyobb ajándék a részünkre. Minden – kivétel nélkül! – amit el tudunk képzelni, 
azt meg is tudjuk valósítani!  
 
Az egyetlen dolog, amiért a valóságunk nem mindig mutat számunkra megfelelő 
képet, az azért van, mert félelmeinkkel is képeket alkotunk, ami szintén a 
szabad akarat miatt megvalósul.  
 
Ezért tartom olyan fontosnak, hogy életünk minden pillanatát a szeretet irányítsa, 
mert ahol szeretet van, ott a képeink is szeretetteljesek lesznek. Ahol pedig 
szeretet van, ott nincs helye a félelemnek!  
 
Tehát teremtettél valamit, amit létrehoztál. A mostani helyzeted úgy áll össze 
egészség, párkapcsolat, család, anyagi helyzet, munka, stb. tekintetében, hogy 
eddig döntöttél valahogy, és a döntéseid következménye az, hogy most azokat a 
helyzeteket tapasztalod. 
 
Ha azt gondolod, hogy bármiben is más döntött helyetted, akkor ki kell, hogy 
ábrándítsalak! Azt is Te döntötted el, hogy a más döntését elfogadod.  
Ez egy nagyon erős energia, amivel működteted az életedet, de nem csak ez 
munkálkodik az életed felett!  
 
Mellette ott van egy kitűzött feladat, mégpedig a sors!  
 
Bár látjuk, hogy szabad akarat van, és Te dönthetsz minden kérdésben, de az életed 
óceánján ott vannak a bóják, amiket érintesz életed hajójával. Ezek az életünkben fix 
pontok, és általában a nagyobb eseményekhez kapcsolódnak. Ezért van az, hogy 
egy jól képzett asztrológus percre pontosan ki tudja számolni a születési idődet, ha 
életed fő eseményeit elmondod neki.  



Ezért káros a későbbi személyiségre az a mai gyakorlat, amikor az orvos dönti el, 
hogy mikor szülessen meg a baba. Több fiatal ismerősöm, sőt családtagom is volt, 
akinek már a várható szülés előtt 2 – 3 héttel megmondta az orvos, hogy melyik 
napon feküdjön be a kórházba, és következő nap reggel 8-kor beindítja a szülést.  
 
Szerencsésnek mondható az a baba, aki nem várta meg az időpontot, hanem 
„váratlanul” magától megszületett ☺, az orvos határidőnaplóját figyelmen kívül 
hagyva. 
 

A sorsfeladat az, ami felé haladsz.  
 
Mész egy bizonyos dolog megvalósítása felé. Fontos tudnunk, hogy nem az a 
fontos, hogy eljussunk A – ból – B – be, vagy azt a bizonyos valamit elérjük, nem az 
a megnyugvás, hanem maga az út, ahogyan haladsz rajta, az hozza a 
kiteljesedést. Ahogy a dolgokat megoldod, ahogy viszonyulsz a körülményekhez, 
emberekhez, annak megélése, abban való jobbá és jobbá válásod a feladatod.  
 
Pld. Tisztán, szépen, nemesen létrehozni valamit, annak jó a vége, és az Univerzum 
segítségét élvezheted ott, ahol szükséged van rá. Maga a folyamat könnyed és 
békés. Bár a cél ott van az út végén, de a Te vágyaidból, érzéseidből, 
gondolataidból, cselekedeteidből fog kibontakozni az az út, ami a Tied.  
 
Tegyük fel, hogy egy asztrológiai elemzésből 30 – 40 – 50 évesen kiderül, hogy a 
sorsfeladatod az emberek gyógyítása. (Egyébként mivel itt vagy és olvasod e 
sorokat, nem csodálkoznék azon, ha így lenne)   
Na de hogyan gyógyítanál embereket, amikor viszolyogsz a vértől, különben is nincs 
orvosi végzettséged, még a biológiát sem szeretted túlságosan?  
 
Nézd meg, hogy mihez vonzódsz? Mi az az életedben, amit önmagad örömére 
tennél, ha nem kellene közben dolgoznod a megélhetésért egy olyan szakmában, 
amit nem is szeretsz? A példám azért a kristály, mert a kristályok iránti 
érdeklődéseden keresztül kerültél velem kapcsolatba.  
 
Tehát az utadon, bármit csinálsz is közben, a sorsod a kristályok felé terelt. Talán 
csak szereted a szép köveket, de valamiért közelebbről is meg akartál ismerkedni 
velük….. Látod? Szépen haladsz az utadon, ahogyan a sorsod terelgetett. Azután 
rácsodálkozol amikor megtudod, hogy a sorsfeladatod olyan, amit be tudsz teljesíteni 
a kristályokkal is. Nem kellett hozzá sem anatómia, sem orvosi egyetem. Az is lehet, 
hogy tovább fogsz menni, és csak azért volt a kristályos kitérő, mert itt ismerkedsz 
meg a következő lépéssel…….. ilyen az út ahhoz, hogy beteljesítsük 
sorsfeladatunkat, amiért születtünk.  
 
Abban biztos lehetsz, hogy amikor megtalálod a sorsfeladatodat, akkor jön az 
úgynevezett „aha élmény”, a felismerés, hogy lám, ez is, az is, ezért volt az 
életemben. Ilyenkor aztán valami csoda folytán (bár nincsenek csodák, mert ez 
törvényszerű) az egész életed elkezd köréd rendeződni, mintha minden és 
mindenki arra várt volna, hogy odatolja eléd a dolgokat, helyzeteket, megoldásokat, 
anyagi lehetőségeket.  
Sok esetben a felismerés katartikus élményt jelent.  



Amikor megszülettél, előző életeidből hoztál emberi kapcsolatokat is, melyeket az 
utad során rendezel. Jó esetben szeretetteljes megoldásokkal intézed a velük 
kapcsolatos összes nehézséget. Ezek a személyes karmák. Ha a személyes 
karmáidat lerendezed, lehetőséged van arra, hogy a sorsodat és a sorsfeladatodat 
összehangold. Addig pedig a karma – mivel folyamatosan jönnek a helyzetek az 
életedben – folyamatosan befolyásolja a sorsodat. Amikor ezt rendbe teszed, 
letisztázod az emberi kapcsolataidat, szeretetteljes megoldásokkal előre jutsz, akkor 
a sorsodat már nem zavarja a személyes karma. Ez azt jelenti, hogy a sorsod és a 
sorsfeladatod összehangolása mint egy rakéta, úgy röpít felfelé.  
 

Ez az Élet folyamata. 
 
 

*** 
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 

 

Szűz csillagkép – Virgo adja meg 
 

Rend a lelke mindennek 

 

A csillagkártya útmutatása:  
 
Itt az idő, hogy learasd az eddigi fáradozásaid gyümölcseit, és rendet tegyél az 
életedben.  
Elérkezett a külső és belső rendrakás ideje. Most változtass! Rugaszkodj el a múlt 
berögzött szokásaitól, és kezdd el rendbe tenni a dolgaidat! Arasd le eddigi munkád 
gyümölcsét, és vess számot magaddal, mely életterületen van szükséged 
változtatásra.  
 
Amit eddig csak gyakoroltál, most kezdd el működtetni! Használd a tehetségedet!  
 
Ha egy új minőségben, angyali szinten akarod élni az életed, kérj segítséget az 
Égtől, vedd fel a kapcsolatot angyalaiddal. Gondolkodj, mivel szolgálhatod a 
körülötted élőket a legjobban, és cselekedj! Találd meg a tanulságot életed eddigi 
történéseiben, és vedd számba a jelen lehetőségeit!  
 
 
 



 
Közben három dologra figyelj:  
 
1. Legyél tudatában a következőnek: Az igazi változtatáshoz mindig munkát kell 
befektetni. Mindig áldozatot kell hozni.  
 
2. Emlékezz rá: Az élet állandó változásból áll, tehát nagyon hasznos időnként új és 
új rendet teremteni.  
 
3. Ügyelj a tudatos cselekvésre: Okosan vesd el a jövő magvait. Kapcsolódj az 
angyali szintekhez, és meglátod, segítségedre lesznek!  
 
 
 
Eddig szól a csillagkártya üzenete. Jövő héten feltehetsz egy újabb kérdést!  
 
 
Szeretettel kívánok minden jót!  
Ágnes 


