
 

Önismereti tréning 

40. rész  

 

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.  

 

*** 

Nézzük tovább a sorsunkat! 

Minden embernek van olyan tehetsége amit nem használ, vagy amiről nem is tud. Ha 

felírnád azokat a képességeidet, amelyeket jelenleg is használsz, akkor kb. az 

egyharmad részét tudnád összeírni, a kétharmad részéről nincs is tudomásod. Az 

asztrológiában az Uránusz helyzete születésünkkor mutatja meg, hogy hol, miben 

van a tehetségünk, melyet születésünk folytán élvezhetünk. Ezen a területen 

ténylegesen zseniális képességeink lehetnek, ha hagyjuk kibontakozni őket. 

Az Uránuszhoz tartoznak a váratlan, szokatlan fordulatok, újítások, melynek célja a 

meglévő korlátok szétfeszítése és a szabadság – függetlenség elérése. Ez a bolygó 

a zsenialitás, magas szintű tudás megjelenítője. Ahol ez a bolygó áll a születésünk 



idején, ott törekszünk új minőség elérésére, és ott keressük a függetlenséget. Mivel 

magában hordozza a feszültség lehetőségét, meg kell próbálni ezt a feszültséget 

pozitív energiává transzformálni. Tanítása az, hogy el kell szakadnunk az anyag 

vonzásától, mert csak szellemi szinten élhetjük meg a végtelen szabadságot és 

függetlenséget. 

Nagyon komoly önmeghaladást, szellemi gondolatokat, a döntéshozatalban nagy 

szabadságot élvezhet az, aki megismeri önmaga valódi, születése folytán jogos 

értékeit. 

Ha szeretnéd tudni, hogyan hat rád az Uránusz, írd meg nekem e-mailben a pontos 

születési dátumodat, és kiszámolom neked.  

Amiről előzőleg olvashattál, az a sorsfeladat, sors, és a szabad akarat, most pedig 

még rövid ismétlés a karmáról. Így biztosan megérted, hogy a karma nem büntetés, 

hanem megoldandó feladat a számunkra, ami arra ösztönöz, hogy egyre jobbá 

és jobbá váljunk. 

Tehát megszülettél, bizonyos életeidből hozol emberi kapcsolatokat, amelyeket a 

végén – lehetőleg minél előbb! -  szeretetteljes megoldásokkal rendezel. Ezek a 

személyes karmák.  

Általában ez úgy ismerhető fel, hogy olyan helyzetbe kerülünk, aminek a 

megoldásához, lerendezéséhez sok – szinte erőnkön felüli -  szeretet, megértés, 

türelem, alázat, megbocsátás szükségeltetik. Úgy is mondhatnánk, hogy olyan 

helyzetben kell a szeretetünket gyakorolnunk, ahol a legnehezebb ezt megtennünk. 

Annak kell megbocsátanunk, akinek a legnehezebb, akire a legjobban haragszunk! 

Legalábbis ezt gondoljuk, de képesek vagyunk rá! Ez a saját érdekünk! 

Ha ez sikerül, akkor ebbe a helyzetbe nem kerülünk többet, senkivel kapcsolatban. 

Ám ha ilyenkor nem tesszük ezt meg, talán a helyzet pillanatnyilag megoldottnak 

tűnik, de egy idő múlva más helyen, más szereplőkkel ugyanilyen helyzetbe 

kerülünk, egészen addig, míg végre nem tanulunk belőle. Addig csak járunk körbe – 

körbe, „bányaló üzemmódban”.  

Soha nem a másik fél a hibás, ezt meg kell jegyezni! Ő csak tükröt tart elénk, 

amiben megláthatjuk azt, amiben nekünk jobbá kell válnunk. 

Legjobb szemléltető példa erre egy konfliktusokkal terhelt házasság. Ha az ilyen 

házasság úgy ér véget, hogy nincs szeretettel, megbocsátással lezárva – akár elválik 

valaki, akár meghal a párja - a következő kapcsolatában újra ugyanazokkal a 

konfliktusokkal kell szembenéznie. Biztosan Te is ismersz olyan embereket, akik a 

sokadik kapcsolatukban is, - ami szeretetből indult – egy idő után ugyanazon 

problémával néznek szembe. Ilyenkor meg kell vizsgálni, mi a közös az összes 

kapcsolatban, mert azzal az illetőnek dolga van! Nem elegendő újra megfutamodni, 

kitérni a problémák elől. 



Talán nem egyszerű megérteni, de tulajdonképpen hálásak lehetünk annak az 

embernek, aki miatt tönkre megy a kapcsolat. Lehet, hogy italozik, vagy megcsal, veri 

a családot…… bármi lehet, de nekünk pontosan erre van szükségünk, hogy végre 

tanuljunk belőle. Ettől kell nekünk jobbá válni!  

Amikor a karmáid nagyjából a helyükön vannak, lerendezted őket, erős vagy, 

szeretetteljes, akkor van itt a lehetőséged arra, hogy a sorsodat és a sorsfeladatodat 

összehangold. Mert addig a karma – hiszen folyamatosan jönnek a helyzetek az 

életedben – folyamatosan befolyásolja a sorsodat.  

Amiről az előző részben írtam, és a fentiek az életünket befolyásoló tényezők, 

amelyekkel nap mint nap találkozunk.  

Most pedig következik a „Nagy, Egész Élet” ☺, maga az ÉLETÚT 

Az életutunk a szocializációval kezdődik, ezért ismét a születéstől indulok. 

Amikor megszületünk, elkezdjük a szocializáció folyamatát. Megismerjük, 

megtanuljuk a környezetet, kultúrát, szokást, amit a szüleink, körülöttünk lévők élnek. 

A szocializáció azt jelenti, hogy Te itt Magyarországon akartál megszületni, ezen a 

helyen, és ezekhez a szülőkhöz, ebbe a családba.  

A legelső lehetőségünk tehát az, hogy azon a környezeten belül gyűjtsük a 

tapasztalatainkat, ahová születtünk. Miután megtanultuk a különböző szabályokat, a 

lélek különböző területei következtek: az értelem, érzelem, akarat. Ezekben fejlődik a 

kicsi, 3-6 éves gyermek.  

Miután megértettük az életet értelemmel, gondolatokkal, megéreztük a dolgokat az 

emberi kapcsolatainkban, érzelmeinket kinyitottuk, különbözőségeket tettünk a 

szeret/ nem szeret dolgokban, és az akaratunkat is működtettük (kialakult az ego), 

ezután (még mindig gyermekkorban) merül fel először a kérdés: 

Ki vagyok én? 

Lány/fiú vagyok, jó/rossz gyerek vagyok, jó/rossz tanuló vagyok. A minősítésnél  

mindig szemben áll az aminek gondolom magam, és az, amit a számomra fontos 

emberek mondanak.  

Később is sok dolog történik az életünkben, tanulmányok, munka, szerelem, fontossá 

válik a pénz is, de mindegyikben egy idő után jön a kérdés: Ki vagyok én?  

Minden területen előbb – utóbb azt érezzük, hogy ez nem én vagyok! Valamilyen 

belső indíttatásból a szellemünkben merül fel a kérdés, hogy akkor most ténylegesen 

ki is vagyok én? Miért jöttem ide?  

Tudom, hogy nem vagyok a nevem, a munkám, az iskolai végzettségem, nem a 

szokásaim vagyok, mert bármelyiket kimondom, az csak egy általános megnevezés 

lenne, ami sok más emberre is érvényes. De én nem az vagyok!  



Gyermekeim vannak, nekik én anya vagyok, de ÉN NEM AZ ANYA VAGYOK! 

Amikor hullámzik az óceán, a hullám is az óceán vize, de nem a hullám az óceán.  

Figyeld csak meg! Minél többször felteszed magadnak a kérdést: - Ki vagyok én 

valójában? – annál inkább a legigazibb önvalódhoz, az isteni énedhez nyitod meg 

magad előtt az utat. 

A szellemi tanítások azt mondják, hogy van a „nagy én” és van a „kicsi én”.  

A kicsi én folyton az emberi kapcsolatokban van elveszve, sürög, forog, a 

befizetendő csekkektől kezdve a háztartás, család, gyerek, munkán keresztül 

mindent csinál, a nagy én pedig pontosan látja, hogy hogyan lehetne jól csinálni, 

bölcsen dönteni, szeretetteljes megoldásokban hogyan lehetne mindent elrendezni, 

de nem szól bele sosem a kis én döntésébe.  

A nagy én tudja, hogy hogyan kellene magaddal törődnöd, hogy egészséges legyél, 

de hagyja, hogy azt tedd (vagy azt edd), amit akarsz. A nagy én azt is tudja, hogy a 

világ összes bősége a rendelkezésedre áll, de szabad akaratod lévén nem szól bele, 

ha te úgy döntesz, hogy a pénzért meg kell szenvedni.  

Ha volt már „lelkiismeret furdalásod” valami miatt, akkor tudd, hogy az a nagy én 

jelzése volt. A Te lehetőséged, hogy a tudatodat a kicsi énből felhozod a nagyba. 

Ugyanúgy fognak történni a dolgok, csak Te egy sokkal magasabb nézőpontból 

tekintesz rá, és jobban döntesz.  

A „ki vagyok én?” kérdése mindig benne lesz a sorsfeladatban.  

A „ki nem vagyok én?” ennél sokkal érdekesebb.  

Biztosan benned is megfogalmazódott már valakivel szemben, aki közel áll hozzád, 

hogy „nem ismer engem, fogalma sincs, ki vagyok!” Teljesen más vagyok, mint amit 

gondol rólam, amilyennek Ő lát!  

Az is előfordul például a munkahellyel kapcsolatban, hogy azt gondoljuk, nagyon 

szeretnénk valamit csinálni, azután amikor benne vagyunk a helyzetben, rájövünk, 

hogy mégsem szeretjük, nem olyannak képzeltük el. Egy idő után rájövünk, hogy 

abban a munkában nem tudunk kiteljesedni, marad valami hiányérzet. Talán még 

nem tudjuk, hogy mi lenne az igazi, de azt már igen, hogy ez nem az. Én nem az 

vagyok, aki azt a feladatot szeretné ellátni. 

A sorsfeladatunkat tulajdonképpen indirekt módon találjuk meg. „Ezt 

kipróbáltam, nem én vagyok”.....”Ezt szeretem csinálni, de mégsem az, ami én 

vagyok......„Ezt nagyon szeretem, megtartom egy részét, de teljes egészében ez sem 

én vagyok”.  

Kipróbálunk több mindent, amikor egyszer csak ott van az út előttünk. Persze vannak 

kivételek, amikor valaki már kisgyermekkorban pontosan tudja, mit akar csinálni, és 

dacolva a külvilággal célirányosan halad az útján. Ilyen azonban ritkaság. Minden 



dolog, ami az életünkben történik, az a sorsfeladatunk része, így amikor már úton 

vagyunk, rádöbbenünk, hogy azok a hiábavaló próbálkozások nem voltak 

feleslegesek, szükségünk van most arra a tapasztalatra is.  

Ez azt jelenti, hogy Te, aki most olvasod e-sorokat, már az úton vagy, mert ez fog 

tovább vinni abba az irányba, amerre menned kell. De ha holnap reggel be kell 

menned abba az üzembe, ahol éppen dolgozol, tekints arra is úgy, hogy amit ott, 

abból a munkából, azoktól az emberektől tanulsz, az mind szolgálja a 

sorsfeladatodat. Ha ösztönösen cselekedsz, akkor ráébredsz ennek tudatára, és 

világítod önmagad előtt az utat. 

Bármi történik az életedben, kapcsolatodban, egészségedben, munkádban, tekints rá 

érdeklődéssel, és gondolj arra, hogy ez az a hely, ahol most lenned kell, ez az amit 

meg kell tapasztalnod.  

Pár éve megkeresett egy ismerősöm, aki akkor hagyta ott a munkahelyét. Azt 

mondta, mázsás súly esett le a válláról, mert végre megértette azt, amit oly sokszor 

magyaráztam neki.  

Volt egy munkahelye, ahol a főnöke mindig üvöltött a beosztottakkal. Reggelente az 

állandó stressztől hányingerrel ment dolgozni. „Valamiből meg kell élnem”– ez volt az 

egyetlen motiváció az életében.  

Aznap, amikor a főnöke megint kifogásolt valamit, elé állt és mosolyogva ezt mondta 

neki: - Hálás vagyok önnek, hogy így bánik velünk! Ha nem ezt tenné, nem ébredtem 

volna a tudatára annak, hogy nem itt van a helyem. – azzal (a főnök legnagyobb 

döbbenetére) megölelte őt, összepakolt az íróasztalán és (saját szavaival élve) mint 

egy királynő, felemelt fejjel kivonult az irodából.  

Elmondása szerint még saját magát is meglepte ezzel a megnyilvánulásával, és egy 

pillanatig sem jutott eszébe, hogy miből fog megélni. Csak a felszabadult 

boldogságot érezte, és eldöntötte, hogy majd a következő héten keres új munkát. 

Nem kellett a következő hétig várnia. Még aznap felhívta egy rég nem látott 

barátnője. Most költözött haza külföldről, nyelviskolát szeretne itthon indítani, és 

társat keres hozzá. Még az anyagiakba sem kell beszállnia, csak vállalja el....... 

ennek már több, mint négy éve. Azóta is sikeres nyelviskolát működtetnek, már több 

nyelvtanárral, és ennek az iskolának az egyik vezetője az ismerősöm.  

Amikor körülnézel a világban, akkor emlékeztesd magad arra, hogy az anyagi 

világnak csak a 4 %-át látod. Sokkal több dolog van a tudatodban, mint amit valaha 

is tanítottak. Most az emberiségnek azt sugallják, hogy picik és bénák, csak kis 

tehetetlen senkik a világban, akit irányítani kell ahhoz, hogy egyáltalán életben 

maradjon. Ez bújtatottan mindenhol ott van az életünkben. Információkban, 

reklámokban, filmekben, stb. Félj az élettől, mert az élet maga a szenvedés, 

ösztönöznek, hogy még nagyobb házat építs, cseréld ki az autódat, vegyél fel 

kölcsönt, amit fizethetsz életed végéig....Ez így van!  



De ha rábólintasz, hogy igen, valóban milyen gonoszság ez velünk szemben, mert 

nem hagynak nyugodtan élni, akkor azt kell mondanom, hogy ez így van jól, 

semmitől nem kell félnünk! Poláris világban élünk, ezért csak akkor tud erőnk lenni, 

ha van ellenerő. Ha minden nyugodt lenne az életünkben, akkor nem lenne fejlődés. 

Olyan lenne az élet, mint az álló víz, ami egy idő után posvánnyá alakul.  

Születésünk végső célja pedig a fejlődés 

Az ellenerők csak arra vannak, hogy kipróbáljanak téged.  

A poláris világban ugyanis csak azért lehet fejlődni, mert van jó és rossz. Ha ez nem 

lenne, akkor nem lenne viszonyítási alapunk. Ha tehát nincsenek ellenerők, 

lehetetlen a fejlődés. Nem lenne miért jónak lenni, mert mindenki ösztönösen, 

alapból jó lenne.  

Minden régi bölcs tanításban benne van, hogy a démonok – akiket mi nagyon 

gonosz szellemi lényeknek tartunk -, a legmagasabb szintű, Istenhez legközelebb 

álló fénylények, akik ezt a speciális feladatot vállalják fel.  

A több ezer éves Védákban, vagy a Táltos hagyományban is le van írva, és most 

olvasom a Szvami Venkatesananda Brahmarishi: Vaszistha egységről szóló tanítása 

A Vaszistha-jóga című művet (aminek két kötetét Dienes István messzemenően 

tisztelt TM tanárom fordította magyarra), amiben szintén részletesen el van 

magyarázva a démonok létjogosultsága. 

Tehát itt a földön az erő és az ellenerő benned dől el, te határozod meg, hogy 

merre mész.  

A mai napot egy tanmesével zárom, ami éppen ide illik: 

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, 

ami minden emberben zajlik.  

Azt mondta: ” Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott 

lakoznak. Egyikük a Rossz. – A félelem, a düh, az irigység, a féltékenység, a 

sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a 

kisebbrendűség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbbrendűség és az ego.  

 

Másikuk a Jó. – A Szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a 

kedvesség, a jóindulat, az empátia, a nagylelkűség, az igazság, az együttérzés és a 

hit.”  

Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:  

” És melyik farkas győz?” Az öreg indián mosolyogva válaszolt: “Az, amelyiket 

eteted!” 

*** 



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 

 

Pegazus csillagkép – Pegazos adja meg 

Szabad szárnyalás 

 

A csillagkártya útmutatása: Táltos paripaként szárnyalj életedben! Figyelj a jelekre! 

Pegazus, azaz a szárnyas ló, az Istenek segítője. Ő az a teremtmény, aki egyaránt 

rendelkezik a ló nemességével, rugalmasságával, és erejével, illetve a szárnyalás 

képességével is.  

Táltos csodaparipa ő, aki a mitológia szerint az Isten villámait – gondolatait hordozza. 

Ez a csillagkártya azt üzeni neked, hogy egyrészt vizsgáld meg, életed mely területén 

van szükséged a szárnyalásra, a nagyobb szabadságra, a rugalmasságra, vagy a 

könnyedségre. Másrészt gondold át, mostanában milyen üzeneteket, jeleket kaptál 

az ÉG-ből, amelyek mellett esetleg elmentél, vagy amelyeket esetleg figyelmen kívül 

hagytál eddig.  

 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy képes vagy a megújulásra, képes vagy a 

szárnyalásra. Az életedet kezdd el egy magasabb minőségben élni! 

2. Emlékezz rá: Örökéletű szellem vagy, akinek szabadon és szeretetben kell 

élnie. A szabadságodat csak egyvalaki korlátozhatja, és ez a valaki Te vagy! 



3. Ügyelj a jelekre! Járj nyitott szemmel, és vedd észre a jeleket! A jelek 

mindenhol ott vannak körülötted, és pontosan mutatják az irányt, amerre 

menned kell.  

 

Eddig szól a csillagkártya üzenete. Jövő héten feltehetsz egy újabb kérdést! 

 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


