
 

 

Önismereti tréning 

42. rész  

 

Ma – szokásomhoz híven - ismét húzok egy kártyát, ezért ha most is szeretnéd tudni, 

hogy mit üzen neked a csillagkártya, akkor kérlek, mielőtt elkezded olvasni a mai 

részt, csendesedj el egy kicsit és tedd fel a kérdést:   

Mi a legfontosabb számomra ahhoz, hogy ……..? 

A csillagok válaszát a mai fejezet végén olvashatod.  

 

*** 

Előző alkalommal röviden írtam az önszuggesztió hasznosságáról. Rendkívül 

hasznos addig, amíg elérjük azt az állapotot, hogy a tudatos elménk automatikusan 

igaznak érzékeli azt, amit valójában szeretnénk elérni. 

Bármennyire is idegenkedsz tőle, talán „agymosásnak” tartod, de tudnod kell, hogy a 

szuggesztió akaratlanul is az életünk része. Újság olvasásakor, TV műsorokban, 

az internet közösségi oldalain folyamatosan, észrevétlenül áramlik felénk, ezzel 

befolyásolva minket.  



Ezzel el is érkeztünk a szuggesztió egy másik formájához is, a 

heteroszuggesztióhoz.  Ez azt jelenti, hogy a sugallat kívülről, más személytől 

érkezik. A szuggesztió ereje minden korban és a Föld minden pontján szerepet 

játszott az ember életében, és gondolataiban. A világ számos részén ez a vallás 

meghatározó ereje. A szuggesztió önmagunk fegyelmezésére és ellenőrzésére is 

alkalmas, de felhasználható mások ellenőrzésére és irányítására is, olyanokéra, akik 

nem ismerik az elme törvényeit.  

Tudni kell, hogy építő formájában varázslatos és csodálatos.  

Negatív formájában viszont egyike az elme legpusztítóbb reagálási 

útvonalainak, ami nyomorúsághoz, kudarchoz, szenvedéshez, betegséghez és 

katasztrófához vezethet.  

 

Kezdjük az elején! 

Gyermekkorunktól kezdve életünk végéig rengeteg kívülről érkező, negatív 

szuggesztiónak vagyunk kitéve. Mivel nem tudjuk elhárítani, általában öntudatlanul 

elfogadjuk őket. 

Ilyen heteroszuggesztió pld: “Nem tudod megcsinálni.”  “Sose viszed semmire!”  

“Nem teheted meg!” “Belebuksz.” “Semmi esélyed sincs!”  “Egyáltalán nincs igazad.”  

“Haszontalan.”  “Nem az ismereteid, hanem az ismeretségeid számítanak.” „A pénz 

az oka mindennek” “Ez a világ a kutyáké.” “Mi értelme, úgyse törődik vele senki.” 

“Kár az erőlködésért!” “Kiöregedtél már belőle.” „Túl fiatal vagy hozzá.” “A dolgok 

folyton rosszabbodnak.” “Csak robot az élet.” “Csak a galambok világában van 

szerelem.” “Úgyse győzhetsz.” “Egykettőre tönkremégy.” “Vigyázz, elkapod a 

betegséget!” “Senkiben sem bízhatsz.” stb. 

Vég nélkül sorolhatnám azokat a kijelentéseket, amelyeket olyan gyakran hallhatunk, 

hogy ha nem vigyázunk, előbb – utóbb életünk részévé válik és természetesnek 

vesszük. Ezek a múltban ért benyomások olyan viselkedési mintákat alakíthatnak ki 

bennünk, amelyek – attól függően, mit hittünk el belőlük – életünknek azon a 

területén kudarcra vezetnek.  

Az önszuggesztió ezzel szemben egy olyan eszköz, amivel felszabadulhatunk a 

ránk zúduló negatív szóbeli „programozástól”. Ha nem használod az 

önszuggesztiót, mindezek a kívülről jött hatások eltorzíthatják életed jellegét és 

megnehezítenék a helyes szokások kialakítását.   

Ha elolvasol egy napilapot, bekapcsolod a TV-t, sőt, ha megnézel egy ártatlannak 

tűnő reklámot, tucatszám találsz bennük olyasmit, ami a hiábavalóság, félelem, 

aggodalom, a küszöbön álló katasztrófa érzetének magvait hinti el benned.  



Ha elfogadod ezeket a félelem - gondolatokat, még az életkedved is elmegy. Nem 

csoda, hogy annyi depressziós, és pánikbeteg van manapság.  

Ellenállhatsz a romboló eszmék hatásának, ha felismered a manipulációt és tudod, 

hogy az összes ilyen negatív szuggesztiót elháríthatod a tudatalattid számára 

biztosított, építő jellegű önszuggesztióval.  

Rendszeresen ellenőrizd a téged érő negatív szuggesztiókat! Egyáltalán nem 

kötelező ezeknek romboló hatást gyakorolnia rád. Gyerekkorunkban és 

serdülőkorunkban mindannyian megszenvedtünk tőlük. Könnyen felidézheted, 

hogyan járultak hozzá szüleid, barátaid, tanáraid a rád zúduló negatív 

szuggesztióözönhöz. Tanulmányozd figyelmesen azokat, amiket akkor hallottál, s 

meggyőződhetsz róla, hogy az egésznek leginkább az volt a célja, hogy félelmet 

ültessen beléd, vagy hatalmat biztosítson fölötted. Minden családban, hivatalban, 

gyárban, közösségben folyik ilyenfajta heteroszuggesztió.  

Látni fogod, hogy e szuggesztiókkal többnyire arra törekszenek, hogy időd se legyen 

önmagaddal foglalkozni, hanem mások kedve szerint, mások érdekeinek 

megfelelően gondolkodj, érezz, cselekedj. 

Fontos tudni, hogy a kívülről, másoktól érkező szuggesztiók önmagukban az 

égvilágon semmiféle hatalommal sem rendelkezhetnek fölötted, kivéve azt a 

hatalmat, amelyet te adsz nekik saját gondolataiddal.  

Tudatos beleegyezésedre van szükségük, dédelgetned kell, míg a te gondolatoddá 

válnak, és már te magad gondolkodol tovább.  

Ne feledd: tied a választás képessége. Az életet válaszd! A szeretetet válaszd! 

Az egészséget válaszd! A bőséget válaszd! 

Tudatalattid mindennél bölcsebb, és az összes kérdésre tudja a választ. Soha nem 

vitatkozik, és nem felesel. Nem mondja neked, amikor befogadsz egy számodra 

romboló gondolatot, hogy “- ezt nem erőltetheted rám!"  

Ha például ilyen kijelentéseket teszel: “Nem tudom megtenni. Túl öreg vagyok hozzá. 

Ennek a kötelezettségnek nem tudok eleget tenni. Nem a megfelelő helyen 

születtem. Nincs protekcióm. Nincs pénzem. Szerencsétlen vagyok. Soha nem érem 

el. Tönkre ment az életem" - akkor negatív gondolatokkal itatod át a tudatalattidat, és 

az természetesen ezeknek megfelelően cselekszik. Nem vitatkozik veled, hisz Te 

vagy a főnök! Más helyen, más szavakkal ez jelenti azt, amikor azt mondjuk, hogy 

Isten szabad akaratot adott neked. Nem gátol meg abban, hogy tönkretedd magad. 

Magad gátolod boldogulásodat, magad hozol szűkölködést, korlátokat, 

frusztrációt, betegséget az életedbe.  



A saját tudatalattidban lakozó bölcsességet és intelligenciát tagadod meg, 

valahányszor akadályokat, gátakat, késleltetéseket állítasz elő tudatos elmédben. Azt 

állítod ilyenkor, hogy tudatalattid nem képes megoldani a problémádat.  

Ez pedig mentális és érzelmi görcsökhöz vezet, és hosszabb távon betegséget és 

neurotikus hajlamokat eredményez.  

Ahhoz, hogy vágyad megvalósítsd, és az akadályokat leküzdjed, jelentsd ki 

határozottan, naponta többször is:  

“A végtelen intelligencia, ami ezzel a (megnevezheted) vággyal megajándékozott, 

felfedi előttem a vágyam kiteljesedéséhez szükséges, tökéletes tervet, és a 

végrehajtás során is vezérel. Tudom, hogy tudatalattim mélységes bölcsessége 

engedelmeskedik kívánságomnak, és amit bensőmben érzek és kijelentek, az a 

külvilágban is megmutatkozik. A világban összhang és egyensúly uralkodik."  

Ha így beszélsz: “Nincs kiút, elvesztem, ebből a dilemmából nem lehet kiszabadulni, 

holtpontra jutottam, elakadtam" - akkor nem is remélhetsz választ tudatalattidtól.  

Szeretnéd, hogy tudatalattid érted dolgozzék? Közöld vele a helyes kívánságodat, 

nyerd meg együttműködését! Tudatalattid folyton-folyvást érted tevékenykedik. 

Ebben a pillanatban is őrködik szívverésed és lélegzetvételed, emésztésed fölött. 

Begyógyítja ujjadon a vágást, és minden törekvésében a te életedet támogatja, 

igyekszik, hogy gondoskodjék rólad, és megóvjon téged.  

Tudatalattidnak saját „elméje” van, de ez az elme elfogadja a te 

gondolkodásmódodat és képzeteidet. Ha megoldást keresel problémádra, 

tudatalattid segítségedre siet, de elvárja, hogy tudatos elmédben helyesen ítélj, és 

határozott döntésre juss.  

Tudomásul kell venned, hogy a megoldás a tudatalattidban rejlik. Ha viszont úgy 

véled: “Nem hiszem, hogy ezt meg lehetne oldani, teljesen összezavarodtam, azt 

sem tudom, hol áll a fejem” - akkor semlegesíted imád hatását!  

Mint a helyben járó katona: sehova se jutsz. Nyugtasd el elmédben a sebesen 

forgó kerekeket, lazíts, engedd el magad, és csöndes magabiztossággal jelentsd ki: 

“Tudatalattim ismeri a megoldást. Most is engedelmeskedik nekem. Hálás vagyok, 

mert tudom: tudatalattim végtelen intelligenciája minden dolgok tudója, és most is 

felfedi előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja 

tudatalattimat minden előző gondolatomtól. Hálás vagyok érte!”   

Ha most azt gondolod, hogy ezt nem lehet megvalósítani, akkor tévedsz! Meg 

lehet! 

Számtalanszor írtam már, én sem vagyok kivétel. Időnként még mindig végig 

csinálom ezeket a feladatokat olyankor, amikor észreveszem magamban a 



kétségeket esetleg félelem tölt el, hogy nem vagyok képes arra, amit meg szeretnék 

valósítani. 

Miközben ezeket a sorokat írom, éppen egy 10 napos Neera tisztítókúrára készülök. 

Valamikor 10-12 évvel ezelőtt már sikeresen végigcsináltam, és megtapasztaltam 

csodálatos hatását. Annyira jól éreztem magam, hogy el is határoztam, minden 

évben tartok egy Neera kúrát. Persze különböző „jól megalapozott” kifogással eddig 

elmaradt az ismétlés. Most elhatároztam magam!  

Kb. másfél hónappal ezelőtt ki is tűztem az időpontot, amikor 10 egymást követő 

napon minden körülmény adott lesz. A környezetemben mindenki támogatja a 

tervemet, úgyhogy nem kell számolnom semmiféle ellenállással…. csak a 

sajátoméval.  

Természetesen jöttek a gondolatok (szeretem Esther Hicks meghatározását erre: 

árral szemben haladtak a gondolataim). Felismerem, javítom. Először egy papírra 

(kézzel) leírtam magamnak: “A végtelen intelligencia, ami a tisztítókúra vágyával 

megajándékozott, felfedi előttem a vágyam kiteljesedéséhez szükséges, tökéletes 

tervet, és a végrehajtás során is vezérel….. stb”, ahogy fentebb írtam. Ezt a papírt 

kitűztem a konyhában. Aztán másnap leírtam még háromszor, és a lakás több 

pontján is kitűztem. Itt van a laptopom mellett is, és – mivel szeretek elalvás előtt 

olvasni – az ágyam mellett is ott van. Reggelente, amikor a Hála füzetemet írom, ezt 

a néhány sort is beleírom, mert hálás vagyok tudatalattim bölcsességéért. 

Valahányszor rápillantok valamelyik kitűzött papíromra, elolvasom most is, pedig már 

kívülről tudom, és teljesen biztos vagyok a sikerben.   

Közben megrendeltem a Neera kúraitalt, 3 nap múlva kiszállítják. Várom, hogy jöjjön 

a kitűzött nap, mert már előre élvezem azt a jó érzést, amit a kúra ad, az 

önbecsülésemről nem is beszélve ☺  Már csak mosolygok a néhány nappal ezelőtt 

felmerült, alaptalan félelmeimen.  

Tehát olykor még én is keresztülmegyek azon, amin Te. Ezért jól tudom, hogy az 

első és legfontosabb feladat, hogy minél előbb nyakon csípjük az árral szemben 

haladó gondolatainkat, és helyébe összeállítsunk magunknak egy pár mondatos 

önszuggesztiót, aminek gyakorlásával felülírhatjuk a tudatalattinkba vésődött 

programjainkat. 

 

Tekintsük át az eddig írtakat: 

1. Jó gondolat következményeként jót várj! Rossz gondolat következményeként 

rosszat várj! Az vagy, amit egész nap gondolsz.  

2. Tudatalattid nem vitatkozik. Elfogadja tudatos elméd kijelentéseit. Lehet, hogy úgy 

érzed: “Nem engedhetem meg magamnak." Mégse mondd ki! Válassz jobb 

gondolatot, jelentsd ki: “Igenis megveszem. Lelkileg elfogadom."  



3.  Tiéd a választás joga. Válaszd az egészséget és a boldogságot! Csak tőled függ, 

hogy jóindulatot vagy gonoszságot választasz-e. Válassz: légy vidám, barátságos, 

szeretetre méltó, és az egész világ kitárul előtted. Ez a legjobb módja, hogy 

varázslatos személyiség váljon belőled.  

4.  Tudatod a “kapuőrző". Fő feladata, hogy megóvja tudatalattidat a hamis 

benyomásoktól. Válassz: hidd, hogy valami jó következik, s most is éppen valami jó 

történik. Legnagyobb hatalmad a választás képességében rejlik. Válaszd az 

egészséget, bőséget és boldogságot!  

5.  Másoktól származó szuggesztiók és kijelentések nem árthatnak neked. Csak saját 

gondolataid tevékenységének van hatalma. Választhatsz: elutasíthatod mások 

gondolatait vagy kijelentéseit, és megerősítheted a jót. Módodban áll, hogy 

megválaszd reagálásod módját.  

6.  Vigyázz, mit mondasz! Minden fölösleges szóról el kell számolnod magaddal! 

Sose mondd: “Belebukom; kirúgnak az állásomból; nem tudom kifizetni a rezsit." 

Tudatalattidnak nincs humorérzéke. Amit kimondasz, megvalósítja.  

7.  Elméd nem gonosz. Egyetlen természeti erő sem gonosz. Minden attól függ, 

hogyan használod a természet erőit. Arra használd elmédet, hogy áldást, 

gyógyulást, inspirációt teremts magadnak és oszthass szét az emberek között.  

8.  Sose mondd: “Nem tehetem." Győzd le ezt a félelmet, mondd inkább: “Saját 

tudatalattim hatalma révén bármit megtehetek."  

9.  Gondolataid az élet megcáfolhatatlan igazságaiból (Univerzum törvényeiből) és 

elveiből induljanak ki, nem pedig a félelem, tudatlanság, babona alapállásából. Ne 

hagyd, hogy mások gondolkodjanak helyetted. Magad válaszd meg gondolataidat, 

és magad hozd meg döntéseidet.  

10. Te vagy lelked (tudatalattid) kapitánya és a sorsod mestere. Ne feledd: tied a 

választás képessége. Válaszd az életet! Válaszd a szeretetet! Válaszd az 

egészséget! Válaszd a boldogságot!  

11. Tudatalattid bármit elfogad és megvalósít, amit tudatos elméd elhisz, és igaznak 

tekint: Higgy a jó szerencsében, az isteni útmutatásban, a szeretetben, a helyes 

cselekvésben és az élet összes áldásában! 

 

 

*** 
 



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 

 

 

 

Vízöntő csillagkép – Aquarius adja meg 

Tisztítsd meg a múltadat és a jövődet! 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Ismerd meg ösztöneidet, győzd le indulataidat, és felemelkedhetsz egy új 

életminőségbe. 

Ez a kártya azt mutatja, hogy egy belső utazás vár rád. Érdemes elgondolkodnod 

azon, hogy merre tart az életed. Hogy milyen változásokra van szükséged. Ismerd fel 

megzabolázhatatlan indulataidat, érzéseid, és gondolataid.  

Itt az idő, hogy ellenőrzésed alá hajtsd őket. A bensőd feletti uralomhoz szükséged 

lesz alázatra. Arra, hogy fejet hajts a megértett igazságok előtt. 

Először készíts mérleget a jelen állapotodról, aztán tegyél rendet, hogy tisztán lásd a 

tennivalókat, majd indulj el a szeretet feltétel nélküli megélése felé. A bensődben 

megvívott küzdelem átalakuláshoz vezet, és az út végén, ennek az új minőségnek az 

ajándékai várnak.  

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy életed a Te saját vállalkozásod, rajtad áll a 

fejlődése az évek során. 

2. Emlékezz rá: Az alázat és a megértett igazság elfogadása elengedhetetlen 

feltétele életed felvirágzásának. 



3. Fontos látnod: Életed ezen időszakában átalakulásban vagy, nyugalomra, és 

békére van szükséged! 

 

 

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


