
 

 

Önismereti tréning 

43. rész  

Amikor a végére érek ennek a résznek, ismét húzok egy kártyát. 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.  

 

 

*** 

Továbbra is a tudatalattival foglalkozunk, hiszen ez életünk irányítója, amit alaposan 

meg kell ismerni, hogy együtt tudjunk működni. Ha megismerkedsz tudatalattid 

működésével, képes leszel életed minden területét olyan irányba terelni, ami neked a 

legjobb! 

 

El sem tudod képzelni, milyen hatalmas a tudatalatti ereje!  



Ő lelkesít, ő vezérel, és memóriád végtelen tárházából ő válogatja ki a neveket, 

tényeket, eseményeket. Olyan, mint amikor a Google keresőjébe beírsz valamit, és 

kiadja azt, amit keresel. Csak a tudatalattid ennél sokkal gyorsabb. 

Tudatalattid indította meg szívverésedet és azóta is felügyeli, ő ellenőrzi 

vérkeringésedet, szabályozza emésztésedet, kiválasztásodat. Ha megettél egy 

tányér ételt, tudatalattid alakítja testszövetté, izommá, csonttá, vérré. Tudatalattid 

ellenőrzi tested összes létfontosságú folyamatát és funkcióját, el kell tehát hinned, 

hogy ismeri minden problémád megoldását is.  

Tudatalattid sosem alszik, sosem pihen. Állandóan szolgálatban van. Könnyen 

felfedezheted csodatevő hatalmát, ha teszel egy próbát: egyszerűen közöld vele 

elalvás előtt, hogy bizonyos dolgot szeretnél elintézve látni. Természetesen hittel, 

mindenfajta kételkedés nélkül közöld ezt!  El leszel ragadtatva, amikor felismered, 

hogy reggelre bensődben hatalmas erők szabadulnak fel, és a kívánt célhoz 

vezérelnek.  

Nem, nem fog semmit elvégezni helyetted! Csak megkapod az útmutatást arra 

nézve, hogy erőlködés nélkül, könnyedén elintéződjön az, amit szeretnél.  

Egyszerűen olyan erő és bölcsesség forrása tárul fel előtted (csak vedd észre!), ami 

magával a mindenhatósággal, a világot mozgató, a bolygókat pályájukon vezérlő, a 

Napot világításra késztető hatalommal teremt számodra kapcsolatot.  

Tudatalattidból erednek eszméid, törekvéseid, itt élednek fel jótékony, 

gyümölcsöző gondolataid.  

Tudatalattid az Életed Könyve, amiben minden benne van! Bármilyen gondolatot, 

hitet, véleményt, elméletet írj, véss vagy programozz a tudatalattidba, saját bőrödön 

tapasztalhatod mindegyiket, mint a körülmények, feltételek, események 

megvalósulását. Kívül átéled, amit belülre írtál.  

Életednek két oldala van: a látható és a láthatatlan: a gondolat és annak 

megvalósulása. Gondolataid az agyadban születnek, mert ez a tudatos, mérlegelő 

elme szerve. Mint már többször leírtam, a tudatalatti nem vitatkozik, képtelen 

ellentmondani. Kizárólag az általad beleírtak alapján cselekedhet. Véglegesnek 

tekinti tudatos elméd döntéseit és következtetéseit. Ezért dolgozol hát egyfolytában 

Életed Könyvén, hiszen folyamatosan a gondolataid válnak tapasztalataiddá.  

 

“Az ember nem más, mint amit egész nap gondolt."   

(Ralph Waldo Emerson) 

 

Tudatalattid intelligenciája végtelen, és bölcsessége határtalan. Rejtett források 

táplálják, és itt lakozik az Életed törvénye is. Bármit kényszeríts rá, mindent 



megmozgat annak megvalósítása érdekében. Helyes eszméket és építő 

gondolatokat kell tehát rákényszerítened!  

Azért van olyan sok káosz és nyomorúság a világon, mert az emberek általában nem 

értik a tudatuk és tudatalattijuk közötti kölcsönhatás lényegét. Ha ezek ketten békés 

összhangban és harmóniában működnek együtt, akkor egészség, boldogság, béke 

és öröm tölti el életedet. A tudatos és a tudat alatti elme tökéletes együttműködése 

nem hagy teret betegségnek és békétlenségnek.  

„Odabenn, mind idekünn, fölül ugyanúgy, mint alul. „ (Hermész Triszmegisztosz)  

Más szavakkal: ami a tudatalattidba bejut, azt elkerülhetetlenül viszontlátod a tér 

három dimenziójában. Érzet és érzelem kiegyenlíti egymást. Mint a mennyben (saját 

elmédben), azonképpen itt a földön is (testedben pld. egy betegség, vagy éppen 

gyógyulás formájában, és környezetedben).  

Sorozatomban többször írtam már a hatás és ellenhatás, a nyugalom és mozgás 

törvényeiről. Ennek a kettőnek mindig összhangban kell lennie, ez a harmónia és 

egyensúly feltétele.  

Azért születtünk, hogy az élet lehetőségei ritmikusan és harmonikusan áramoljanak 

át rajtunk. A belépő mennyiség áramának fedezniük kell a kilépő mennyiségekét.  

Az érzelmeknek fedezniük kell az érzeteket! 

Talán azt gondolod, hogy egy kicsit „szájbarágósan” magyarázom el, de nagyon 

fontosnak tartom, hogy ezt megértsd! Ha az alábbiakat valóban megérted, és 

megértésednek megfelelően alkalmazod, akkor akár nem is kellene már a sorozat 

következő részét elolvasnod, mert MINDEN erről szól! Az egész Életed (életünk) 

erről szól! 

Tehát mit jelent az, hogy az érzelmeknek fedezniük kell az érzeteket? 

Figyeld meg, mit gondolsz éppen most? Figyeld meg, hogy a gondolatod mögött 

máris megjelent valamilyen érzelem. Ez az érzelem az, ami meghatározza azt, amit 

neked is meg kell tapasztalnod bejövő érzet formájában. Ne feledd, hogy minden 

pillanatban teremtjük az életünket. Tehát akármilyen érzelmed van most, olyat 

teremtesz magadnak. 

Most az én soraimat olvasod. Van egy érzelmed a gondolataid mögött. Abban a 

pillanatban ez az érzelem valahol (a láthatatlan világban) testet ölt (érzetté alakul), 

ami máris elindult feléd. Lehet, hogy 2 perc múlva, lehet, hogy 2 év múlva, de 

mindenképpen eljut hozzád. Ez az idő csak azon múlik, hogy az éppen hozzád tartó 

események láncolatába hová tud beilleszkedni. 

Ezt az érzetet nem tőlem kapod meg, és nem ebben a szituációban. Bárkitől, 

bármilyen helyzetben megtapasztalhatod. 



Egy példát írok, a megértés kedvéért egy apró, de mégis negatív érzést hozok 

fel: Olvasod ezt az írást. Tegyük fel, kevés az időd, és türelmetlen vagy, mikor érsz 

már a végére. Az írásomban az én tiszta szándékom az, hogy megértsed, hiszen 

tudom, hogy ez az információ a javadat szolgálja. 

Lehet, hogy a gondolatodban az van, hogy valóban, ez milyen jó, milyen egyszerű, 

stb. (látszólag valamilyen pozitív gondolat), de mivel éppen sietsz, az érzésed a 

türelmetlenség. Tehát neked meg kell tapasztalnod valamikor, valakitől, hogy valami 

jót szeretnél, olyan tanácsot szeretnél adni, ami (szerinted) a javát szolgálja, de az 

illető – számodra nyilvánvalóan - türelmetlenül hallgat meg.  

Azért emeltem ki a fenti két szót, mert ez a fontos! Volt egy érzésed, ami láthatatlan, 

ennek törvényszerűen testet kell ölteni valamikor, hogy észrevedd. (Miért van ez 

három dimenzióban? 1. a benned lévő érzés, ami feladja a „csomagot”, 2. valaki, 

valami, ami hozzád közvetíti, 3. maga a csomag, amit visszakapsz) 

Tehát ennek megfelelően megtapasztaltad a türelmetlenséget úgy, hogy az 

számodra nyilvánvaló legyen, mégpedig ugyanolyan erősséggel, mint ahogy azt Te 

érezted. Ami hozzád érkezett, azt Te hoztad létre!  

Ez szinte ártalmatlan jelenség (mármint ez az apró türelmetlenség), el is 

feledkezhetünk róla, ha nem figyeljük, hogy mi miért történik. Főleg akkor, ha 

alapvetően egy türelmes ember vagy. Nem csak a felszínen, hanem az érzelmeidben 

is türelmes vagy. 

Más kérdés viszont az, ha általában rohansz, és jellemző a türelmetlenséged akkor 

is, ha nem kéne. Ha így van, akkor viszont a saját világodban türelmetlen emberekkel 

fogsz találkozni. Azt látod, hogy a boltban türelmetlen az eladó, az úton a sofőrök, a 

párod, a gyermeked, hivatalos ügyeid intézői, stb., minden szituációban ezt fogod 

megtapasztalni, olyan mértékben, amilyen mértékben Te az vagy.  

A külső világunk mindig tükör! Minden esetben azt tükrözi vissza, amik mi 

vagyunk, ahogy érzünk, cselekszünk. Ha bármi olyasmi történik, ami zavar, keresd 

azt, hogy hol, milyen helyzetben vagy Te olyan. 

Mivel minden belőlünk indul ki, ezért mindig nekünk kell megtenni az első lépést. 

Maradva a fenti példánál, amikor türelmetlenségen kapom magam, abban a 

pillanatban átalakítom az érzésemet.  

Ha az életembe belefér ennyi kis türelmetlenség, ami hozzám érkezik, akkor akár 

meg is engedhetném magamnak, de mivel a cél a jobbá válás, ezért még az ilyen 

ártalmatlannak tűnő apró dolgokon is érdemes dolgoznunk. 

Ha viszont azt tapasztalod, hogy a külvilágban mindig türelmetlenek az emberek, 

akkor nagy szükséged van a változásra! Nem Őket kell türelmessé tenned, hanem 

magadat!  



Lehet, hogy ehhez szükség van arra, hogy átalakítsad a szokásaidat. Lehet, hogy 

eddig olyankor nyitottad meg a leveleidet, amikor csak futólag tudtad megnézni, és 

hoppá, itt egy fontos levél, ami érdekelne, de nincs rá időd. Ha igazán változtatni 

akarsz az életeden, akkor átszervezed az idődet, és olyankor nézed meg a 

levelezésedet, amikor az időd engedi, ráérsz. Ezen kívül minden olyan helyzetet 

átszervezel, amiben türelmetlen vagy. 

Amilyen mértékben válsz Te egyre türelmesebbé, a körülötted lévő emberek is 

úgy változnak, vagy eltűnnek az életedből.  

Tehát még egyszer: Lehet, hogy azt mondják rólad, hogy a türelem mintaképe vagy, 

mert kívülről így látszik. Nem ez a lényeg, teljesen mindegy, mit mondanak mások! 

Csak az számít, az van hatással az életedre, ahogy belül érzel!  

Emlékezz, gyakran hallani ilyet: „pedig milyen jó ember volt!” Igen, kívülről annak 

látszott. Mindenki szerette, minden cselekedetével másokat segített…. De mi volt 

belül? Szíve szerint tette, amit tett? Ezt egyedül csak Ő tudná megmondani – 

mondhatnánk, de ma már ez sem így van. Nagyon pontosan lehet tudni, mi 

játszódott le valakiben, ha megnézzük a tüneteit, betegségeit. Ami bent, az kint, ami 

fent, az lent! 

 

Minden frusztrációnk a kielégítetlen vágyakozásból fakad. Negatív, ítélkező, 

erőszakos gondolatok romboló érzelmeket gerjesztenek, és ezeknek kifejeződési és 

megvalósulási lehetőséget kell keresniük, ahogyan visszatérhetnek hozzád. Negatív 

természetűek lévén, leginkább gyomorfekély, máj – és epebántalmak, szívbetegség, 

feszültség, aggályok formájában jelennek meg a testedben.  

Milyen képed, milyen érzéseid vannak önmagadról? Tudd, hogy engem 

becsaphatsz, de önmagadat nem, hiszen létezésed minden területe ezt az érzést 

fejezi ki. Fontos megértened, hogy egészségi állapotod, tested, pénzügyi helyzeted, 

barátaid, mind-mind az önmagadról alkotott képet tükrözi. Ha ezek közül mindennel 

tökéletesen meg vagy elégedve, akkor folytasd így tovább. Ha viszont bármivel is 

elégedetlen vagy, akkor azon a területen változnod kell! 

Ez az igazi értelme a tudatalattidra gyakorolt összes benyomásnak, és ezt 

fejezed ki életed minden szakaszában. Senki másnak, egyedül önmagunknak ártunk 

a lelkünkben dédelgetett negatív érzelmekkel.  

Hányszor sebezted már meg magad mérgelődéssel, aggódással, féltékenységgel 

vagy bosszúvággyal? Ezek a tudatalattidba jutó mérgek. Mindezek nem veled 

született negatív tulajdonságok. Ha tudatalattidat szeretetteljes, élet - igenlő 

gondolatokkal táplálod, az összes negatív gondolatmintádat kitakaríthatod. Végezd 

ezt következetesen, és a múlt kitisztul az emlékezetedből, és soha többé nem 

bukkan fel.  



A tudatalatti fáradhatatlanul felügyeli szervezetünk működését. Lehetünk ébren, 

vagy alhatunk mélyen az ágyunkban, tudatalattink szüntelen, fáradhatatlan 

tevékenysége testünk összes életfolyamatát ellenőrzi, és ehhez nincs szüksége 

tudatos elménk közreműködésére. Ha csak a tudatalattinkra bíznánk a működést, 

sosem betegednénk meg, és valamikor 150 éves korunkban csak azért mennénk el, 

mert pihenni szeretnénk. 

Szívünk például álmunkban is ritmikusan dobog, tüdőnk sem tétlenkedik, a belégzés 

és kilégzés folyamata, amelynek során vérünk friss levegőt szív be, ugyanúgy 

folytatódik, mintha ébren lennénk. Tudatalattink szabályozza emésztési 

folyamatainkat és mirigyeink működését, nem is beszélve szervezetünk többi 

rejtélyes tevékenységéről. A hajunk sem vizsgálja, alszunk-e, vagy felébredtünk, 

egyfolytában növekszik.  

Szíved és tüdőd normális ritmusát, gyomrod és emésztőszerveid tevékenységét 

azonban befolyásolja tudatos elméd, a félelem (minden más a félelemből indul ki), 

és aggodalom, az idegesség és a depresszió révén.  

Az ilyen gondolatminták zavarják tudatalattid harmonikus működését. Mikor 

elméd nyugtalan, legjobban teszed, ha lazítasz, elengeded magad, lecsillapítod 

gondolataidat. Fordulj tudatalattidhoz, szólítsd fel, hogy teremtsen békét, harmóniát, 

Isteni rendet.  

Meglátod, egykettőre helyreáll tested összes funkciója. Gondod legyen rá, hogy 

határozottan és meggyőződéssel szólj tudatalattidhoz, és engedelmeskedni fog 

parancsodnak. A könyörgést nem érti, hiszen az is a félelemből indul. 

Az Élet él, és élni akar, ezért tudatalattid életed megőrzésére és egészséged 

helyreállítására törekszik, bármi áron. Az ő hatására szereted gyermekeidet, ami 

újabb példája a mindenfajta élet megőrzésére irányuld ösztönös vágynak.  

Tegyük fel például, hogy véletlenül romlott ételt ettél. Tudatalattid gondoskodik róla, 

hogy kihányd. Ha méreg jut szervezetedbe, tudatalattid tesz róla, hogy 

semlegesítődjék. Bízd magad mindenestül tudatalattid hatalmára, és egészséged 

maradéktalanul helyreáll.   

Állítsd szolgálatodba tudatalattidat! Mindenekelőtt fel kell ismerned, amit már sokszor 

leírtam, hogy tudatalattid folyton dolgozik. Éjjel-nappal aktív, akár kihasználod, 

akár nem. Ő építi testedet, bensődnek ezt a csöndes folyamatát azonban tudatosan 

nem érzékelheted, nem hallhatod. Még a gyermekeden is csak azért látod, hogy nő, 

mert nagyobb cipőt kell venni neki. Pedig minden pillanatában nőtt, mióta 

megszületett, egészen addig, míg el nem érte végleges magasságát. 

Csak a tudatos elméddel lehet közvetlen kapcsolatod, a tudatalattiddal nem. 

Foglald hát el tudatodat azzal, hogy mindig a legjobbra számítasz, s csupa 

szeretetteljes, kellemes, igaz, korrekt és jóleső dolgon alapuljanak megszokottá váló 

gondolataid.  



Kezdd el máris!  

Ügyelj tudatos gondolataidra, hiszen szíved-lelked mélyén tudod, hogy tudatalattid 

mindig a megszokott gondolataidat követve keres kifejeződési, megnyilvánulási 

lehetőséget. Mivel ez megcáfolhatatlan, ezért sokkal egyszerűbb, ha irányított 

gondolataiddal Te határozod meg merre mész és mit akarsz megtapasztalni. 

Jusson eszedbe: ahogy a csőben áramló víz követi a cső alakját, ugyanúgy követi 

az életed minősége gondolataid természetét.  

Jelentsd ki naponta többször is: a tudatalattimban jelen lévő gyógyító hatalom 

szeretet, harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség alakjában áramlik rajtam 

keresztül.  

Úgy tekints erre a hatalomra, mint eleven intelligenciára, kellemes, bájos útitársra, aki 

mindig melletted van, bármit teszel, bárhová mész. Rendíthetetlenül és mindig higgy 

folyamatos áramlásában, ami élénkít, inspirál és felvirágoztat. Éppen ezt az 

eredményt fogod elérni. Amiként hiszel, akként adatik meg néked.   

A hit nem más, mint a tudatalatti gondolata. Mindig arra törekszik, hogy 

igaznak fogadhasson el valamit. Az elfogadott gondolat automatikusan 

kifejezést talál.  

 

Mára ennyi elég volt, következő héten azonban folytatom, és rátérünk a különböző 

életterületekre. Addig is gyakorold az önszuggesztiót a tudatalattid 

átprogramozására. Kezd ott, ahol a leginkább elégedetlen vagy az életeddel. Ha 

csak egy területen egy ici – picit kezdesz el „másképp” gondolkodni, az az ici – pici is 

nagyon rövid idő alatt eredményre vezet. 

*** 
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 

 

 

Fiastyúk csillagkép – Pleiadok adja meg 

A termékeny szeretet ideje 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Kezdj el foglalkozni a tudatos teremtés gondolatával és gyakorold is azt! 

A Pleiadok csillagkép rendkívüli jelentőséggel bír a földi emberek számára. A 

csillagképre hangolódva univerzális bölcsesség nyílik meg a befogadó számára. Ez 

az energia elindítja bennünk a teremtést. Létrehozhatunk olyan dolgokat, 

eseményeket, történéseket életünkben, amelyek egyszerre szolgálják saját javunkat, 

a közvetlen környezetünkben élők javát, és az egész emberiség kollektív érdekeit is.  

Csillagbölcső ez a hely, ahol termékeny, és megtermékenyítő energiák várnak ránk. 

Itt az örökkévaló tudást és ismereteket a szeretet által áthatva, a legmagasabb 

formában kaphatjuk meg. Figyelmedet fordítsd az Ég felé! 

 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy amikor az ismereteidet szeretet hatja át, minden 

amit teremtesz, örökéletű lesz, és sok ember boldogságát szolgálja majd. 



2. Emlékezz rá: Az ember ura a saját sorsának. Használd fel termékeny 

pillanataidat, és cselekedj! Teremts magad számára egy jobb világot! 

3. Olyan módon szeress másokat, ahogyan az nekik jó, nem pedig ahogy 

szerinted nekik jó lenne. Az igaz szeretet a másik ember legjobban felfogott 

érdeke szerint cselekszik. 

 

 

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

 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 


