
 

 

 

 

Önismereti tréning 

44. rész  

 

Ma 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.  

 

*** 

 

Röviden ismételjük át, hogyan működik a tudatalatti: 

1. Tudatalattid ellenőrzi tested összes életfolyamatát, és ismeri minden probléma 

megoldását.  

2. Bármit vésel tudatalattidba, az körülmények, feltételek, események képében 

megjelenik a tér három dimenziójában. Nagy gonddal kell tehát felügyelned 

tudatos gondolatvilágod eszméire és gondolataira.  



 

 

3. A hatás és ellenhatás törvénye egyetemes. Gondolatod a hatás, tudatalattid 

automatikus engedelmessége pedig az ellenhatás. Vigyázz, mit gondolsz!  

4. Összes problémád, konfliktusod a kielégítetlen vágyakozásból fakad. Saját 

boldogulásodat gátolod, ha akadályokon, nehézségeken, késlekedéseken 

rágódsz, mivel ekkor tudatalattid ennek megfelelően reagál.  

 

Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy legfontosabb életünkben az egészségünk, 

ezért először ezzel foglalkozunk. 

Míg egészségesek vagyunk, nem fordítunk rá akkora figyelmet, mert természetesnek 

vesszük. Nagyon kevés embernek jut eszébe hálásnak lenni azért, milyen nagy 

csodában van része, hogy akadálytalanul lélegzik, de abban a pillanatban amint 

fulladni kezd, figyelme a szabálytalan légzésére irányul. Gondolatai ilyenkor nem a 

hála körül forognak, inkább megijed, félelem tölti el minden porcikáját, amivel nem 

hogy gyógyítaná, inkább még jobban megbetegíti önmagát. Tudatalattid ezt 

„mondja”: lám, lám mennyi gondolatot érdemel ez az állapot, akkor ezt szereti a 

gazdi, adjunk még többet belőle! 

Ugyanígy van ez testünk egészével, minden sejtünkkel, szervünkkel. Bármelyikkel 

adódik probléma, teljes figyelmünk a betegségre, beteg testrészre irányul, még 

nagyobb energiát adva ezzel a betegségnek.  

Képzeld el, hogy van két testvér. Az egyik jó gyermek, okos, ügyes, szorgalmas, jól 

tanul, nincs vele semmi gond. Testvére csintalan, rendetlen, nem szeret tanulni, 

sorba hozza az intőket az iskolából. Még a szomszédok is folyton panaszkodnak rá. 

Mit gondolsz, melyik gyermekre figyelnek jobban és foglalkoznak többet a szülők, 

tanárok, szomszédok? 

Hát persze, hogy a rosszal. Mindenki róla beszél, talán még meg is van jutalmazva, 

ha csak egy kicsit is jobban viselkedik, vagy éppen nem bukik meg az iskolában. 

Úgy tűnik, megéri rossznak lenni.  

 

Úgy tűnik, megéri betegnek lenni? Ápolgatjuk, dédelgetjük, simogatjuk, borogatjuk, 

kíméljük a beteg, fájó testrészt, de nem kíméljük addig, amíg egészséges. 

Tudatalattid ellenőrzi tested összes életfolyamatát, és ismeri minden betegség 

gyógyításának módját! Hogyne ismerné, hiszen nagyon jól tudja, milyennek kell 

lennie, amikor egészséges. Ilyenkor tehát rendbe tenné, kitakarítaná a nem oda 

való dolgokat, és már meg is gyógyulnál.  

Ha arra van szükség, felemeli a hőmérsékleted, hogy kiölje a vírusokat, 

baktériumokat.  

Ha arra van szükség, elveszi az étvágyadat, hogy minden energiád a gyógyulásra 

menjen, ne kelljen az emésztésre pazarolni.  



 

 

Ha arra van szükség hányni fogsz, vagy hasmenésed lesz, hogy mielőbb kiürüljön, 

ami nem oda való.  

Ha arra van szükség, elálmosít, elgyengít, hogy pihenj, míg gyógyulsz. 

Rendbe tenné ….. írtam, feltételes módban. Ha hagynád. Ha nem csillapítanád 

azonnal még a hőemelkedést is, ha nem tennél meg mindent a hasmenés, hányás 

ellen, ha nem mennél dolgozni a pihenés helyett, és főleg, ha nem esnél azonnal 

pánikba, amint megbetegszel.  

Amikor megbetegszel, nem érzed jól magad, annak először is valamilyen lelki oka 

van, ezt már tudod. Bármit veszel be, lelked fájdalmát nem tudod csillapítani.  

Amikor nem érzed jól magad, továbbítsd tudatalattid számára, hogy hálás vagy, 

amiért éppen most gyógyulsz, és bizonyítsd be magadnak csodatevő hatalmát. 

Vigyázz, mit gondolsz!  

Talán már olvastad a Mit üzen a tudatalattink a betegségekkel? című e-bookomat. 

Ebből láthatod, hogy minden tünetre, betegségre másként kell tekintenünk.  

Lehet, hogy csak meg kellene fordítanunk a szavak értelmezését? 

Amikor bejelentik a médiákban, hogy itt van az újabb vírus, a népesség döntő 

többsége retteg, nehogy elkapja, mert az ilyen-olyan tünetekkel jár. Naná, hogy 

megbetegszik, hiszen heteken keresztül másról sem szól minden, mint a 

gyógyszerekről és a sok betegről…..egyre több betegről. 

Amikor tudatalattiddal együtt működsz, másképp gondolkodsz erről. Lehet, hogy 

eleinte még Te is elkapod, de hamarosan  még a vírus sem ér el hozzád.  

Igen, vannak vírusok, amelyek megtámadják a szervezetet, ez kétségtelen. Viszont 

egy alapvetően egészséges szervezetben megjelenő tünetek - orrfolyás, köhögés, és 

főleg a láz – már a szervezet válaszreakciója, ami azt mutatja, hogy igen, bekerült a 

vírus, csakhogy már a szervezet dolgozik az elpusztításán. A félelem helyett a 

gondolataink a megelégedést tükrözik, hogy „milyen szuper szervezetem van, 

máris felvette a harcot a vírusokkal”! Bőséges folyadékfogyasztással, 

gyümölccsel, mézzel, fekete retekkel, fokhagymával, vitaminokkal, könnyebb 

táplálkozással (esetleg még egy kis böjttel is) és pihenéssel segítem ezt a harcot, 

örülök, hiszen éppen gyógyulok! - akkor nagyon gyorsan valóban túl is jutunk 

rajta. Nagy valószínűséggel ilyen hozzáállás mellet jövőre, már a szervezetembe 

sem tud bejutni a vírus.  

Természetesen egy kisgyerek, egy legyengült szervezet, túl magas láz, erősebb 

tünetek esetében szükség van az orvosi kezelésre, gyógyszerekre, csakhogy az, aki 

másként tekint a betegségekre, egyszerűen nem is jut el idáig.  

Nem a betegségtől való félelem, hanem egyszerűen a téli immunrendszer erősítése 

miatt már a tél kezdetétől folyamatosan eszem a mézet, feketeretket, fokhagymát, és 



 

 

minden reggel (függetlenül attól, hogy nem köhögök) egy korty saját készítésű 

fenyőszirupot is iszom. Persze az elmaradhatatlan napi (legalább) 1 alma, ami - 

nagymamám szerint  -  az orvost távol tartja. ☺ Természetesen télen – nyáron az 

időszaknak megfelelő kristályokkal készített kristályvizet iszom.  

 

1. Saját gyógyulásodat gátolod, ha betegségen, nehézségeken, elesettségeden 

rágódsz, hiszen ekkor tudatalattid ennek megfelelően reagál.  

2. A gyógyulás ritmikusan és harmonikusan áramlik át rajtad, ha tudatosan 

kijelented: “Hiszem, hogy tudatalattim hatalma, mely megajándékozott azzal a 

vággyal, hogy egészséges legyek, most ki is elégíti azt általam." Ez minden 

betegséget felold.  

3. Az aggodalom, félelem, idegesség révén megzavarhatod szíved, tüdőd, egyéb 

szerveid normális működésének ritmusát. Tápláld tudatalattidat a harmónia, 

egészség és békesség gondolataival, és tested összes funkciója 

normalizálódik.  

4. Foglald el tudatodat azzal, hogy mindig a legjobbra számítasz, és tudatalattid 

hűségesen reprodukálja megszokottá vált gondolataidat.  

5. Pihenj, és képzeld el, hogy most éppen regenerálódsz, feltöltődsz, teljesen 

egészséges vagy. Éld át a siker, a teljesítmény izgalmas gyönyörét.  

 

Tudatalattid mindig elfogadja és valóra váltja, amit elképzelsz, és érzel. 

Történelmünk során, évszázadokkal ezelőtt minden nép ösztönösen hitte azt, hogy 

létezik valamiféle gyógyító hatalom, olyan hatalom, amely képes helyreállítani az 

ember testi funkcióit és érzékeit.  

Hitték, hogy bizonyos feltételek esetén megidézhetik ezt a különleges hatalmat, s 

hogy ennek eredményeképpen enyhül az ember szenvedése. Valamennyi nép 

története kellő tanúságot tesz a hit mellett. A gyógyítás képességét egyenesen 

Istentől eredeztették, a gyógyító eljárások és folyamatok pedig mindenütt mások és 

mások voltak.  

A középpontban általában az Istenhez intézett ima állt, ezt különböző ceremóniákkal 

övezték, például kézrátétellel, ráolvasással, amulettek, talizmánok, gyűrűk, és képek 

alkalmazásával. Az ókori vallások papjai például kábító füveket adtak híveiknek az 

ősi templomokban, és hipnotikus szuggesztiót alkalmaztak, mielőtt a beteg elaludt 

volna.  

A szuggesztió lényege az volt, hogy a beteget álmában meglátogatják és 

meggyógyítják az Istenek. Szép sikereket értek el. Ezek az eredmények a 

tudatalattira gyakorolt erőteljes befolyásolásnak, szuggesztiónak volt köszönhető. 

Nem vitás, hogy ezekben az esetekben a beteg tudatalattija volt a gyógyító. Semmi 



 

 

mást nem tett, mint hogy feltétel nélkül hitt abban, hogy az Isten, vagy különböző 

Istenek meggyógyítják. 

Orvostudományt nem tanult, egyszerű  gyógyítók régen, és a mai napig is figyelemre 

méltó eredményeket érnek el ott, ahol a hivatalos orvosi gyakorlat kudarcot vall. 

Érdemes ezen elgondolkodnunk!  

Vajon hogyan érnek célt a világ minden táján ezek a gyógyítók?  

A válasz minden esetben a beteg feltétlen hitében rejlik, mivel ennek következtében 

szabadul fel a tudatalattijában lakozó gyógyító hatalom. A hit a gyógyulásban 

támogatja az egészség „programozását”, amit a beteg tudata és tudatalattija 

egyaránt el is fogad.  

A gyógyulás sikere a magabiztos meggyőződésünkön múlik. A hitnek fontos 

szerepe van a gyógyulásban! Hinnünk kell benne, hogy meggyógyulunk! A 

gondolatnak, az egészség - képnek már tényként kell elménkben léteznie. Azért, 

hogy az elme birodalmában bármi testet ölthessen, úgy kell gondolnunk rá, mintha 

máris ott létezne.  

Gondolatod, eszméd, terved, célod a maga síkján ugyanolyan valóságos, mint a 

kezed vagy szíved. Bizonyos szempontból a hit nem más, mint az értelmünk és 

érzékeink által cáfolt dolgok elfogadása - a hívő tehát kizárja a kicsi, racionális, 

analitikus, tudatos elmét, s helyette teljes mértékben, kizárólag a tudatalatti belső 

hatalmára támaszkodik.  

Legfontosabb feltételként Jézus is a hithez ragaszkodott. A Bibliában sok helyen 

olvashatjuk: „A te hited szerint adatik néked” . A Jézushoz gyógyulásért járuló 

betegek gyógyulásukat saját hitük mellett Jézus hitének, és annak köszönhették, 

hogy Jézus ismerte a tudatalatti gyógyító hatalmát.  

Bensőleg mindazt igaznak érezte, amit fennhangon kijelentett. Ő és a 

segítségére szoruló nép egyaránt része ugyanannak az egyetemes tudatalattinak, és 

az ő csöndes belső tudása és a gyógyerőbe vetett bizalma megváltoztatta páciensei 

tudatalattijának negatív, romboló gondolatmintáit.  

Az így létrejövő gyógyulás pedig a belső szellemi változások automatikus, egyenes 

következménye. Jézus parancsával betegei tudatalattijához folyamodott, s ezt 

erősítette saját tudatossága, érzése, abszolút bizalma abban, hogy a tudatalatti 

engedelmeskedik a mély meggyőződéssel kiejtett szavaknak. 

A különböző gyógyító technikák is akkor működnek igazán (még a kristályokkal való 

gyógyítás is!), ha az, aki alkalmazza olyan erősen hisz a hatásban, hogy hitét képes 

átadni a betegnek is.  

A Theta Healing alkalmazásánál például elképzeljük, - belső szemeinkkel látjuk - , 

ahogyan gyógyul a test. Nem szükséges anatómiai ismeret sem ahhoz, hogy el 



 

 

tudjuk képzelni azt a szervet, benne egy folttal, vagy bármilyen oda nem illő dologgal.  

 

Kérem Istent, vagy a Végtelen Intelligenciát, Legfelsőbb Tudatot, hogy gyógyítsa 

meg az adott testrészt, szervet. Nem én gyógyítok! Én csak tanúsítom, hogy gyógyul. 

Elképzelem, látom a gyógyulás menetét, és a végén látom a gyógyult szervet. Ez a 

folyamat szinte csak pillanatokig, egy – két percig tart.  

Látom a gyógyult szervet, és tanúsítom, nyugtázom a gyógyulást: Köszönöm! 

Megtörtént, megtörtént, megtörtént! 

Nem teszek mást, csak tanúja vagyok a másik ember, vagy önmagam 

gyógyulásának. 

Ugyanez történik a Reiki kezelés során is. A kezelő személy tévedhetetlenül tudja, 

hogy a kezelés hatásos. Tudja, hogy a kezén keresztül áramló energiának Ő csak a 

közvetítője. Ha a kezelt személy is hisz a gyógyulásban – illetve meg akar gyógyulni 

-, akkor a gyógyulás bekövetkezik.  

2005 körül bejárta a hír az internetet, majd 2007 -ben Gregg Braden: Az Isteni Mátrix 

nyelve című előadásában egy rövid kis filmben bemutatta a csodaként számon tartott 

gyógyulást.  

A felvétel egy Pekingi kórházban készült, és egy hólyagrákos hölgy néhány perc 

alatti gyógyulását mutatja be. Ultrahanggal felvételt készítettek a daganatos 

hólyagról, és a filmen végig kísérik a hólyag gyógyulását. Mindössze három emberre 

volt szükség hozzá, akik képesek összehangoltan, egyszerre a szívükben azt az 

érzést generálni, hogy a beteg meggyógyult.  

Ha szeretnéd ezt a youtubeon meghallgatni (sajnos a filmet a szerzői jogvédelem 

miatt kitakarják, így nekünk csak egy része látható), ezen a címen megnézheted: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xkjl3gvUco&list=PLamjXhHTTfRVSv3ijxHGfWE

mAqlJeRv8A&index=15 

Nem kell azonban Pekingig menni, valószínűleg Te is hallottál Balogh Béla 

munkásságainak eredményeiről.  

Néhány éve az Egészségforrás Alapítvánnyal közösen végzett kutatásában 34 

melldaganatos nő vett részt. Mindegyikük túl volt már a hagyományos orvosi 

beavatkozáson (kemoterápián, műtéten stb).  

Mindannyiukban közös volt az, hogy meg akartak gyógyulni, és hittek is abban, 

hogy szervezetük képes önmagát meggyógyítani.  

Az erre vállalkozó daganatos nők kezelését kiegészítették a spirituális gyógyítók 

módszereivel. Öt évvel később kiértékelték az eredményeket, amikor az orvosok is 

elismerték, hogy az életben maradás 100 százalékos volt.  

https://www.youtube.com/watch?v=5xkjl3gvUco&list=PLamjXhHTTfRVSv3ijxHGfWEmAqlJeRv8A&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=5xkjl3gvUco&list=PLamjXhHTTfRVSv3ijxHGfWEmAqlJeRv8A&index=15


 

 

Sajnos kevesen tudnak róla, de Balogh Béla és csapata évek óta INGYEN nyújt lelki 

segítséget azoknak a betegeknek, akik kérik. Erre a célra épült fel Piliscsabán az 

Álomvölgyben a Spirituális Gyógyító és Oktató Fényközpont.  

 

A honlap címe, és ahol segítséget lehet kérni: 

https://www.fehersaspaholy.hu/lelki-gyogyitas/ 

 

Néhány perce egy fontos dolog jár a gondolataimban. Írtam, hogy a betegnek akarni 

kell meggyógyulni!  

Mondhatnád, hogy aki hisz a gyógyulásban, az akar is gyógyulni. Sajnos nem így 

van! 

Számtalan olyan beteggel van dolgom, aki rosszul érzi magát ebben a helyzetben, 

de tudatalattijában ott vannak az előnyök, ami a betegségéhez köti. Ezekről az 

előnyökről pedig nem akar lemondani! Ha maradéktalanul meggyógyulna, 

elveszítené ezeket. 

Ilyenkor meg kell kérdeznem tőle, hogy milyen előnye származik abból, hogy beteg? 

Van, aki először felháborodik a kérdés hallatán, aztán magába néz….. valóban 

élvezi, hogy a családja többet törődik vele. Olyan is van, akitől a férje el akart válni, 

de amikor beteg lett, inkább mellette maradt, hogy ápolja. Ez a hölgy biztos abban, 

hogyha meggyógyulna, elhagyná a férje. Inkább szenved és belehal a betegségébe, 

mint hogy szembenézzen az esetleges egyedülléttel. 

Egy másik ismerősöm nagyon jól haladt a gyógyulásban, majd megijedt, hogy ha így 

folytatja, elveszíti a jogot a mozgáskorlátozott parkoláshoz.  

Egy általam rendkívül értelmesnek gondolt hölgy pedig a kérdésemre néhány nap 

gondolkodás után azt felelte, hogy gyerekkorában úgy érezte, hogy nem foglalkozott 

vele az Édesanyja. Mivel most egyedül él tolókocsiban, elégtételt érez, mert 

Édesanyja rákényszerül, hogy ápolja, gondozza Őt. Úgy tűnik, inkább végignézi saját 

fizikai és szellemi leépülését, csak azért, hogy „bosszút álljon” ma már idős 

Édesanyján. 

Ha tehát olyan betegséged van, amiből szeretnél meggyógyulni, vizsgáld meg 

magadban a kérdést: milyen előnyöd származik abból, hogy beteg vagy? Hajlandó 

vagy erről az előnyről lemondani, a teljes gyógyulás érdekében? Ha a válaszod igen, 

akkor semmi nem állíthat meg abban, hogy egészséges legyél! 

Egy durva példát hozok fel. Tegyük fel, hogy betegség miatt nyugdíjaztak, de még 

aktív korú vagy. Bár kevés a nyugdíj, de legalább biztosan jön minden hónapban. 

Örömmel mondanál le erről az összegről, és munkát keresnél, dolgoznál, ha ez lenne 

a feltétele a gyógyulásodnak?  

https://www.fehersaspaholy.hu/lelki-gyogyitas/


 

 

Hidd el, ez a feltétele! Egyedül Te vagy az, akinek teljes szívvel akarni kell a 

gyógyulást! 

Közismert tény, hogy a gyógyítás különféle művelői egyaránt képesek a 

legcsodálatosabb eredményeket felmutatni. Legyen az kristályokkal való kezelés, 

Reiki, Theta Healing, fényterápia, és számtalan más technika.  

Mindannyian elismerjük, hogy a tudatalatti és a gyógyítás közös alapfolyamata a 

hit. Teljes hit a gyógyulásban. 

Helyénvaló tehát, ha most még egyszer felidézzük a következő alapvető 

igazságokat:  

Először: elméd sajátos funkciókkal bír, amelyeket jellegüknél fogva két csoportba, a 

tudatos és tudat alatti elme kategóriájába soroltunk.  

Másodszor: tudatalattid állandóan befolyásolható a szuggesztió hatalma révén.  

Harmadszor: mivel a betegség oka az elmében van, ezért a gyógyítás folyamata is 

végbemehet az elmében.  

Negyedszer: tudatalattid folyamatosan és tökéletesen ellenőrzi tested működését, 

állapotát és érzeteit. A természet a természeti törvényre hagyatkozik: a tudatalatti 

törvényére, vagyis az önfenntartáséra, mivel ez a tudatalatti funkciója. Az 

önfenntartási ösztön a természet legelső törvénye. Legerősebb ösztönöd ezért a 

leghatalmasabb automatikusan végbemenő szuggesztiód is.   

Ötödször: minden gyógyítás alapvető folyamata az egyértelmű, pozitív szellemi 

attitűd, az a belső hozzáállás, illetve gondolkodásmód, aminek a neve: hit. A 

gyógyulás a bizakodó várakozásnak tulajdonítható, mivel ez roppant erejű 

szuggesztióként hat a tudatalattira, és felszabadítja az ott rejlő gyógyító energiát.  

Nem kell különböző módszer a különböző emberek gyógyításához. Kétségtelen, 

hogy mindenkinek lehet saját elmélete vagy módszere. A gyógyulásnak azonban 

csak egy folyamata van, és ez a hit. Csak egy gyógyító hatalom létezik: a tudatalatti.  

Válaszd és használd a kedvedre való elméletet vagy módszert! Bizonyosra 

veheted; ha van benned hit, nem maradnak el sikereid.  

Paracelsust nagyszerű gyógyítónak ismerték. Ő fogalmazta meg saját elvét, amit 

alkalmazott:  “Hitünk tárgya lehet igaz vagy hamis, mindegy az: ugyanarra az 

eredményre jutunk. Ha Szent Péter szobrában hiszek úgy, ahogyan magában Szent 

Péterben kéne hinnem - ugyanazt az eredményt kapom. Mindez azonban babona. A 

hit csodákat tesz, és mindegy, hogy álhit vagy valódi hit segít, ugyanúgy csoda lesz 

az eredménye."  

Ha tehát hiszel a szentek gyógyító erejében vagy a forrásvizek jótékony hatásában, 

Dobogókő, Bükkszentkereszt, Attila – domb, vagy a többi gyógyító hely 



 

 

energiájában, akkor a tudatalattidra gyakorolt erőteljes szuggesztió gondoskodik az 

eredményekről. Nem más: a tudatalattid végzi a gyógyítást.   

Én feltétel nélkül hiszek a kristályok energiájában, és tanulóim közül is nagyon sokan 

szép sikereket könyvelhetnek el a kristályokkal. Bár használjuk a kristályokat, mégis 

tudom, hogy a beléjük vetett hitünk nélkül nem sokra mennénk velük. 

 

 

Tekintsük át a mai nap lényegét: 

 1.  Emlékezz rá: a gyógyító hatalom saját tudatalattidban lakozik.  

 2. Tudd, hogy a hit olyan, akár a földbe vetett mag: jellegének megfelelően 

növekszik. Ültesd az elképzelést (magot) elmédbe, öntözd és trágyázd várakozással, 

és megvalósul vágyad.  

3.  Higgy vágyad, ötleted, találmányod realitásában, s amiképpen hiszel benne, 

akképpen fog megvalósulni.  

4.  Ha másvalakiért imádkozol, tudnod kell, hogy csöndes belső tudásod, az 

egészségbe, szépségbe, tökéletességbe vetett hited megváltoztathatja társad 

tudatalattiját, és bámulatos eredményeket érhet el.  

5.  A különféle zarándokhelyeken bekövetkező csodás gyógyulások a képzelőerőnek 

és a hitnek köszönhetők, mivel ezek befolyásolják a tudatalattit, és felszabadítják 

annak gyógyító hatalmát, hogy összekapcsolódhasson a hely energiáival. (Gondolj 

csak bele: ha nem így lenne, akkor az ilyen helyen élők mindegyike kivétel nélkül 

tökéletes egészségnek örvendene.)  

6.  Minden betegség eredete az elménkben rejlik. Semmi sem jelenik meg testeden, 

aminek nincs gondolati tükörképe az elmédben.  

7. A hit mindig eredményes, akár valódi a tárgya, akár hamis. Tudatalattid az 

elmédben megfogalmazott gondolatra reagál. Elégséges, ha úgy tekintesz a hitre, 

mint elméd egy gondolatára.   

 

Végezetül pedig megosztom veled az én imámat, amit olyankor használok, amikor 

valamiért egészségileg nem érzem magamat tökéletesen rendben. Mivel én teljes 

hittel tudom, érzem, tapasztalom Isten jelenlétét az életemben, bármi felmerül, 

azonnal hozzá fordulok. Egy kis légzőgyakorlat, rövid meditáció, miközben 

vizualizálom magamban, hogy az adott helyzet gyógyul. Nem teszek semmit, csak 

hagyom és tanúsítom a gyógyulást. 

 



 

 

Fohász önmagam egészségéért 

 

Szeretett Istenem, a te kezedbe helyezem ma magamat.  
 
A testem és az elmém tehozzád tartoznak. Gyógyító szeretetedet és 
nyugalmadat most belélegzem, és tudom, hogy az elmémet megtisztítod 
a félelemtől és az aggodalomtól.  
 
Az Isteni Bölcsességre bízom most ezt a napot és ezt a folyamatot. Az 
angyalok körbevesznek és felemelnek. A Szent Világosság láthatatlan 
lényei gyógyítják most testem sejtjeit 
 
Ragyogó fény áramlik az ereimben, és élettel tölti fel testem minden 
sejtjét. Az immunrendszeremet az Isteni Hatalom most élettel telíti.  
 
Minden gondolatomat átjárja az Isteni Szeretet Szellemének tisztasága. 
A múltnak vége, és mindent, ami e pillanat előtt történt, megbocsátottam 
és elengedtem.  
 
Ez egy új nap. Most megnyitom magam, és lehetővé teszem, hogy 
gyógyító erők vegyék birtokba a testemet.  
Az elmémmel a nyugodt és együtt érző légzésre fókuszálok. Semmi más 
dolgom nincs, mint lazán beleengedni magam az Isteni Áramlatba.  
 
Nincs mitől félni. Nincs minek ellenállni. Minden a tökéletes kegyelem 
állapotában történik.  
 
Köszönöm, Uram, hogy átveszed.  
Elengedek.  
Beengedem Istent.  
Áldás. 
 
(Jacob Glass: Invocations Sarkadi Kriszta fordítása) 
  

*** 

 

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 

 

Vizikígyó csillagkép – Hydra adja meg 

Indulj el egy belső úton 

 

A csillagkártya útmutatása: Ismerd meg ösztöneidet, győzd le az indulataidat, és 

felemelkedsz egy új életminőségbe. Egy belső utazás vár rád. Érdemes 

elgondolkodnod azon, hogy merre tart az életed, és hogy milyen változásokra van 

szükséged. Ismerd fel megzabolázhatatlan indulataid, érzéseid, 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 jelen állapotodról, aztán tegyél 

rendet, hogy tisztán lásd a tennivalókat, majd indulj el a szeretetet feltételek 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, ezért 

nyugalomra, és békére van szükséged. 

 

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

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


