
 

 

Önismereti tréning 

45. 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.  

 

*** 

Mindenkit foglalkoztat a testi állapotának, emberi kapcsolatainak, életminőségének, 

anyagi helyzetének jobbítása, gyógyítása. Vajon mi lehet az, ami valójában gyógyít, 

ami készen áll azonnal, hogy teljesítse kívánságainkat? Hol foglal helyet ez a 

hatalom? Mindenki felteszi ezeket a kérdéseket.  

Az előző részekben kifejtettem, hogy a gyógyító hatalom mindenkinek a saját 

tudatalattija, és ezt a hatalmat a beteg személy szellemi hozzáállásának, attitűdjének 

megváltozása szabadítja fel.  



Egyetlen orvos, pszichológus, pszichiáter, természetgyógyász, szellemi vagy 

vallástudományok ismerője és alkalmazója sem gyógyított meg soha egyetlen 

beteget sem. Van egy mondás, ami szerint “az orvos bekötözi, a természet 

begyógyítja a sebet".  

A pszichológus vagy pszichiáter a mentális zavarok eltávolításán fáradozik, hogy 

azután a gyógyító hatalom felszabadulhasson, és helyreállíthassa a beteg 

egészségét.  

A sebész sem tesz mást, mint eltávolítja a gyógyító áramlatok útját elzáró fizikai 

akadályokat. Egyetlen orvos vagy sebész, a szellemi tudományok egyetlen művelője 

se jelentheti ki, hogy “meggyógyította betegét".  

A valódi gyógyító hatalmat sok névvel illetik: nevezik természetnek, Istennek, 

kreatív, vagy magasabb intelligenciának, tudatalattinak. Mint arról korábban már 

írtam, rengeteg különféle módszerrel lehet eltávolítani a szellemi, érzelmi, fizikai 

akadályokat a bennünket működtető gyógyító életerő áramlásának útjából.  

Önmagad, vagy más segítő személy irányításával a tudatalattidban rejlő gyógyító 

hatalom meggyógyíthatja és meg is gyógyítja tested és lelked összes betegségét. 

Ez a gyógyító hatalom mindannyiunkban működik, tekintet nélkül iskolázottságra, 

vallásra, színre, fajra. Nem szükséges semmiféle vallási felekezethez tartoznod, ha 

részt kívánsz venni a gyógyulási folyamatban, s élvezni kívánod a gyógyulás 

gyümölcseit. Nem szükséges gazdagnak lenned, hogy meg tudd fizetni a 

gyógyulásodat.  

Tudatalattid akkor is begyógyítja kezeden az égést vagy vágást, ha ateistának vagy 

vallásosnak tartod magadat. Nincs különbség!  

Az úgynevezett szellemi terápia működése azon az igazságon alapszik, hogy 

tudatalattid végtelen intelligenciája és hatalma hitednek megfelelően 

cselekszik. Az történik veled, amit hiszel. A legnagyobb tudású orvos sem tud veled 

mit kezdeni, ha nem hiszel az alkalmazott eljárásban. Viszont ha hiszel, akkor egy 

egyszerű szőlőcukor (placebo) tabletta is meg tud gyógyítani.  

Kétségtelen, hogy segítő hatása van a Bioptron lámpának, én is használom. Csodát 

tenni azonban nem tud a hittel szemben. Ha azt hiszed, hogy haszontalan, akkor 

nem lesz több hatása, mint egy egyszerű zseblámpának. Ha viszont hiszel, akkor 

használhatsz akár zseblámpát is, akkor is meggyógyulsz. Ha hiszed, hogy hited van 

olyan erős, mint egy Bioptron lámpa hatása, akkor az eredmény olyan lesz, mintha 

fizikailag is használtad volna. 

A különböző szellemi tudományok alkalmazója a Biblia által tanított módon 

cselekszik, akkor is, ha soha sem olvasta a Bibliát: visszavonul szobájába és magára 

zárja az ajtót, azaz elméjét lecsitítja, lazít, elengedi magát, s a belsejében rejlő 

végtelen gyógyító hatalomra gondol. Elméjének ajtaját bezárja a külvilág 

háborgatása és látogatása elől, majd pedig nyugodtan és tudatosan átadja vágyát 



vagy kívánságát a tudatalattijának, tudván azt, hogy annak intelligenciája a 

kívánságoknak megfelelő választ nyújtja.  

Ugyanezt tanultam én is kivétel nélkül minden képzésen, és ugyanezt javaslom én is 

a tanulóimnak, minden tanfolyamon. Ha kezedbe fogsz egy kristályt, és elmédet 

elcsendesíted, belső hiteddel és meggyőződéseddel csodálatos dolgokra leszel 

képes!  

Micsoda hatalom van a tulajdonodban! Neked, nekem, mindenkinek! Használd 

ki Te is e nagylelkű adományt!  

Nincs ennél csodálatosabb: Képzeld el vágyad teljesülését, és érezd át a 

megtörténtét: a végtelen életerő tudatos választásod, tudatos kívánságod szerint 

cselekszik.  

Ezt jelentik a Bibliában is ezek a szavak: „hidd, hogy megadatott néked, és 

megadatik.”  

Tudnod kell, hogy egyetlenegy univerzális gyógyerő működik mindenhol  - 

macskában, kutyában, fűben és fában, szélben és földben -, mert minden él. Az 

állatok, növények, ásványok birodalmában ez az életerő ösztönként és a növekedés 

törvényeként létezik. Ők – mivel nem gondolkodnak – egyszerűen rábízzák 

magukat a természetre. Rábízzák magukat Istenre. Erejük, energiájuk ezért sokkal 

erősebb, mint nekünk, embereknek, akik leginkább gondolatainkban élünk.  

Ezért érezhetjük nyugtató, gyógyító hatását egy hozzánk dörgölődző macskának, 

kutyának, vagy egy átölelt fának, sétálva az erdőben, vagy egy mezőn. Ha próbáltál 

már mezítláb (az idősebb generáció ezt tapasztalhatta is) lépkedni a csupasz földön, 

akkor érezhetted annak energiáját, feltéve, ha erre figyeltél.  

Ha ugyanezt tudatosan csinálod, mert meggyőződéssel hiszed, hogy ha naponta 

átöleled azt a fát, akkor meggyógyulsz, akkor hited beteljesedik, és meggyógyulsz. A 

fa nyújtja az Ő természet adta (Isteni) energiáját és Te befogadtad azt a hiteddel. 

Ilyen egyszerű! 

Az ember tudatosan tisztában van az életerő létével, és akaratlagosan irányíthatja is 

a működését, hogy számtalan módon élvezhesse gyümölcseit. Ezen univerzális 

energia alkalmazására különböző módszerek, eljárások, technikák szolgálnak, de 

mindegyik ugyanoda terel, hiszen a gyógyulásnak csak egy végső folyamata van: a 

hit, mivel a te hited szerint adatik néked.  

A hit nem egy vallási fogalom, a hit az élet törvénye. Mit hiszel önmagadról, az 

életről, a világmindenségről?  Az vagy, amit hiszel, illetve azzá válsz, amit hiszel. Ha 

olvastad a Bibliát, akkor észrevehetted, hogy nem valamiféle rituáléba, szertartásba, 

formába, intézménybe, személybe vagy szövegbe vetett hitet emleget. A Biblia 

magáról a hitről beszél.  



Ha valaki azt mondja, hogy elvesztette hitét, általában az Isten hitről beszél. A hitet 

nem lehet elveszíteni, hiszen az is egy hit, hogy nem hisz valaki Istenben. Hiszi, hogy 

nincs. Hiszi, hogy elveszítette.  

Figyeld meg, hányszor mondod ki naponta: azt hiszem, hogy…., azt hittem, hogy… 

Életünk ilyen kis apró, pillanatnyi hitekből áll. Ha egy ilyen hitet nem engedsz el a 

gondolataidból, hanem megfelelő ideig táplálsz magadban, az a valóságodban is 

testet ölt. Vigyázz tehát, hogy mit hiszel!  

Hited felemel, vagy a mélybe taszít? 

Ha egy kicsit több sót teszel a levesbe, azt hiszed, hogy elsóztad a levest. Talán 

éppen jó lett, de ebédnél mondod, hogy kicsit elsóztad. Mindenki sósnak fogja 

érezni, pedig egyébként észre sem vették volna. Hited olyan erős volt, hogy Te 

magad is sósnak érzed, és hiteddel azonosulnak a többiek.  

A te hited szerint adatik néked! 

 A hit elmédnek az a gondolata, ami lehetővé teszi, hogy tudatalattid 

gondolkodásmódodnak megfelelően vegyen részt minden életterületeden. 

Elméd hite nem más, mint elméd gondolata.  Butaság tehát olyasmiben hinned, 

ami árthat neked, vagy bánthat téged. Ne feledd: nem a hit tárgya bánt vagy sért, 

hanem az elmédben megfogamzó hit vagy gondolat, mivel ez hozza létre az 

eredményt.  

Összes tapasztalatod, cselekedeteid, életednek eseményei és körülményei - mindez 

saját gondolataid reflexiójaként és reakciójaként jön létre.   

Az ima, fohász, vagy mantra terápia ugyanaz, mint az önszuggesztió: a tudatos és 

tudat alatti elmeműködés irányított, egyesített funkciója. Az elme tudatos és tudat 

alatti szintjének szinkronizált, harmonikus és intelligens működtetése, ami 

valamilyen jól meghatározott célra irányul.  

 

Ima, fohász, mantra, önszuggesztió,  

pozitív megerősítések (mind ugyanaz) terápiás használata 

 

Ha elkezdesz egy ilyen terápiát azért, hogy valamiben változtass az életeden, tudnod 

kell, mit és miért teszel! Mivel ebben a fejezetben elsősorban az egészségről van 

szó, ezért ezt a terápiát is ennek fényében írom. Ettől függetlenül bátran 

használhatjuk más élethelyzetekben is, de ott majd külön kitérek erre. 



Tehát mivel valamilyen betegséged, fájdalmad van, hiszel, bízol a gyógyulás 

törvényében. Tudatosan kiválasztod az átélni, megtapasztalni kívánt eszmét, 

elképzelést, tervet.  

Meggyőződsz róla: a kívánt állapot valóra válását átérezve, meggyőződéssel 

átadhatod tudatalattidnak az eszmét vagy elképzelést. Ügyelj ilyenkor, hogy mit 

szeretnél! Számtalan pozitívnak hitt imánk negatív irányt vehet. A „nem” szót nem 

ismeri a tudatalatti! Soha még csak ne is gondolj arra, hogy mit nem akarsz! A „nem 

akarok beteg lenni” kijelentés így azonnal a betegség kívánását közvetíti……és 

kívánságod parancs!  

Amilyen beleéléssel maradsz hű saját mentális hozzáállásodhoz, olyan mértékben 

teljesül az imádságod. Az imaterápia olyan egyértelmű szellemi cselekvés, amit 

meghatározott cél elérése érdekében használunk.  

Tegyük fel, hogy egy betegség gyógyulásához imaterápiát kezdesz.  

 

Tudod, hogy a betegséged a tudatalattidban gyökeret vert, félelemmel teli negatív 

gondolatok és érzelmek következménye, (sőt a Mit üzen a tudatalatti a 

betegségekkel? című e-bookból azt is megtudod, hogy mik voltak ezek az érzelmek) 

és tisztában vagy azzal is, hogy meggyógyulsz, ha sikerül megtisztítanod 

elmédet ezektől a gondolatoktól.  

 

Ezért tehát elcsendesedve a tudatalattidban rejlő gyógyító erőhöz fordulsz, 

emlékezteted magadat végtelen hatalmára és intelligenciájára, valamint a minden 

körülmények között hatásos gyógyerejére. (Az előző fejezetben leírtam az én 

imámat, de lejjebb majd írok erre egy újabb, rövidebb megerősítést is)  

Mialatt ezeken az igazságokon elmélkedsz, félelmed szépen, lassan eloszlik. 

Felidézésükkel egyidőben a tévhitek helyreigazítása is megtörténik.  

 

Köszönetet mondasz a gyógyulásért, ami - biztos vagy benne - feltétlenül 

bekövetkezik. A gyógyulás jelen időben zajlik, tehát „köszönöm a gyógyulást” 

Ezután gondolataidat távol tartod a megoldandó problémától, nem foglalkozol vele, 

nem beszélsz róla. Csak hagyod, hogy megtörténjen.  

 

Az egészséges állapot bekövetkeztéig kereken elutasítod, hogy bármiféle erőt 

tulajdoníts a hátrányos körülményeknek, vagy akár csak átmenetileg, egyetlen 

másodpercre is elismerd a gyógyulás elmaradásának lehetőségét. Ilyenkor azonnal 

mondd el újra az imát. Első alkalommal adtál neki egy elcsendesedett tudatállapotot, 

ezzel elültetted a magot, később már bármikor, bármilyen körülmények között 

elmondhatod. Ápolod, locsolgatod az elvetett magot, majd leszüreteled gyümölcsét. 

Minél többször mondod el, annál gyorsabban íródik át a tudatalattidba. Bármikor 

gondolataid a betegség irányát veszik, azonnal mondd el.  



Ígértem, hogy írok egy megerősítést is. Onnantól kezdve, amikor valaki elhatározza, 

hogy életét a változás irányába tereli, mindig adódik valami, amin változtatni kell. 

Nekem van egy megerősítésem, (erről a közelmúltban írtam már, de nem árt 

felidézni) amit bármilyen élethelyzetre rátehetek, attól függően, hogy éppen mit 

szeretnék elérni, miben szeretnék jobbá válni. Éppen csak néhány szót fogalmazok 

át benne, kívánságomnak megfelelően. Így ezt a megerősítést naponta többször is 

elmondom….sőt a hálafüzetembe minden reggel le is írom, kiegészítve azzal, hogy 

„Hálás vagyok, mert….” 

„A Végtelen Intelligencia, ami megajándékozott engem a ……ide bármit betehetsz… 

………pld. az egészség….. vágyával, felfedi előttem a vágyam kiteljesedéséhez 

szükséges tökéletes tervet, és a végrehajtás során is vezérel engem.  

Tudom, hogy tudatalattim mélységes bölcsessége engedelmeskedik kívánságomnak, 

és amit bensőmben érzek és kijelentek, az a külvilágomban is megmutatkozik. 

 

A Végtelen Intelligencia most hozzám hív mindent, amire szükségem van ahhoz, 

hogy ……szintén ugyanaz, mint fentebb…… pld.egészséges legyek……,  és én 

szeretettel fogadom ezt a segítséget!  

A világomban összhang és egyensúly uralkodik.  

 

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! „ 

Ez – és a hasonló szellemi hozzáállás teremti meg a tudatos és tudat alatti elme 

harmonikus egyesülését, ami pedig a gyógyító hatalom felszabadulását vonja maga 

után.   

Bármiről gondolod is, hogy tudatosan hiszel benne, (pd.a laboreredményeid azt 

mutatják, hogy beteg vagy, ami eléggé hihetőnek hangzik) ha aktívan (pld a fenti 

imával) elfogadsz egy új hitet, tudatalattidat ez fogja befolyásolni, és a gyógyulás 

bekövetkezik.  

Mivel társas lények vagyunk, nem szigetelődhetünk el a magunk kis védett 

birodalmába, érnek minket a családtagjainktól, külvilágból, médiából érkező 

impulzusok is. Ilyenkor észrevétlenül is beférkőzhet elménkbe olyan hit, ami nem is a 

sajátunk, mégis hatással lehet ránk. Ha teljesen egészséges vagy, gondolataid, 

érzéseid is általában tiszták és pozitívak, akkor is érdemes egy rövid kis mantrát 

naponta akár többször is ismételned.  

Mivel a tudatalatti kinetikus hatása alváskor is folytatódik, célszerű elalvás előtt 

valamilyen feladatot adni neki. Az alábbi mondatok erre éppen megfelelnek: 

„Testem minden sejtje, idege, szövete, izma ép, tiszta és tökéletes. Egész testemben 

egészség és harmónia uralkodik. Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!” 

Különösen hatásos ez a két mondat akkor, ha valaki a saját betegségéről 

panaszkodik nekünk. Ilyenkor hajlamosak lehetünk a régi minta szerint azonnal 



felidézni, hogy nekünk milyen bajunk van, vagy ha nem most, akkor volt már valami 

hasonló betegségünk…sőt esetleg ismertünk olyat, aki ebbe bele is halt. 

Ez azért van, mert minden hír hallatán, akaratunkon kívül a tudatalattink azonnal 

keres valami hasonló emléket. A fenti két mondattal azonnal tisztíthatjuk, törölhetjük 

ennek az emléknek a romboló hatását. 

Azt javasolom, hogy egyszer és mindenkorra hagyj fel azzal, hogy bajaidról beszélsz, 

vagy nevet adsz nekik. Létük kizárólagos forrása az, hogy figyelmeddel energiát 

adsz nekik. Ha minduntalan nevet adsz betegségeidnek és azok tüneteinek, gátolod 

a tudatalattid kinetikus hatását, s ezzel tudatalattid gyógyító hatalmának és 

energiájának felszabadulását.  

 

Nem arról van szó, hogy egyáltalán ne beszélj arról, ha valami egészségi problémád 

van. Sőt! Igenis beszélj róla, a megfelelő helyen, és tárgyilagosan fogalmazd meg, mi 

a bajod. Ezt meg kell tenni, ez még nem panaszkodás. Amiről beszélek az az, amikor 

úton útfélen mindenkinek elmondja valaki – olykor túlzásokba is esve – rálicitálva a 

másik ember „szenvedésére”. 

 

Menj el orvoshoz, vedd be a gyógyszert ha szükséges (de légy mértékletes), közben 

pedig tested öngyógyító folyamatába, bölcsességébe vetett hited erejével segítsd az 

orvos munkáját.  

 

Jól tudom, hogy a fájdalom nagy úr, olyankor elfeledkezünk a pozitív gondolkodásról. 

Már írtam róla, hogy évtizedekig volt súlyos gyomorproblémám, amiből egyszer csak 

hipp – hopp meggyógyultam. Éppen ezért vagyok olyan hálás az egészségemért. 

Tehát azok a szavak, hogy „jaj de fáj”, „rosszul vagyok” és hasonlók, sokszor ha nem 

akarjuk is kicsúszik a szánkon. Kétségtelen, hogy fáj. De ennek megfogalmazásával, 

kimondásával semmi jót nem teszünk.  

Szavainkkal gyógyítsunk!  

Ha a fájdalomtól üvölteni tudnál, üvöltsd azt, hogy „gyógyulok, egészséges vagyok!” 

Üvöltsd azt, hogy „megmutatom, hogy csakazértis gyógyulok!” 

Érezzük át teljes hittel, hogy ez a fájdalom a gyógyuláshoz vezet, tudatalattink 

parancsának engedelmeskedve szervezetünk most gyógyítja önmagát.  

Fiatal koromban nagyon jól láttam, így gyakran megjegyezték, hogy nagy távolságról 

is elolvasom az apró betűs szöveget, vagy éjszakai sötétségben is szinte tökéletesen 

látok. Később, mivel nem szerettem sötétben autót vezetni, ezért gyakran 

hivatkoztam arra, hogy rosszul látok.  

 

A szemem pedig elkezdett romlani. Na ugye megmondtam, hogy romlik a szemem! 

Zavart, hogy már nem úgy látok, mint előtte. Naponta gyakran mondtam, hogy gyors 



ütemben romlik a látásom. Jaj, már nem látom rendesen ezt sem, azt sem… Így is 

volt. Dühös voltam, személyem elleni sértésnek vettem, amikor valamire olyan apró 

betűkkel írták a használati útmutatót, amit még szemüveggel is nehéz elolvasni. 

Ez ugyanaz a kérdés, mint hogy mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás? Valószínűleg 

nagyobb hangsúlyt adtam a látásom romlásának, mint az éppen aktuális látásomnak. 

Szemüvegem lett, aztán erősebb, és még erősebb, de még mindig jajveszékeltem, 

aztán már állandó használatra is kellett viselnem, mire végre tudatosan elkezdtem 

foglalkozni a szememmel.  

Az Agykontrollos Domján Laci mantráját használom rendszeresen, naponta akár 10-

20-30-szor is, ahogy az alkalom engedi. Reggel ezzel nyitom a szemem és ezzel 

alszom el este:  

„Minden pislantással a szemem olyan élesen lát, mint a fényképezőgép lencséje. 

Tökéletesen és jól látom a hozzám közel és távol levő dolgokat is. 

Látásom napról – napra egyre jobb és tökéletesebb. 

Köszönöm Istenem! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!”  

Ma már csak olvasáshoz használok szemüveget, ami sokkal gyöngébb, mint volt 

előzőleg. Látásom valóban napról – napra egyre jobb. 

 

És még valami: Megbocsátottam, és elfogadtam az apró betűket. Már nem sértenek, 

mert belátom, hogy azt a sok információt, amit pld. egy mosogatószeres flakonon fel 

kell tüntetni, lehetetlen nagyobb betűkkel írni.  

 

Foglaljuk össze a fentieket:  

1.  Találd meg, mi az, ami meggyógyít! Ismerd fel, hogy a tudatalattidnak adott 

helyes útmutatás meggyógyítja testedet és elmédet.  

2.  Dolgozz ki határozott tervet, amely szerint átadod kívánságaidat és vágyaidat 

tudatalattidnak.  

3.  Képzeld el vágyad teljesülését, érezd át realitását. Végezd mindezt 

következetesen, s egyértelmű eredményeket kapsz.  

4.  Döntsd el, mi a hit. Légy tisztában vele: a hit elméd egy gondolata, s amit 

elgondolsz, azt megteremted.  

5.  Buta dolog betegségben hinni, vagy olyasmiben, ami ártalmadra, károdra lehet.  

6. Higgy a tökéletes egészségben, gyarapodásban, békében, gazdagságban és az 

isteni útmutatásban.  

7.  A nagy és nemes dolgok, amelyeken gondolataid rendszeresen elidőznek, 

nagyszerű tettekké várnak.  



8.  Alkalmazd mindennapi életedben az imaterápia, mantra hatalmát.  

9. Válassz ki valamilyen tervet, eszmét, elképzelést arról, amit el akarsz érni.  

10. Válj eggyé szellemileg és érzelmileg az eszméddel, és ha hűséges maradsz 

hozzá szellemi hozzáállásoddal is, akkor teljesül az imába, mantrába, pozitív 

megerősítésbe foglalt kívánságod.  

11. Sose feledd: ha valóban azt akarod, hogy saját természeted ereje, a tudatalattid 

gyógyítson, akkor azt elérheted a hit révén, ami a tudatos és tudat alatti elme 

működésének ismeretét jelenti.  

 

A hit a megértés következménye. 

 

 

*** 
 

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 

 

 

Kassziopeia csillagkép – Cassiopeia adja meg 

Vizsgáld meg magad 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Végezz önvizsgálatot, így együtt haladhatsz az élet nyújtotta felismerésekkel! 

Kassziopeia nagyon hiú királyné volt, aki azt hirdette magáról, hogy ő és a leánya, 

Androméda mindenkinél szebb. Büntetésképpen egy tengeri szörny támadta meg 

országát, mely sorban felfalta a szűz lányokat. Végül aztán a saját lánya életével 

kellett volna fizetnie önhittségéért, de akkor jött Perszeusz, és megmentette 

Andromédát. 

A csillagkártya arra hívja fel a figyelmet, hogy helyesen ítéljük meg magunkat, és a 

helyzetünket, amelyben vagyunk. Fontos tudnunk: Isten részei vagyunk, és ez által 

sokkal több dologra vagyunk képesek, mint gondolnánk. 

Ugyanakkor ha nincs megalapozva a tudásunk, vagy szűkölködünk a szeretetben, 

túlzottan nagyra tarthatjuk magunkat, és ilyenkor tévúton járunk.  

 

Közben három dologra figyelj: 



1. Légy tudatában annak, hogy az ember érzelmi lény. Tanuld meg ezért uralni 

az érzelmeidet, különben ők uralkodnak feletted! 

2. Számolnod kell az ego túlzott működésével. Mindig fel kell tenned a kérdést: 

csak a magam fényét akarom növelni, vagy az embereket is szolgálom a 

tetteimmel? 

3. Gondolataid és cselekedeteid mozgatórugója a szeretet legyen! Töltsd 

meg reggelente az elméd tiszta gondolatokkal, és olyan módon élj, hogy az a 

többi ember javát is szolgálja. 

 

 

 

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

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 


