
 

Önismereti tréning 

46.  

 

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.  

 

*** 

 A mai napot egy idézettel kezdem, ami az alábbi helyzetben jutott eszembe: 

„Hajlandónak kell lennünk elengedni azt az életet, amit megterveztünk, hogy azt 
az életet élhessük, amely ránk vár.” (Joseph Campbell) 

A közelmúltban egy levélíró e-mailben ecsetelte életét, majd azt kérdezte, hogyan 

gondolkodhatna pozitívan ilyen keserves helyzetben?  

Igen, megvan mindenkinek az „életmeséje”. Ebben mutatkozik meg mindenkinek a 

boldogsága, vagy boldogtalansága. Minden külső körülmény, és velünk való 

történések hatása, és azok következményei azon múlnak, hogy milyen történetet 

írunk meg belőle magunknak.  



Amikor mindenben a rosszat, kellemetlent látjuk meg, tudatalattink ezt fogja eltárolni, 

és minden következő eseményt ennek fényében élünk meg. Nekünk pedig – ha 

életkörülményeinken változtatni akarunk – ezt a történetet kell átírnunk, ezt a 

szoftvert kell átprogramoznunk. Amikor ez sikeresen megtörténik, visszatekintve is 

úgy látjuk, hogy az a helyzet nem is volt annyira szörnyű, mint ahogy azt akkor 

megéltük. Nem is értjük, miért nyomhatta rá a bélyegét egész életünkre az, ami 

történt. Ne feledd, hogy ugyanazt az élethelyzetet mindenki másképp éli meg! 

Az alábbi tanmese ezt hűen mutatja be: 

Két csiga találkozik az úton: 

- Neked mi az életmeséd? – kérdezi az egyik 
- Jaj, ne is kérdezd! – jött a válasz - Szörnyű életem van. Engem elátkoztak a 

születésemkor, és ezért ragacsos nyálat húzok magam után, miközben 
ráadásul egész életemben cipelhetem a házamat is a hátamon! Az életem 
csupa szenvedés, barátom! 
 

- Sajnállak kedves barátom! – szólt a másik csiga – Nekem csodálatos életem 
van, mert megáldottak születésemkor. Fénylő selyemszőnyeget terítek 
mindenhol magam után, és miközben  járom a világot, az otthonomat is 
magammal vihetem. 

 

Javaslom, gondold Te is végig, mi lenne az életmeséd, ha le kellene írnod? 

  
Az elméd rendelkezik az élet kormányozására, szabályozására és irányítására 
szolgáló technikával! Ott van benned, csak elő kell venned! Ha bármilyen területen is 
nem vagy elégedett az életeddel, fel kell ismerned ezeknek a módszereknek és 
technikáknak az elsőrendű fontosságát.  

Eddigi életed során tanultál, dolgoztál, tettél, vettél, serénykedtél, minden 
lehetőséget és külső segítséget megragadtál, mégsem működik minden úgy az 
életedben, ahogyan azt szeretnéd?  

Eddigi írásaim nyomán valószínűleg már rájöttél, hogy a megoldás kulcsa nálad, 
benned van. Tegyél egy próbát – de igazán! – és megtapasztalod az Élet másik 
oldalát.  

Semmi sem történik véletlenül. Az Univerzumban törvény, és rend uralkodik! 

Ma olyan gyakorlati eljárásokat, technikákat ajánlok, amelyekkel lelki életed 

kibontakoztathatod és ápolhatod. Kéréseid nem maradhatnak egy tollpihe módjára 

lebegve a levegőben. El kell jutniuk valahová, és ennek köszönhetően el kell érniük 

valamit életedben.  



Talán már Te is kipróbáltál különböző technikákat, és tapasztaltad, hogy sok eltérő 

módszer és megközelítés létezik. Elhiheted, hogy mindegyik működik, csak talán 

még nem találkoztál azzal, amit következetesen gyakoroltál volna.  

Valószínűleg csak nem voltál elég kitartó, vagy talán hagytad közben az elmédet 

más irányba elkalandozni, így gyakorlásod eredményét elnyomták kétségeid, 

félelmeid. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy hiába mantrázunk naponta akár 2- 4 

órát is arról, amit el szeretnénk érni, hiába éljük bele a kívánt helyzetbe magunkat, 

ha a fennmaradó 20 – 22 órába visszatérünk a szenvedésbe, félelembe, 

kétségekbe, hiány állapotába. Naná, hogy ez erősödik tovább. Hiszen legalább 

ötször – ha nem tízszer - annyi energiát kapott! 

Most tehát a mindennapi életben alkalmazható, önmagunk, és a mások 

megsegítését szolgáló személyes imákról írok. Bár többféle kifejezéssel is 

illethetném, én maradok az ima szónál. Aki imádkozik, azt azért teszi, mert hisz 

abban, hogy imája meghallgatásra talál. 

 

Mit jelent maga a szó, hogy imádság?  

Az imádság valamilyen elérendő célunkra vonatkozó elképzelésünk szavakba 

öntése. Imádkozol akkor is, amikor nem tudsz róla. Mindannyian imádkozunk, akár 

többször is naponta.  

Az imádság a lélek őszinte vágya. A vágyad megfogalmazása az imádságod. Nem 

a felszínes, értéktelen vágy, hanem az, ami legmélyebb szükségleteidből fakad, és 

kimondja mindazt, amit az élettől vársz.  

Az imádsággal lényegében arra készteted a tudatalattit, hogy tudatos elmédtől 

átvegye kívánságaidat. Az átadást leginkább a merengéshez hasonló állapotban 

lehet elérni. Olyankor, amikor ellazult állapotban vagy. Amikor imád minden hangját 

érzed a szívedben is.  

Tudod, hogy mélyebb elmédben végtelen intelligencia és végtelen hatalom lakozik. 

Higgadtan gondold végig, mit akarsz: lásd magad előtt, amint ettől a pillanattól 

kezdve kibontakozik. A legteljesebb egyszerűséggel és naivitással alkalmazhatod ezt 

a módszert.   

Bármikor lehetőséged van arra, hogy gondolataid, a lelkedben dédelgetett álmok, a 

bensőségesen elfogadott hit, a gondolataidban titokban lejátszódó jelenetek révén 

kicsattanó egészséget, sikert és boldogságot építs be. Az utad, aminek köveit 

folyamatosan rakod magad előtt, és építésén megállás nélkül fáradozol, maga a 

személyiséged, ez a Te teljes élettörténeted a Földön.  

Írj tehát egy másik történetet magadnak, tele happy enddel!    



Építsd fel életedet csöndben, felismerve a pillanat békéjét, harmóniáját, örömét és 

jóakaratát. Mialatt ezeken a dolgokon tűnődsz, és elfogadva magadénak vallod őket, 

tudatalattid tudomásul veszi kívánságodat, és ezeket a dolgokat valóra váltja.  

.   

Tudatalattid végtelen intelligenciája mindig közvetlenül válaszol tudatos 

gondolkodásodra. Ha kenyeret kérsz, nem követ kapsz. Hittel kell kérned, ha meg is 

akarod kapni, amit kértél. Elméd a gondolattól halad a teljesítés felé. Ha nincs eleve 

elképzelésed a teljesült vágyról, mozdulatlanságra kárhoztatod tudatalattidat, hiszen 

nincs milyen irányba elmozdulnia.  

Imádságodat, ezt a szellemi cselekvést, képzetként el kell fogadnod, magadévá 

tenned, mielőtt tudatalattid hatalma játszani kezd rajta, és termőre fordítja. 

Elmédben el kell jutnod a teljes elfogadás, a korlátlan és vitathatatlan 

beleegyezés állapotáig. Elmélkedésedhez a vágyad biztos elérése fölötti öröm és 

megnyugvás érzésének kell társulnia.  

Az imádság stabil alapja a tudat és a teljes meggyőződés, hogy tudatos elméd 

mozgása egyértelmű válaszra talál tudatalattidban, amely maga a határtalan 

bölcsesség és végtelen hatalom. Ha ezt követed, imád válaszra talál.   

Egy vágy, elképzelés megalkotásának legegyszerűbb módja a megjelenítés: 

ugyanolyan élénken láthatjuk elgondolásunkat lelki szemeink előtt, mintha a 

valóságban néznénk. Jól tudom, hogy szabad szemmel csak azt láthatjuk, ami már 

létezik a külvilágban, de hasonlóképpen, amit lelki szemeid előtt megjelenítesz, az 

máris létezik elméd láthatatlan birodalmában.  

Az elmédben létező bármilyen kép a lényege mindannak, amit remélsz, és a 

bizonyítéka mindannak, ami nem látható. Amit képzeletedben megformálsz, 

ugyanolyan valóságos, mint tested bármely része. Az elképzelés, a gondolat 

valóságos, és egy napon a való világban is megjelenik, ha hűséges maradsz az 

elmédben megalkotott képhez. A gondolkodás e folyamata benyomásokat hoz 

létre elmédben, ezek a benyomások a továbbiakban életed tényei és 

tapasztalatai formájában öltenek alakot.  

A kínaiak szerint “egyetlen kép ezer szóval ér fel". A tudatalattink bármely képet 

valóra vált, amit elménkben tartunk, és teljes hitünkkel alátámasztunk.  

A tudatalattira leginkább álomittas, majdnem alvási állapotban lehet befolyást 

gyakorolni, amikor az összes erőfeszítés a minimumra csökken. Bizonyára Te is 

olvastál már elalvás előtt az ágyadban, vagy ültél már egy hosszú, unalmas 

előadáson, és ilyenkor tapasztalod, hogy a szemed szépen, lassan lecsukódik. 

Küzdesz ellene, mégis lecsukódik. Ezt az állapotunkat kell megfogni, ebben az 

állapotban kell csöndesen, passzívan, befogadásra hajlamosan, elmélkedve 

továbbítani elképzelésünket a tudatalattinak.  

 



 

Ha sikerül elcsípnünk azt a pillanatot, ami az ébrenlét és álom határán ér el 

bennünket, akkor ebben az állapotban az erőfeszítések a minimumra korlátozódnak. 

A tudatos elme aktivitása ugyanis ilyenkor mélyen lesüllyed. Ennek az a 

magyarázata, hogy a tudatalatti leginkább közvetlenül elalvás előtt és ébredés után 

kerül a felszínre. Ebben az állapotban a vágyakat egyébként kompenzáló és 

teljesülésüket meggátoló negatív gondolatok nincsenek jelen.  

Tegyük fel, hogy rossz szokásodról szeretnél leszokni. Helyezkedj el 

kényelmesen, és lazítsd el testedet, maradj mozdulatlan. Várj, míg elálmosodsz, s 

ekkor csöndesen ismételgesd magadban, mintha altatódalt dúdolnál: 

“Megszabadultam rossz szokásomtól! Bensőmben korlátlanul uralkodik a harmónia 

és békésség."  

Lassan, csöndesen, szeretettel ismételgesd ezt esténként és reggelenként öt-tíz 

percen át. A szavak érzelmi értéke minden ismétléssel növekszik. Amikor elővesz a 

vágy, hogy engedj rossz szokásodnak, ismételd el fennhangon az előbbi mondatot. 

Mindezzel az új eszme elfogadására ösztökéled tudatalattidat, és bekövetkezik a 

gyógyulás.   

A Bibliában Pál apostol azt tanácsolja, hogy kívánságainkat magasztalással és 

hálaadással kössük össze. Hatalmas eredményeket hozhat az imádkozásnak ez az 

egyszerű módszere. A hálával teli szív mindig közel kerül a világegyetem kreatív 

erőihez, így számlálatlanul áradhat felé az áldás, összhangban a kölcsönös 

viszonyok hatás és ellenhatás univerzális törvényével.  

Tekintsük át:  

1.  Kipróbált, bevált technikákkal építs egy nagyszerűbb és tökéletesebb életet 

magadnak.  

2.  Vágyad maga az imádság. Képzeld magad elé, hogy vágyad máris teljesült, érezd 

át annak realitását, és átélheted a meghallgatásra talált ima örömét.  

3.  Vágyj arra, hogy a dolgokat könnyen érd el – mégpedig az elméd garantált 

segítségével.  

4.  Sugárzó egészséget, sikert, boldogságot építhetsz magadnak az elméd rejtett 

műtermében elképzelt gondolatok révén.  

5.  Folytass kísérleteket, amíg személyesen be nem bizonyítod önmagadnak, hogy 

tudatalattid végtelen intelligenciája mindig közvetlenül válaszol tudatos 

gondolkodásodnak.  

6.  Érezd a megnyugtató örömöt, hogy vágyad biztosan, előreláthatóan teljesül. Az 

elmédben őrzött képek szolgáltatják reményeid anyagát és a láthatatlan dolgok 

bizonyítékát.  



7.  Egyetlen képzelt kép ezer szóval ér fel. Tudatalattid megvalósítja az elmédben 

őrzött képet, ha azt a hited is támogatja.  

8.  Imádban kerülj minden erőfeszítést vagy szellemi kényszert. Engedd át magadat 

az álmosságnak, ringasd magad álomba azzal az érzéssel és tudattal, hogy imád 

meghallgatásra talál tudatalattidban.  

9.  Ne feledd: a hálatelt szív jut mindig legközelebb a világmindenség 

gazdagságához.  

10.  Valamit megerősíteni annyit tesz, mint kijelenteni, hogy mindez így is van. 

Amennyiben szellemi hozzáállásodban a megerősített tényt igazságként fogadod el - 

tekintet nélkül az ellenkezőjére utaló bizonyítékokra -, imád meghallgatásra talál.  

11.  Gerjeszd magadban a harmónia, egészség, békesség, szeretet elektromos 

hullámait.  

12. Amit igaznak érzel és kinyilvánítasz, az be is következik. Nyilváníts ki harmóniát, 

egészséget, békességet, szeretetet, bőséget!   

 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kéréseket, kívánságokat nagyon gondosan, 

pontosan kell megfogalmazni! Kívánságaink mindig teljesülnek, mégpedig pontosan 

úgy, ahogy kérjük! 

Ennek bemutatására egy újabb tanmesét írok: 

 

Telefonhívás érkezik Istenhez: 

 

- Halló, jó napot kívánok! Beszélhetnék Istennel? 

- Jó napot! Kapcsolom! 

(kis türelmet, míg létrejön a kapcsolat) 

- Jó napot, Lelkem! Figyelmesen hallgatlak! 

- Uram, kérlek, teljesítsd a kívánságaimat! 

- Természetesen, mindent, amit kérsz! De előtte kapcsolom neked a kívánságokat 

teljesítő osztályt, igyekezz megérteni, milyen hibákat követtél el a múltban! 

 

… Gépi hang a telefonban: „Kérlek, várj egy kicsit... azonnal kapcsolunk téged a 

kívánság osztály ügyfélszolgálatára” 

…Várom…. 

 

- Üdvözlöm! Mit szeretne megtudni? 

- Jó napot kívánok! Engem az Úr átirányított önökhöz és mondta, mielőtt új 

kívánságaim teljesítését kérném, jó lenne meghallgatnom az előzőeket. 



- Értem, egy pillanat…. Megvan! Itt  van előttem lelke minden kívánsága. Hallgatja? 

- Igen, figyelem! 

- Kezdjük a múlt évvel: 

1. Unom már ezt a munkát! (teljesítve: „ez a munka megunva!”) 

2. A férjem nem figyelmes velem! (teljesítve: „nem figyel!”) 

3. Jaj, csak egy kevés pénzt kérek! (teljesítve: „pénzt – keveset!”) 

4. A barátnőim hülyék! (teljesítve: „hülye barátnők!”) 

5. Bármilyen kis lakás is jó lenne! (teljesítve: „a 10. emeleten a tető alatt, a tető 

beázik. Kértél: „bármilyent”!) 

6. Ha lenne egy kis autóm! (teljesítve: van egy 20 éves kis Polski autód) 

7. Jó lenne már szabadságra menni, bárhová, csak menni! (teljesítve: az anyóshoz 

a telekre, épp most szüksége van munkaerőre) 

8. Senki sem ajándékoz nekem virágot! (teljesítve: nem ajándékozni!) 

9. Soha nem kapok fizetésemelést! (Ezt nehéz volt kiharcolni, de végül is teljesítve: 

soha ne kapj fizetésemelést!) 

 

- Folytassam? Itt kb. egy évre való olvasni való van! 

- Nem, nem, mindent megértettem! Visszakapcsolna a Teremtőhöz? 

 

- Uram, mindent megértettem! Ezentúl minden gondolatomra odafigyelek, még a 

legcsekélyebbre is! Kérlek, csak pozitív gondolatokat küldj nekem! Kérlek, segíts 

megérteni, és emlékeimben megőrizni, hogy Te mindig segítesz nekem és mindent 

teljesítesz! És most pedig szeretném alaposan átgondolni. Hívhatlak később? 

… nevetés a telefonban… 

- Természetesen kedvesem. Amikor csak akarod! 

 

Imáidban tehát sose panaszkodj, hogy neked minden rossz. Azt gondolhatja a 

Teremtő, hogy te még nem tudod, mi igazából a ROSSZ és megmutatja neked. 

Légy hálás mindazért a jóért, amiben részed van, és amilyen jól érzed magad. Akkor 

azt fogja gondolni: „Ej-ej, kedvesem, te még nem tudod, hogy mi az igazi JÓ" - és 

megmutatja neked... 

 

*** 
 

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 

 

Serleg csillagkép – Crater adja meg 

Az Örök Élet Itala 

A csillagkártya útmutatása: 

Töltekezz fel az Isteni, örök igazsággal, mely mint az Élet vize, szabaddá tesz. 

Itt az idő, rá kell hangolódnod azokra az igazságokra, melyeket megértettél. 

Meditációban keresd meg az üzeneteket, amelyek neked szólnak. Kérd a lelki 

vezetőidet, angyalaidat, Felsőbb Vezetődet, hogy gondolatok és érzések formájában 

avassanak be téged a titkokba. Most az igazságkeresésen és az egyensúly 

megtalálásán van a hangsúly az életedben. 

Testi, lelki, szellemi újjászületésedhez most meg kell innod az Élet vizét. Az Élet vize 

a serlegben van, innen árad életedbe a tudás, a bölcsesség, és a szeretetteljes 

megoldásokhoz szükséges erő. 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy az „Élet vize” bármikor elérhető, csak a kezed 

kell kinyújtanod érte. Bármikor leülhetsz meditálni. 

2. Emlékezz Buddha tanítására: „mindent tudsz és mindent ismersz”, használd 

hát az intuíciós képességedet! 

3. Légy nyitott az Ég üzenetei felé, így minden szellemi segítséget megkaphatsz 

a kellő időben. 

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

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


