
 

Önismereti tréning 

47. 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.  

 

*** 

Szellemi életünk több mint 90%-a tudatalatti, akik tehát nem akarják kihasználni ezt a 

csodálatos hatalmat, azok igen-igen keskeny határok közé kényszerülnek. Tudat 

alatti gondolataid minden esetben az életet pártolják, és építő jellegűek. 

Tudatalattid építette testedet, és fenntartja létfontosságú funkcióit. A nap 24 órájában 

folyamatosan szolgálatban van, sohasem alszik, egy pillanatra sem pihen meg. 

Állandóan azon fáradozik, hogy segítsen, és megóvjon téged a bajtól.  

Tudatalattid a végtelen bölcsességgel és határtalan élettel áll kapcsolatban. 

Impulzusai és elképzelései mindig az életet segítik. A legnagyszerűbb 

felfedezések, találmányok, a szebb és nemesebb életre való törekvés vágyai mind-

mind a tudatalattiból fakadnak.  



Észrevetted már, hogy amit igazán mélységes meggyőződéssel vallasz, azt 

többnyire nem tudod szavakkal kifejezni?  Ezek azok az érzések, melyekre 

nincsenek szavak. Ez azért van, mert a hit nem a tudatos elmében, hanem a 

tudatalattiban ered. Tudatalattid megérzések, ötletek, ösztönzések, sugallatok, 

sejtések, késztetések formájában érintkezik veled, és mindig emelkedésre, 

átalakulásra, növekvésre, haladásra, kalandra, nagyobb magasságok meghódítására 

ösztökél. Tudatalattid mélyéből fakad a szeretetre vágyás, és a mások életének 

védelme is.  

A tudatalatti állandóan a közös jón munkálkodik, a dolgok belső harmóniájára 

vonatkozó természetes törvénynek megfelelően. Éjjel-nappal tevékenykedik, akár 

figyelembe veszed működését, akár nem. Ő építi testedet, de nem láthatod, nem 

hallhatod, nem érezheted az építkezést, mivel mindez teljes csendben folyik. 

Tudatalattidnak saját élete van, és ez mindig a harmónia, az egészség, a békesség 

javát szolgálja. Ez az isteni követelmény keres rajtad keresztül kifejeződést mindig, 

mindenhol, és minden körülmények között.   

Az ember sajnos megzavarja a harmónia természetes elvét. Csak akkor van 

módunk korrekt, tudományos gondolkodásra, ha ismerjük az “Igazságot". Az igazság 

ismerete annyit tesz, mint tudatalattid végtelen intelligenciájával és hatalmával 

összhangban tevékenykedni, mivel tudatalattid mindig az élet javát szolgálja.  

A harmóniát sértő gondolatok és cselekedetek mindenféle viszályt, nyomorúságot, és 

betegséget eredményeznek, tekintet nélkül arra, hogy véletlenül vagy szándékosan 

születtek-e.  

Egy példa, hogy mire gondolok ezzel: Valamikor régen előfordult velem is – s 

szerintem veled is megesett ilyen -, amikor biztos voltam abban (elsősorban a 

családommal kapcsolatban), hogy én tudom, hogy kinek, mit, mikor és hogyan 

kellene tennie, és ha valaki nem úgy működött, ahogy elvártam, akkor 

megsértődtem, duzzogtam, és szinte kiengesztelhetetlen voltam. Ilyenkor sérelmem 

képét színezgettem magamban, mint aki ellen az egész világ összeesküdött. Sőt, 

bizonyítékot is találtam igazamra, hiszen tegnap is látni véltem egy grimaszt a 

hátam mögött         

Később, különböző tanulmányaim során eljutottam oda, amikor végre felismertem, 

elfogadtam, hogy valójában soha, semmi nem történt ellenem. Minden 

sérelmemnél csak én értelmeztem úgy, mintha valaki szándékosan, nekem akart 

volna rosszat. Felismertem, hogy elvárásaimból kiindulva az egész történetet 

egyedül én tettem naggyá és jelentőségteljessé az elmémben. A meglévő helyzet, 

szituáció köré gondolataink elkezdenek egy teljes fantáziavilágot felépíteni. Ennek 

középpontjában pedig mindig az áll, hogy valami nem úgy történt, mint ahogy én 

azt elvártam.  



Mivel a sérelmünkön általában sokat rágódunk, tudatalattinkba is beépül, hogy 

keresgélés nélkül, az alkalmas pillanatban azonnal előjöjjön az az érzés, fájdalom, 

amit megbocsáthatatlan bűnként kezelek valakivel szemben.  

 

A tudósok szerint testünk tizenegy hónaponként megújul, fizikailag tehát legfeljebb 

tizenegy hónaposok lehetünk. (Ez nem tévesztendő össze azzal, hogy 7 év alatt 

testünk minden sejtje kicserélődik!) Önmagadon kívül tehát senkit se okolhatsz, 

ha a félelmet, haragot, féltékenységet, rosszakaratot hordozó gondolatok révén 

visszaépíted testedbe ugyanazokat a hibákat.  

Saját gondolataid algebrai összege vagy. Módodban áll, hogy tartózkodj a negatív 

gondolatoktól és képzelgésektől. A sötétségtől fény segítségével lehet 

megszabadulni, a hideget meleggel küzdjük le, a negatív gondolatok legyőzéséhez 

pozitív gondolatokra van szükség. Erősítsd meg a jót, és a gonosz eltűnik.   

Az egészség, az életkedv, az erő: ez a normális állapotunk.  

A betegség abnormális! A betegség minden korban abnormális! Nincs olyan 

betegség, ami a „korral jár”, hiszen a korral is az egészség járna, ha hagynánk. 

Egy átlagos gyermek makkegészségesen jön a világra, összes szerve kifogástalanul 

működik. Ez lenne a normális állapot, amit fenn kellene tartanunk, és 

valamennyiünknek egészségesnek, életerősnek kellene maradnunk életünk végéig. 

Egyedül mi, magunk lehetünk gátja az egészségünknek.  

Természetünk legerősebb vonása az önfenntartási ösztön, ez a mélyen beágyazott, 

energikus, állandóan jelen lévő és szüntelenül tevékenykedő igazság. Nyilvánvaló 

tehát, hogy összes gondolatunk, hitünk, eszménk akkor működik a legnagyobb 

hatásfokkal, ha összhangban van a velünk született élet - elvvel, ami folyamatosan, 

minden területen önmagunk védelméért és egészségünkért fáradozik.  

Ha a fentieket megérted, akkor rájössz Te is, hogy könnyebb és biztonságosabb 

számunkra a normális állapot fenntartása, illetve helyreállítása, mint az 

abnormális állapot létrehozása.  

Betegnek lenni abnormális: ha beteg vagy, egyszerűen az élet áramlatával szemben 

haladsz, és negatívan gondolkodsz. Az élet törvénye a növekedés törvénye. Az 

egész természet ezt a törvényt bizonyítja, és csöndben, de állandóan megmutatkozik 

ez a növekedés törvényében is.  

Ahol a növekedés, ott az élet, ahol az élet, ott a harmóniának is ott kell lennie, 

és a harmóniával együtt jár a tökéletes egészség.  

Ha gondolataid harmonizálnak tudatalattid kreatív elvével, akkor a veled született 

harmónia elvvel kerültél összhangba. A harmónia elvétől idegen gondolatok 

viszont rád akaszkodnak, zaklatnak, aggasztanak, végül betegséget és - ha 

megmakacsolod magad bennük - halált eredményeznek.  



A betegség gyógyításakor fokoznod kell tudatalattid életerejének beáramlását 

és eloszlását. Ez úgy érhető el, hogy megsemmisíted a félelem, aggodalom, 

féltékenység, idegesség, gyűlölködés gondolatait, és minden más romboló 

gondolatot, ami széttépné és elpusztítaná idegeidet és azokat a testszöveteket, 

amelyeknek a hulladékanyagok eltávolítása lenne a feladatuk.   

Tudatalattidba vetett hited teljes értékűvé, egészségessé tesz! 

Tekintsük át még egyszer:  

1. Tudatalattid építette testedet, és a nap 24 órájában dolgozik érted. Negatív 

gondolkodásoddal az ő életadó mintáit zavarod.  

2.  Vigyázz a gondolataidra! Az igazként elfogadott gondolatot agyad tudatalattidhoz 

továbbítja, és realitásként segíti a világra. (megteremted amire gondolsz) 

3.  Ne feledd, újjáteremtheted magad, ha tudatalattidnak új vázlatot adsz az 

elképzelésedről.  

4. A tudatalatti az élet megőrzésére irányul. A tudatoddal dolgozol. Tápláld 

tudatalattidat igaz információkkal. Tudatalattid megszokott gondolatmintáidnak 

megfelelően reagál.  

5.  Tizenegy havonként új testet építesz magadnak. Változtasd meg testedet 

gondolataid megváltoztatásával és a megváltozott gondolatok megőrzésével.  

6.  Az a normális, ha egészséges vagy. A betegség abnormális. Maradj összhangban 

a harmónia veled született elvével.  

7.  Amit tudatosan megerősítesz, és igaznak érzel, az egyaránt megnyilvánul a te 

testedben, elmédben és külső világodban, környezetedben. Erősítsd a jót, és élvezd 

az élet örömeit!   

 

Tekintsük át most a cél elérésének másik oldalán csücsülő félelmetes mumust, 

a kudarcot.  

A kudarcnak alapvetően két oka van: a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés.  

Nagyon sokan azzal gátolják saját vágyaik teljesülését, hogy nem képesek teljesen 

megérteni, hogyan is működik tudatalattijuk. Már attól is bizonyos mértékig nő az 

önbizalmad, ha tisztában vagy elméd működésének mikéntjével.  

Vésd emlékezetedbe: amint a tudatalattid elfogad egy eszmét, azonnal hozzálát 

megvalósításához. Képes a végsőkig kihasználni hatalmas lehetőségeit, és mélyebb 

elméd összes szellemi és lelki törvényét mozgósítja.  



Vigyázz, mert tudatalattid viselkedése nem függ attól, hogy az eszme jó-e vagy 

rossz! Ha tehát negatív értelemben használod, tudatalattid bajt, kudarcot, zűrzavart 

okoz másoknak, és visszatérve neked is!!  Nem kerülheted ki!  

Használd építő jelleggel, és iránymutatást, szabadságot, lelki békét hoz neked. 

Tudatalattid kedvező reakciója és helyes válasza elkerülhetetlen, ha gondolataid 

pozitívak, építőek és szeretetteljesek. Mi sem nyilvánvalóbb mindezek után: a kudarc 

leküzdése érdekében csak egyetlen dolgod van, rá kell bírnod tudatalattidat eszméd, 

kívánságod elfogadására. Ehhez elegendő, ha te magád realitásként átérzed 

vágyadat, a többit elméd törvényei elvégzik. Hittel és bizakodással telve 

továbbítsd vágyadat, és tudatalattid átveszi a feladatot, és engedelmeskedik.  

Mindig kudarcot vallasz, ha bármiféle szellemi kényszerítést alkalmazol, hiszen 

kényszerítésre nem reagál a tudatalattid, csupán hittel, vagy tudatosan átérzett 

óhajra lendül működésbe.  

Kristálytisztán álljon előtted elgondolásod. Arra a határozott következtetésre kell 

jutnod, hogy van kiút, van megoldás, legyen szó akár nyomasztó gondról, vagy 

súlyos betegségről. Csak tudatalattid végtelen intelligenciája tudja a választ. Amikor 

tudatodban elérted ezt a kristálytiszta következtetést, akkor mondhatod, hogy 

elhatároztad magad, és ezután „adatik néked a te hited szerint.”   

Tudatalattid az a mindentudó bölcs, akinek változatos eszközei vannak arra, hogy 

tested és lelked meggyógyítsa és ügyeidet rendezze. Nyilatkoztass ki egészséget, 

bőséget, és tudatalattid létrehozza számodra - de a dolog kulcsa a lazítás! 

Csak nyugodtan!  Ne aggódj a részletek és módozatok felől, de légy biztos az 

eredményben.  

Érezd át a sikeres megoldás boldogságát, legyen a problémád akár az 

egészségeddel, akár az anyagi helyzeteddel, vagy állásoddal kapcsolatos.  

 

Emlékezz vissza, milyen érzés volt, amikor felgyógyultál egy súlyos betegségedből, 

vagy bármilyen más kedvező helyzetet élveztél, ami a mai problémádra is megoldás 

lenne.  

 

Jusson eszedbe: érzésed az összes tudat alatti demonstráció alapja. Új 

elképzelésedet, eszmédet már befejezettnek kell érezned, nem a jövőben 

megvalósulónak, hanem olyannak, ami ebben a pillanatban készült el.   

Ne harcolj: képzelőerődet használd, ne az akaraterődet! Tudatalattid használatakor 

ne ellenségre számíts, és ne az akaraterődet használd!  

Képzeld el a sikert, a szabadság állapotát. Azt tapasztalod majd, hogy intellektusod, 

egód közbe szeretne avatkozni, mégis ragaszkodj egyszerű, gyermeki, csodákat 

művelő hitedhez. Képzeld el magadat a betegség vagy probléma nélkül. Képzeld el a 

vágyott szabad állapot elnyerésével járó érzelmeket. Szakítsd le a tilalmi táblákat! 



 A legegyszerűbb út a legjobb!  

A fegyelmezett képzelet használata csodálatosan alkalmas arra, hogy tudatalattidtól 

a megfelelő reakciókat kaphasd. Mint korábban írtam erről, tudatalattid építette 

testedet, és ellenőrzi összes életfunkcióit. A hit annyit jelent, mint valamit igaznak 

elfogadni, együtt élni valaminek az igazságával. S mindaddig, míg ezt az állapotot 

fenntartod, részesülsz a beteljesült kívánságod örömeiből!   

A sikeres imádsághoz vezető három lépés:  

1. Vess egy pillantást a problémára! Tárgyilagosan, ne túldramatizálva, csak a 

tényeket lásd.  

2.  Hagyatkozz csupán a tudatalattid által ismert megoldásra vagy kiútra!  

3. Érezd át a mély meggyőződés nyugalmát, hogy minden a legjobban alakul!  

Ne gyengítsd imádat ilyesmivel: “Szeretném, ha meggyógyulnék", “Remélem", és 

hasonlók. 

Az elvégzendő feladat felől kialakított érzésed a “főnök”. Tiéd a harmónia. Tudnod 

kell, hogy tiéd az egészség. Tudnod kell, hogy tudatalattid végtelen gyógyító 

hatalmát hordozhatod.  

Továbbítsd az egészség, vagy bőség eszméjét tudatalattidnak, míg meg nem 

győzöd, akkor pedig lazíts. Szabadulj meg önmagadtól! Jelentsd ki a jelen 

körülményekről és feltételekről is: “Ez is el fog múlni." 

 A lazítással befolyásolhatod tudatalattidat, és felszabadíthatod az eszméd mögötti 

mozgató energiát, hogy átvegye a vezénylést, és megvalósítsa az eszmét.   

Honnan jönnek a vágyak?  

Vágyainkat szintén a tudatalattink hozza létre. Semmi olyanra nem tudsz tehát 

szívből vágyakozni, aminek a megvalósulása, megoldása ne lenne már úton 

feléd!  Semmiféle vágy nem keletkezik „csak úgy”, magától. Ha tudatalattid képes 

létrehozni a semmiből egy vágyat, akkor hinned kell abban, hogy képes a vágyadnak 

fizikai formát is adni.  

Vágyaink azért olykor becsapnak, hiszen a tudatalattink nem szelektál, nem válogat 

jó és rossz között. Neked vágyad, hogy ugyanolyan valamid legyen, mint a 

barátodnak, szomszédodnak? Rendben van, megkapod. Ja, hogy neked az nem 

való? Neked az nem okoz örömöt, sőt inkább bosszúságot? Az mindegy! Te adtad le 

a megrendelést a tudatalattidnak! Kérésed pedig parancs. 

Tudatalattid, mely az Életet támogatja, tisztában van azzal, hogy ebben a 

dimenzióban, amiben most élünk, az Élet velejárója a tökéletes egészség mellett az 

anyagi bőség is. Ahhoz, hogy egészségesen élj, nem szűkölködhetsz semmiben. 

Kényelmes otthonod legyen, egészséges ételek és elegendő tiszta víz álljanak a 



rendelkezésedre, megfelelő ruházatod legyen, és nem utolsó sorban olyan „munkát” 

végezz, ami szívednek is kedves. Mindezek mellett annyi pénzed – illetve 

fizetőeszközöd – is legyen, amiből ki tudod fizetni mindazt, amiért fizetni kell.  

Ha most azt mondom, hogy mindez, amit felsoroltam, alanyi jogon a 

rendelkezésünkre áll, csak elutasítjuk, akkor nagy a valószínűsége, hogy finoman 

szólva is elküldesz engem a melegebb éghajlatra. ☺  

Persze lehet, hogy már máshol is olvastál ilyet, akkor egy kicsit megértőbb vagy 

velem, de még mindig nem tudod, hogy hogyan értelmezd ezt.  

Néztem egy karácsonyi filmet, amiben az anyuka nem hitt a Télapóban, pedig 

mindenféle csodák vártak volna rá, ha csak egy kicsit is hisz. Kisfia megkérdezte 

tőle: - mit nyersz azzal, ha nem hiszel a Télapóban?  - Semmit! – volt a válasz.  

- Nagyszerű! – mondta a kisfiú bölcsen – akkor semmit nem veszítesz azzal, ha 

hiszel benne! 

Ezt a bölcs kérdést teszem fel én is: Mit nyersz azzal, ha nem hiszed el, hogy alanyi 

jogon a rendelkezésedre áll mindaz, ami az életedben szükséges?  

Ha nincs nyereséged ebből, akkor higgy benne, hiszen semmi veszítenivalód nincs! 

 

“Ha vágyaid és képzeleted ellentmondanak egymásnak, mindig a képzeleted 

győz." (Coué) 

A francia pszichológus, Coué demonstrálta magyarázatát az alábbi példával:  

Tegyük fel, hogy felszólítanak rá, sétálj végig a padlóra fektetett deszkán. Habozás 

nélkül megtennéd.  

Tegyük most fel, hogy a kérdéses deszka két fal között feszül tíz méter 

magasságban.  

Most is végigsétálnál-e rajta?  

Vágyadat, hogy megtedd, leküzdi képzeleted, azaz félelmed a lezuhanástól. Lelki 

szemeid előtt az uralkodó kép a zuhanásé volna, s ez a kép győzedelmeskedne. 

Vágyad, akaratod, erőfeszítésed, hogy végigmenj a palánkon, mind-mind a 

visszájára fordulna, és a kudarcról alkotott uralkodó képzet valósulna meg. A 

szellemi erőfeszítés mindig önmagát győzi le, a kívánt végkifejlet ellenkezőjét 

eredményezi.  

Elmédben eluralkodnak a gyengeségedről, az akadályok áthághatatlanságáról 

alkotott elképzelések, tudatalattidat pedig az uralkodó eszme ellenőrzi. Tudatalattid 

két ellentmondó javaslat közül az erősebbet fogadja el. Jobb mindig mellőzni az 

erőfeszítést! 

 

Ha így szólsz: “Szeretnék meggyógyulni, de képtelen vagyok rá", “Igazán annyira 



igyekszem", “Kényszerítem magamat, hogy imádkozzam", “Minden akaraterőmet 

latba vetem", akkor fel kell ismerned: kudarcod oka maga az erőfeszítés. Sose 

próbáld akaraterőd segítségével rábírni a tudatalattidat valamely eszme 

elfogadására.  

Az ilyen próbálkozások eleve kudarcra vannak ítélve, és éppen az ellenkezőjét éred 

el annak, amiért imádkoztál.  

 

Nézzünk meg ennek megértéséhez egy gyakori példát: 

 Én is átéltem számtalanszor, és valószínűleg Te is, mert a vizsgázó diákok 

tapasztalhatják a vizsga reggelén, hogy hirtelen minden tudás kiröppent a fejükből. 

Elméjük kétségbeejtően üres lett, és képtelenek visszaemlékezni akárcsak egy 

odavaló gondolatra is. Minél inkább keresik a választ, minél elkeseredettebben 

szorítják össze a fogukat, minél több akaraterőt vetnek be, annál messzebb szöknek 

a válaszok. Alighogy kiléptek azonban a vizsgateremből, alighogy megszűnt a 

szellemi nyomás, a hiába keresett válaszok felbukkannak előttük, napnál 

világosabban.  

Kudarcuk oka az volt, hogy túl erősen kényszerítették magukat emlékezésre. Ez a 

példa a visszájára fordított erőfeszítés törvényét illusztrálja, amikor éppen az 

ellenkezőjét kapjuk annak, amiért imádkoztunk.  Engedd el tehát magad, és bízz 

abban teljes hittel, hogy amiért imádkoztál, az valóra is válik. 

A vágy és képzelet ellentmondását is fel kell oldanod!  

A szellemi erő bevetésével eleve feltételeztük, hogy ellenállásra találunk. Ha elméd a 

probléma leküzdésének módjára koncentrál, akkor már nem törődik az akadállyal 

magával. Ha elméd két fele nem vitatkozik egymással, imád teljesül.  

A két egyetértő fél helyett elképzelheted önmagadat  

- és vágyadat, gondolatodat  

- és érzésedet, eszmédet 

- és érzelmedet, vágyadat  

- és képzeletedet.  

 

Elkerülheted az összeütközést vágyaid és elképzeléseid között, ha ellazulsz, az 

alvás határán lévő álmos állapotba jutsz, ami minden erőfeszítést a minimumra 

korlátoz. Ebben az alvás előtti állapotban a tudatos elme meglehetősen mélyre 

alásüllyed. 

 

Szó volt már arról, hogy alvás előtt gyakorolhatod a legerősebb hatást tudatalattidra. 

Ilyenkor és közvetlenül felébredés után bukkan ugyanis leginkább felszínre a 

tudatalatti. Ebben az állapotban nem mutatkoznak a negatív gondolatok és képzetek, 

amelyek egyébként semlegesítenék vágyaidat és meggátolnák, hogy átjussanak a 

tudatalattidhoz. Ha elképzeled a megvalósult vágy fölött érzett örömet, és 

átérzed a teljesülés izgalmát, tudatalattid valóra váltja vágyaidat.  



Rengetegen oldják meg problémáikat és dilemmáikat képzelőerejük szabályozott, 

irányított, fegyelmezett játékával, tudván, hogy amit elképzelnek, és igaznak 

elfogadnak, az szükségképpen valóra válik.  

 

Tekintsük át:  

 1.  A szellemi kényszerítés és a túlzott erőfeszítés aggodalomra és félelemre utal, 

ezek pedig gátolják imád teljesülését. Csak nyugalom!  

 

2.  Ha ellazítod elmédet, amikor elfogadsz egy eszmét, tudatalattid hozzáláthat az 

elképzelés valóra váltásához.  

 

3.  A hagyományos módszerektől függetlenül gondolkodj és tervezz. Ne feledd, 

minden problémára van válasz és van megoldás!  

 

4.  Ne foglalkozz túl sokat szíved verésével, légzéseddel vagy tested bármely 

részének működésével! Támaszkodj minél jobban a tudatalattidra, és gyakran 

jelentsd ki, hogy az isteni rend szerinti tevékenység folyik bennük.  

 

5. Az egészség érzése egészséget eredményez. A gazdagság érzése gazdagságot 

eredményez. Hogy érzed magad?  

 

6.  Leghatalmasabb képességed a képzelőerőd. Helyesen hangzó, szépnek látszó 

dolgokat képzelj el! Az vagy, aminek képzeled magad.  

 

7. Elalvás előtti, álmos állapotban elkerülöd az összeütközést tudatos és tudat alatti 

éned között. Elalvás előtt újra és újra képzeld el vágyad teljesülését. Aludj békésen, 

ébredj örvendezve annak tudatában, hogy vágyad beteljesült!   

 

 

*** 

 

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 

 

 

Rák csillagkép – Cancer adja meg 

 

Megszületik az igazi alázat 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Itt az idő, hogy megéld a benned lévő női, azaz jin típusú energiákat: figyelj 

megérzéseidre, az emberi kapcsolataidra, használd kreativitásod a problémák 

megoldásához! 

Ez a kártya azt jelzi, hogy itt van az idő, hogy rendbe tedd és megújítsd a családi 

kapcsolataidat. Alkalmazkodásra, feltételek nélküli szeretetteljes szolgálatra utal a 

kártya. Használd intuíciódat, figyeld megérzéseidet! Ha táplálod magadban, és 

másokban is a Fényt, ez megtisztulást, és feltöltődést hoz az életedbe. 

Ha eddig hátráltató érzelmeket, szokásokat, megbántottságokat érleltél magadban, itt 

van az ideje, hogy elengedd őket! Kezdd az otthonoddal, a családoddal, azokkal, 

akik közel állnak hozzád. 

Kezdd el használni ösztönös bölcsességed, légy kreatív az emberi viszonylatokban. 

Légy nyitott, és befogadó az emberekkel, és a változásokkal kapcsolatban. Tápláld a 

környezeted fénnyel, elfogadással, szeretettel, és engedd el azt az érzést, vagy 

személyt, aminek/akinek már mennie kell! 

Közben három dologra figyelj: 

1. Legyél tudatában annak, hogy az alázat szó eredeti értelmében azt jelenti: senki 

sem nagyobb és senki sem kisebb nálad, mindenki ugyanaz, mint te. 



2. Emlékezz rá: akár nő vagy, akár férfi, szükség van a befogadó, tápláló, és 

elengedő szeretet megélésére az életedben.  

 

3. Ügyelj rá, hogy a rád bízottak megkapják tőled azt a kedvességet és törődést, 

amit egyedül csak Te adhatsz meg nekik. 

 

 

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

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 


