
 

Önismereti tréning 

48. rész  

 

 

Ne feledd, hogy 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.  

 

*** 

 

Ott folytatjuk, ahol előzőleg abbahagytuk.  

Mivel tudatalattink minden körülmények között az Életet támogatja, ezért minden 

olyan tervet, vágyat támogat, ami az egészséges és gondtalan, kiegyensúlyozott 

Életet szolgálja.  

Véleményem szerint a legtöbb problémánk abból adódik, hogy ezt nem akarjuk 

elhinni. Pedig nem láthatjuk a bizonyítékot, míg nem hisszük….. és sajnos nem 

hisszük, míg nincs rá bizonyíték. Az alábbi idézet pontosan ezt fejezi ki:  



„Ha csak akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek 

a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek 

lehetetlen” (Máté 17,20)   

 

A hitünk a remélt dolgokban való bizalmat mutatja, és a nem látható dolgok létéről 

való meggyőződésünket. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten (ha úgy tetszik, 

hívhatod Végtelen Intelligenciának, Teremtőnek, vagy ahogy szeretnéd)  alkotta, mégpedig 

úgy, hogy a nem láthatókból teremtődött a látható. 

Fordítva ez nem működik! Az a szék, amin most ülsz, először csak egy 

gondolatként létezett, mert valaki elképzelte. A szék megálmodója hitt abban, hogy 

meg tudja valósítani álmát. Képzeletében dédelgette, alakítgatta, megtette azt, amit 

megtehetett, míg a szék megjelent a fizikai valóságban is. Semmi olyat nem találsz, 

ami látható lenne a megteremtése előtt. Mi lett volna, ha a széked megálmodója 

bizonyítékot kért volna arra, hogy létezik a valóságban az, ami az ő vágya? Ugye ez 

nevetséges?   

 

A pénzről 

 

Az igaz, hogy önmagában a pénz nem boldogít, de szükségünk van rá ahhoz, hogy 

megvásároljunk, kifizessünk olyan szolgáltatásokat, amelyek kényelmünket 

szolgálják.  

Ha anyagi nehézségekkel küszködsz, vagy csak komoly erőfeszítések árán jössz ki a 

pénzedből, az azt jelenti: még nem győzted meg tudatalattidat, hogy mindig lesz 

bőven mit a tejbe aprítanod.  

Ne adj hitelt annak a hiedelemnek, hogy csupán kemény munkával és verítékkel 

gazdagodhatsz meg. Ez nem igaz, mert minden energia az erőlködés nélküli életet 

támogatja! Azt tedd, amit szívből és örömmel teszel, és élvezd a vele járó sikert és 

anyagi bőséget!  

A gazdagságot sokféleképpen magyarázzák, mégis nem más, mint a saját tudatalatti 

meggyőződésünk. Nem attól leszel gazdag, hogy millióid vannak a bankszámládon, 

bár kétségtelen, hogy jó lenne.  A szegénységtudattal azonban nagyon gyorsan 

lenullázódhat a bankszámlád.  

Azáltal érhetsz el gazdagságtudatot, hogy a gazdagság és bőség eszméjét 

beépíted szellemiségedbe.   

Felteszek egy kérdést, gondolkodj el rajta: 



Nagy összeget nyertél, és felajánlanak neked két féle választási lehetőséget:  

1. Kaphatsz a bankszámládra 100 millió Ft-ot, amit arra költhetsz, amire akarsz. 

2. Másik lehetőség, hogy nem lesz bankszámlád, viszont életed végéig bármikor, 

bárhol, bármire szükséged van, meg akarsz venni, ki akarod fizetni, a megfelelő 

időben a megfelelő összeg mindig a rendelkezésedre áll. Mindig pontosan annyi, 

amennyi szükséges. 

Melyiket választod? 

Az első lehetőség is megvalósulhat, ha teljes hiteddel ezt el tudod képzelni és 

gondolati képedet megfelelő ideig fenn tudod tartani. Tudatalattid nem minősít, hogy 

jó, vagy rossz az amit szeretnél, szabad döntésed van, de amit választasz, annak a 

következményei is a tied. 

A második lehetőség máris itt van előtted! Ehhez egyedül a hitedre van 

szükséged, arra a nyugodt, megingathatatlan, biztos tudásra, hogy az Univerzum 

összes bősége és gazdagsága a rendelkezésedre áll. Minden feltétel a 

rendelkezésedre áll ahhoz, hogy szabadon és sugárzó módon teljesítsd be 

életfeladatodat. 

 

Legtöbb emberrel az a probléma, hogy nincs meg a teljes belső meggyőződést rejtő 

hitük, ami láthatatlan támaszuk lehetne. Ha váratlanul visszaesik az üzletmenet, 

kevesebb a bevétel, vagy hirtelen váratlan nagyobb kiadásuk van, gyámoltalanok 

lesznek. Azért ilyen bizonytalanok, mert nem tudják, hogyan „csapolhatnák meg” 

tudatalattijuk tartalékait. Nem is tudnak az ott rejtőzködő kimeríthetetlen raktárról.  

Akinek szegénységre beállított gondolatvilága van, az ilyenkor szegénység 

sújtotta körülmények között találja magát.  

A másik ember (akinek talán még annyi pénze sincs, mint az elsőnek) ugyanakkor 

feltölti elméjét a gazdagság eszméivel, és mindenhez hozzájut, amit kíván. Sehol 

sincs előírva, hogy az embernek szűkölködnie kéne!  

Te is meggazdagodhatsz, meglehet mindened, és bőséggel veheted körül magadat. 

Szavaid elég hatalmasok hozzá, hogy megtisztítsák elmédet a helytelen eszméktől, 

és helyükbe a kellő elképzeléseket ültessék.   

Ha azt gondolod, hogy gazdagságra, sikerre van szükséged, fogalmazd át 

kívánságodat, mert hatalmas a szavak ereje! A fenti mondat csak azt erősítené, hogy 

szükséged van a gazdagságra és sikerre. Lehetne bármennyi pénzed, sikeres is 

lehetnél, de a szükség mindig megmaradna!  

Ismételgesd ezt naponta többször: siker, gazdagság! Ezek a szavak képviseljék 

tudatalattid belső hatalmát. Horgonyozd elmédet bensődnek ehhez a hatalmához, és 



a körülmények és feltételek e két szó természetének és minőségének megfelelően 

manifesztálódnak életedben.  

Ha általában érzed életedben a gazdagságot, és hittel és meggyőződéssel tudod 

kiejteni ezt a két szót, hogy “Gazdag vagyok", „Bőségben élek”, akkor mondhatod 

naponta többször is, és meglátod, eltűnnek fejed felől a felhők. 

Ha viszont nem vallod meggyőződéssel önmagad gazdagságát, akkor 

ellentmondásokba kerülsz önmagaddal, és hiába mondogatod, hogy „Gazdag 

vagyok, gazdag vagyok” naponta ezerszer is, szinte lehetetlen lesz változtatnod a 

helyzeteden. Belső képed, amit magad elé vetítesz, sorra hozzák majd eléd azokat 

a bizonyítékokat, amik cáfolják a gazdagságodat, és ezt teremted meg a világodban. 

Ebben az esetben valódi belső erőforrásaid mellett tarts ki! Elmédben nem okoz 

ellentmondást ez a szó csak így tisztán: gazdagság. Sőt, figyeld meg, hogy 

mialatt a gazdagság eszméje mellett időzöl, bensődben önmagától felfakad a 

gazdagság érzete, bármilyen is most az anyagi helyzeted. A gazdagság érzete 

pedig gazdagságot szül, ezt sose feledd!  

Tudatalattid olyan, mint a bank, mint afféle egyetemes finanszírozó intézet. Legyen 

az gazdagság vagy szegénység, amit elhelyezel benne, vagy rákényszerítesz - 

felnagyítva adja vissza. Válaszd a gazdagságot!  

Van, aki heteken, hónapokon át mondogatja, hogy „gazdag és sikeres vagyok”, de 

semmi se történik.  Ezek az emberek miközben gazdagságukat bizonygatják, lelkük 

mélyén érzik, hogy hazudnak maguknak.  

Egy tanítványom írta: “Belefáradtam, olyan régóta erősítgetem magamban, hogy 

bőségben élek. A dolgok most rosszabbak, mint valaha. Valahányszor kimondtam, 

egyre jobban éreztem, hogy a kijelentésem hamis."  

Ugye érted az ellentmondást? Az Ő tudata elutasította a hamis állítást, és 

pontosan az ellenkezője valósult meg mindannak, amit megerősíteni szeretett volna. 

Ez természetes, hiszen az volt az erősebb. Ha szegény szerencsétlennek tartom 

magam, miközben kimondom, hogy bőségben élek, azonnal érzem, hogy ez hamis 

állítás. Erre még jobban erőlködöm, hogy igenis bőségben élek, tudatalattim annál 

erősebben nyom, hogy „vedd már észre, hogy nem élsz bőségben!” Elhiheted, hogy 

így a szegénység fog győzni. 

A megerősítés akkor válik be leginkább, ha nem okoz szellemi ellentmondást 

vagy belső vitát, így a fenti kijelentések csak rontottak a helyzeten, mivel fokozták a 

nélkülözés tudatát.  

Tudatalattid nem üres szavakra vagy kijelentésekre vágyik, csak azt fogadja el, amit 

tényleg igaznak érzel. A tudatalattiban a mindenkori uralkodó érzelem számára van 

csupán hely.   



Nehéz meghúzni azt a határvonalat, ahol már bízhatunk abban, hogy azt teremtjük, 

amire vágyunk. Illetve ez nem is igaz ebben a formában! Hiszen mindig azt 

teremtjük, amire vágyunk! Csakhogy ezt a vágyat másképp értelmezi az elme és 

másképp a tudatalatti.  

Az elme szelektál, minősít: ez jó, ez rossz. Az elmével azt gondolom, hogy bolond 

lennék rosszat teremteni magamnak. Csak jót teremtek. Foglalkozom tehát néhány 

percig a „jó megteremtésével”, majd a napom többi idejében szenvedek, 

panaszkodok, időhiányban vagyok, nem is beszélve arról a milliónyi gondolatról, 

ami „csak úgy” átcikázik a fejemen. 

Elég, ha csak megyek az utcán, jönnek, mennek az emberek, látom az utca 

tisztaságát, vagy éppen a mocskot, egy szép bokrot, dudáló autót, és én pillanatok 

alatt rájuk ragasztok valamilyen jelzőt, (amit persze észre sem veszek)….. Pedig 

ezzel teremtem meg a következő percemet, napomat, évemet. Egy hirtelen ötlettől 

vezérelve befordulok az egyik utcasarkon, és máris átírtam az egész jövőmet. Nem 

tudhatom, mi történt volna, ha maradok az eredeti úton, mert az új útvonal adja  a 

további tapasztalataimat, ami alakítja a jövőmet.  

Amit feljebb vázoltam, az csak egy séta volt, a napnak vannak további eseményei is, 

amelyek megélésével tovább teremtem az életemet. Minden pillanatunkban 

választunk, mi legyen a következő lépés.  

Láthatod, hogy ennek csak egy pici epizódja volt, hogy reggel néhányszor 

elmondtam, hogy valamilyen jót akarok teremteni. Ha a napom annak a jó 

gondolatnak a jegyében telt, ha a minősítéseim, jelzőim, amit a nap folyamán 

„ragasztottam” mindenre és mindenkire, az a szeretet teréből indult, akkor minden 

ami történt, és ami még vár rám, az a reggeli jó kívánságom teremtménye.  

Ha a napom nem a jó gondolatok jegyében telt, akkor nem is számíthatok arra, 

hogy az a kicsi kívánság, ami reggel felvetődött bennem, beteljesüljön.  

Ezért mondom annyiszor, hogy egyszerűbb kitakarítani, kicserélni, átírni a bennünk 

lévő, beragadt, minket nem szolgáló hitünket, gondolkodásmódunkat, eszméinket, 

mint harcolni velük, bármi jót is szeretnénk megteremteni az életünkben.  

Ha hasonló nehézséggel találod szemben magadat, akkor az alábbiak szerint 

megoldhatod ezt a problémát. Nekem jól bevált ☺ 

Ismételgesd naponta többször, majd elalvás előtt, és ébredés után is a következő 

kijelentést:  

“Ügyeim, nappal és éjjel egyaránt, mind jobban és jobban alakulnak."  

Ez a megerősítés nem kelt belső vitát, hiszen nem mond ellent a tudatalattidban 

rögzült anyagi nehézségek tényének.  

Egyszer egy előadáson hallottam és nagyon megtetszett ez a kifejezés: „Ne írj alá 

kitöltetlen csekket!” 



Kitöltetlen csekket írsz alá ilyen kijelentésekkel: “Nem jut mindenkinek", “Hiány van", 

“A jelzálog elviszi a házamat" „Nekem erre nem telik”, stb. Azzal is kitöltetlen csekket 

írsz alá, ha tele vagy félelemmel a jövőtől.  Ilyenkor egyenesen vonzod magadhoz a 

negatív körülményeket.  

Tudatalattid félelmedet is és negatív kijelentésedet is óhajtásodként értékeli, a 

maga módján hozzájárul, hogy akadályokat, késlekedéseket, szűkölködést, 

korlátokat hozzon életedbe.   

 

Szintén bibliai idézet: „Akinek van hite az ő gazdagságában, annak még inkább 

adatik” 

Tehát aki a szűkölködés tudatában bővelkedik, annak még több szűkölködés 

adatik. Tudatalattid mindent megsokszoroz és felnagyít, amit „letétbe” helyezel 

benne. Minden ébredéskor tudatosítsd magadban a gyarapodás, a siker, a 

gazdagság, a békesség gondolatainak energiáját.  Időzz el ezeknél a gondolatoknál! 

Foglalkozzon velük az elméd, amikor csak lehet. Ezek az építő gondolatok utat 

találnak maguknak tudatalattidhoz, és az így kialakított „letét” bőséget és 

gazdagodást kamatozik.   

Szinte hallom, amint így szólsz: “ó, de hát mindezt megtettem már, és semmi se 

történt!" Persze hogy nem, hiszen tíz percen belül átengedted magadat a félelem 

gondolatainak, és ezzel semlegesítetted a már megerősített jót. Hidd el, ha nem így 

történt volna, akkor megtapasztaltad volna azt, amit kívántál. 

Amikor magot vetsz a földbe, nem ásod ki mindjárt. Ott hagyod, hadd eresszen 

gyökeret. Gondozod, ápolod, csak így élvezheted gyümölcsét. Ne légy hát 

türelmetlen! 

Tegyük fel, hogy éppen ezt mondanád: “Azt nem tudom kifizetni." Szakítsd félbe 

önmagadat, és töprengj inkább valamilyen építő jellegű gondolaton: “Éjjel-nappal 

javul a helyzetem minden téren."   

 

Tudatalattidnak mindig vannak ötletei! Végtelen sok lehetőséget tárol, olyanokat 

is, amit Te el sem tudnál képzelni. Ezek mind a tudatos elmédbe áradhatnak, és 

számtalan módon jelenhetnek meg, akár készpénzként is a zsebedben.  

Állandóan zajlik ez a folyamat, tekintet nélkül bármilyen gazdasági, vagy politikai 

helyzetre. Igazi gazdagságod sosem a bankbetéteden, vagy a folyószámládon múlik. 

Ezek természetesen szükséges és hasznos szimbólumok, de csak szimbólumok.  

Ismételten hangsúlyozom: tudatalattidat kell meggyőznöd, hogy a gazdagság 

jár neked, és állandó része lesz életednek. Győzd meg erről a tudatalattidat, és 



mindig, elkerülhetetlenül eléred a célodat, tekintet nélkül arra, hogy éppen mit 

szeretnél elérni. 

Sokan folyton panaszkodnak, mennyit küszködnek, hogy kijöjjenek a pénzükből. 

Szemlátomást óriási erőfeszítésükbe kerül kötelezettségeik teljesítése. Nem vitatom, 

ha csak a számokat nézem, sok embernek valóban nagyon kevés az, amit be kell 

osztani.  

Mint azt már én is többször említettem, hasonló időszakom nekem is volt, még az 

„útkeresésem” előtt, úgyhogy meg tudom érteni ezeket az embereket is. Engem is 

nyomasztottak a sárga csekkek, és szinte egyik lukat tömtem be a másikkal. Mire 

végre minden ki volt fizetve, vége volt a hónapnak és kezdődött minden elölről. 

Annak idején én sem hittem el, hogy egyedül rajtam, a gondolkodásomon múlik, 

hogy milyen az anyagi helyzetem.  

Hallottad-e már, hogyan beszélgetnek a pénzhiányra folyton panaszkodó emberek? 

Egyfolytában elítélik azokat, akik elértek valamit az életükben, akiknek akárcsak egy 

kicsit is jobban megy a soruk, mint nekik, vagy esetleg a tömeg fölé emelkedtek.  

Ez az ő szűkölködésük oka: éppen azt a dolgot ítélik el, amire vágynak. 

Irigységből és a mások javai utáni vágytól vezéreltetve bírálják a náluk jobb 

módúakat. Pedig semmivel sem lehet könnyebben elérni, hogy a gazdagság 

elkerüljön minket, mint a nálunk gazdagabbak bírálatával.  

Van egy érzelem, amiről beszélnünk kell, és ami igencsak sokak életében okoz 

nélkülözést. Legtöbben a saját kárukon tanulják ezt meg. Ez az érzelem az irigység.  

Irigykedni kezdesz-e például akkor, ha a szomszéd család a nyári szabadság ideje 

alatt külföldi útra megy, míg neked és családodnak jó esetben is be kell érni egy 

szolid nyaralással itthon? 

- Könnyű neki! – hallani sokszor az ítéletet.  

Pedig nem, neki sem könnyebb, mint neked – vagy bárki másnak - lenne, ha belépne 

végre saját bőségének kincsestárába. 

 Küzdd le ezt az érzést, és mondd magadban: “Hát nem nagyszerű? Örülök az ő 

sikere miatt. Örülök, hogy olyan szomszédom van, aki ezt megteheti. Szívből kívánok 

nekik kellemes pihenést!"  

Az irigy gondolatok nagy pusztítást végezhetnek, ha sokat rágódsz rajtuk, mivel 

nagyon negatív helyzetbe hozhatnak téged! Az irigy, rosszindulatú gondolatok miatt 

a gazdagság tőled el, és nem feléd fog áramlani.  

 

Ha rajtakapod magad, hogy bosszankodsz, vagy irigykedsz valaki gazdagsága vagy 

gyarapodása miatt, azonnal jelentsd ki, hogy további gyarapodást kívánsz neki 

minden lehetséges módon! Ezzel semlegesítheted a negatív gondolatok hatását 



elmédben, és lehetővé teszed, hogy saját tudatalattid törvénye értelmében még 

nagyobb gazdagságban legyen részed.  

Ha olyasvalaki miatt bosszankodsz, aki megítélésed szerint becstelen eszközökkel 

jutott vagyonához, szűntesd meg a te bosszúságod! Tudod, hogy az ilyen személy 

negatív módon használja a tudatalatti törvényét, így pontosan e törvény gondoskodik 

majd róla a megfelelő időben.  

A fent leírtak miatt óvakodj az illető bírálgatásától! Nem a Te feladatod az 

ítélkezés. Ne feledd: saját elmédben áll vagy nem áll a gazdagodás akadálya. 

Szétrombolhatod ezt az akadályt. Nem kell mást tenned, mint hogy elmédben 

megbékülsz mindenkivel.   

Egy működő technika, ha a hited elég erős:  

Esténként, elalvás előtt ismételd a gazdagság szót, nyugodtan, könnyedén, érzéssel. 

Ismételgesd újra és újra, mintha altatódalt dúdolnál. Ezzel az egy szóval ringasd 

magad álomba: “gazdagság".  Ámulni fogsz az eredményen, ami egyedül a hited 

erősségén múlik!   

Akár lavinaként is érkezhet hozzád a bőség. 21 nap kell ahhoz, hogy egy tojásból 

kiscsirke legyen. Azt mondják, 21 napig ismételgessük teljes hittel, meggyőződéssel 

a kívánságunkat, és valóra válik.  

Mit veszíthetsz, ha már ma este elkezded? 

 

 

Tekintsük át a lényeget újra: 

1.  Határozd el, hogy könnyedén, tudatalattid tévedhetetlen hatalmának segítségével 

gazdagodsz meg.  

2.  Ha kemény munkával és tested verítékével akarsz vagyont gyűjteni, akkor 

könnyen válhatsz a leggazdagabb halottá a temetőben. Nem szükséges küszködnöd 

és halálra hajszolnod magadat.  

3. A gazdagság nem más, mint tudat alatti meggyőződés. Építsd be 

gondolatvilágodba a gazdagság eszméjét!  

4. A legtöbb ember esetében az a baj, hogy nincs láthatatlan támasza. Nincs 

mögötte a hit, hogy neki alanyi jogon jár az örömteli, boldog élet.  

5.  Ismételgesd a gazdagság szót naponta legalább öt percig elalvás előtt (vagy míg 

el nem alszol), és tudatalattid megvalósítja számodra a gazdagságot.  

6.  Ne feledd: a gazdagság érzete gazdagságot kelt!  



7. Tudatodnak és tudatalattidnak egyet kell értenie egymással. Tudatalattid azt 

fogadja el, amit te igaznak érzel. Tudatalattid mindig az uralkodó érzelmet fogadja 

be. Ügyelj, hogy ez az érzelem a gazdagság és ne a szegénység legyen.  

8.  A gazdagsággal kapcsolatos szellemi konfliktusokat feloldhatod, ha gyakran 

megerősíted: “Igen, éjjel-nappal gyarapodom minden téren."  

9.  Ne írj alá több „kitöltetlen csekket” ilyen kijelentésekkel: “nem jut mindenkinek" 

vagy “semmiből sincs elég" „nem tudom kifizetni” stb. Az ilyen kijelentések 

felnagyítják és megsokszorozzák veszteségedet.  

10.  A gazdagság, siker, gyarapodás gondolatait helyezd el tudatalattid 

bankszámláján, és kamatos kamattal kapod vissza a letétet.  

11.  Ne cáfold érzelmileg azt, amit tudatosan pár perccel korábban megerősítettél. 

Ezzel semlegesítenéd a már megerősített jót.  

12.  Gazdagságod valódi forrása elméd elképzeléseiben rejlik. Egyetlen ötleted akár 

milliókat érhet. Tudatalattid megadja számodra a keresett ötletet, csak kérned kell. 

13. A gazdagság áramlását az irigység és a féltékenység akadályozza. Találj örömöt 

mások gyarapodásában!  

14.  Saját elmédben rejlik gazdagodásod akadálya. Rombold le ezt az akadályt, most 

rögtön! Békülj ki elmédben mindenkivel!   

 

 

*** 

 

 

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 

 

 

 

 

Déli korona csillagkép – Corona Australis 

adja meg 

 

A csillagkártya útmutatása: Eljött az összefogás ideje! 

 

Amikor EGYségbe kerülünk önmagunkkal, rögtön EGYségbe kerülünk mindenki 

mással is. 

Ez a csillagkártya azt üzeni neked, hogy gondold át, milyen széthúzó erők vannak 

életedben. Ezek az erők megakadályozhatják, hogy egységben légy önmagaddal, 

vagy a környezeteddel. Ilyenkor csalódottságot érzel az életben elfoglalt helyzeted 

miatt, vagy túlzott kritikával szemlélsz másokat. Tegyél rendet a lelkedben!  

A külső rend megvalósulása a belső rend következménye! A csillagkártya arra hívja 

fel a figyelmedet, hogy bensődön uralkodnod kell! Légy ura a belső történéseknek.   

Mint egy király, uralkodj királyságodon! Találd meg a módját, hogyan lehetsz 

szeretetteljes egységben a többi emberrel.  

Ez fejlődésed leglényegesebb kulcsa. 

 



Közben három dologra figyelj: 

 

1. Légy tudatában annak, hogy a saját életedben elért pozitív változás 

mindenkire hatással van. Ha meghaladod önmagad, és jobb emberré válsz, 

azáltal a világot teszed jobbá. 

 

2. Emlékezz rá: Mindannyian egy Forrásból jöttünk, a Földön egy családban 

élünk, és mindannyian összetartozunk! 

 

3. Pozitívvá és szeretetteljessé kell átalakítanod az emberi kapcsolatokat 

magad körül. A társadalom gyerekkorodban negatívan tanított meg 

gondolkodni, most viszont itt az idő, hogy te tanítsd meg a társadalmat a 

helyes magatartásra. A probléma helyett mindig a megoldást keresd! 

 

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

 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 


