
 

Önismereti tréning 

51. rész  

 

Szokásomhoz híven 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.  

 

*** 

Hiába minden spirituális tudás és képesség, ha nem tudja az ember felismerni, 
hogy a saját gondolatai vagy érzései valójában honnan erednek.  Ezen 
ismeretek nélkül olyanok vagyunk, mint amikor bolyongunk egy labirintusban. Nem 
tudjuk honnan jöttünk, és azt sem, hogy hová tartunk.  

Szó volt már arról, hogy a gondolatok és az érzések 80%-90%-a nem a sajátjaink. 
Családunk, felmenőink belénk táplált programjai, több évtizedes emlékek, hibás 
berögzültségek, hamis tanítások és hiteltelen vallások teszik ki gondolataink 
csaknem egészét. Nagyon nehéz ebben az útvesztőben kiigazodni, és a válaszok 
kutatása csak újabb zsákutcákba vezetnek be minket, ha hagyjuk. 



Amiért ilyen sokat foglalkozunk a tudatalatti végtelen hatalmával, az tulajdonképpen 
a belső bölcsességed megtalálásának segítése miatt van. Amikor megtanulsz hinni 
saját magadnak, akkor képes leszel arra, hogy a belső teredben zajló folyamatokat 
tisztán lásd.  

A belső tisztánlátás a leges-legnagyobb adomány, amit magadnak adhatsz, hiszen 
ezzel képes leszel felismerni a válaszokat saját magadban. Belső biztonságot, 
belső bizonyosságot ad. Persze nem oldódnak meg a problémáid egy csapásra, 
hanem egyszerűen csak felismered, hogy a szenvedéseket magadnak okozod, saját 
gondolataiddal. Ezáltal felismered, hogy mire van igazából szükséged és mire nincs.  

A többit pedig már magadnak kell megtenned, mert helyetted senki nem tudja élni 
az életed!  

Valahányszor “nehéz döntés" előtt állsz, vagy nem találsz megoldást valamilyen 

problémádra, kezdj azonnal építően gondolkodni felőle. Nem gondolkodsz építően 

mindaddig, amíg eltölt a félelem és az aggodalom.  

Az építő gondolkodás mentes a félelemtől! Bármiben kell döntened, vagy 

bármilyen problémát kell megoldanod, javaslom az alábbi módszert: 

Este, lefekvés után lazítsd el testedet és nyugtasd el elmédet. Tested az érzelmek 

tükröződése, amely hitedet és benyomásaidat rögzíti. Könnyebb ellazulni, ha egy 

ideig figyelsz a légzésedre. Természetesen, ha van egy megszokott technikád a 

lazításra, kövesd azt. Az útmutató azoknak szól, akik még nem találták meg azt a 

technikát, ami nekik a legjobban bevált.  

Mikor kellőképpen ellazultál, összpontosítsd gondolataidat a probléma megoldására, 

próbáld tudatosan megtalálni! Képzeld el, milyen boldog leszel, ha megtaláltad a 

legjobb megoldást. Érezd át, micsoda remek érzés volna, ha birtokodban lenne a 

tökéletes megoldás. Hagyd, hogy elméd fesztelenül eljátsszék ezekkel az 

érzésekkel, majd engedd át magad az alvásnak.  

Ha felébredsz, és még nincs kezedben a válasz, ne aggódj, hanem foglald el magad 

valami egyébbel. Valószínű, hogy miközben egészen másutt járnak gondolataid, 

hirtelen, váratlanul beugrik a válasz, ahogy a kenyérszelet pattan ki a kenyérpirítóból. 

Ha tudatalattinktól akarunk útmutatást kapni, ez a legegyszerűbb mód rá. 

Elalvás közbeni (ez az az állapot, amit az Agykontrollnál Alfa szintnek neveznek) 

gondolataid felébresztik a benned lappangó hatalmat. Tételezzük fel, hogy például el 

kell döntened: elfogadd az új állást kedvezőbb fizetéssel, vagy maradj a jelenleginél, 

amit már megszoktál, és szeretsz is. Dőlj kényelmesen hátra a foteledben. 

Emlékeztesd magadat a hatás és ellenhatás univerzális törvényére. Gondolatod a 

hatás. Tudatalattid válasza az ellenhatás. A tudatalatti reagál és válaszol, mert 

ilyen a természete.  

Tükrözi gondolataidat, megjutalmaz, és visszafizeti a beléje fektetett bizalmat. A 

tudatalatti törvénye a válaszolás törvénye. Miközben a helyes cselekvés felől 



töprengsz, automatikusan tapasztalod magadban a reagálást vagy választ, ami nem 

más, mint a tudatalattidtól kapott útmutatás. Ha útbaigazítást keresel, egyszerűen a 

helyes cselekvés felől kell elmélkedned, ami azt jelenti, hogy egészen addig a pontig 

használod a tudatalattid mélyén lakozó végtelen intelligenciát, amíg az el nem kezd 

használni téged.  

További cselekedeteidet bensőd mindentudó és mindenható, szubjektív bölcsessége 

irányítja és ellenőrzi. Döntésed helyes lesz. Kizárólag helyes cselekvésre kerül sor, 

mivel építő jellegű, örömteli késztetés alatt állsz majd, hogy azt tedd, ami a legjobb. A 

késztetés szót használom, mivel ez a tudatalatti törvénye. 

Az iránymutatás és az ezt követő megfelelő cselekedetek titka: szellemi 

elkötelezettséged, és hited aziránt, hogy helyes választ kaptál, mindaddig, amíg meg 

nem érkezik rá a reakció. A reakció a belső tudatosság érzése lesz, az a mindent 

lebíró előérzet, hogy immár tudod a választ.  

Biztosan volt már olyan élményben részed, amikor valamire első gondolatod helyes 

lett volna, de felülbíráltad és nem aszerint cselekedtél. Később pedig ezt 

mondtad:”Pedig tudtam, hogy úgy kellett volna tennem!”  Az első gondolat mindig a 

tudatalatti helyes válasza, ami pedig felülbírálja, az az ego, ami sokszor tévútra vezet 

minket. Gyakran onnan tudjuk, hogy nem a helyes választ kaptuk, mert nem kaptunk 

hozzá semmiféle instrukciót. Igen, így kell(?) tennem, de hogyan? Mi a következő 

lépés? 

Ha nem hagyod magad lebeszélni az első gondolatról, hanem fenntartod a hitet még 

egy rövid ideig, teljes bizonyosságod lesz a helyessége felől. Izgalom önt el, azonnal 

cselekedni szeretnél, mert világos előtted a következő lépés. Kizárt dolog, hogy 

kudarcot vallj, vagy akár egyetlen helytelen lépést tegyél mindaddig, amíg bensőd 

felemelő, építő bölcsességének befolyása alatt cselekszel. Meglátod, ezzel a 

módszerrel minden utad kellemes és békés lesz.   

Foglaljuk össze: 

1.  A tudatalatti határozta meg a nagy tudósok sikereit és csodálatos teljesítményeit 

is.  

2.  Fordulj tudatos figyelemmel és odaadással legnehezebb problémáidhoz! Higgy 

abban, hogy tudatalattid összegyűjti a szükséges információt, és a teljesen 

kidolgozott megoldást nyújtja át tudatodnak.  

3.  Ha valamilyen probléma megoldásán töprengsz, próbáld tárgyilagosan megoldani. 

Gyűjtsd össze az összes elérhető információt róla, kutass, érdeklődj! Ha nem találsz 

megoldást, elalvás előtt ad át a problémát tudatalattidnak, és mindig megkapod a 

választ. Ez a megoldás sohase mond csődöt.  



4.  Nem mindig jön meg másnapra a válasz. Tarts ki, add át a problémát 

tudatalattidnak újra és újra, amíg át nem tör a napfény, és el nem menekülnek az 

árnyak.  

5.  Azzal késlelteted a választ, ha azon töprengsz, milyen soká tart majd a megoldás 

megkeresése, és milyen nehéz is ez a probléma. Tudatalattidnak nincs problémája, ő 

csak a választ ismeri. Engedd tehát el, foglalkozz mással, és hamarosan választ 

kapsz. 

6.  Hidd, hogy már meg is kaptad a választ. Érezd át az ezzel járó örömöt és 

mindazt, amit a tökéletes megoldás jelent számodra. Tudatalattid válaszolni fog 

érzéseidre.  

7.  Tudatalattid hatalma mindig valóra váltja a lelki szemeid előtt megjelenő képet, ha 

megtámogatod hittel és kitartással. Bízz a tudatalattiban, higgy hatalmában, és 

csodák követik imáidat!  

8.  Add át óhajodat, megoldásra váró problémádat elalvás előtt a tudatalattidnak. 

Bízz benne, higgy benne, és nem marad el a válasz. Tudatalattid mindent tud és 

mindent lát, de nem szabad kételkedned vagy megkérdőjelezned a hatalmát.  

9.  Gondolatod a hatás, tudatalattid válasza az ellenhatás. Ha gondolataid bölcsek, 

tetteid és döntéseid is bölcsek lesznek.  

10.  A reakció a belső tudatosság érzése lesz, az a mindent lebíró előérzet, hogy 

immár tudod a választ. Olyan ez, mint a tapintás belső érzése. Kövesd ezt az érzést! 

 

Miért van segítségünkre az alvás és az álom? 

A nap huszonnégy órájából általában nyolcat alvással töltünk. Egész életünk 

egyharmadát fordítjuk alvásra. Legalábbis így kellene mindenkinek tennie! Ez az 

élet kérlelhetetlen törvénye. Ugyanezt találjuk a növény- és állatvilágban. Az alvás 

istentől való, és gyakorta olyankor találunk megoldást legégetőbb problémáinkra, 

amikor mélyen alszunk ágyunkban.  

Sokan azt az elméletet támogatják, hogy az ember elfárad a nap folyamán, törődött 

testét pihenteti alvással, s hogy alvás közben mindenféle gyógyító folyamat zajlik a 

szervezetben. Egyetlen sejtünk, szervünk sem tétlenkedik alvás közben. Szíved, 

tüdőd, életfontosságú szerveid tovább dolgoznak. Ha lefekvés előtt ettél, az étel 

megemésztődik és felszívódik, bőröd izzadságot választ ki, körmöd és hajad tovább 

nő.  

Tudatalattid sosem pihen, sosem alszik. Állandóan aktív, folyton felügyeli 

legfontosabb szerveid működését. A gyógyulási folyamatok azért gyorsulnak fel 

alvás közben, mert nem avatkozik közbe a tudatod. Nagyon fontos, hogy ezt 



megjegyezd! Alvás közben a természet végre teszi a maga dolgát, nem hátráltatjuk 

okoskodásunkkal.  

Alvás közben, álmodban figyelemre méltó válaszokra bukkanhatsz a 

problémáid megoldására is.   

Dr. John Bigelow, az alvás nemzetközi szaktekintélye hivatalosan is bebizonyította, 

hogy éjszaka, alvás közben is benyomások érnek minket, ami azt mutatja, hogy 

szemeink, füleink, orrunk és ízlelőbimbóink idegei alvás közben is aktívak, mint 

ahogy agyunk idegei is dolgoznak.  

Dr. Bigelow szerint leginkább azért alszunk, mert “a lélek nemesebb része 

absztrakció révén felsőbb természetünkkel egyesül, és az istenek 

bölcsességének és jövőbe látásának részesévé válik".  

 

A továbbiakban dr. Bigelow megállapítja: “Tanulmányaim eredményei egyrészt 

alátámasztották meggyőződésemet, hogy nem a megszokott cselekvésektől és 

tevékenységektől való mentesség az alvás végső célja. Emellett abbeli 

véleményemben is megerősítettek, hogy az ember életének egyetlen részét sem 

tekinthetjük nélkülözhetetlenebbnek a kiegyensúlyozott, tökéletes lelki fejlődéshez, 

mint azt az időszakot, ami alatt az ember álmában elszakad a jelenségek világától."   

Tudatos elmédet elfoglalja az egész napos gondok, problémák, pörlekedés, viszály, 

bosszúság. Nagyon is indokolt, hogy napközben is legalább rövid időszakokra 

visszavonuljunk az érzékelhető tapasztalatoktól és a külvilágtól, és bensőségesen 

elbeszélgessünk tudatalattink belső bölcsességével. Erre nagyon jók az imák, 

különböző fohászok.  

Hasznos, ha szokásoddá teszed, hogy életed minden szakaszában útmutatást kérj 

tudatalattidtól, erőt, átfogóbb intelligenciát, és képes leszel rá, hogy legyűrj minden 

nehézséget, megoldd napjaid problémáit.  

Olyan gyakran használtam, hogy mára már automatikusan mondom magamban 

minden kérdésemre azt az imát, amit néhányszor már leírtam neked:  

„Tudatalattim végtelen intelligenciája, ami megajándékozott engem a …… vágyával, 

most felfedi előttem a vágyam kiteljesedéséhez szükséges tökéletes tervet, és a 

végrehajtás során is vezérel engem.”   

vagy a másik:  

“Tudatalattim teremtő intelligenciája tudja, mi a legjobb számomra. A tudatalatti 

mindig az élet megőrzésére irányul, felfedi előttem a helyes döntést, ami áldás lesz 

számomra és minden érdekelt számára egyaránt. Hálás szívvel mondok köszönetet, 

mert tudom, hogy nem marad el a válasz."   

Ezen a mondaton aztán elmélkedem egy rövid ideig, miközben teszem a dolgomat. 

Ez az egész alig néhány percet vesz igénybe, ráadásul még csak észre sem veszi 

senki, mert csöndesen, bennem zajlik. Mégis, az érzékelhető tapasztalatoktól, a 



mindennapi élet zajától és zűrzavarától való rendszeres visszavonulás közben 

ráébredsz tudatalattid bölcsességére és hatalmára.   

Ha nem alszol eleget, a kialvatlanságtól ingerült és rosszkedvű leszel, kedélyed 

egész nap nyomott. Dr. George Stevenson, a Nemzeti Mentálhigiéne Társaság tagja 

szerint “...túlzás nélkül kijelenthető, hogy minden embernek legalább napi hat órát 

kell aludnia, ha egészséges akar maradni. Legtöbb embernek ennyi nem is elég. 

Becsapják magukat, akik azt bizonygatják, hogy kevesebbel is beérik." 

 Az alvási folyamatokat és a kialvatlanság hatásait vizsgáló kutató orvosok 

rámutatnak, hogy a súlyos álmatlanság néhány esetben megelőzte a depresszió és 

az elmebaj kitörését. Emlékezz rá, hogy alvás közben lelkileg feltöltődsz, az öröm és 

életerő újratermelésének lényeges eleme a kellő mértékű alvás.   

Ha álmatlanságban szenvedsz, hasznosnak találhatod az alábbi fohászt. 

Ismételgesd elalvás előtt, lassan, nyugodtan, szeretettel:  

 

“Lábujjaim ellazulnak. Bokáim ellazulnak. Hasizmaim ellazulnak. Szívem és tüdőm 

ellazul. Kezeim, karjaim ellazulnak. Nyakam ellazul. Elmém ellazul. Arcom és 

szemeim ellazulnak. Egész testem és elmém laza.  

Szabadon, teljes mértékben megbocsátok mindenkinek, tiszta szívemből kívánok 

számukra harmóniát, egészséget, békességet és az élet összes áldását.  

Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott vagyok.  

Nagy-nagy csöndesség lopakodik felém, bensőmet mélységes nyugalom csillapítja, 

mert felismerem magamban az Isteni Jelenlétet.  

Tudom, hogy az élet és szeretet felismerése meggyógyít.  

A szeretet palástjába burkolózom, és a mindenki iránti jóakarattól eltöltve alszom el. 

A békesség egész éjjel velem marad, és reggel élettel és szeretettel telve ébredek.  

A szeretet köre húzódik körülöttem.  

Békességben alszom, örömben ébredek.” 

Tudatalattid mindentudó. Bölcsessége mérhetetlen. Gyakorta olyan hangon szólal 

meg, amit tudatod azonnal el is fogad igazként. Tudatalattid valamilyen szeretett 

személy hangján is figyelmeztethet, s te megállsz az úton - és döbbenten észleled, 

ha még egy lépést teszel, fejedre zuhant volna a tetőről leeső cserép.  

Ne feledd, hogy a jövőd - megrögzött gondolkodásmódod eredménye - már az 

elmédben van, hacsak imádsággal meg nem változtatod. Ugyanígy tartalmazza az 

ország jövőjét népének kollektív tudatalattija. Tudatalattidban ott lapulnak a holnap 

eseményei, mellettük a jövő hetiek és a jövő haviak, tisztánlátó személyek látják is 

őket. Tisztában kell lenned azonban azzal, hogy semmiféle katasztrófa nem sújthat, 

semmilyen tragédia sem érhet, ha a fohász mellett döntesz.  

Semmi sincs előre elhatározva, semmi sincs előre eldöntve. Sorsodat saját szellemi 

attitűdöd - gondolkodásmódod, érzelem- és hitvilágod - dönti el. Többször írtam, 

hogy milyen fohász, imádság segítségével teremtheted, alakíthatod, formálhatod 



jövődet. Azok csak minták a számodra, alkoss magadnak olyat, amibe saját 

érzéseidet bele tudod tenni.  

Mert – ahogyan a közmondás is tartja – ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát! 

 

 

Nézzük át még egyszer: 

1.  Ha azért alszol rosszul, mert félsz, hogy elalszol, közöld tudatalattiddal elalvás 

előtt ébredésed kívánt idejét, s ő felébreszt téged. Nincs szüksége órára.  

Tedd ugyanezt bármiféle problémáddal. Közöld vele! Semmi sem túl nehéz a 

tudatalatti számára.  

2. Tudatalattid sohasem alszik. Mindig készenlétben áll. Ellenőrzi összes 

életfunkciódat. Elalvás előtt bocsáss meg magadnak és mindenki másnak, és a 

gyógyulás sokkal hamarabb bekövetkezik.  

3.  Alvás közben, sokszor álomkép formájában, útmutatásban részesülsz. Ilyenkor 

szabadulnak fel a gyógyító áramlatok is, és reggel felfrissülve, újjászületve ébredsz.  

4.  Ha felzaklatott az egész napos stresszhelyzet és viszály, csillapítsd le elmédet, és 

gondolkodj el a tudatalattidban lakozó bölcsességről és intelligenciáról, ami mind 

készen áll, hogy segítsen neked. Mindez nyugalmat, erőt, önbizalmat ad neked.  

5.  Az alvás elengedhetetlen a lélek békéje és a test egészsége érdekében. Az 

álmatlanság ingerültséget, nyomott kedélyt, szellemi rendellenességeket okozhat. 

Nyolc óra alvásra van szükséged.  

6.  Orvosok és kutatók rámutatnak, hogy az álmatlanság gyakran megelőzi a 

depresszió és az elmebetegségek kitörését.  

7.  Alvás közben lelkileg újra feltöltődsz. A kielégítő mértékű alvás lényeges feltétele 

az egészséges, örömteli életnek.  

8.  Fáradt agyad oly módon áhítja az alvást, hogy bármit feláldoz érte. Sokan 

tanúsíthatják ezt, akik már elaludtak kocsijuk volánjánál.  

9. Az alvástól megfosztott emberek memóriája rossz, és cselekedeteiket sem 

koordinálják megfelelően. Összezavarodnak, elvesztik tájékozódási képességüket.  

10. Az álom jó tanácsadó. Elalvás előtt jelentsd ki, hogy tudatalattid végtelen 

intelligenciája vezérel és irányít téged, majd figyeld a jelzést, ami esetleg ébredéskor 

érkezik. Javaslom, hogy esetleg trts egy füzetet, ceruzát az ágyad közelében, és első 

gondolatodat – még akkor is, ha értelmetlennek tűnik, azonnal jegyezd fel. A nap 



folyamán értelmet fog nyerni, viszont gyakori, hogy néhány perccel ébredés után el is 

felejtjük, ha nem írjuk fel. 

11. Teljes mértékben bízzál tudatalattidban. Tudd, hogy tevékenysége mindig az 

élet támogatására irányul. Tudatalattid alkalmanként roppant élénk álomkép és 

éjszakai látomás formájában válaszol.  

12. Jövőd most is az elmédben van, megrögzött gondolkodásmódodon és 

hitvilágodon alapszik. Jelentsd ki, hogy végtelen intelligencia vezérel és irányít, és 

hogy minden jó megillet téged: csodás jövő nyílik meg előtted.  

Higgy benne és fogadd el! A legjobbra számíts, és kivétel nélkül mindig a legjobbat 

kapod.  

13.  Bárminek is keresed a megoldását, tedd szokásoddá, hogy esténként, 

elalvás előtt tudatalattidhoz fordulsz. Jelentsd ki egyenesen, hogy az ő 

bölcsessége, intelligenciája, hatalma irányít és vezérel, és ő felfedi előtted a legjobb 

megoldást, bármi legyen is az.  

Csodák történnek veled és körülötted, ha így imádkozol.   

 

 

*** 

 

Égi válaszok földi kérdésekre 

A csillagkártya útmutatása 

 

 

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 

mindenképpen 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 

 

Herkules csillagkép – Hercules adja meg 

 

Járd végig az utadat! 

 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Minden munkát el kell végezned ahhoz, hogy a végcélhoz eljussál. 

Ez a csillagkártya arra hívja fel a figyelmedet, hogy a földi életben végig kell járnod a 

bevállalt utadat. Mindenki maga alkotja meg életútját, és MINDEN körülményt 

magunk választunk az életünkhöz.  

Az egész életnek a tapasztalás, és a szellemi, lelki fejlődés a célja, ezért bizonyos 

dolgokat meg kell élnünk. 

Herkules egy halandó ember, és egy halhatatlan isten nászából születik. Az ember is 

így van jelen a Földön.  A teste halandó, de az igazi lényege: a szelleme örök. Mindig 

is volt, mindig is lesz! Testünk a fizikai világból, lelkünk – szellemünk pedig a szellemi 

világból táplálkozik. Fontos tehát erre az egyensúlyi helyzetre törekednünk. 

A kártya arra hívja fel a figyelmedet, hogy figyelmedet fordítsd kicsit az egyensúly 

kérdésére! Vizsgáld meg, vajon minden részed megkapja-e a kellő táplálékát? 



Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy különleges helyzetben vagy, ha embernek 

születtél! Feladatod a visszatalálás az égi hazába.  

2. Emlékezz rá: az utat végig kell járnod, hiszen azért születtél erre a földre, 

hogy tapasztalj. 

3. Ne múljanak el életed történései anélkül, hogy megértenéd azok jelentőségét. 

Úgy fejlődhetsz igazán, ha figyelsz a tetteid következményeire, és levonod a 

kellő tanulságokat. 

 

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

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 

 


