
 

 

Önismereti tréning 

52. rész  

 

Immár szokássá vált, 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.  

 

*** 

Egész életünket különböző kapcsolatokban élve töltjük. Családi kapcsolat a 

szülőkkel, felmenőkkel, testvérekkel, baráti kapcsolatok, iskolatárs, munkatárs, majd 

– szinte a legfontosabb - az élettársi, házastársi kapcsolatok.  

Mindannyian vágyunk a házasságra, majd a rövid, elvakító szerelem ünnepnapjai 

után az együttélés hétköznapjai előbb – utóbb kikezdenek minden kapcsolatot. Pedig 

ennek sem kellene így lennie! 

A házasélet összes problémáját az okozza, hogy hiányoznak ismereteink az elme, és 

a tudatalatti hatalmáról és szerepéről. A férj és feleség közötti súrlódásokat 



bármelyikük megoldhatja, ha helyesen használja az elme törvényét. Mondhatnánk 

azt is, hogy együtt maradnak, ha együtt imádkoznak.  

Az isteni eszmék fölötti elmélkedés, az élet törvényeinek tanulmányozása, a közös 

cél elérésére irányuló közös terv elfogadása, a személyes szabadság biztosítása hoz 

létre olyan harmonikus házasságot, hitvesi boldogságot, egységélményt, amelyben a 

két fél tényleg eggyé válik.  

Legkönnyebben a házasság megkötése előtt előzhetjük meg a válást. Semmi 

rossz sincs abban, ha elviselhetetlen helyzetünkből szabadulni akarunk.  

Kell-e azonban lehetetlen helyzetbe kerülnünk? Nem lenne-e célszerűbb, ha 

inkább a házasélet problémáinak valódi okára figyelnénk, más szóval, ha a dolog 

lényegét vizsgálnánk? 

 A férfiak és nők közötti többi problémához hasonlóan, a válás, a különélés, az 

esküvő érvénytelenítése, a véget nem érő pereskedés is közvetlenül visszavezethető 

arra, hogy nem ismerjük a tudatos és tudat alatti elme működését és 

kölcsönhatásukat.   

Mit jelent a házasság? A házasság mindenekelőtt akkor lehet valódi, ha lelki 

alapokon nyugszik. A szívből kell származnia, a szív pedig a szeretet kelyhe. A 

becsületesség, az őszinteség, a kedvesség és a tisztesség is mind-mind a szeretet 

egy-egy formája.  

Nem beszélhetünk valódi házasságról, ha a férfi a nő, vagy a nő a férfi pénzéért vagy 

társadalmi pozíciójáért megy férjhez/ nősül, vagy saját önértékelését szeretné 

javítani a házasság révén: az ilyesmi az őszinteség, becsületesség és tiszta 

szerelem hiányát jelentheti. Nem házasság az ilyen, hanem olcsó komédia, 

képmutatás, álarcosbál.  

Hamis alapokra épít az az asszony is, aki így beszél: „férjhez megyek, mert 

biztonságra vágyom." Rosszul használja az elme törvényeit. Biztonsága attól függ, 

hogy ismeri és használja-e a tudatos és tudatalatti elme kölcsönhatását. Így például 

egyetlen nő sem szenvedhet hiányt földi javakban vagy egészségben, ha helyesen 

érti elméje működését és figyelembe veszi a tudatalatti hatalmát. Férjétől, apjától 

vagy bárki mástól függetlenül is élhet jó módban, gazdagságban.  

Az asszonynak mind egészsége, békessége, öröme, inspirációja, útmutatása, mind 

pedig gazdagsága, biztonsága, boldogsága vagy bármilyen más célja 

vonatkozásában is teljesen függetlennek kell, hogy legyen a férjétől. Biztonsága és 

lelki békéje abban rejlik, hogy ismeri a bensőjében rejtőző hatalom erejét, és saját 

elméje törvényeit állandóan építő módon alkalmazza.   

Hogyan szerezzünk ideális férjet, feleséget, társat? Immár tisztában vagy tudatalattid 

működésének módjával. Tudod, hogy amit belevésel tudatalattid emlékezetébe, azt 

mindennapi világodban tapasztalatként éled át.  



Ha keresed az ideális társadat, láss tehát hozzá, vésd pontosan a tudatalattidba 

mindazokat a jellemvonásokat és értékeket, amelyeket elvársz a társadtól  

Próbáld ki ezt a módszert:  

Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le szemedet, engedd el magad, lazítsd el 

testedet, légy nyugodt, passzív, fogékony.  

Ha nő vagy: 

Szólítsd meg tudatalattidat, és közöld vele: “Most, becsületes, őszinte, lojális, 

hűséges, békés, boldog, sikeres férfit vonzok tapasztalataim körébe. Máris a 

tudatalattimba merülnek ezek az értékes jellemvonások. Részemmé válnak, és tudat 

alatt rögzülnek, mialatt elmélkedem róluk. Ismerem a vonzás ellenállhatatlan 

törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő férfit vonzom magámhoz. Azt vonzom, 

amit tudat alatt igaznak hiszek. Tudom, hogyan gyarapíthatom jövendőbelim békéjét 

és boldogságát. Szeretni fogja eszményeimet, mint ahogy én is szeretem majd az 

övéit. Nem akar kisajátítani engem, mint ahogy én sem akarom kisajátítani őt. A 

kölcsönös szeretet, szabadság, nagyrabecsülés jellemzi kapcsolatunkat."  

Gyakorold tudatalattid a fenti gondolatokkal való “átitatásának" folyamatát. Örömmel 

fogod majd tapasztalni, hogy a férfi (vagy nő), akit magadhoz vonzol, azokkal az 

értékekkel és jellemvonásokkal bír, amelyek felől elmélkedtél. Mélyebb intelligenciád 

ösvényt nyit számotokra, amelyen a te tudatalattid ellenállhatatlan, szüntelen 

áramlatainak hatására összetalálkoztok.  

Élénk vágy éljen benned, hogy a legtöbbet és legjobbat add, amire csak képes 

vagy a szerelem, az odaadás, az együttműködés terén. Légy fogékony a 

szerelem ajándéka iránt, amivel megajándékoztad tudatalattidat.   

Ha férfi vagy, akkor ezt a megerősítést alkalmazd:  

“Most magamhoz vonzom a megfelelő asszonyt, aki teljes összhangban van velem. 

Lelki egyesülés a mienk, mivel az isteni szeretet mutatkozik meg olyasvalakinek a 

személyiségén keresztül, akivel tökéletesen illeszkedünk egymáshoz. Tudom, mi 

mindent nyújthatok ennek a nőnek: szerelmet, békességet, fényt, örömöt. Érzem és 

hiszem, hogy életét teljessé, hiánytalanná és csodálatossá teszem. Kijelentem, hogy 

választottam az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: lelkiekben gazdag, lojális, 

hűséges és igaz lelkű. Kiegyensúlyozott, békés természetű és boldog. 

Ellenállhatatlanul vonzódunk egymáshoz. Tapasztalataim sorába csak a 

szerelemhez, hűséghez és szépséghez tartozó élmények tartozhatnak. Ezennel 

elfogadom ideális társamat."  

Azáltal, hogy nyugodtan, érdeklődéssel gondolkodsz majdani társad sajátságain és 

jellemvonásain, beépíted elmédbe a szellemi megfelelőjét. Ezután pedig tudatalattid 

mélyebb áramlatai az isteni elrendelés szerint összehoznak benneteket.   



Most, hogy olvasod e sorokat, talán hihetetlennek tűnik, hogy így működik. De 

hinned kell benne! Kedvenc kérdésem felteszem:  

Mit nyersz, ha nem hiszel benne?  Ha a válaszod az, hogy nem nyersz semmit, 

akkor nincs is semmi, amit elveszíthetnél, ha hiszel benne.  

Tegyél egy próbát, mert ha elég gyakran foglalod el ezekkel a gondolatokkal 

elmédet, akkor felépíted benne vágyadnak mentális megfelelőjét.  Más szavakkal, 

tudatosan is és érzelmileg is válj eggyé elképzeléseddel, ami ugyanúgy részeddé 

válik, ahogy a megevett táplálék vérkeringésének részeddé válik.   

Váljak el?  

A válás egyéni probléma. Nincs rá általános szabály. Egyes esetekben 

természetesen legjobb lett volna össze se házasodni. A válás gyakran éppen úgy 

nem jelent megoldást, mint ahogy a házasság sem feltétlenül segít a magányos 

ember gondján. A válás helyes lehet az egyik ember számára, és káros a másikéra. 

Az elvált asszony esetleg sokkal becsületesebb és nemesebb, mint a 

házasságukban kitartóak, akik esetleg hazugságban élnek.  

A házasság a szívekben köttetik. Akkor ideális a házasság, ha két szív 

harmonikusan, szerelemmel, őszintén összeolvad. A szív cselekedetének legtisztább 

formája a szeretet. Ha bizonytalankodsz, folyamodj iránymutatásért tudatalattidhoz, 

hiszen tudod: minden problémára van megoldás. Kövesd az irányt, ami lelked 

csöndjében érkezik, és békességben szól hozzád.   

A válóper a gondolatainkban kezdődik, a törvényes eljárásra csak később kerül 

sor. Mire idáig eljut valaki, tele van sérelemmel és félelemmel, gyanakvással és 

haraggal. Az ilyen lelki beállítódás az ember egész lényét meggyengíti, kifárasztja, 

elerőtleníti. A gyűlölet szétválaszt, és a szeretet egyesít. Ha nem ismered fel, mire 

használod elmédet, ha nem ismered a szellemi cselekvés törvényét, rosszul 

gazdálkodsz elméd hatalmával, így káoszt és nyomorúságot hozol önmagadra.  

Óriási hibát követsz el, ha házasságod problémáit vagy nehézségeit barátaiddal, 

szomszédaiddal, vagy rokonaiddal beszéled meg. Ebben az esetben a szomszédok 

és a rokonság szemében lealacsonyítod, megalázod párodat. Immár nem tekinted őt 

ideális párnak. Az a legjobb, ha sohasem tárgyalod meg házassági problémáidat 

senkivel, kivéve a szakképzett házassági tanácsadót. Miért adnál alapot annyi 

embernek rá, hogy rossz véleménnyel legyen házasságodról?  

Nem is beszélve arról, hogy miközben párod hibáin rágódsz, pontosan a kellemetlen 

állapotokat hozod létre bensődben.  

Ki gondolja, ki érzi át mindezt? Te magad!  

Ahogy érzel, amiképpen gondolkodol, olyan leszel magad is. A rokonok, barátok 

általában helytelen tanácsot adnak. Véleményük többnyire elfogult, tele vannak 

előítéletekkel, hiszen nem kívülállók. Rossz és megalapozatlan minden tanács, ami 



megsérti az aranyszabályt. Jó lesz az eszedbe idézned, hogy nem élt még két ember 

egy fedél alatt indulatos összecsapások, átmeneti sértődések és feszültségek nélkül. 

Sose mutasd ki barátaid előtt házasságod árnyoldalait. Tartsd meg magadnak 

veszekedéseitek történetét. Tartózkodj mindig attól, hogy párod nyilvánosan 

bíráld és elítéld.  Ne ítélj, hogy ne ítéltess! 

Ne akard megváltoztatni a férjedet / feleségedet a te hasonlatosságodra! Ne 

próbálkozz azzal, hogy a magad második kiadásává változtasd! Az efféle tapintatlan 

beavatkozások idegenek a másik ember természetétől. Ezek a durva próbálkozások 

kivétel nélkül mindig ostobák, és gyakran a házasság szétesésére vezetnek.  

Azok az erőfeszítések, amelyeket megváltoztatásáért teszünk, szétrombolják párunk 

büszkeségét és önbecsülését. Olyan tartózkodást és ellenségességet okozhatnak, 

ami már könnyen végzetes lehet a házassági kötelékre. Finom kiigazítások persze 

szükségesek lehetnek.  

Ha azonban jó alaposan szemügyre veszed saját gondolatvilágodat, és figyelmesen 

tanulmányozod jellemedet és viselkedésedet, olyan sok hibára bukkanhatsz, hogy 

életed végéig elbíbelődhetsz kijavításukkal. Csak a bajt és a válópert keresed, ha így 

szólsz: “Olyanná formálom, amilyennek elképzeltem." Elébe mégy a nyomorúságnak. 

A legfájdalmasabb módon jutsz el az igazsághoz: csak önmagadat változtathatod 

meg.   

Mire gondoltam az elején, amikor azt mondtam, hogy együtt járjátok végig az 

imádság lépcsőit? 

- Sose hurcoljátok magatokkal egyik napról a másikra az aznapi bosszantó 

apróságok miatt felgyülemlett keserűséget! Feltétlenül bocsássatok meg 

egymásnak minden éles szóért, mielőtt lefeküdtök aludni.  

 

- A másnapi ébredéskor jelentsétek ki, hogy végtelen intelligencia vezérli 

minden lépéseteket. Küldjétek a béke, harmónia, szerelem gondolatait 

házastársatoknak, a család tagjainak és az egész világnak.  

 

- Reggelinél mondjatok asztali áldást. Adjatok hálát a pompás ételért, a 

bőségért és minden jóért, amelyben közösen részesültök.  

 

- Ügyeljetek rá, hogy az asztalnál folytatott beszélgetést elkerüljék a gondok, 

aggodalmak, viták; és ugyanilyen legyen az ebéd is. Így szólj házastársadhoz: 

“Nagyra értékelem mindazt, amit teszel, és egész nap sugárzik belőlem az 

irántad érzett szeretet és jóakarat."  

 

- Ne tekintsd biztosítottnak, hogy házastársad mindig melletted marad. 

Éreztesd szeretetedet és nagyrabecsülésedet. Elítélő, kritizáló, kötözködő 

gondolatok helyett méltányosság és jóindulat töltsön el.  

 



- A békés otthon és a boldog házasság felépítéséhez a szerelem, szépség, 

harmónia, kölcsönös méltánylás, az Istenbe vetett hit alapja szükséges.  

Tekintsük át még egyszer 

1. A házasélet boldogtalanságának oka az, hogy hiányoznak a lélek és az elme 

törvényeire vonatkozó ismeretek.  

2.  A válást leginkább a házasság előtt lehet megelőzni. A helyes tudatalatti 

technika elsajátítása segítségével a megfelelő partnert vonzod magadhoz.  

3.  A házasság a szerelem kötelékével egymáshoz kötött férfi és nő egyesülése. 

Szívük egy ütemre ver, s ők maguk előre, fölfelé, az Isten felé haladnak. 

 4.  A boldogság nem eredeztethető a házasságból. Az emberi boldogságot az 

örök isteni igazságok és az élet lelki értékei fölötti meditálás hozza. Ennek révén 

férj és feleség hozzájárulhat egymás boldogságához és öröméhez.  

5. Ahhoz, hogy magadhoz vonzd a megfelelő házastársat, azokról az értékekről 

és jellemvonásokról kell elmélkedned, amelyeket nagyra becsülsz majdani 

partneredben, amely jellemvonások benned is megvannak, akkor a tudatalattid az 

isteni rendnek megfelelően összehoz benneteket.  

6.  Mindannak a szellemi megfelelőjét fel kell építened gondolatvilágodban, amit 

elvársz majdani házastársadtól. Ha becsületes, őszinte, szerető társra vágysz, 

magadnak is becsületesnek, őszintének, szeretetteljesnek kell lenned.  

7.  Ha majd tényleg elhiszed, hogy megkaphatod az ideális társat, akkor hited 

szerint fog adatni néked. Hinni annyi, mint valamit igaznak elfogadni. Máris 

fogadd el ideális társadat a gondolataidban.  

8.  Ne töprengj azon, hogy hogyan, miért, és hol találkozol a társsal, akiért 

fohászkodsz. Bízz fenntartás nélkül tudatalattid bölcsességében. Tudatalattid 

nagyon jól tudja, hogy hogyan, és nincs szüksége közreműködésedre.  

9.  Lelkileg máris elváltál házastársadtól, ha elmerülsz az iránta érzett 

bosszúságban, sértettségben, rosszhiszeműségben, gyűlölségben. Ilyenkor a 

lehető legrosszabbat teszed a kapcsolatotokban. Ragaszkodj házastársi 

fogadalmadhoz, életed minden napján szeresd, dédelgesd, becsüld nagyra 

házastársadat.  

10.  Hagyj fel azzal, hogy a félelem érzetét sugárzod ki. Szerelem, békesség, 

harmónia és jóakarat áradjon belőled, és házasságod az évek során mind szebb, 

mind csodálatosabb lesz.  

11.  Szeretetet, békességet, jóakaratot sugározzatok egymás felé. A tudatalatti 

átveszi e rezgéseket, és kölcsönös bizalmat, vonzalmat, méltánylást ébreszt 

bennetek.  



12.  A párját szerető férj modora is, cselekedetei is szívélyesek. A szerelem 

annyit ér, amennyinek látszik.  

13.  Házassági problémáiddal mindig szakemberhez fordulj. Fájós fogadat nem a 

kárpitossal huzatod ki; házasságod bajait se a rokonokkal vagy a barátokkal 

tárgyald meg. Képzett személyhez kell tanácsért fordulnod!  

15.  Sose akard megváltoztatni házastársadat. Az ilyen próbálkozások ostobák, 

és szétrombolhatják a másik ember önbecsülését és büszkeségét. Olyan 

ellenszenvet is kelthetnek, ami megsemmisítheti a házassági köteléket. Ne akard 

házastársadat a magad második kiadásává változtatni.  

16.  Jelenjék meg lelki szemeid előtt a párod, amilyennek szeretnéd; vidáman, 

egészségesen, boldogan, gyönyörűen. Olyannak lásd társadat, amilyennek lennie 

kell: erősnek, határozott akaratúnak, szeretőnek, kiegyensúlyozottnak, 

kedvesnek.  

 

Ha pedig úgy érzed, hogy kapcsolatod /házasságod menthetetlen, már nem hattok 

egymásra építően, inkább hátráltatjátok egymást a fejlődésben, akkor szépen, 

csendesen zárjátok le ezt a kapcsolatot. Gyűlölség nélkül, szeretettel is meg lehet ezt 

tenni. Amikor az élet már nem működik közösen, akkor is arra törekedjünk, hogy 

felemeljük a másikat, ne pedig lealázzuk, sárba tiporjuk.  

Csak akkor tudom önmagam lelki békéjét megtalálni, ha békét nyújtok 

mindenkinek, akivel kapcsolatban vagyok.   

Amikor visszatekintünk életünk eseményeire, nem mindegy, hogy milyen lábnyomot 

hagytunk magunk után! 

 

*** 

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 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 

 

 

 

Halak csillagkép – Pisces adja meg 

Szolgálat általi felemelkedés  

 

A csillakártya útmutatása: 

Kiemelkedhetsz az eddigi életedből. Vizsgáld meg, hogy mi tartott eddig vissza a 

szeretetteljes megoldásoktól. 

Elérkeztél valaminek a végére, összegezd a tapasztalataidat. Az egyik hal visszafelé 

úszik, a másik fölfelé. Ez a csillagkép két fejlődési lehetőségre hívja fel a figyelmedet. 

Az első az, hogy térj vissza életedben a megoldatlan helyzetekhez, és orvosold 

azokat.  

Tedd rendbe a lelkedet, az értelem, az érzelem, és az akaraterő területeit. 

A második: fordíts időt arra, hogy életedet egy magasabb szintre emeld. Áldozd fel 

eddigi életed, hogy megszülethessen belőled az új ember.  

A valódi szabadság mások szolgálata által valósul meg. Amit szeretnél magadnak, 

azt add másoknak, és boldog leszel. 



Közben három dologra figyelj! 

 

1. Légy tudatában a következőnek: a felemelkedéshez először el kell vonulnod 

magadba, azután áldozatot kell hoznod érte, és végül el kell hagynod a régi 

önmagadat az újért cserébe.  

 

2. Emlékezz rá: Mindannyian EGY-ek vagyunk, tehát ami másnak ártalmas, az 

téged is hátráltat, és ami másnak igaz javára van, az téged is szolgál.  

 

3. Ügyelj rá, hogy nyitott szemekkel járj. Vedd észre a lehetőségeket. Amikor 

egy ajtó bezárul, valahol egy másik kinyílik. Egy új lehetőség tárulhat fel 

előtted.. Új életed építsd új alapokra! 

 

 

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

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 

 

 


