
 

Önismereti tréning 

54. 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.  

 

*** 

Mostanra már megtanultad, hogy tudatalattid olyan felvevőgép, amely hűségesen 

visszajátszik mindent, amit rögzítettél rajta. Ez a tény is amellett szól, hogy 

emberi kapcsolatainkban is alkalmazzuk az aranyszabályt.  

„A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is 

cselekedjétek azokkal.” (Máté 7:12)  

Ennek az idézetnek külső és belső jelentése is van. Tudatalattid szempontjából a 

belső jelentés érdekel téged:  

Úgy gondolkodj embertársaidról, ahogyan szeretnéd, ha ők terólad gondolkodnának. 

Olyan érzéseket táplálj magadban róluk, amilyeneket szeretnél, ha ők terólad 



táplálnának.  

Úgy bánj embertársaiddal, ahogyan szeretnéd, ha ők teveled bánnának. 

Elképzelhető, hogy kedves és udvarias vagy valakihez, amikor szemben állsz vele, 

mihelyt azonban hátat fordít, gondolataidban bírálóan, elutasítóan vélekedsz felőle.  

Figyelj a gondolataidra! Nagyobb jelentőségük van, mint ahogy azt gondolnád. 

Az ilyen negatív gondolatok rettenetes romboló hatást gyakorolnak rád! 

Olyanok, mintha megmérgeznéd magad. Tulajdonképpen azt is teszed: szellemi 

mérget szedsz, ami megfoszt vitalitásodtól, lelkesedésedtől, erődtől, jóakaratodtól. A 

negatív gondolatok és érzelmek tudatalattid mélyére süllyednek, és mindenféle 

nehézséget és nyavalyát okoznak életedben, és kikezdik egészségedet is.   

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, 

és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. „(Máté 7:1,2)  

A harmonikus emberi kapcsolatok valódi kulcsa a fenti sorok tanulmányozásában és 

belső igazságaik alkalmazásában rejlik.  

Ítélni annyi, mint gondolkodni, elménkben mentális következtetésre, ítéletre jutni. A 

másik személyről alkotott gondolatod a tied, te gondoltad. A valósághoz tehát 

semmi köze nincsen.  

Gondolataidnak azonban teremtő ereje van, valójában tehát saját tapasztalataid 

világában hozod létre mindazt, amit embertársadról gondolsz és érzel. Emellett 

a másnak adott szuggesztiót önmagadnak is adod, hiszen elméd a teremtő médium.  

„Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek”  

Ha ismered ezt a törvényt és tudatalattid működésének módját, akkor vigyázol, 

miként vélekedsz embertársadról, hogyan érzel iránta, hogy bánsz vele. Mutathatsz 

kifelé bármit, téged az érint, amit belül érzel. Ezek az idézetek az ember 

emancipációjáról szólnak, és feltárják előtted egyéni problémáid megoldását.   

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek”. 

Ha jót cselekedtél másokkal, magad is hasonlóra számíthatsz, és a gonosz, amit 

másokkal műveltél, saját elméd törvénye értelmében száll vissza rád.  

Aki másokat becsap és megcsal, saját magát csapja be és csalja meg.  

Közmondásunk is nagyon bölcsen ezt tartja: „Aki másnak vermet ás, maga esik bele” 

Az ilyen személy bűntudata és veszteségérzete valamikor, valamilyen módon 

elkerülhetetlenül veszteségeket vonz hozzá. Tudatalattija feljegyzi mentális 

cselekedetét, és az elméjében rögzített szándék vagy motiváció értelmében jár el.  

Tudatalattid személytelen és változatlan, nincs tekintettel egyes személyekre, sem 

vallásos vonzalmakat, semmilyen intézményt nem méltányol. Előbb-utóbb 

visszaszáll terád mindaz, amit másokkal kapcsolatban érzel, gondolsz, 

cselekszel.   



 

 

Ha el szeretnéd kerülni az ítélkezést, akkor a változást önmagad 

megfigyelésével kezdd!  

Figyeld meg, hogyan reagálsz az emberekre, a viszonyokra, a körülményekre.  

Milyen érzelmeket és indulatokat váltanak ki belőled a nap eseményei és hírei? 

Teljesen mindegy, hogy tényleg mindenki más tévedett-e, és csak neked van igazad.  

 

Ha az újságban olvasott, vagy TV-ben látott hírek felkavarnak, az a te bajod, mert 

saját negatív érzelmeid megfosztanak a saját békédtől és harmóniádtól. 

Nagyfokú érzelmi éretlenségről tanúskodik, ha valaki feldühödik a mások írta 

cikkeken, csak azért, mert nem ért egyet velük. Be kell látnunk, hogy még akkor is 

meg kell hagyni az újságíró jogát az önkifejezésre, ha politikai, vallási vagy más 

szempontból nem értünk vele egyet.  

Önmagunk érdekében meg kell tanulnunk, hogy ellenszenv nélkül is 

ellentmondhatunk. Rá kell ébrednünk, arra az egyszerű igazságra, hogy sohasem a 

másik személy cselekedete vagy véleménye befolyásol minket, hanem az, ahogy mi 

magunk reagálunk a történtekre vagy az elhangzottakra.  

Ha a munkahely összes dolgozója, vagy főnöke téged idegesít, akkor nem 

képzelhető-e el, hogy mindez a vibráció, bosszúság, felfordulás a te tudat alatti 

mintádnak vagy kivetített szellemi állapotodnak a következménye?  

Mindannyian tudjuk, milyen dühödten reagál a kutya, ha megérzi, hogy gyűlölöd vagy 

félsz tőle. Az állatok érzékelik tudat alatti rezgéseidet, és ennek megfelelően 

viselkednek. Fegyelmezetlen emberek gyakran ugyanolyan érzékenyek, mint a 

kutyák, macskák vagy más állatok.  

Ha úgy érzed, hogy munkahelyeden csupa kellemetlen ember vesz körül, 

mondogasd naponta ezt a mantrát: 

“Gondolataim, beszédem, cselekedeteim egyaránt szeretetteljesek, nyugodtak, 

békések. Szeretetet, békét, toleranciát, kedvességet árasztok mindenkire, aki engem 

bírált és rólam pletykáit. Gondolataimat a béke, harmónia, általános jóakarat 

eszméjéhez horgonyzom. Valahányszor negatívan cselekednék, határozottan így 

szólok magamhoz: - Minden gondolatom, szavam, tettem a belső harmónia, 

egészség, lelki béke elvein kell hogy nyugodjék! - Minden utamon a teremtő 

intelligencia vezet, irányít és vezérel."  

A fenti ima alkalmazása teljesen átformálja az életedet, és hamarosan örömmel 

tapasztalod, hogy minden bírálgatás és idegeskedés megszűnt.  

Ha problémáid vannak a főnököddel, akkor ezt a mantrát javaslom naponta 

ismételgetni: 

“Én vagyok saját világmindenségem egyetlen gondolkodója. Én felelek azért, amit a 



főnökömről gondolok. Nem a főnököm felelős azért, amit én gondolok róla. Senkit és 

semmit sem vagyok hajlandó felhatalmazni rá, hogy idegesítsen vagy zavarjon. 

Egészséget, sikert, lelki békét, boldogságot kívánok a főnökömnek. Jókívánságaim 

őszinték, és tudom, hogy isteni útmutatás vezérli lépéseit."  

Lassan, ha lehetőséged van rá akkor hangosan, mélyen átérezve ismételgesd ezt az 

imát. Jól tudod, hogy elméd olyan, mint egy kert, és amit a kertedben elültetsz, az 

ugyanúgy felnő, mint a magról vetett növény.  

Mindaz, amit mások mondanak vagy tesznek, önmagában semmiképpen sem 

idegesíthet vagy háborgathat téged, hacsak te magad lehetővé nem teszed ezt 

nekik.  

Csak a saját gondolataid révén idegesíthetnek! 

 Amikor például megharagszol, elmédben négy szakaszon kell végigmenned, szinte 

pillanatok alatt: 

Először gondolkodni kezdesz a hallottakon.  

Utána elhatározod, hogy megharagszol. 

Felgerjeszted magadban a düh érzelmi állapotát.  

Végül cselekvésre szánod el magad, például visszavágásra vagy hasonlóra.  

Láthatod, hogy a gondolat, érzelem, reakció és akció egyaránt a te elmédben megy 

végbe. Ha érzelmileg éretté válsz, már nem fogadod elutasítóan a kritikát vagy 

ellenszenvet. Ha megtennéd, magad is a szellemi vibráció ugyanolyan alacsony 

szintjére ereszkednél, és azonosulnál partnered negatív hozzáállásával.  

Saját életcéloddal azonosulj, és senkinek, semminek se engedd, hogy 

eltérítsen a békesség, megnyugvás, sugárzó egészség benső átérzésétől.   

 

„ Szeretet nélkül a személyiség megbetegszik és elhal” (Sigmund Freud) 

 A szeretet felöleli a megértést, jóakaratot és a másik személyben rejlő isteni eszme 

méltánylását. Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik 

vissza rád. Nem nyerheted el annak a jóindulatát, akinek önbecsülését 

megszurkáltad és önértékelését megsebezted.  

Tudomásul kell venned, hogy mindenki szeretetre és elismerésre vágyik, és azt 

szeretné, ha fontosnak érezhetné magát a világban. Ismerd fel, hogy a másik is 

tisztában van saját valódi értékével, és hozzád hasonlóan méltósággal tölti el, hogy 

rajta keresztül is kifejeződik a mindenkiben megtestesülő Egyetlen Életelv.  

Ha mindezt megfontoltan és tudatosan alkalmazod, felépíted a másik ember 

személyiségét, ő pedig viszonozza szeretetedet és jóakaratodat.   



Környezetünkben, és a világban számos “nehéz" ember él, akinek gondolatvilága 

eltorzult, kifacsarodott. Beállítódásuk - kondicionálásuk - helytelen irányú. Többen 

közülük szellemileg visszamaradottak, mások okoskodók, együttműködésre 

képtelenek, kötekedők, cinikusok, megkeseredettek. Pszichológiailag valamennyien 

betegek. Elég sok ember él eltorzult elmével, legtöbben a gyermekkorukban 

elszenvedett traumák következtében. Többen szenvednek születési 

rendellenességektől.  

Eszünkbe se jutna elítélni valakit, amiért tuberkulózisa van. Ugyanilyen helytelen 

lenne, ha elítélnénk a szellemi betegeket. Senki se gyűlöli, senki se veti meg a 

púposokat, márpedig tele vagyunk szellemi púposokkal. Együtt érző megértéssel 

kellene bánnunk velük. Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.   

A gyűlölködő, frusztrált, eltorzult, kifacsart személyiség nincs összhangban a 

Végtelennel. Viszolyog békés, boldog, örömteli társaitól. Általában bírálja, elítéli, 

leszólja azokat, akik kedvesek és jóságosak hozzá.  

Így vélekedik: „Miért ennyire boldogok mások, miközben én ilyen nyomorult vagyok?” 

Szeretné a többieket is a maga szintjére lesüllyeszteni. A nyomorúság társra 

vágyik. Ha mindezt megérted, nem kell felindulnod, hűvös és szenvedélytelen 

maradhatsz.   

Sem a családban, sem a munkahelyen ne hagyd, hogy vitapartnereid hisztériás 

rohamok, sírógörcsök vagy úgynevezett szívrohamok révén használjanak ki, vagy 

szerezzenek érvényt akaratuknak. Az ilyen emberek diktátorok, akik rabszolgát 

szeretnének csinálni belőled, hogy mindenben engedelmeskedj nekik. 

Légy határozott, de kedves, és ne engedj. A meghátrálás taktikája sohasem győz. 

Utasítsd vissza követelőzésüket, ne támogasd fogyatékosságukat és önzésüket. 

Emlékezz rá, mi a helyes teendő, és csak azt tedd. Azért élsz, hogy elérd saját 

ideálodat, és hűséges maradj az örök igazságokhoz és az élet halhatatlan lelki 

értékeihez.  

Az égvilágon senkinek ne adj hatalmat arra, hogy eltérítsen életed céljától: attól, 

hogy a világ javára kibontakoztasd rejtett tehetségedet, szolgáld az emberiséget, és 

valamennyiünk épülésére mind többet és többet felfedj Isten bölcsességéből, 

igazságából és szépségéből.  

Maradj hű valódi célodhoz! Kétely nélkül, határozottan tudd és valld, hogy mindaz, 

ami hozzájárul saját békességedhez, boldogságodhoz, életed teljességéhez, 

szükségképpen jótékony hatású a Föld összes lakója számára. A rész harmóniája az 

egész harmóniája, mivel részekből áll össze az egész, és a rész benne foglaltatik az 

egészben.  

Családodnak és embertársaidnak kizárólag szeretettel tartozol, a szeretet pedig 

nem más, mint az egészség, boldogság, lelki béke törvényeinek 

megvalósulása.   



 

Nézzük át még egyszer a lényeget: 

  1. Tudatalattid olyan felvevőgép, amely megszokott gondolataidat játssza vissza. 

Ha csupa jót gondolsz másokról, önmagadról gondoltál jót.  

2.  A gyűlölködő, elutasító gondolat szellemi méreg. Ne gondolj rosszat másokról, 

mert ezzel önmagadról gondolnál rosszat. Te vagy saját világmindenséged egyetlen 

gondolkodója, és gondolataid teremtő erejűek.  

3.  Elméd közegében zajlik a teremtés: amit tehát másokról gondolsz és érzel, azt 

saját élményeid világában hozod létre. Ez az aranyszabály pszichológiai jelentése. 

Úgy gondolkodj felebarátaidról, ahogyan szeretnéd, ha ők terólad gondolkodnának.  

4.  Mások becsapása, kirablása, megkárosítása önmagadnak állít korlátokat, és 

nélkülözést, veszteséget hoz. Tudatalattid feljegyzi belső motivációidat, 

gondolataidat, érzéseidet. Ha ezek negatív természetűek, megszámlálhatatlanul 

zúdul rád a veszteség, akadály, csapás. Amit másokkal művelsz, azt valójában 

önmagaddal műveled. 

5. Jótetteid, segítőkész kedvességed, a belőled szerteáradó szeretet és jóakarat 

megsokszorozva, ezerféleképpen áramlik rád vissza.  

6. Te vagy világod egyetlen gondolkodója. Te felelsz azért, ahogy másokról 

gondolkodsz. Ne feledd, nem a másik tehet arról, hogy te mit gondolsz róla. 

Minden gondolatod reprodukálódik. Mit gondolsz tehát felebarátodról?  

7.  Válj érzelmileg éretté, engedd, hogy mások különbözzenek tőled! Minden joguk 

megvan hozzá, hogy ne értsenek egyet veled, aminthogy téged is megillet a jog, 

hogy más véleményen légy. Ellenkezhetsz anélkül, hogy ellenszenvet váltanál ki.  

8.  Az állatok megérzik félelmed vibrációit, és rád vicsorítanak. Ha szereted az 

állatokat, sosem támadnak rád. A képzetlen, fegyelmezetlen emberek gyakran 

ugyanolyan érzékenyek, mint a kutyák, macskák és más állatok.  

9.  Kimondatlan gondolataidat és meg nem fogalmazott érzéseidet tartalmazó belső 

monológod abban mutatkozik meg, ahogy mások hozzád viszonyulnak.  

10.  Azt kívánd felebarátodnak, amit tenmagadnak. Ez a kiegyensúlyozott emberi 

kapcsolatok kulcsa.  

11.  Változtasd meg munkaadóddal kapcsolatos ítéletedet és értékelésedet. Érezd és 

valld, hogy főnököd az aranyszabályt és a szeretet törvényét gyakorolja, és a 

megfelelő reakcióra számíthatsz tőle.  

12.  Senki sem idegesíthet vagy bosszanthat téged, ha te meg nem engeded neki. 

Gondolatod teremtő erejű: megáldhatod a másik embert. Ha valaki alávaló 



csirkefogónak nevez, szabadságodban áll, hogy így felelj: “Isten békéje töltse el a 

lelkedet!"  

13.  A szeretet a másokkal boldogulás nyitja. A szeretet: megértés, jóakarat és a 

másokban megnyilvánuló isteni eszme méltánylása.  

14. A púposokat, nyomorékokat nem gyűlölöd. Együtt érzel velük. Viseltess 

szánalommal és megértéssel a rosszul kondicionált szellemi púposok irányában. 

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.  

15.  Örvendezz mások sikerének, előléptetésének, jó szerencséjének. Ha ezt teszed, 

magadhoz vonzod a szerencsét.  

16.  Sose engedj mások hisztériás jeleneteinek és kitöréseinek. A meghátrálás nem 

vezet eredményre. Senki lábtörlője se légy! Ragaszkodj a helyes cselekvéshez. Tarts 

ki ideálod mellett, ne feledd, hogy az a szellemi szemlélet helyes, amelyik békét, 

boldogságot és örömet hoz. Ami áldásos reád, az mindenkire áldásos.  

17.  Embertársaidnak kizárólag szeretettel tartozol. A szeretet pedig nem más, mint 

ugyanazt kívánjuk másoknak, amit önmaguknak is kívánunk: egészséget, 

boldogságot és az élet összes áldását. 

 

 

*** 

 

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 

 

Bika csillagkép – Taurus adja meg 

Elérkezett a termékenység ideje 

A csillagkártya útmutatása: 

Most leginkább önmagadra van szükséged! Belső megtisztulás vár. 

Életed fordulóponthoz érkezett. Szükséges, hogy elvonulj a belső szentélyedbe, és 

összegezd eddigi tapasztalataidat. Nézz most befelé, a lelked titkos tartalmai felé! 

Lásd meg, és ismerd fel jelenlegi lelki és szellemi állapotod! Nagy belső erők 

birtokosa vagy, használd ezt az erőt most a megújulás érdekében.  

Az átalakuláshoz szembe kell nézned eddigi hazugságaiddal, és az önbecsapással. 

Figyeld meg, hol vezetett az orrodnál fogva az ego megbántottsága. Testi, lelki és 

szellemi szinten is szükséges meghaladnod jelenlegi állapotod, hogy az elvonulás 

következménye, egy boldogabb, és tisztább élet legyen. Törekedj a jelek 

megértésére! 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy időről – időre fontos megélni az igazi egyedül – 

létet! 

2. Elékezz rá: a jó pap holtig tanul. Szükséges ezért időnként önvizsgálatot 

tartanod, mert így megérted azt a leckét, amit éppen tanulsz. 



3. Ügyelj arra, hogy a változás testi, lelki, és szellemi szinten is végbe menjen. 

Következetesen alkalmazd az igazságokat amiket megértettél. 

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 


