
 

 

 

Önismereti tréning 

57. rész  

 

Ma ismét húzok egy kártyát, ami a Te kérdésedre lesz a válasz. 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.  

 

*** 

Egy cikk erejéig ma kitérünk a káros szenvedélyekre, függőségekre is. Lehet, hogy 

neked nincs semmiféle káros szenvedélyed. Nem dohányzol, csak tiszta vizet iszol, 

nem nasizol sohasem, ellent tudsz állni a csokinak és süteményeknek …… és 

sorolhatnám.  

Ha így van, gratulálok neked! Kiváltképpen akkor, ha valamikor megtapasztaltad 

ezen élmények valamelyikét, és úgy döntöttél, hogy neked erre nincs szükséged! Ha 



soha semmi ilyen élményed nem volt, akkor viszont nem is ismerheted azt az érzést, 

amikor valaki ki szeretne szabadulni ebből a hálóból, de valami fogva tartja.  

Ha Te nem vagy semminek a rabja, akkor is érdemes elolvasnod ezt a fejezetet, mert 

biztosan van a környezetedben olyan személy, akinek szüksége lenne a 

megértésedre, segítségedre. 

Ebben az írásban az alkoholt és a dohányzást emelem ki, de értelmezheted bármi 

másra, ami téged, vagy környezetedet érinti. 

Bármilyen káros szenvedélyed van, ha dohányzol, vagy alkoholista vagy, van egy jó 

hírem számodra: 

Ha eleven, erős vágy él benned, hogy lemondj a káros szenvedélyedről, 

ötvenegy százalékban máris meggyógyultál.  

Ha a lemondás iránti vágyad nagyobb, mint a szenvedély kielégítése iránti, akkor 

nem kell különösebb nehézségre számítanod a teljes szabadulás elnyerésében. 

Elméd fejlődését segíted elő, ha bármilyen gondolathoz lehorgonyzod.  

Ha elmédet a szabadság (szenvedélymentesség) és a lelki béke eszméjéhez kötöd, 

ha figyelmedet erre az új irányra összpontosítod, érzéseket és érzelmeket hozol 

létre, amelyek fokozatosan érzelemmel töltik meg a szabadság és béke eszméjét. Az 

érzelemmel töltött eszmét tudatalattid átveszi és megvalósítja.   

Vedd észre, hogy tudatalattid hatalma téged támogat. Még ha el is önt a 

búskomorság, mert hiányzik az alkohol, vagy a megszokott cigaretta, hozzá kell 

kezdened, hogy elképzeld a rád váró szabadság örömét. Ez a helyettesítés törvénye.  

Képzelőerőd adta kezedbe a poharat, vagy a szál cigit, hagyd tehát, hogy ezúttal a 

szabadsághoz és lelki megnyugváshoz vezessen. Tudom, hogy jár ezzel némi 

szenvedés is, de jó célért szenvedsz majd. A jó célt tartsd szem előtt, és minden 

téged fog segíteni, hogy szenvedésed minél elviselhetőbb legyen. 

Dohányzol, már megválnál tőle, de nem sikerül? Azt gondolod, könnyen beszél az, 

aki az abbahagyására ösztönöz? Én is ezt gondoltam: „könnyű neki, mert nincs az én 

helyemben”. Most pedig elárulom neked, hogy 4 hónap híján 47 évig dohányoztam. 

Nem tévedés, 47 év! Nem vagyok rá büszke, és ma már mentséget sem találok rá, 

de nagyon fiatal koromban szívtam el az első cigit. 

Számtalan leszokási kísérlet kudarca van mögöttem. Aztán rájöttem, hogy több 

vagyok, mint a gondolataim! Nem engedhetem meg, hogy a gondolataim 

irányítsanak engem, illetve ha már így van, akkor nincs más dolgom, mint 

gondolataimat a helyes irányba terelni.  

Hogyan hagytam abba a dohányzást?  



Aki egy ideje már dohányzik, annak ez egy olyan automatikus működés, amire nem 

tekint rá tudatosan. Olyan, mint az autóvezetés. Nem tartja számon, hogy mikor 

nyomja a kuplungot, féket, gázt, a mozdulatok jönnek maguktól. Gyakran előfordul, 

hogy úgy szív el egy szál cigarettát, hogy észre sem veszi.  

Nem azzal kezdtem tehát, hogy holnaptól nem gyújtok rá. Sőt! Megengedem 

magamnak, hogy elszívjam a következő szál cigarettát! Ha már annyira tudatos 

vagyok mindenben, akkor tudatosan cigarettázok. Mint ahogy oly sokan (általában én 

is) tudatosan táplálkoznak.  

Igenis rágyújtok, és minden szál cigarettánál tudatosan figyelem, mit teszek. Hogyan 

veszem elő, gyújtom meg, mit érzek, amikor beleszívok, stb.  

Régebben gyakran mondtam, hogy szeretek cigarettázni. Hogy mit szeretek benne? 

Nem tudtam rá választ adni. Most elhatároztam, hogy megfigyelem, mit élvezek a 

cigarettában?  

Emlékszel rá? Valamikor, a sorozatunk elején alaposan kitárgyaltuk, hogy amit 

megfigyelünk, az másképpen kezd el viselkedni, mint amíg nem figyeljük meg. Így 

jártam én is a figyelmem tárgyával. Míg addig azt gondoltam, hogy élvezem, nem, 

egyáltalán nem élveztem. Ami addig jó volt, elkezdett undorító lenni.  

Néhány nap után úgy éreztem minden szál ciginél, hogy szemben állok magammal. 

Egyik énem szívja a cigarettát, másik énem pedig alig tudja elviselni a szagát is. 

Igen, természetesen megfogalmaztam a magam mantráját, amit naponta többször 

elismételtem. Mivel megengedtem magamnak, hogy amikor akarok, újra rágyújtok, 

az egyetlen feltétel az volt, hogy előtte elmondom ezt a mantrát:   

“Gondolataimat eltölti a béke, nyugalom, kiegyensúlyozottság.  

Mosolygó nyugalomban terül el bennem a végtelen.  

Semmitől sem félek a múltban, jelenben, jövőben, gondolataim már nem irányítanak 

engem. Teljesen megszabadultam szokásomtól. Szabad vagyok, és az is maradok. 

Tudatalattim végtelen intelligenciája vezet, irányít és kormányoz minden utamon. 

Hittel, magabiztossággal, nyugalommal telve nézek szembe az új helyzetekkel. 

Elmémet a belső béke, szabadság, öröm tölti el.  

Megbocsátok magamnak, és bocsánatot nyerek.  

Elmémben béke, harmónia és önbizalom uralkodik." 

Elviseled, ahogy az anya is elviseli a gyermekszülés görcseit, és fájdalmadból a 

szellem gyermeke születik. Tudatalattid a füstmentes létnek ad életet.   

A közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem volt „nikotin éhségem”. A szervezetem 

egyáltalán nem, csak a gondolatom kívánta a cigarettát. Az első napokban néha 

váratlanul ki akartam menni. Érdekes módon először a „ki kell mennem a teraszra” 

vágy jött, utána a rágyújtás vágya. Mire elmondtam a mantrámat, elmúlt ez a vágyam 

is.  



Ha Te is dohányzol, mondhatod, hogy könnyű nekem! Igen, könnyű, mert életem egy 

újabb fontos és meghatározó területén győzedelmeskedtem gondolataim uralma 

felett. Nem a cigarettával harcoltam, abból talán nem kerültem volna ki győztesen. 

Most pedig térjünk rá röviden az alkoholra. Ezzel nincs közvetlen kapcsolatom, csak 

közvetett. Ismerek olyan embereket, akik alkoholisták voltak, ma pedig már 

szabadok. 

Mi okozza az alkoholizmust?  

Az alkoholizmus valódi oka a negatív, romboló gondolkodás, mert „amiképpen az 

ember gondolkodik, olyan lészen ő maga is”.  

Kivétel nélkül minden alkoholistának mélységes kisebbségi érzése van, elégtelennek, 

legyőzöttnek érzi magát. Tele van frusztrációval, és mindehhez általában rengeteg 

mélyről fakadó gyűlölség társul. Számtalan ürügyet talál az ivásra, de a valódi ok 

saját gondolatvilágában található.   

Három varázslatos lépés, ami által egy kedves ismerősöm immár négy éve nem iszik 

alkoholt: 

Az első lépés: Helyezkedj el kényelmesen. Nyugodj meg. Csillapítsd le elméd 

kerekeit. Engedd át magadat az álmosságnak!  

Ebben a békés, elengedett, befogadásra alkalmas állapotban készülj fel a következő 

lépésre.                                                                                  

A második lépés: Válassz ki valamilyen egyszerű kifejezést, amit könnyen 

emlékezetedbe véshetsz, és egy mantra módjára ismételgesd.  

Használhatod ezt a mondatot: “Elnyertem a józanságot és a lelki békét, és hálás 

vagyok érte."  

Ahhoz, hogy ne kalandozzon el a figyelmed, hangosan ismételgesd, vagy csak 

imitáld a beszédet ajkaddal és nyelveddel, míg gondolatban a szöveget mondod.  

 

Mindez elősegíti, hogy szavaid elérjék tudatalattidat.  

Legalább öt percig végezd az elmondottakat! Mély érzelmi reakcióra számíthatsz.  

A harmadik lépés: Közvetlenül elalvás előtt képzeld magad elé valamelyik kedves 

barátodat. Tested ellazult, szemed lehunyva, békésen fekszel ágyadon. Barátod 

képzeletedben jelen van, és így szól: “Gratulálok!"  

Látod arcán a mosolyt, hallod a hangját. Gondolatban megérinted a kezét. Mindez 

életteli valóságként hat.  

A tökéletes szabadságot hordozza ez a szó: gratulálok. Újra és újra hallgasd meg 

ezt a szót, amíg meg nem kapod a kielégítő tudatalatti reakciót.   



Maradj kitartó!  

Ha lelki ajtódon a félelem dörömböl, ha aggodalom, kétely, nyugtalanság fogja el 

elmédet, akkor kell igazán kitartanod célod, látomásod mellett.  

Gondolj tudatalattid végtelen hatalmára, amelyet gondolkodásod és képzeleted 

segítségével hozhatsz létre, és meríts belőle bizalmat, hatalmat, bátorságot. Tarts ki, 

ne add fel, mígnem egyszer csak a valóságban is meghallod a hozzád tartozóktól az 

elismerést: „Gratulálok!”   

Tekintsük át még egyszer: 

 1.  A probléma magában hordozza megoldását. Minden kérdésben benne rejlik a 

válasz is. A végtelen intelligencia válaszol neked, ha hittel és bizalommal fordulsz 

hozzá.  

2. Tudatalattid alapvető funkciója a szokás. Mi sem bizonyítja jobban a tudatalatti 

bámulatos hatalmát, mint az az erő, amelyet a szokások kifejtenek mindennapi 

életedben. A szokások teremtménye vagy. Mindannyian a szokásaink teremtménye 

vagyunk. 

3.  A szokások mintáját azzal alakítod ki tudatalattidban, hogy egy-egy gondolatot és 

cselekedetet újra és újra elismételsz, mígnem kialakul a megfelelő vágány a 

tudatalattidban. Ekkor a szokás automatikussá válik. Így tanultál meg úszni, táncolni, 

gépelni, járni, autót vezetni stb. Így szoktál rá a cigarettára, alkoholra, vagy bári 

másra, amiről aztán nehéz „leszokni”. 

4.  Szabadságodban áll, hogy válassz. Jó és rossz szokást egyaránt választhatsz. Az 

imádkozás, vagy egy mantra jó szokássá válhat.  

5.  Ha tudatos elméddel kitartasz a lelki szemeid előtt megjelenített, hittel 

megerősített kép mellett, akkor tudatalattid megvalósítja elgondolásodat.  

6.  Sikered, eredményességed útjában egyetlen akadály áll: saját gondolatod vagy 

lelki képzeted.  

7.  Ha figyelmed elkalandozik, tereld vissza: elmélkedj a célodról. Tedd ezt 

szokásoddá! Ezt nevezik az elme fegyelmezésének.  

8. Tudatos elméd a felvevőgép, tudatalattid pedig a fényérzékeny lemez, amelyre 

felveszed és rögzíted a képet.  

9.  Senkit sem követ más vészmadár, mint a félelem újra és újra elismételt gondolata. 

Törd meg a jóslatot: tudod, hogy bármibe fogsz, mindent az isteni rendnek 

megfelelően viszel véghez. Képzeld el a boldog végkifejletet, és támogasd 

képzeletedet bizakodással!  

10.  Új szokás kialakításánál először meggyőződéseddé kell válnia annak, hogy ez a 

szokás kívánatos. Ha erősebben kívánod feladni, mint folytatni rossz szokásodat, 

már ötvenegy százalékban meggyógyultál.  



11.  Mások kijelentései legfeljebb saját gondolataid és szellemi részvételed révén 

sérthetnek téged. Azonosulj céloddal: a békével, harmóniával, boldogsággal.  

12.  Az alkoholizálás öntudatlan menekülési vágyat takar. Az alkoholizmus oka a 

negatív, romboló gondolkodás. A gyógyulás nyitja a szabadságról, józanságról, 

tökélyről folytatott gondolkodás, valamint a siker izgalmának és örömének átérzése.  

13. Többen azért maradnak alkoholisták, mert nem hajlandók elismerni, hogy 

azok.  

14.  A tudatalatti törvénye, amely rabságban tartott, és gátolta szabad cselekvésedet, 

szabadságot és boldogságot hoz neked. Mindez csupán attól függ, hogyan 

alkalmazod a törvényt.  

15.  Képzeleted vezetett az italhoz, hadd vezessen most a szabadsághoz: képzeld el 

magadat szabadnak.  

16.  Az alkoholizmus valódi oka a negatív, romboló gondolkodás. Amint szívében 

(tudatalattijában) gondolkodik az ember, olyanná válik.                                                                              

17.  Ha a félelem dörömböl elméd ajtaján, az Istenbe és minden jó dolgokba vetett 

hitedre bízd, hogy ajtót nyisson.   

19. Tudatalattiddal, gondolkodásod megváltoztatásával elűzheted a félelmet!   

20. Szuggesztió révén a tudatalatti kezelhető és ellenőrizhető. Ha elmédet elcsitítod, 

és lazítasz, tudatos gondolataid a tudatalattiba süllyednek.  

21. A tökéletes szabadságot hordozza ez a szó: gratulálok. Újra és újra lásd magad 

előtt, ahogy mindenki gratulál neked, amíg meg nem kapod a kielégítő tudatalatti 

reakciót.   

 

 

*** 
 

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 az 

 

 

Északi korona – Corona Borealis csillagkép adja meg: 

Örökkévaló tudás, és bölcsesség 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Itt az idő, hogy figyelmedet a valódi szellemi igazságok, és a halhatatlan tudás felé 

fordítsd. 

Ez a csillagkártya arra int, hogy mindenképpen tegyél lépéseket a magasabb rendű 

„Isteni tudás” megszerzése felé! Meditálj! Hangolódj rá az Északi korona 7 

csillagának erejére. Fogadj be új igazságokat, érts meg magasabb szintű 

rendezőelveket, amelyek alapján tisztábban, és jobban látod az életed. 

Keresd meg a neked szóló bölcsességet. Ez idő tájt érdemes tanulmányozni 

valamilyen ősi, szent iratot, vagy elolvasni egy jó könyvet, amit már régen halogattál.  



A tanítás bárhonnan érkezhet hozzád, légy tehát nyitott! Jöhet egy gondolaton, 

érzésen keresztül, elhozhatja egy baráti beszélgetés, vagy egy újságcikk is. Keresd a 

kincset, ami rád vár! 

 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy a fejlődést a fokozatosság törvénye irányítja. 

Elég mindig a következő lépést megérteni, a következő szintre eljutni.   

2. Emlékezz rá: Mindent tudsz, csak fel kell elevenítened magadban a 

bölcsességeket. 

3. Tudnod kell: Amit megértesz, az neked szól! Más embernek valószínűleg 

nem jelenti ugyanazt. Ahelyett, hogy rá erőszakolnád a megértett 

gondolatokat, hagyd meg neki a maga útját! 

 

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 


