
 

Önismereti tréning 

58. 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.  

 

*** 

 

Szeretet, vagy félelem? 

Kétféle érzés létezik: a szeretet és a félelem. Minden más érzés ebbe a kettőbe 

sorolható. Mivel érzéseid alapján beszélsz, cselekszel, ezért bármikor bármit teszel, 

vagy mondasz, mielőtt megtennéd, kimondanád, kérdezd meg magadtól:  

- A szeretet vezérel ebben a pillanatban, vagy a félelem? 

- Amit most gondolok, mondani, vagy tenni készülök, az a békét növeli bennem, vagy 

a zaklatottságot? 

 



A félelem hajlamos arra, hogy a szeretet álruhájába bújva tegye tönkre az életünket. 

Amikor aggódsz valakiért, azt mondod, szeretetből teszed, pedig ezt az érzést is a 

félelem generálja.  

A Biblia ezt írja: "A szeretetben nincs félelem, mert a tökéletes szeretet elűzi a 

félelmet. Ha félünk, az azt jelenti, hogy nem tapasztaltuk meg a tökéletes szeretetet." 

 

Az ember legnagyobb ellenségének a félelmet tekintik. Félelem rejlik a kudarc, 

betegesség, rossz emberi kapcsolatok mögött. Emberek milliói félnek a múlttól, a 

jövőtől, az öregségtől, a betegségtől, a haláltól. Félnek, hogy elhagyják őket, félnek, 

hogy nem tetszenek, nem elég szépek, nem elég jók, nem felelnek meg, nem tudják 

megcsinálni, nem érik el …. és mindig félnek valamitől.  

Ráadásul olyan valamitől félnek, aminek semmi realitása, hiszen most, ebben a 

pillanatban nincs mitől félni.   

Észrevetted már, hogy akkor, amikor benne voltál egy igazán komoly, esetleg 

veszélyes helyzetbe, nem jutott eszedbe a félelem?  Tudatalattid az igazán 

veszélyes helyzetekben átveszi az irányítást, hiszen ha az irreális félelmeddel lennél 

elfoglalva, nem tudnál cselekedni.  

Gondold akkor végig! Van- e valami, amitől félni kellene?  

A félelem nem más, mint elméd egy gondolata, tehát saját gondolatodtól rettegsz. A 

kicsi gyermek megbénulhat a rémülettől, amikor azzal ijesztgetik, hogy mumus van 

az ágya alatt, aki el fogja vinni. Amikor lámpát gyújtunk, és megmutatjuk neki, hogy 

nincs ott semmi, a gyermek megszabadul félelmétől. Az elméjében létező félelem 

ugyanolyan valóságos volt, mintha tényleg ott lett volna a mumus az ágy alatt. 

Meggyógyították őt: eltávolították az elméjébe táplált hamis gondolatot. Félelmének 

tárgya nem létezik. Már tudja, hogy senki nincs az ágya alatt. 

A te eseted is ilyen: legtöbb félelmed alaptalan. Gonosz árnyékok gyülekezete 

csupán, de ezeknek az árnyaknak nincs semmi realitásuk.   

Tudatalattid kívánságként érzékeli félelmedet, és azon dolgozik, hogy megvalósítsa 

őket, és élményedként, tapasztalatodként nyilvánuljanak meg.  

Félelem valamitől. Azt mondják, a legfélelmetesebb dolog a világon a „valami”. 

Valami, aminek nincs neve, valami, amiről nem tudunk semmit. Tedd meg, járj utána, 

nézd meg, próbáld ki azt amitől félsz, és félelmed örökre elszáll!  Ha magabiztosan 

kijelented, hogy úrrá leszel félelmeiden, ha tudatos elmédben egyértelmű 

elhatározásra jutsz, akkor felszabadítod tudatalattid hatalmát, amely gondolatod 

természetének megfelelően árad majd feléd.    

Félelem a kudarctól. Ha vizsgáztál már, bizonyára te is tapasztaltad, hogy – 

bármennyire szorgalmasan tanultál, a vizsga napján úgy érezted, semmit nem tudsz. 



Ez azért van, mert a vizsga reggelére annyira a tetőre hág a kudarctól való félelem 

energiája, hogy minden egyebet elűz a gondolatainkból.  

Ha netalán valóban kudarcot vall az illető, az egyedül azért van, mert már napokkal a 

vizsga előtt aggódik és retteg. Negatív gondolatai félelemmel töltődnek. A tudatalatti 

megvalósítja a félelem hatalmas érzésébe burkolt gondolatokat. Más szavakkal, az 

ilyen ember azt kívánja tudatalattijától, hogy gondoskodjék számára a kudarcról.  

Meg is kapja, minden alkalommal. A vizsga napján tapasztalnia kell, hogy erőt vesz 

rajta a pszichológiai körökben szuggesztív amnéziának nevezett állapot.   

Félelem a víztől, hegyektől, bezárt szobától  

Rengeteg ember fél belépni a liftbe, nem mernek hegyet mászni vagy éppen úszni. 

Könnyen elképzelhető, hogy valakinek kellemetlen fiatalkori élményei fűződnek a 

vízhez, például belelökték, mielőtt megtanult volna úszni. Lehet, hogy egyszer 

bennrekedt egy elromlott liftben, és az élmény következtében fél a zárt helyektől.  

Olyan is van, amikor nem emlékszünk, hogy valaha történt volna kellemetlen eset a 

félelműnk tárgyát illetően. Ilyenkor érdemes visszamenni csecsemőkorba, sőt 

gyakran a magzati korba is, mivel sok esetben félelmünk onnan származik. Semmi 

nem történik ok nélkül, így a félelmünk is származik valahonnan. Amikor végképp 

nem találjuk jelen életünk körülményei között, akár előző életeinkbe is 

betekinthetünk, ha fontosnak tartjuk. 

Duna partján nőttem fel, nyáron sokat jártunk a folyóhoz. Ettől függetlenül szinte 

pánikszerű félelmem volt a nagy víztől. Úszni sem tanultam meg, így nem is jártam 

strandra, uszodába. Nem derítettem ki, honnan származott a félelmem, ez mellékes 

volt számomra. Viszont 46 éves koromban kezembe került egy szórólap, amin 

úszásoktatást hirdettek, felnőtteknek.  

Minden félelmemet félre téve jelentkeztem rá. Elhatároztam, hogy úrrá leszek a 

félelmeimen, hiszen én vagyok az erősebb! Mivel a tanfolyam indulásáig még több, 

mint egy hetem volt, lelkileg, szellemileg is felkészültem arra, hogy úszni fogok. Nem 

tévedés! Nem a tanfolyamra készültem, hanem arra, hogy úszni fogok. Láttam 

magam előtt, ahogy örömmel úszok, sőt még a vele járó jó érzést is átéreztem. 

Pontosan ezt tettem, és úrrá lettem a vízen. Mire oda kerültem, mintha elfújták volna  

a félelmemet. Én magam sem értettem, hogy miért kellett hosszú évtizedekig 

mellőzöm az úszást.  

Ne engedd, hogy a félelem legyen az úr! Ne engedd, hogy a félelem irányítsa az 

életedet! Ne feledd, te vagy az erősebb. Miután gondolataimban új hozzáállást 

alakítottam ki, tudatalattim mindenható hatalma ennek megfelelően reagált: erőt, 

hitet, bizalmat adott, és képessé tett rá, hogy leküzdjem félelmemet. Az már csak 

külön ajándék, hogy a végén jól eső sikerélménnyel lettem gazdagabb. 



Tegyük fel, hogy félsz a víztől, a sziklamászástól, egy interjútól, egy meghallgatástól 

vagy a zárt helyiségektől. Ha az úszástól félsz, mától minden nap három-négy 

alkalommal öt-tíz percet töltsél azzal, hogy elképzeled magadat, amint úszol. 

Elmédben tényleg úszol.  

Szellemileg a vízbe vetítetted magad. Bőrödön érzed a víz hűvösségét, karjaid, 

lábaid mozognak. Mindez eleven és valóságos, és emellett az elme örömteli játéka 

is. Nem puszta álmodozás, hiszen tudod: tudatalattid előhívja mindazt, amit 

képzeletedben átélsz. Ez a tudatalatti törvénye.  

Ugyanezt az eljárást alkalmazhatod akkor is, ha a hegyektől vagy a magasságtól 

félsz. Képzeld el, hogy sziklát mászol, érezd át realitását, élvezd a tájképet, és 

mialatt mindezt képzeletedben végzed, tudd, hogy a fizikai valóságban is könnyedén, 

erőlködés nélkül elvégezheted ugyanezt.   

Normális és abnormális félelem  

Mindössze kétféle félelem születik együtt az emberrel: a leeséstől és a zajtól való 

félelem.  

Ezt a „riasztórendszert” az önfenntartás eszközeként kapjuk a természettől. A 

normális félelem jó dolog. Hallod, hogy autó közeleg az úton, félreállsz, hogy el ne 

üssön és életben maradj. Az elgázolás futó félelmét leküzdi a cselekvés. Összes 

többi félelmedet szülőktől, rokonoktól, tanároktól és mindazoktól tanultad, akik életed 

korai éveiben befolyást gyakoroltak rád.   

Abnormális félelem  

Abnormális félelem akkor lép fel, ha az ember hagyja, hogy a képzelete magával 

ragadja. Vannak emberek, akik attól félnek, hogy valami rettenetes dolog történik 

velük, vagy gyermekeikkel, és iszonyatos katasztrófa áldozataivá válnak. Ha 

járványról vagy valami ritka betegségről olvasnak, állandó félelemben élnek, hátha ő, 

vagy gyermeke is elkapja. Többen egyenesen azt képzelik, hogy már el is kapta. 

Mindez abnormális félelem.   

Az abnormális félelem meggyógyítása  

Ha neked is van abnormális félelmed, akkor gondolatvilágodat helyezd át az 

ellenkező oldalra. Ha kitartasz a félelem energiája mellett, azzal nem egyszerű 

stagnálásra, hanem fizikai és szellemi szétesésre is ítéled magad. Amikor a félelem 

megjelenik, vele együtt azonnal megérkezik a vágy is bármi iránt, ami ellenkezik a 

rettegett dologgal.  

Összpontosítsd figyelmedet az azonnal megjelenő vágyra. Merülj el benne, 

hagyd, hogy lekösse figyelmedet, hiszen tudod, hogy a tudatalatti mindig megteremti 

vágyad tárgyát. Ez a hozzáállás bizalmat ad, és javítja a hangulatodat. Tudatalattid 



végtelen hatalma a te érdekedben tevékenykedik, és sohasem téved. A tiéd tehát 

a béke és a bizonyosság.   

Vizsgáld meg félelmeidet!  Ne félj a mumustól az ágyad alatt! Nincs mumus. Az csak 

egy tévhit, ami az elmédben lakozik. Semmiféle valóság alapja nincsen. Legjobb, ha 

szemügyre veszed félelmed tárgyát, mindig jól megnézed őket. Ellenállsz nekik, 

egyenesen a szemükbe nézel, mire ők elhalványodnak, és semmivé foszlanak.   

Volt egy ismerősöm, akinek képzettségének megfelelő munkahelye, kielégítő fizetése 

volt. Bár a cégtől – ahol dolgozott – rendszeres időközönként bocsátottak el 

embereket, semmi nem indokolta, hogy ismerősömet elbocsássák, Ő azonban 

folyamatosan aggódott.  

A félelemtől már gyomorgörccsel ment reggel munkába, és ez így telt hosszú időn 

keresztül. Mindig azt képzelte, kudarcot vall, elront valamit, és elveszíti a 

munkahelyét ő is. Félelmének tárgya kizárólag saját fejében létezett, morbid 

aggodalom, beteges félelem formájában.  

Élénk képzelőereje segítségével részletesen dramatizálta állása elvesztését, 

valahányszor főnöke megjelent a láthatáron, szinte hallotta a hangját, ahogy mondja: 

nézzen másik állás után!  Persze nem történt meg, míg ismerősöm végül ideges, sőt 

neurotikus lett. Már utálta a főnökét, párbeszédek zajlottak a fejében, és persze 

ennek eredményeként, amikor valós dolgot kellett megbeszélniük, akkor is ennek 

megfelelően reagált. Képzelgése egészen az „éhen halunk” és a „híd alá 

költözhetünk” részletes ecseteléséig terjedt mindenkivel szemben, akivel 

beszélgetésbe elegyedett. Nem értette meg, mennyi problémát zúdíthat saját 

magára, ha nem hagyja abba. 

Végül az állandó félelme miatt hibát hibára halmozott, mire felkérték, hogy távozzon 

állásából. Gyakorlatilag önmagát bocsátotta el. Állandósult negatív fantaziálása és 

tudatalattijára árasztott félelmi szuggesztiói tudatalattiját a megfelelő válasz 

megadására késztették.  

Tudatalattija ennek megfelelően hibák elkövetésére és ostoba döntések 

meghozatalára késztette őt, amelynek eredményeképpen kudarcot vallott. 

Meggyőződésem, hogy sose került volna sor elbocsátására, ha sikerült volna 

gondolkodását azonnal az ellenkező oldalra helyeznie.   

 

Heteken át a tudatalattiról olvashattál, ismered hát annak csodáit, funkcióit és 

működését! Sajátítsd el a különböző, ismertetett technikákat, sőt már ki is 

dolgozhatsz magadnak egyet - egyet minden helyzetre. Állítsd őket máris 

szolgálatodba! Tudatalattid válaszol, és te minden félelmedtől megszabadulsz.  

 



Ismételjük át a lényeget: 

 1.  Tedd meg, amitől rettegsz, és bizonyosan elpusztul félelmed! Mondd magadnak, 

és gondold is komolyan: “Úrrá leszek félelmemen" - és úgy is történik.  

2.  A félelem nem más, mint elméd egy negatív gondolata. Helyettesítsd valamilyen 

építő gondolattal. Milliókat ölt meg a félelem. A bizalom erősebb a félelemnél. Semmi 

sem erősebb, mint az Istenbe és a jóba vetett hit.  

3. A félelem az ember legnagyobb ellensége. Ez rejlik a kudarcok, betegségek, rossz 

emberi kapcsolatok mögött. A szeretet kiirtja a félelmet. A szeretet nem más, mint az 

élet jó dolgaihoz való érzelmi kötődés. Szeresd a becsületességet, tisztességet, 

igazságot, jóakaratot, sikert. A jó iránti boldog várakozás állapotában élj, és minden 

esetben a legjobbakra számíthatsz.  

4.  A félelem szuggesztióit az ellenkezőjükkel ellensúlyozd, például így: “Szükség van 

arra, amit csinálok. Nyugodt, derűs, magabiztos és higgadt vagyok."  Jutalmad nem 

marad el. 

5.  Az írásos és szóbeli vizsgákon fellépő „amnézia” mögött a félelem rejlik. 

Leküzdheted, ha gyakorta kijelented: “Tökéletesen emlékszem mindenre, amit 

tudnom kell", vagy elképzeled tanárodat, barátodat, családtagodat, amint gratulál a 

sikeres vizsgádhoz. Tarts ki, és győzni fogsz!  

6.  Ha félsz a víztől, ússz benne. Képzeld el, amint szabadon, vidáman úszol. 

Szellemileg vetítsd magadat a vízbe! Érezd a hűvösségét, érezd az úszás izgalmát, 

amint átszeled a medencét. Legyen mindez eleven! Mivel szubjektíve ezt tetted, 

tudatalattid késztetni fog rá, hogy a valóságban is ezt tedd, és meghódítsd a vizet. Ez 

elméd törvénye.  

7.  Ha félsz a zárt helyektől, például a lifttől, előadótermektől stb., akkor 

képzeletedben utazz a liftben, és áldd meg minden alkatrészét és funkcióját. Magad 

is meglepődsz majd, milyen gyorsan oszlik el félelmed.  

8.  Mindössze kétféle félelem születik veled: a leeséstől és a zajtól való félelem. Az 

összes többit később szerezted. Szabadulj meg tőlük!  

9. A normális félelem jó dolog, mert megóv a balesettől. Az abnormális félelem 

nagyon rossz, romboló dolog.  

10. Ha állandóan elmerülsz félelmed gondolataiban, akkor abnormális félelmet, 

megszállottságot, komplexusokat alakítasz ki magadban. Ha folyton félsz valamitől, 

pánikba, tartós rettegésbe kergeted magad.                    

11. Ha tudod, hogy tudatalattid hatalma révén megváltoztathatod a körülményeidet, 

és szíved legmélyebb vágyát is teljesítheted, akkor leküzdheted abnormális 

félelmedet. Fordítsd azonnal figyelmedet arra a vágyra, amelyik ellenkezik félelmed 

tárgyával. Ez a szeretet, amely elűzi a félelmet.                                     



12.  Ha félsz a kudarctól, akkor a sikerre koncentrálj! Ha betegségtől félsz, tökéletes 

egészséged örömén elmélkedj. Ha balesettől tartasz, meditálj az isteni 

iránymutatáson és védelmen. Ha a haláltól félsz, lelked örök életére figyelj! Isten az 

Élet, és ez a te életed is.                                                                                

13.  A félelemre a helyettesítés törvénye adja meg a választ. Amitől félsz, annak 

megoldása vágyaidban rejlik. Ha beteg vagy, egészségre vágysz. Ha félelmed 

börtönében élsz, szabadságot áhítozol. A legjobbra számíts! Koncentráld 

gondolataidat a jóra! Sose feledd, hogy tudatalattid mindig válaszol neked, és sosem 

téved!  

14. Félelmed tárgya kizárólag a te negatív gondolatod formájában létezik. A 

gondolatok teremtő erejűek. Jóra számíts, és jó fog bekövetkezni.  

15.  Vedd szemügyre félelmeidet; tartsd őket a józan mérlegelés fényébe! Tanulj meg 

félelmeid szeme közé nevetni! Ez a legjobb orvosság. 

16.  Semmi sem háborgathat téged, csak saját gondolataid. Mások szuggesztiójának, 

kijelentéseinek, fenyegetéseinek semmiféle hatalmuk sincs. Benned van a hatalom, s 

ha gondolataidat mindarra összpontosítod, ami jó, akkor Isten hatalma a 

gondolataiddal lesz.  

17. Csak egy teremtő hatalom van, és Ő harmonikusan cselekszik. Nincs benne 

széthúzás és veszekedés. Forrása a szeretet. Ezért támogatja Isten hatalma a jóra 

irányuló gondolataidat.   

 

*** 
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 

 

 

 

Szextáns csillagkép – Sextans adja meg 

Figyelj az égi üzenetre! 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Tekints az égre, mert a csillagerők, és a sorsalakító energiák megmutatják utadat! 

A szextáns a hajósok kézi műszere, amit a csillagos égre hangolva, megállapítják a 

helyes haladási irányt. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy keresd mega helyes 

haladási irányt, a saját szextánsodat. Keresd meg azt a vezérlő csillagot, amit 

követhetsz. Azt a vágyat kövesd, ami boldoggá tesz.  

Figyelj a környezetedben látható jelekre, ezek mutatják majd meg haladási irányodat. 

Másrészt ellenőrizd asztrológiai képletedben, hogy milyen időszakodban vagy éppen! 

Ellenőrizd, merre halad a sorsod.  

Ha eddig nem tetted, keress egy hozzáértő szakembert, aki elkészíti személyes 

képleted, és elmagyarázza, melyik életterületedre kell nagyobb figyelmet fordítanod a 

jelenedben.  

 



Közben három dologra figyelj:  

1. Légy tudatában annak, hogy meghatározott sorsfeladattal jöttél ide a Földre, 

és ez a sorsfeladat megismerhető az asztrológián keresztül.  

2. Emlékezz rá: a bölcs a csillagok felett áll, tehát akármit is olvasol ki az égről, 

te magad alakítod a sorsod alakulását a mindennapok döntéseivel. 

3. Ügyelj arra, hogy megfelelően kigondolt célod legyen, így a folyamatosan 

kiáradó, teremtő energiáid jó irányba hatnak majd.  

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 


