
 

 

 

Önismereti tréning 

59. 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.  

 

***   

Az örök fiatalság a lélek kortalansága 

Tudatalattink kortalan, időtlen, és végtelen, sosem öregszik meg. Tudatalattink része 

a végtelenség szellemi erőinek, a Végtelen Intelligenciának, vagy úgy is mondhatjuk, 

hogy Isten egyetemes elméjének, ami sohasem született, és sohasem hal meg. Lelki 

tényezők, lelki hatalmak vonatkozásában soha, senki sem mondhatja, hogy kifáradt, 

vagy megöregedett.  



Türelem, kedvesség, igazságszeretet, alázat, jóakarat, béke, harmónia, feltétel 

nélküli szeretet: mindez olyan adottság, amely sohasem öregszik. Gerjeszd, növeld, 

erősítsd magadban szüntelenül ezeket a minőségeket, és lelkiekben állandóan fiatal 

maradsz.  

Tudós orvosok megállapították, hogy nem annyira az idő múlása, mint inkább az 

élettől való félelem a felelős az elménket és testünket sújtó káros öregedési 

hatásokért, és azt is kifejtették, hogy a korai öregedés mögött az idő okozta 

károktól való neurotikus félelem állhat.  

Hogy mást ne is említsek, nézzük meg a reklámokat! Ahol sokat TV-znek, ott 

folyamatosan programozva van az elme – sokszor már csecsemőkortól! – arra, hogy 

micsoda szörnyűség vár a pld. a lányokra amikor felnőnek (azok a bizonyos nehéz 

napok), de ez nem elég, közben már a borzalmas változókortól is rettegni kell, a 

férfiak prosztata problémáiról nem is beszélve. Aztán itt vannak a reumatikus, ízületi 

elváltozások, itt – ott meszesedések, szellemi leépülés, amelyek egyesek szerint a 

korral járnak.  

Ez pedig nem így van!  

Az öregkor önmagában nem rombolja szét a test és a szellem kreatív hatalmát!   

A Kristálygyógyítás.hu honlapon keresztül nagyon sok olyan olvasónkkal vagyok 

levelező kapcsolatban, akiről csak a levelezésünkben derült ki, hogy bőven túl 

vannak a 85 éven, van aki a 90-en is. Egyik tanulóm 87 éves volt, amikor elvégezte a 

Kristálygyógyítás tanfolyamot, és most is itt van köztetek, és Ő is ezeket a sorokat 

olvassa, amit Te. Még mindig tanul, hogy együtt haladhasson a változással.  

Hogy mi a titka? Hozzájárult, hogy néhány sort írjak róla. 

Ismerve a történelmet -, fiatal korában sok mindenen mehetett keresztül. Erről csak 

annyit írt, hogy Istennek bizonyára megvolt a célja vele, hogy abban a korban 

született, Ő pedig ezt elfogadta. Bár paraszt lány volt, Ő is városra vágyódott, ezért 

fiatal korától gyárban dolgozott, mégpedig 55 éves korában való nyugdíjazásáig 

ugyanabban a gyárban. 

3 gyermeket szült és nevelt fel a férjével akkor, amikor még nem volt semmiféle 

könnyítés a kisgyermekes anyukáknak. Sem Gyes, sem egyéb juttatás, hogy otthon 

maradhatott volna egy rövid ideig. Egyetlen „könnyítés” a gyári bölcsőde és óvoda 

volt. Legidősebb gyermekével egy időben végezte – munka mellett – az esti 

gimnáziumot, és együtt érettségizett gyermekével. 

Nyugdíjas korától a mai napig kis kertecskéjében termeli meg a saját zöldségét, 

gyümölcsét, süt, főz, takarít, olvas és keresztrejtvényt fejt. Unokája 2000-ben, 70. 

születésnapján meglepte egy számítógéppel, és meg is tanította a kezelésére.  Azóta 

pedig folyamatosan tanul, hiszen az internet ezt a szabadságot is megadta neki. 

Nem mondja sohasem, hogy neki már minek tanulni. Teljes hittel tudja, hogy amit 

megtanul, attól valóban többe lesz, mert az nem veszik el testének elmúlásával. 



Ami végigkísérte egész életén, az az Isten hite volt, ami akkor sem csökkent, amikor 

ezt nem nézték jó szemmel. Naponta imádkozik, és naponta hálás mindenért. 

Szeretetben él, szeretetet ad, és kap mindenhonnan.  Azt írja, egész életén át érezte 

Isten jelenlétét, segítségét. Mindig, mindent megkapott a megfelelő időben. Soha 

nem félt, és soha nem elégedetlenkedett. Nincs semmiféle betegsége, amire 

gyógyszert kellene szedni, gyógyteákat iszogat, mégpedig „Gyuri bácsi” kertjéből. 

Meggyőződése, hogy az idős kor a bölcsesség hajnala. 

Hát ennyi a titka ☺  

Tehát még egyszer: 

Az öregkor önmagában nem rombolja szét a test és a szellem kreatív hatalmát!   

 

Vannak azonban olyan emberek, akiknek előrelátása csak a nyugdíjas korig terjed, 

azután már semmit sem várnak az élettől. Gondolataikban megöregednek, és 

tudatalattijuk ennek megfelelően előállítja a megrögzött gondolataiknak tényszerű 

bizonyítékait.   

Sajnos rengetegen rettegnek attól, amit “öregségnek" hívnak, félnek a végtől, az 

elpusztulástól, amely valójában azt jelenti, hogy félnek az élettől. Pedig az élet 

végtelen. A magas életkor nem az évek röpülését, hanem valóban a bölcsesség 

hajnalát jelenti.  

A bölcsesség nem más, mint tudatalattid óriási lelki hatalmának felismerése és a 

teljes és boldog élet megvalósítása érdekében való alkalmazása. Egyszer és 

mindenkorra verd ki a fejedből, hogy a 65, 75 vagy 85 éves életkor azonos a magad 

vagy bárki más életének végével.  

A valóságban ez a diadalmas, gyümölcsöző, aktív és a lehető legtermékenyebb 

életmód kezdete lehet, amely minden korábbit felülmúlhat. Hidd ezt, várd el ezt, 

és tudatalattid gondoskodik róla, hogy át is éld.   

Az öregkor semmi tragikus dolgot nem jelent. Amit jobb híján öregedési folyamatnak 

nevezünk, az a valóságban változást jelent. Örömteli, boldog várakozás illeti meg, 

hiszen az emberi élet minden szakasza egy-egy lépést jelent előre a végtelen úton.  

Az ember képességei meghaladják teste adottságait. Érzékei túlmutatnak öt 

érzékszervének lehetőségein. Tudósok legújabban egyértelmű, vitathatatlan 

bizonyítékokra bukkannak, amelyek szerint valami, ami az emberben tudattal bír, el 

tudja hagyni a testet, és mérföldek ezreit megtéve lát, hall, érez, és ottani emberekkel 

beszélget, holott a teste el sem mozdul fekvőhelyéről.  

Az ember élete lelki élet és örökkévaló. Sosem kell megöregednie, hiszen az Élet, 

azaz Isten, sohasem öregszik meg. A Biblia szerint Isten az Élet. Az Élet önmegújító, 

örökkévaló, elpusztíthatatlan és minden ember realitása.   



Lenyűgöző az Angliában és az Egyesült Államokban működő szociológiai 

kutatóintézetek által összegyűjtött bizonyítékok tömege. Akármelyik nagyvárosi 

könyvtárban megtalálod  a Pszichikai Kutatások Társaságának Közleményeinek 

köteteit, amelyekben neves tudósok tapasztalatait olvashatod az úgynevezett halál 

túléléséről.  

Egy tanmese szerint egy asszony megkérdezte Edisontól, az elektromosság 

varázslójától: - Mr. Edison, mi az az elektromosság? - Asszonyom - hangzott a 

válasz -, elektromosság van. Használjuk! Az elektromosság az a név, amellyel 

valamilyen láthatatlan hatalmat jelölünk, amit nem értünk teljesen, de aminek az 

elveiről és használatáról lehetőleg mindent megtanulunk, és számtalan módon 

hasznosítjuk. A tudós nem láthatja saját szemével az elektront, de elfogadja 

létezését tudományos tényként, mivel ez az egyetlen következtetés, amely 

összeegyeztethető a többi kísérleti tapasztalattal.  

Az életet nem láthatjuk. Mégis tudjuk, hogy élünk. Az élet van, és azért vagyunk a 

Földön, hogy kifejezzük minden szépségét és diadalmasságát.   

Emlékezz vissza, egy évvel ezelőtt, a sorozat elején szó volt arról, hogy a fejlettségi 

szintünknél alacsonyabb szinteket értjük, elfogadjuk, elhisszük, míg a magasabb 

szinteket nem tudjuk elképzelni sem. Emlékezz a papírlapra rajzolt emberkédre, aki 

csak két dimenzióban látja a világot.  

Most mi is itt tartunk! Ha követted a sorozatot, megismerkedhettél sok olyan 

tényezővel, amelyek befolyásolják az életünket. Inkább azt mondanám, hogy 

befolyásolják jelen földi életünket. Hogy mi van tovább, azt nem tudhatjuk pontosan, 

csak találgathatunk.   

Az élet soha nem áll meg, még "halálunk" után sem. A lélek tovább él, halhatatlan, s 

hogy hova kerül, azt önmaga dönti el, mégpedig érzelmeivel, gondolataival, 

hitvilágával, vagy történetesen az ego vezetésével. Jobb esetben itt a földön az 

öregedést leszámítva mindig tanulunk, és érettebbek leszünk, vagy bölcsebbek is 

mely összekapcsolódik a szeretettel!  

Képesek vagyunk fejlődni? Képesek vagyunk szeretni, megbocsájtani, szívvel élni? 

Halálunk után is tanulnunk kell, fejlődnünk, ami soha nem áll meg, nincs olyan, hogy 

mindent tudok és értek, az elmémmel. Amikor tanultunk, fejlődtünk, léphetünk egy 

szintet az isteni világ felé még szebb és szeretettelibb világokba. 

A közelmúltban láttam ezzel kapcsolatban két filmet a youtubeon. Évekkel ezelőtt 

már láttam mindkettőt, most pedig, hogy erről írok, újra megkerestem és én is 

megnéztem. Emlékszem, akkor régen annyira horrornak tűnt az eleje, hogy többszöri 

nekifutásból tudtam csak tovább jutni az első 15 percen. Ezért arra biztatlak, hogy ne 

add fel!  



A film – bár a szó szoros értelmében nem megtörtént esetet dolgoz fel -, története két 

médium által létrehozott közvetítésen keresztül jutott el a nyilvánossághoz . Néhány 

mondat róla: 

Chico Xavier - korunk legnagyobb brazil médiuma - már nincs fizikai testben, de 

Braziliában ma is igen nagy népszerűségnek és szeretetnek örvend. Jó néhány 

könyvét filmesítették meg, nálunk három látható, magyar felirattal.  

Az első: Az otthonunk  címmel Andre Luiz történetét meséli el, aki ezt a könyvét 

sugallta. 1959-ben Andre Luiz eltávozott orvos saját haláláról és a halálát követő 

időszakról diktált egy időpontban Chiconak és a tőle 800 km távolságban élő Waldo 

Vieirának úgy, hogy egy fejezetet Chiconak, a másikat Waldonak diktálta , mégpedig 

anélkül, hogy az egyik tudná, mit kap a másik.  

Chico Xavier utasítást kapott, hogy lépjen kapcsolatba Waldo Vieirával, és illessze 

össze egy egésszé a fejezeteket. Andre Luiz összesen 16 könyvet diktált. 

A youtubeon látható három film igen elgondolkodtató az élet utáni létezésről. Bár 

megszámozva nincsenek, érdemes az alábbi sorrend szerint megnézni: 

Az otthonunk https://www.youtube.com/watch?v=XIpl8q26xDI 

Andre Luiz orvos életének utolsó, és az eltávozás utáni időszak addig az 

időpontig, míg elkezdte tudatni a világgal, hogy van élet a halál után is. 

 

És az élet megy tovább https://www.youtube.com/watch?v=TDu2pAgxqDA 

Ebben a filmben már elsősorban az ujjászületésről van szó, megtudhatjuk, 

hogy miért éppen abba a családba születik valaki, és mit kell ott 

megtapasztalnia. 

 

Levelek a túlvilágról (eredeti címe Chico Xavier édesanyái) 

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/levelek-a-tulvilagrol-

1wsynVEeMWbzrEbX 

Ezt a filmet pedig főképp azoknak ajánlom, akik nehezen tudták vagy tudják 

feldolgozni barátaik, családtagjaik elvesztését. 

Senkire nem szabad rábeszélni, hogy az élet nem ér véget a fizikai test halálával, de 

dőreség lenne azt gondolni, hogy a születés, serdülőkor, fiatalság, érett kor, öregkor 

földhözragadt ciklusával el is mondtunk mindent az életről. Ennek így nem lenne 

semmi értelme, sem logikája. Aki így gondolja, az ilyen embernek nincs támasza, 

nincs reménye, nincs látomása, az ilyen ember számára semmit sem jelent az élet.  

Az effajta hit a táptalaja a frusztrációnak, stagnálásnak, cinizmusnak, valamint a 

neurózisra és mindenféle szellemi rendellenességre vezető reményvesztettségnek. 

Ha már képtelen vagy rá, hogy a fiatalkorodban megszokott fürgeséggel, és 

teherbírással végezd a dolgaidat, ha tested lelassult, lépteid vontatottan követik 

egymást, akkor jusson eszedbe: az élet folyton új ruhát ölt.  

https://www.youtube.com/watch?v=XIpl8q26xDI
https://www.youtube.com/watch?v=TDu2pAgxqDA
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/levelek-a-tulvilagrol-1wsynVEeMWbzrEbX
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/levelek-a-tulvilagrol-1wsynVEeMWbzrEbX


Amit az emberek halálnak neveznek, az csupán utazás az Élet másik dimenziójában 

épült új városba. Megértéssel és eleganciával kell fogadniuk azt, amit öregségnek 

nevezünk. A magas életkortól elválaszthatatlan a maga dicsősége, szépsége és 

bölcsessége. A béke, szeretet, öröm, szépség, boldogság, bölcsesség, jóakarat és 

megértés csupa olyan kvalitás, ami sose öregszik meg, és sose pusztul el.  Jellemed, 

szellemed minősége, hited, meggyőződésed sosem pusztul el.   

Mindenki annyi idős, és annyit ér, amennyinek tartja magát! 

Talán fiatal vagy még, de amikor már közel lesz a nyugdíj, ne hagyd abba a munkát 

ilyen gondolatokkal: “Visszavonulok. Megöregedtem, nekem már végem." Ez a 

stagnálást, a halált jelentené, és tényleg véged lenne. Van, aki már harmincévesen 

öreg, mások nyolcvanon túl is fiatalok. Az elme szövi a fonalakat, ő a tervező, az 

építész, a szobrász.  

Hallottam olyat, hogy egyes munkaadók jóformán becsapják az emberek orra előtt az 

ajtót, amikor megtudják, hogy a jelölt elmúlt negyvenéves. A munkaadó ilyen 

hozzáállását hidegnek, érzéketlennek, gonosznak, minden együttérzéstől és 

megértéstől mentesnek kell minősíteni. Kizárólagos szempontjuk a fiatalság: a 

jelöltnek 35 év alattinak kell lennie, hogy egyáltalán megfontolásra méltassák 

alkalmazását. Kétségtelen, hogy az ilyen gondolkodás mögött meghúzódó 

érvrendszer fölöttébb sekélyes.  

Ha a munkaadó érettebben gondolkodna, akkor belátná, hogy a jelölt nem életkorát 

vagy őszülő haját akarja áruba bocsátani, hanem az élet sűrűjében hosszú évek 

során szerzett tehetségét, tapasztalatait, bölcsességét. Ostoba, nevetséges dolog 

azt mondani valakinek, hogy alkalmatlan a munkára, mert elmúlt 40 éves. Ez 

ugyanannyi, mintha közölnénk vele: már csak a szemétdombra vagy a 

hulladéktárolóba való. Mihez kezdjen egy negyven fölötti ember? Ássa el a 

képességeit, rejtse tehetségét véka alá? 

Életkorodat kifejezetten nagyra kéne becsülnie minden szervezetnek, tekintettel 

mindarra a gyakorlatra, amire az évek során az aranyszabály, valamint a szeretet és 

jóakarat törvénye alkalmazásában szert tettél. Ősz hajadnak - ha egyáltalán ősz ☺ - 

a nagyobb bölcsesség, gyakorlat, mélyebb megértés jeleként kéne szolgálnia. 

Érzelmi és lelki érettséged bármely szervezet számára óriási áldás lehetne.  

Ismerek olyan hölgyet, aki kétségbeesetten erőlködik, hogy fiatal maradjon. Sajnos 

viselkedésével, öltözködésével túlzásokba esik, amit mindenki észrevesz, egyedül ő 

nem. Pedig emlékeznie kellene a nagy igazságra: „Mert ahogy az ember az ő 

szívében gondolkodik, olyan ő.”   

Sem a diéta, sem a testgyakorlás, sem a divat túlságos követése nem őrzik meg 

ennek a hölgynek a fiatalságát. Fontos lenne számára, hogy fölismerje: gondolkodási 

folyamataival összhangban öregszik meg vagy marad fiatal. Tudatalattinkat 



gondolataink kondicionálják. Ha gondolataid állandóan szép, nemes és jó dolgokon 

járnak, éveid valódi számától függetlenül fiatal maradsz.   

Rengetegen félnek az öregkortól, és bizonytalanok a jövőt illetően, mert éveik 

számának előrehaladtával testi és lelki leépülésre számítanak. Márpedig mindaz, 

amiben hisznek, és amit gondolnak, bekövetkezik.  

Akkor öregszel meg, ha érdeklődésedet veszted az élet iránt, ha már nem 

álmodozol, nem éhezel újabb igazságokra, és nem törsz újabb világok 

meghódítására. Ha elméd nyitott az új eszmék iránt, ha felemeled a függönyt, és 

beereszted a napfényt, az élet és a világegyetem új igazságainak ösztönzését, akkor 

fiatal és életerős maradsz.   

Lehetsz 45, 65 vagy 95 éves, észre kell venned, mennyi mindent nyújthatsz. 

Hozzájárulhatsz tanácsaiddal a fiatalabb generáció életének stabilizálásához, és 

iránymutatással is szolgálhatsz. Átadhatod tudásod, tapasztalatod, bölcsességed. 

Életed minden szakaszában módodban áll előretekinteni, hiszen a végtelen életet 

szemléled. Látnod kell, hogy szüntelenül az élet újabb és újabb csodájára és 

diadalára bukkanhatsz.  

A nap minden percétől próbálj ellesni valami újat, és tapasztalni fogod: elméd 

mindig fiatal marad.   

Gondoskodj tehát róla, hogy elméd sohase vonuljon vissza. Olyan legyen, mint az 

ejtőernyő, ami hasznavehetetlen, amíg ki nem nyílik. Légy nyitott, fogadd be az új 

eszméket! Láttam már 65, 70 éves embereket, akik nyugdíjba vonultak, s mindjárt 

hanyatlásnak indultak, és pár hónapon belül meghaltak.  

Nyilván úgy vélték, véget ért az életük. A nyugállomány új kaland, új kihívás, egy 

hosszú álom beteljesülésének kezdete lehet. Elmondhatatlanul nyomasztó, ha valaki 

így beszél: “Mihez kezdek, most, hogy nyugdíjas lettem?" Tulajdonképpen azt 

mondja: “Szellemileg és fizikailag meghaltam. Elmém csődöt mondott, egyetlen új 

ötletem sincs."  

Mindez hamis kép. Az az igazság, hogy többet érhetsz el 80 évesen, mint 50 évesen, 

mivel új tanulmányaid, friss érdeklődésed révén napról napra gyarapodik 

bölcsességed, egyre mélyebben érted az életet és a világegyetemet.   

Lelkesedj új, kreatív eszmékért, törődj lelked fejlődésével, szüntelenül tanulj és 

fejlődj! Ez a módja annak, hogy a szívedben fiatal maradj; hiszen éhezed és 

szomjazod az új igazságokat, tested pedig szorgalmasan visszatükrözi mindenkori 

gondolataidat.   

Az ember teste fokozatosan lelassul az évek szaporodásával, tudatos elméje 

azonban a tudatalattijától nyert ösztönzés hatására egyre aktívabb, éberebb, 

elevenebb és fürgébb lesz.  



Fiatalságod napjainak átéléséhez azt kell érezned, ahogy tudatalattid csodálatos, 

gyógyító, önmagát megújító hatalma végigáramlik egész lényeden. Tudnod és 

érezned kell, hogy új ösztönzést nyertél, felemelkedtél, megfiatalodtál, friss életerővel 

töltődtél fel, lelkileg megújultál. Joggal csordul túl benned a lelkesedés és öröm, 

ugyanúgy, mint fiatalságod idején, hiszen érzelmileg és lelkileg akármikor átélheted 

az örömteli állapotot. A fejed fölött világít az isteni intelligencia, ami mindent felfed 

előtted, amire szükséged lehet; lehetővé teszi számodra, hogy megerősítsd a belőled 

származó jó jelenlétét, tekintet nélkül a külsőségekre. Tudatalattid iránymutatása 

szerint haladsz, mert tudod, hogy eljön a hajnal, és az árnyékok elmúlnak.   

Ahelyett, hogy azt mondanád: “Megöregedtem", mondd inkább: “Bölcsességre tettem 

szert az Isteni Élet megismerésében". Ne hagyd, hogy a reklámok, az újság vagy a 

statisztika az öregség, a hanyatló évek, a leépülés, szenilitás, haszontalanság képét 

tartsák eléd. Utasítsd vissza ezt a hazugságot! Ne hagyd, hogy az efféle propaganda 

a hatása alá vonjon. Az életet erősítsd, ne a halált.  

Az önmagadról kialakított kép sugárzó, boldog, sikeres, derűs, hatalmas 

embert ábrázoljon.  Bizony, mindannyian annyi idősek vagyunk, amennyinek 

érezzük magunkat.   

Amikor visszavonulsz, forduljon érdeklődésed az élet törvényei és tudatalattid csodái 

felé. Tedd meg, amit mindig meg akartál tenni. Tanulj új tárgyakat, vizsgálj új 

eszméket! Ismerd fel, hogy végtelen utazáson veszel részt, fontos lépések sorozatát 

teszed meg az élet szüntelen, fáradhatatlan, végtelen óceánjában.  

Nézzük át még egyszer: 

 1.  A türelem, kedvesség, szeretet, jóakarat, öröm, boldogság, bölcsesség és 

megértés olyan minőségek, amelyek sohasem öregszenek meg. Ápold és fejleszd 

őket, és maradj fiatal testben és lélekben!  

2.  Kutatóorvosok szerint a múló idő hatásai miatti neurotikus félelem nagy 

valószínűséggel kiválthatja a korai öregedést.  

3.  A kor nem azonos a szálló évek múlásával; a kor a bölcsesség hajnala az ember 

elméjében.  

4.  A 65-95 év közötti kor könnyen lehet életed legtermékenyebb időszaka.  

5.  Örömmel köszöntsd éveid számának gyarapodását. Növekvő életkorod azt jelenti, 

hogy egyre magasabbra hágsz az élet végtelen ösvényén.  

6.  Isten az Élet - a te életed. Az Élet mindig megújítja önmagát, örökké tart és 

elpusztíthatatlan - az élet mindannyiunk realitása. Örökké élsz, mivel életed Isten 

élete.  

7.  Lenyűgöző bizonyítékok szórnak a halál utáni életről. Olvass ilyen jellegű írásokat, 

tanulmányokat, nézz filmeket.  Ezek az információk kiemelkedő szakemberek 



szakadatlanul (több mint 75 éven át) folytatott tevékenységének eredményein 

alapszanak.  

8.  Elmédet nem láthatod, mégis tudod, hogy van elméd. Szellemedet sem látod, de 

tudod, hogy a küzdőszellem, az alkotóművész szelleme, a zenész szelleme, a 

szónok szelleme valóság. Ugyanilyen valóság a szívedben és elmédben létező 

jóság, igazság, szépség szelleme is. Nem láthatod az életet, de tudod, hogy élsz.  

9.  Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti 

elmélkedés Isten igazságairól. Az öregkor teljesebb örömöket kínál, mint a fiatalság. 

Elmédet szellemi és lelki atlétika foglalkoztatja. A természet lelassította testedet, így 

alkalmad nyílik, hogy az isteni dolgok felől elmélkedj.  

10.  Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit, ha már semmi másra sem 

számíthatunk tőle. Hited, meggyőződésed sosem pusztul el.  

11.  Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad. Olyan erős vagy, amilyennek hiszed 

magad. Olyan hasznos vagy, amilyennek tartod magad. Annyira vagy fiatal, 

amennyire gondolataid fiatalok.  

12.  Őszülő hajad - érték. A hosszú évek során felhalmozott tehetségedet, 

képességeidet, bölcsességedet kínálod.  

13.  Sem a diéta, sem tornagyakorlatok nem őrzik meg fiatalságodat. Ahogy az 

ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.  

14.  A megöregedéstől való félelem fizikai és szellemi leromláshoz vezethet. „Amitől 

legjobban féltem, íme, bekövetkezett.”  

15.  Akkor öregszel meg, ha megszűnnek álmaid, ha elveszíted érdeklődésed az élet 

iránt. Akkor öregedtél meg, ha ingerlékeny, bogaras, zsémbes, kötözködő vagy.  

16. Tekints előre, hiszen mindenkor az élet végtelenjét fürkészed.  

17.  Ha nyugdíjba mész, tekintsd ezt új vállalkozásnak. Kezdj friss tanulmányokat, 

érdeklődj új dolgok iránt! Megteheted mindazt, amire nem értél rá, mert idődet 

lekötötték mindennapi megélhetésed gondjai. Szenteld figyelmedet az élet élésének!  

 

18. A társadalom hasznos tagja légy, ne a foglya. Ne rejtsd véka alá tehetségedet!  

19.  A fiatalság titka a szeretet, öröm, belső béke és nevetés.  

20.  Szükség van rád. A legnagyobb filozófusok, művészek, tudósok, írók és más 

hírességek 80 éves koruk után is alkottak, dolgoztak.  

 

 



 

*** 

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 

 

Nagykutya csillagkép – Canis Maior adja meg 

Légy hű önmagadhoz! 



 

A csillagkártya útmutatása: A hűség azt jelenti, hogy a bensődben lévő értékrend 

szerint élsz! 

Ez a csillagkártya arra szólít fel, hogy gondold végig a hűséggel kapcsolatos 

elképzeléseidet. Elsősorban magaddal kapcsolatban gondolkodj el. Tedd fel a  

kérdéseket magadban: hűséges vagyok –e az elhatározásaimhoz, hűséges vagyok – 

e az álmaimhoz, hűséges vagyok – e ahhoz az értékrendhez, amit a szívem mélyén 

érzek? 

Tetteidet tedd az igazság mérlegére és vizsgáld meg! Lehetséges, hogy elérkezett az 

idő valamilyen régi fogadalom beteljesítésére. Személyes fejlődésedben olyan 

ponton is lehetsz, ahol egy régi, meggondolatlan fogadalom feloldására van már 

szükség. Ilyenkor önvád, és bűntudat nélkül cselekedj! 

Az ég legfényesebb csillaga, a Szíriusz is ebben a csillagképben ragyog, hangolódj 

rá az erejére, és töltődj fel éltető fényéből! 

 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy a hűség belülről fakad. Ha hűséges vagy 

magadhoz, képes vagy a hűségre minden más helyzettel, vagy személlyel 

kapcsolatban is. 

 

2. Emlékezz rá: a hűség kitartást jelent a problémás helyzetekben, a 

kísértésekben, és a nehézségekben. 

 

3. Ügyelj arra, ha hűséges akarsz maradni, először ébernek kell lenned: mindig 

meg kell vizsgálnod a döntéseid lehetséges következményeit! 

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 

 

 


