
 

Önismereti tréning 

60. 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.  

 

***   

Hamarosan – jövő héten – letelik az egy év, ami idő alatt együtt voltunk, követted az 

írásaimat, és hiszem, hogy sokat változtál is! Ma, és a következő, - utolsó –

alkalommal ezért összefoglaljuk a lényeget. Hidd el, nem árt átismételni, mert a 

hétköznapok taposómalmában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „ez mind 

szép és jó, értem és megfogadom, de most először megoldom a problémámat és 

utána lesz időm másként gondolkodni”. 

Bárhol is tartson az életed ebben a percben, amikor olvasod a soraimat, kérlek 

emlékezz arra, ki is vagy valójában? 

Kérlek, néhány percre pihenj meg, engedd el az életed, szállj ki belőle! Dőlj hátra, és 

csak lélegezz! Ne gondolj semmire, csak lélegezz! 



Ha figyelsz magadra, figyelsz a belső csendre, rádöbbensz, hogy minden 

elképzelésedet felülmúló, belső erődet bíró csodálatos lény vagy, akinek minden 

pillanatban lehetőséged van saját csodálatosságodat egyre inkább megtapasztalni! 

Hidd el, hogy nem az a valami / valaki vagy, akit a körülményei, múltja, mások, vagy 

éppen saját magad általi elmondások, elképzelések határoznak meg! Nem csak hogy 

sokkal több vagy annál, hanem teljesen más valaki vagy!  

Az életed eddigi történései – biztos vagyok benne, hogy nem kevés kihívást 

tartalmaztak életed során - nem az érdemességed és képességed 

megkérdőjelezését kívánják megmutatni számodra, hanem éppen ellenkezőleg: 

emlékeztetnek arra, hogy több vagy! Sokkal többre vagy képes, sokkal többre 

vagy érdemes! 

Mindenre, bármire képes vagy, és mindenre, bármire érdemes! Lehet, hogy ezek 

nincsenek minden pillanatban, és olyan mértékben jelen az életedben, mint amire 

számítasz. Megértem az ezzel kapcsolatos érzéseidet, kétségeidet, aggályaidat, 

élethelyzeteidet, régen gyakran éreztem én is hasonlóan. Szeretném, ha tudnád: 

mindez semmit nem jelent!  

Az, amit jelenleg tapasztalsz, teljesen rendben van! Évekkel ezelőtt, egy éve, egy 

napja, vagy éppen az előző percben írtad meg azt a forgatókönyvet, amit most 

tapasztalsz meg. Nem is lehetne másképpen! 

Mielőtt az ellenkezés mechanizmusa bekapcsolna nálad ☺, kérlek maradj nyugodt, 

és olvass tovább!  

Nem azért vagy itt a Földön, itt az Életedben, nem azért születtél, hogy bármit is 

bebizonyíts, elérj, megmutass, kiérdemelj! Teljesen más dolgok vannak itt a 

számodra. Nem beszélve arról, hogy már most is az vagy, aki mindenre képes, 

mindenre érdemes! Így születtünk ide a Földre. Teljesen készen, épen, felkészülten, 

fejletten! Azért vagy itt, hogy tapasztalj!  

Hogy mit kell megtapasztalnod? A benned élő isteniséget. Önmagad isteniségét! A 

tapasztalásaidat pedig az érzelmeiddel átitatott gondolataiddal hívod életre, Te 

magad teremted! Bármit megtapasztalhatsz, és meg is tapasztalsz, az 

érzelmeidet kiváltó gondolataid által.  

Azt tapasztalod, amit gondolatként, érzelemmel párosuló gondolatként Te magad 

választasz. A tapasztalataidnak nincs köze az érdemességedhez, mert a 

gondolataidhoz van köze. Gyakran mégis azt gondolod, azért történnek veled 

bizonyos kellemetlen dolgok, mert ezt érdemled.   

Tehát még egyszer hangsúlyozom: Az életednek nincs köze az érdemességedhez! 

A gondolataidhoz van köze! Ha pedig így van – márpedig így van! – bármikor, 

bármelyik pillanatban választhatsz egy másik gondolatot! Ne higgy nekem. Nem 

kellenek laboratóriumi körülmények ennek bizonyságára. Egyszerűen csak válassz 



másik - építő – gondolatot, amikor romboló gondolatokon kapod magad, és figyeld a 

változást!  

 

Bármikor, bárhol is tartson az életed, választhatsz új gondolatot, és teremthetsz 

magadnak új életet, új tapasztalást! Bármikor, bármelyik pillanatban, akár most 

azonnal is! 

Mondhatod erre, hogy: „Nekem ez a mintám, ez a múltam, ez a tapasztalásom, már 

a nagyszüleim is így éltek, erre tanítottak, ezek az elveim, stb – éppen ezért nem 

lehetnek más gondolataim, nem ismerek mást!” 

Az ismereteink valóban meghatározóak, azonban szerezhetsz – és már szereztél is – 

új ismereteket. Megvan arra is a lehetőséged, hogy tanulmányozd mások – téged 

inspiráló emberek – életét.  

Azt is megteheted, hogy megírod az álom – életed történetét, amit aztán elméd 

filmvásznára vetíthetsz. Ezt a filmet pedig pörgetheted folyamatosan magad előtt.  

Nagyon – nagyon fontos megjegyezni! Most, ebben a pillanatban is ezt teszed! 

Írod magadnak az életed történetét, és vetíted a filmvásznadra! Tudom, látom! 

Tudom, mert mindannyian ezt tesszük! Te sem vagy kivétel! Ugye tervezed már, 

hogy mi lesz holnap, jövő héten, nyáron, télen, stb? Ez mind – mind a történeted 

írása, és ahogy elképzeled, azzal vetíted önmagad filmvásznára. Te vagy életed 

filmjének rendezője! Töröld azt a jövőképet (akkor is, ha a holnapról van szó), ami 

nem okoz örömöt, és írd át a filmedet olyanra, amiben élvezeted leled! 

Nem kell tehát mást tenned, mint eddig. Csak az életed történetét írd olyanra, ami 

neked is tetszik. 

Mivel saját életednek - bármilyen tapasztalatokban is van részed -, nem csak a 

rendezője, hanem Te vagy a főszereplője is, ezért elméd nem tud különbséget 

tenni a valóban megtörtént események és a képzelet között!  

Ugyanúgy, mint az egészen kicsi gyermek sem tud különbséget tenni álmai és a 

valóság között. Számára az ábrándjai is valóságosak, és ez így helyes. Nekünk kéne 

tanulnunk a gyermekektől, mert Ők még tudnak valamit. 

Sokszor beszéltünk róla, de ezt is hasznos átismételni: Az életed minőségét 

gondolataid minősége határozza meg. Az vagy, akinek gondolod magad! Az 

elme pedig minden bele ültetett gondolatot valóságra hív. Legyen annak az alapja 

egy korábban megélt minta, vagy a képzelet.  

Ha a kapott minta történetesen számodra nem megfelelő, akkor létrehozhatod a 

képzeleted által azt, ami a benned élő bőséggel, csodával, nagyszerűséggel, 

nőiességgel/férfiassággal, vagy bármilyen különlegességgel egyenértékű.  



Bármit gondolhatsz, és bármit megvalósíthatsz! 

Mi van a képességeiddel? 

A képességeid a választott gondolataidnak megfelelően a rendelkezésedre fognak 

állni, a megfelelő időben, megfelelő módon és összefüggésben. 

Legyen a gondolatod az általad ismert legmagasabb rendű, mindig tudd, hogy bármi 

elsajátítható, minden elvégezhető. Ha gondolataid harmóniában vannak érzéseiddel, 

soha, de soha nem jön eléd nagyobb feladat, mint amit meg tudnál oldani. 

Az Univerzumban összhang, és egyensúly uralkodik! 

Ahelyett, hogy azon gondolkodsz, miért kaptad mindazt, amit kaptál, miért olyan az 

életed, amilyen - mert ez csak időfecsérlés -, gondolkodj inkább azon, hogy mit 

szeretnél kapni az élettől!  

Ahelyett, hogy azon gondolkodsz, hogyan hagyd el mindazt, ami számodra nem jó, 

amiből elég volt - mert ez csak időfecsérlés -, azon gondolkodj, hogy mi mindent 

szeretnél mindezek helyett? 

Ahelyett, hogy azon gondolkodsz, hogyan éltél eddig, mi minden és ki mindenki 

bántott, - mert ez is csak időfecsérlés - gondolkodj azon, hogyan szeretnél élni 

mától? 

Azt mondod, az Élet nem ilyen egyszerű?  

Megteheted, hogy helyette elfogadod érzéssel párosuló gondolatnak azt, hogy Az 

Élet ilyen egyszerű! 

Mit nyersz azzal, ha az életet bonyolultnak hiszed? Valószínűleg semmit, tehát 

semmit nem veszítesz azzal, ha elhiszed, hogy egyszerű. 

Egyedül rajtad múlik, hogy életedet tovább bonyolítod, vagy egyszerűvé teszed! 

Válj eggyé a benned lévő erővel! Engedd el az aggodalmat! Érezd a nyugalom 

szeretetét, és tudd, hogy megérdemled azt. Most rajtad a sor, hogy kapj az Élettől, 

fogadd hát el! Engedd be az életedbe azt a vágyakkal teli, jobb életet, amire olyan 

régóta vágysz már. Ott kopogtat az ajtódon, csak nyisd ki és engedd be!  

Ideje elengedned a kétségeidet, hogy megérdemled–e azt, elengedni a félelmeidet, 

hogy mi fog történni, ha valóban megtörténik az, amit olyan nagyon szeretnél.  

Azt mondod, nem félsz a jobbtól? Hidd el, tudatalattidban ott lapul a félelem, hiszen 

egy teljesebb élet ismeretlen a számára. A teljesebb élet – teljesebb és nem 

kevesebb!  

Ideje elengedned a tévedéseidet, mely szerint még többet kell tenned, hogy 

kiérdemeld azt, hogy elérj valamit. 



Ideje letenned az aggodalmat, a görcsösséget! Engedd el mindezt! Az Élet, amire 

vágysz, ugyanúgy, sőt még inkább vágyik rád! Hiszen azért születtél, hogy ÉLJ, a 

szó legnemesebb értelmében. Azáltal, hogy megszülettél, születési jogodnál fogva 

minden földi, lelki, szellemi jóra érdemes lettél. Mindent, bármit, bármikor 

megérdemelsz!  

Az érdemesség, megérdemeltség csak egy illúzió! Ilyen nincs! Ezt csak az ember 

találta ki, hogy különbséget tegyen, felemeljen, vagy a mélybe taszítson valakit. 

Engedd hát el! 

Te vagy csupán csak az, aki feltételekhez köti önmaga kiteljesülését. Az Univerzum 

mindent megad számodra, hiszen Téged is, ahogy minden gyermekét feltétel nélkül 

szereti, és feltétel nélkül szolgálja. 

 

 

 

*** 
 

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 

 

Cet csillagkép – Cetus adja meg 

Vonulj el a világtól! 

 

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, 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!  

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

létet! 

- Emlékezz rá: a jó pap holtig tanul. Szükséges ezért időnként önvizsgálatot 

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



 

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

Következetesen alkalmazd az igazságokat, amelyeket megértettél! 

 

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

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 

 

 

 


