
 

 

 

 

 

Önismereti tréning 

61. rész  

 

 

Ma utoljára húzok egy olyan 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.  

 

Hogy miért utoljára? 

- Először is szinte teljesen elfogytak a kártyáim, az egy év alatt majdnem az 

összeset kihúztam, és megosztottam veled annak tartalmát. Remélem, 



hasznodra vált, és a kérdéseidre mindig megfelelő választ kaptál. 

 

- Másodszor pontosan egy éve, hogy elkezdtük ezt a sorozatot, egy éve 

követsz engem, és olvasod az írásaimat. A mai résszel lezárom ezt az évet, 

és egy teljesen új területre lépünk. 

 

 

*** 

 

A mai – utolsó - napot egy kis ismétléssel kezdjük.  

Mivel életünk legfontosabb irányítója a tudatalattink, ezért gondolatainkra nagyon kell 

ügyelnünk, hiszen azok teremtő erejűek.  

Ne feledd, hogy mindig, minden gondolatunkkal teremtünk, - azzal is, amit most, 

ebben a pillanatban gondolsz - tehát hasznos, ha kordában tartjuk őket! Mivel 

folyamatosan különböző gondolatok cikáznak az elménkben ellenőrizetlenül, ezért 

igyekezzünk minél több gondolatunkat megzabolázni és a számunkra megfelelő, jól 

eső érzést keltő teremtések irányába hajtani.  

Nem megy másként! Ha elfogadjuk, hogy gondolatainkkal teremtünk, akkor már 

csak a gondolatainkon kell munkálkodnunk. Ez egy jó befektetetés elhiheted!  

Összefoglaltam neked néhány olyan szokást, mantrát, imádságot, fohászt, amelyeket 

és is használok, mindennapi életem részei. Az évek alatt ezek annyira beépültek az 

életembe, hogy egy részük mindennapjaim rutinjává váltak, másik részét pedig akkor 

használom, amikor szükségem van rá.  

 

Minden reggel, ébredés után egy áldást kérő imát mondok, mégpedig a 

következőképpen:  

 

Összekulcsolom magam előtt a két kezem, úgy, hogy a két hüvelykujjamat a 

mellkasom közepére (szívcsakra) teszem.  

Jázmin unokám a képeken bemutatja, hogyan csináljuk. Természetesen – mint írtam 

– a kezem a mellkasomnál van, csak a képen való jobb láthatóság miatt fotóztuk így: 



 

 

Ahogy az alábbiakban sorolom az ujjaimat, úgy emelem fel a kulcsolásból, de 

továbbra is összeérintve a következő két ujjamat.  

Amikor felsorolom az embereket, akikre áldást kérek, azt természetesen a magam 

életéből merítem, ezért ha követni szeretnél, akkor a magad életében résztvevőket 

mondjad. 

Az én imám így szól: 

 

 

 



Áldást kérek az én Istenemtől az én olvasómon keresztül: 

Hüvelykujjam mutatja mindazokat, akik a szívemhez legközelebb állnak: 

gyermekeimet, unokáimat, rokonaimat, barátaimat, tanulóimat, minden szerettemet.  

 

 

  

Kérlek Istenem! Add áldásodat rájuk, és segíts nekik, hogy egészségben, békében, 

harmóniában, nyugalomban, bőségben éljenek!  



Kérlek, nyisd meg szívüket a feltétel nélküli szeretetre, és segítsd, hogy ne vakítsa el 

őket semmi a helyes út meglátásától! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

(kinyújtom a következő két ujjamat) 

 

Mutatóujjam használom mindazokért, akik utat mutattak nekem ahhoz, hogyan 

kerülhetek közelebb az én Istenemhez. 

Kérlek Istenem! Add áldásodat rájuk, és segíts nekik, hogy egészségben, békében, 

harmóniában, nyugalomban, bőségben éljenek!  



Kérlek, nyisd meg szívüket a feltétel nélküli szeretetre, és segítsd, hogy ne vakítsa el 

őket semmi a helyes út meglátásától! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

(következő két ujj) 

 

Nagy ujjam felemelésével áldást kérek mindazokra, akik a világ, az ország és a 

lakhelyem nagyjai, hivatalos, és egyéb ügyeim intézői. (amíg eljártam dolgozni, ide 

soroltam még a munkahelyem vezetőit is) 



Kérlek Istenem! Add áldásodat rájuk, és segíts nekik, hogy egészségben, békében, 

harmóniában, nyugalomban, bőségben éljenek!  

Kérlek, nyisd meg szívüket a feltétel nélküli szeretetre, és segítsd, hogy ne vakítsa el 

őket semmi a helyes út meglátásától! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

(következő két ujj) 

 

Leggyengébb ujjam a gyűrűs ujj. Ennek felemelésével az öregekért, gyerekekért, 

betegekért, gyengékért, elesettekért, szegényekért imádkozom. 



Kérlek Istenem! Add áldásodat rájuk és segíts nekik, hogy egészségben, békében, 

harmóniában, nyugalomban, bőségben éljenek!  

Kérlek, nyisd meg szívüket a feltétel nélküli szeretetre, és segítsd, hogy ne vakítsa el 

őket semmi a helyes út meglátásától! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

(következő két ujj) 

 

A kis ujjam vagyok én. Hálás vagyok, mert velem van az én Istenem! Segít, hogy 

feladatomat jól végezzem. Megáldja az ételemet, italomat, és mindig kapok annyit 



belőle, amit ketté tudok osztani, hogy odaadjam másoknak. Köszönöm! Köszönöm! 

Köszönöm! 

 

(Ezzel mind a tíz ujjam ki van nyitva. Két tenyeremet magam előtt felfelé fordítom) 

 

 



Amikor tenyeremet az ég felé nyújtom, azt kérem az én Istenemtől, hogy áldjon 

meg mindenkit, minden létezőt, aki ezen a földön él! Segítsen, hogy tudjunk örülni 

minden útmutatásnak, hogyha azzal az igazság ügye jól megy. Akkor is, ha más 

mondja, akkor is, ha másképpen mondja, annak léte legyen áldott! Köszönöm! 

Köszönöm! Köszönöm! 

Ámen” 

Az imát mindig hangosan mondom, és egy érdekes érzést tapasztalok közben. Mint 

írtam, ahogy összekulcsolom a két kezemet, a hüvelykujjaim hozzáérnek a 

mellkasom közepéhez, ahol a szívcsakra van. Közben pedig – mintegy vevő 

antennaként – sorban nyitom – nyújtom fel az ég felé az ujjaimat.  

A hangom rezonálása érezhető a hüvelykujjamban, majd sorban a többiben, és 

mintegy válaszként fentről az ujjaimon keresztül visszaáramlik a szívembe egy 

nagyon – nagyon jó érzés. Első alkalommal kissé meg is ijedtem tőle. Olyan, amire 

azt mondjuk: ennyi jót alig tudok elviselni. ☺  

Próbáld ki, biztosan Te is fogod tapasztalni. 

 

Az ima után rendszerint előveszem a hála füzetemet, és teleírok egy oldalt. Amikor 

elkezdtem, egy sima kis vonalas füzetbe írtam, még így is gondolkodnom kellett, 

miért legyek hálás, hogy beteljen az oldal.  

Aztán egyre több és több hálát éreztem, így kinőttem a kis füzetemet. Néhány éve 

már nagy kockás spirálfüzet egész oldalát írom tele apró betűimmel. Bár minden 

második sorba írok, így is előfordul olykor, hogy a végére még annyi eszembe jut, 

hogy az oldal alján már minden sort teleírok.  

Egy hálám általában két sorba fér el az apró betűimmel, mivel mindegyik mellé 

odaírom azt is, hogy miért vagyok érte hálás. Pld: „Hálás vagyok a nyugodt és 

pihentető éjszakai alvásért, mert frissen és kipihenten, a mai napra felkészülten és 

tettre készen, örömmel ébredtem. Köszönöm Istenem! Köszönöm, köszönöm, 

köszönöm! Szeretlek!” 

Van néhány mantrám, amelyeket nap közben többször is ismételgetek, ezek közül 

néhányat szinte minden nap elmondok.  

Előfordul – még fiatallal is – hogy elfelejt valamit, nem jut eszébe valami fontos dolog, 

vagy nem tudja, hová tett el valamit. Ez nem is probléma, mindannyian járunk így. 

Nekem azonban, ahogy teltek felettem az évek, túl a hatvanon, egyszer csak azon 

kaptam magam, hogy a feledékenységet a „korral jár” – ként kezeltem, olykor ki is 

mondtam. Persze nem volt krónikus memóriazavar, de tudtam, hogy ha így 

folytatom, és mindannyiszor ráfogom az idő múlására, amikor valamit elfelejtek, 

akkor a tudatalattim bizony engedelmeskedni fog „kívánságomnak”. Ezért a 

következő mantrát a napi megerősítések között kezelem: 



„A memóriám minden téren fejlődik! Bármikor, bármire szükségem van, azonnal a 

helyes formában jelenik meg emlékezetemben. Emlékeim és benyomásaim egyre 

tisztábbak, és határozottabbak, automatikusan és könnyedén hívom elő őket.” 

Amikor pedig azt mondanám valamire, hogy „elfelejtettem”, vagy „nem emlékszem”, 

helyette ezt mondom: „amire emlékezni akarok, azonnal a helyes formában jelenik 

meg elmémben”, vagy „a memóriám jobb, mint valaha”. 

 

Végül pedig megosztok veled egy teremtő fohászt. Ha képes vagy valódi, őszinte 

átéléssel elmondani, szinte azonnal tapasztalhatod hatását, illetve visszajelzést 

kapsz attól, akinek érdekében elmondod. Amikor elolvasod, valószínűleg 

egyszerűnek tűnik, ám a gyakorlatban olykor nem megy olyan könnyen. 

Ez a fohász általában szintén a reggeli szertartásom része, illetve olyankor is ezt 

alkalmazom, amikor valaki súlyos problémával fordul hozzám. Ez utóbbi esetben 

rendszerint egy kis szertartással végzem, gyertyát, füstölőt gyújtok, és a 

problémának megfelelő köveket is használom. Az ilyen rituáléra elsősorban azért van 

szükség, hogy az elme elcsituljon, és ráhangolódjak a feladatomra, egy számomra 

általában idegen emberre.  

A reggeli szertartás részeként sorba veszem név szerint külön – külön a 

gyermekeimet, olykor valamelyik más családtagomat is, vagy közeli barátomat, 

akinek éppen szüksége van rá, és végül saját magamat. 

Figyelj az érzéseidre, és tartsd tiszteletben mindenki más szabad akaratát! 

Soha ne akard meghatározni, hogy más valaki mitől érezze jól magát! 

Leírom neked a szöveget, közben pedig dőlt betűkkel, zárójelben az egyéb 

instrukciókat: 

„A rajtam keresztül kifejeződő Isteni szeretet most hozzám hív mindent, amire 

szükségem van ahhoz, hogy boldog legyek, és kiteljesedjen az életem. 

Szeretett Istenem! Köszönöm, hogy a számomra kellemes érzést, nyugalmat adó 

egészség, szeretet, rendezettség, béke, harmónia és bőség a családomban, 

gyermekeim családjainál, és nálam, most könnyedén és örömtelien, az Isteni 

Szereteten keresztül, az Isteni Rend szerint megvalósul. 

(Most képzeld magad elé a személyt, akinek ügyében fohászkodsz. Csak akkor 

mondd az alábbiakat, amikor sikerül Őt élethűen elképzelni magad előtt) 

Mondd hangosan a következőt:  

A ……XY-on….(elképzelt személy neve) keresztül kifejeződő Isteni Szeretet most 

hozzá hív mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy boldog legyen, és kiteljesedjen 

az élete.  



(Most pedig képzeld magad elé a személyt boldog állapotban! Ne akard 

meghatározni, és ne is foglalkozz azzal, hogy mitől boldog! Egyszerűen csak lásd 

magát az állapotot! Ez nem minden esetben egyszerű, de addig ne hagyd abba, míg 

legalább egy kicsi boldogság jelet nem látsz rajta! ) 

Amikor boldognak látod, mondd hangosan ezt: 

Köszönöm! Megtörtént! Megtörtént! Megtörtént!  

(Ezzel nyugtázod, hogy tanúja voltál az illető boldogságának) 

Majd folytasd: 

Szeretett Istenem! Köszönöm, hogy amit XY (elképzelt személy neve) a leginkább 

szeretne, most könnyedén és örömtelien, az Isteni szereteten keresztül, az Isteni 

rend szerint megvalósul! 

(Most engedd el ezt a személyt, és ha szeretnél még más érdekében is fohászkodni, 

a következőkkel ugyanígy vidd végig.) 

Amikor nincs más személy, végül magadért fohászkodj: 

„Engedélyt adok magamnak arra, hogy teremtsek, és megvalósítsam az álmaimat!  

A rajtam keresztül kifejeződő Isteni szeretet most hozzám hív mindent, amire 

szükségem van ahhoz, hogy boldog legyek, és kiteljesedjen az életem.” 

(most pedig képzeld el magadat azok között a körülmények között, amit szeretnél 

elérni. Lásd magadat abban a helyzetben. Ne foglalkozz azzal, hogy hogyan jutottál 

oda, egyszerűen csak ott vagy, és érezd át a maradéktalan boldogságot!) 

Amikor érzed a boldogságot, mondd ezt: 

„Köszönöm! Megtörtént, megtörtént, megtörtént!  

Mind a teremtés, mind az álmaim megvalósítása lehetséges, és biztonságos a 

számomra!” 

Tapasztalatból mondom, hogy ha megfelelő átéléssel vagy tanúja a vágyad 

beteljesedésének, nagyon hamar észreveszed, hogy minden energia abba az 

irányba terel, ahol valóban beteljesedik a vágyad.  

Hiszem, hogy mindennek oka van, így az életünkben létrejött minden találkozásnak 
is. Annak is oka van, hogy velem tartottál az elmúlt egy évben. Ezek az okok 
általában előbb - utóbb nyilvánvalóvá válnak. Mivel azonban az Univerzumban a 
lehetőségek korlátlanok, sokkal több minden létrejöhet, mint annak a viszonylag 
korlátolt elménkkel tudatában lehetnénk.  
 
Ezért érdemes ezeket a találkozásokat is elfogadni annak, ami. Nem szabad túl 
misztifikálni, nem is kell sokat törni a fejünket azon, hogy miért van. Amikor 



elengedjük, úgyis hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy valami éppen azért történt, 
mert arra volt szükségünk. 
 
Komolyan veszem, hogy legjobb képességeimnek megfelelően úgy bánjak minden 
embertársammal, ahogy én szeretném, hogy bánjanak velem, és azt adom 
mindenkinek, amit én szeretnék kapni másoktól.  
Tudom, hogy minden esemény az életemben valamiképpen a tapasztalataimat bővíti, 
és amit tapasztalok, az minden pillanatban hűen tükrözi azt, ami én vagyok. 
 
Ezt tartsd Te is szem előtt mindig! 
 

Az elmúlt egy esztendőben végig vettük azokat a láthatatlan energiákat, amelyek 

életünket befolyásolják, irányítanak minket.  

Bízom abban, hogy ennek hatására ma már más szemmel tekintesz önmagadra és a 

világodra.  

Bízom abban, hogy gondolkodásod is más, mint egy évvel ezelőtt volt, és abban is 

bízom, hogy változásodnak kézzel fogható, kedvező bizonyítékait is megtalálod 

életed megváltozásával.  

 

 

Most pedig pillantsunk bele egy másik kurzusba. 

 

Lehet, hogy a honlapomon már találkoztál vele, az is lehet, hogy időközben – 

párhuzamosan ezzel – el is végezted. Ha így van, akkor neked nem mondok újat. 

Mivel azonban ezeket a sorokat egyszerre több társunknak írom, valószínűleg van 

olyan, akinek ez még ismeretlen. 

Ma tehát egy kis ízelítőt adok abból, hogy milyen irányban haladhatunk tovább.  

Szeretettel hívlak, ha eddig nem tetted, a következő időszakban is tarts velem, 

és olvasd – tanuld azt a témát, melynek minden egyes része a Test – Lélek – 

Szellem hármasságának mélységes tiszteletével készült. 

Mindannyiunkban él a vágy, hogy a mindennapjaink harmóniában teljenek, és 

kapcsolatainkban, munkánkban nyugodt, békés, bölcs módon hozzuk meg 

döntéseinket. Mai rohanó világunkban a betegségek leggyakoribb stressz faktora 

maga a stressz, ami ha tartósan fennáll, kóros reakciókat indít el a szervezetünkben.  

Bár az elmúlt egy év alatt megtanultuk már, hogy stressz valójában nem létezik, 

csak mi magunk kezelünk úgy egyes dolgokat, hogy azok stresszként telepednek 

ránk, de ezt nem olyan egyszerű a gyakorlatba is átültetni. Különösen akkor, ha 

közvetlen minket, vagy szeretteinket érinti az adott helyzet. Az is lehet, hogy Te már 

nem kezeled stresszként a kellemetlen szituációkat, de ott van a családod, 



szeretteid, vagy más hozzád forduló személy, akit bizony alaposan megvisel ez a 

helyzet.  

Tapasztaljuk, hogy a stressz először az érzéseinkben, érzékeinkben idéz elő 

elváltozásokat, mint pl. idegességet, ingerlékenységet, rosszkedvet, 

aggodalmaskodást, türelmetlenséget… majd ennek következtében előbb-utóbb 

megjelennek a testi tünetek is.  

Ezek a tünetek egyben lelki alkatunkra is utalnak, arra, hogy nehéz szituációkban 

milyen érzelmi reakciók törnek fel belőlünk, milyen érzelmi minták befolyásolják 

cselekedeteinket.  

A tünetek enyhülését szolgáló kiváló homeopátiás szereket ismerünk, melyeket 

pontosan az alkatunknak megfelelően tudja kiválasztani egy homeopátiás orvos, aki 

a testi tüneteken kívül a pszichés állapotot és a jellegzetes viselkedési módokat is 

figyelembe veszi. 

A homeopátiára csak a fenti néhány mondat erejéig tértem ki. Bár egy tanfolyamot 

elvégeztem homeopátiából is, de ez csak annyira elegendő, hogy ismerem a szerek 

hatásmechanizmusát. 

Most, ezen a kurzuson egy ennél izgalmasabb dologról lesz szó. Laikusok által 

is érthetőbb, könnyebb, egyszerűbb szer az, aminek részleteibe is belemegyünk.  

A virágterápiát vesszük át, ami tulajdonképpen a homeopátia testvére. Ezt azért is 

állíthatjuk, mert Dr. Edward Bach (1876-1936), a virágterápia kidolgozója, maga is 

praktizált egy ideig homeopátiás orvosként. Különleges pályafutását sebészként 

kezdte, majd egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a gyógyítást az ember 

érzelmi világának egyensúlyba hozásával kell kezdeni, szikével pedig nem lehet 

a lelket gyógyítani.  

Nagyon fontos megteremteni a belső harmóniát, amit az érzéseinknél, 

gondolatainknál kell kezdeni, s ez magával hozza a testi szinten megjelenő 

egészséget is.  

A virágterápia abban nyújthat komoly segítséget, hogy az elfojtott, tudattalanba 

süllyedt érzéseink ne rögösödjenek meg, hanem feldolgozzuk ezeket. Ezáltal el 

tudjuk engedni a negatív gondolatokat, s megoldhatóvá válnak a problémák. Ha egy 

elfojtott, fel nem dolgozott érzést sokáig hordozunk, rágódunk rajta, kilátástalannak 

tűnik a megoldása és nem látjuk a kiutat belőle, az számos betegséget idézhet elő, 

akár ízületi, mozgásszervi szinten, akár belső szervi szinten, például epe, vese 

kövesedéseket, magas vérnyomást, szívpanaszokat, anyagcsere problémákat.   

Az ember Test – Lélek - Szellem egységében alakítható ki az egészség, s ez 

biztosítja az egyén és a közösség harmóniáját. 



A Virágterápiák kurzuson különböző lelki problémákra, „rágódásokra” fogok 

rávilágítani, aminek rezgését illetően összefüggésbe hozzuk majd a különböző 

növények rezgésével. 

A virágterápia alapelve:  

Mind a lelki, mind a testi egészség megőrzéséhez, ill. visszanyeréséhez 

kiegyensúlyozott, harmonikus lelki állapot szükséges. Ezért a terápia a beteg 

gondolkodásmódjának és érzelemvilágának a harmonizálását helyezi a 

középpontba, amely végül a testi egészség helyreállását is elősegíti. 

 

A virágterápia jellege:  

Finom rezgésterápia. Nem a növényi összetevők hatnak, hanem azok rezgései.  

Itt is megfigyelheted a hasonlóságot a kristályterápiával. A virágterápiát úgy 

használjuk, mint a kristályokkal a kristályvizet, kristály esszenciát.  

A virágterápia hatásosságát azonban már klinikai megfigyelések is igazolják. 

 

Ezen a kurzuson tehát nem csak a Dr.Bach által kidolgozott 38 hagyományos 

virágesszenciájáról tanulhatsz, hanem a modern kutatásokból származó 96 

virágesszenciáról is, és az azokhoz tartozó lelki konfliktusokat (több, mint 2000) is 

részletesen kitárgyaljuk. 

 

Szeretettel hívlak, ha még nem veszel részt a  

Virágterápia kurzuson, tarts velem továbbra is!  

 

 

Itt olvashatsz róla bővebben, és itt találod a jelentkezési lehetőséget is: 

https://kristalyinfo.hu/gyogyito-viragok/ 

 

 

 

 

*** 

Égi válaszok földi kérdésekre 

https://kristalyinfo.hu/gyogyito-viragok/


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 

 

 

 

Hattyú csillagkép – Cygnus adja meg 

Szárnyalj az égi tudással fölfelé! 

 

A csillagkártya útmutatása: 

Itt az idő, meg kell keresned a kapcsolatot Istennel, az Univerzummal, avagy a 

Sorssal! 



A hattyú az örök élet szimbóluma. A Tejúton, az Istenek útján szárnyal a csillagos 

égen. Most valóban rá kell lépned az útra, amit születésed előtt választottál. Az Élet 

első időszaka a tapasztalásokból állt, amikor begyűjtötted a hasznos információkat, 

tudást önmagadról és a világról. 

Most pedig rá kell jönnöd, hogy sokkal több vagy, mint amit eddig gondoltál 

magadról. Lelked mostanra megerősödött, és feltöltődött. A mitológia istene hattyú 

képében termékenyíti meg a világot. 

Kezdj hát bele egy olyan vállalkozásba, amelyben felhasználod a szellem erejét. 

Engedd, hogy áthasson az erő, ami a fény világából segíthet téged. Lépj rá Isten 

útjára! Töltődj fel a szellem erejével, és bátran fogj hozzá terved megvalósításához! 

 

Közben három dologra figyelj: 

1. Légy tudatában annak, hogy a legnagyobb energiához akkor férsz hozzá, ha 

közel kerülsz magasabb, isteni Énedhez. 

 

2. Emlékezz rá: minden a legfelsőbb szellemben létezik, akárhogy is hívod Őt. 

 

3. Céljaid megvalósulásának az egyetemes szeretetet kell szolgálni! Így 

majd olyan életet élsz, amely neked is, és másoknak is egyaránt gyümölcsöző 

lesz. 

 

Eddig szól a csillagkártya üzenete. Csodálatosnak tartom, hogy így búcsúzóul milyen 

gyönyörűen összefoglalta a legfőbb lényeget, amivel egy éven át foglalkoztunk:  

 

Céljaid megvalósulásának az egyetemes szeretetet kell szolgálni!  

Így majd olyan életet élsz, amely neked is, és másoknak is  

egyaránt gyümölcsöző lesz. 

 

Ezt az utolsó két mondatot jegyezd meg, és ha ennek megfelelően élsz, kiteljesedsz 

a boldogságban is. 

 

Szeretettel kívánok minden jót!  

Ágnes 

 


