
 

 

 

Üdvözöllek az Önismereti tréningen való részvételed  

évfordulója alkalmával! 

 

Ma egy hete befejeztük az önismereti tréninget. Éppen egy éve tartasz velem ebben 

a klubban, és ha minden részt elolvastál a 61-ből, nagy a valószínűsége, hogy ma 

már másként tekintesz a világra, ezen belül pedig önmagad helyzetére, mint egy 

évvel korábban. 

Az egy esztendő alatt nagyon sok levelet kaptam – és válaszoltam meg – azoktól a 

tagoktól, akik követték írásaimat. Ha Te nem tetted, viszont vannak megválaszolandó 

kérdéseid, kérlek írj egy e-mailt, kérdezz, szívesen válaszolok.  

Ne feledd! Buta kérdés nincs! Amit most kérdeznél, az valószínűleg nekem is 

felmerült valamikor.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig kiváló tanítómesterekkel hozott 

össze a sorsom, akik addig magyaráztak, többféle nézőpontból megközelítve egy – 

egy kérdést, amíg valóban meg nem értettem.  Nagyon sokat tanultam tőlük, amiért 

hálás is vagyok. 

Volt azonban olyan tanítóm is, aki minden kérdésemre, vagy panaszomra, 

történetemre, ellentmondást nem tűrően ennyit válaszolt: ”Benned van!” – amivel 

rákényszerített arra, hogy keressem magamban azt, amit a külvilágomban 

tapasztalok. Sokat szenvedtem miatta, mégis – így utólag – nyugodt szívvel 



mondhatom, hogy a legtöbbet tőle tanultam, Ő volt az, aki feltette az i-re a pontot. 

Hálás vagyok érte! 

Éppen ezért, ha feltennél egy kérdést, vagy kiöntenéd a szíved, írj nyugodtan! 

Legjobb tudásommal fogok válaszolni, valószínűleg – a kérdéstől függően - 

bőségesen (ez a tapasztalat). Válaszaimban rendszerint többféle nézőpontból 

ötvözöm mindazt, amit én tanultam, így szívesen járom körül a témát, miközben arra 

is rávilágítok, hol keresd önmagadban a külvilágod megnyilvánulásait. 

Jól tudom, hogy más helyzetét jobban át tudjuk látni, mint a sajátunkét. 

Ugyanakkor más helyzetéből, és a helyzetre való válaszból mi magunk is tanulunk. 

Általában hosszú idő telik el, mire saját életünk minden eseményére spontán, 

azonnal úgy tudunk reagálni, hogy az ne okozzon zavart bennünk.  

Különösen igaz ez, ha közvetlen hozzátartozóink, szeretteink érintettek benne. 

Bármennyire is tudatosan éljük már a hétköznapokat, nem zaklat fel a munkahely, 

azt gondoljuk, már mindent tudunk kezelni, amikor belekerülünk egy helyzetbe (erre 

azt szoktam mondani, hogy kapunk egy próba helyzetet, hogy bebizonyíthassuk, 

valóban a helyünkön vagyunk), amiben egy hozzánk közel álló érintett. Például egy 

súlyos betegség, baleset. Képes vagyok ezt úgy kezelni, hogy ne homályosítson el a 

pánik, kétségbeesés, kilátástalanság és a többi olyan érzelem, ami nemhogy 

segítene, inkább hátráltat? 

Tapasztalatból mondom, hogy ha képes vagyok rá, akkor nagyon gyorsan 

rendeződik, megoldódik, jobbra fordul a helyzet. Ám ha nem vagyok képes tiszta 

érzelmekkel viszonyulni hozzá, minden romlik, és még súlyosabbá válik. 

Ezen időszakon való könnyebb átlendülés segítésére összeállítottam egy 

kurzust Gyógyító virágok címmel. Talán már ismered, talán már el is végezted, 

akkor az alábbiak nem neked szólnak. 

Ezen az 52 részből álló kurzuson több, mint 2000 különböző lelki állapotot 

tárgyalunk ki több, mint 600 oldalon, amiben megismerkedhetünk 134 féle különböző 

virággal, virágesszenciával, köztük Dr.Bach 38 esszenciájával is. (Bach virágterápia) 

Ezek a virágok az erdők, mezők, és virágoskertünk ajándékai, melyek üzenetükkel 

kiszélesítik látóterünket, mintha szépen lassan megszabadulnánk egy régi 

szemüvegtől, amelyen keresztül a környezetünkben élőket, és a helyzeteket 

szemléltük. 

Az 52 részből álló online kurzus most mindössze 15.000 Ft! 

Ráadásul egy részvételt igazoló, nagyon szép, nyomdában készíttetett tanúsító 

igazolást is kapnak a résztvevők, amit postai ajánlott küldeményként juttatok el 

minden résztvevőnek.    

A különböző lelki állapotok, gyógyító virágok és a belőlük készített virágesszenciák 

ismerete nem csak akkor hasznos, ha neked vannak problémáid! Ha családodban, 



baráti körödben tapasztalsz olyan megnyilvánulásokat, amiről a kurzuson szó 

lesz, akkor is sikerrel tudod alkalmazni.  

Majd meglátod, a kétezer különböző lelki állapot között sok olyat találhatsz, amire 

rácsodálkozol majd, mert felismered majd benne saját, vagy hozzátartozóid 

megnyilvánulásait. Nem is gondoltad eddig, hogy ezek milyen nyomot hagynak 

bennünk.  

Ha pedig bármilyen terapeuta vagy, aki másokat kezel, ezekkel az ismeretekkel 

sokkal több lehetőség lesz a kezedben, mint a hozzád hasonlók többségének!  

Ha jelentkezni szeretnél, ezen az oldalon töltheted ki a jelentkezési lapot: 

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

A jelentkezési lap elküldése után azonnal kapsz egy automata visszaigazoló e-mailt, 

amiben megírom neked a tanfolyam díjának utalásához szükséges adatokat.  

Átutalásodat követően pedig azonnal egy zárt oldalt nyitok meg neked, ahol az 52 

tananyag egymástól jól elkülönítve, a bennük lévő tartalommal felcimkézve el van 

helyezve. A zárt oldal belépési adatait e-mailben küldöm el neked.  

Tarts velem továbbra is! 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 
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