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Nagyon örülünk, hogy letöltötted az „Az ég bekiált” című 3+1 részből álló 

videósorozatunkat.  

Az alábbi kérdésekkel a videóanyag feldolgozásában szeretnénk segíteni Neked. 

Azt javasoljuk, hogy amikor végig néztél egy videót, utána olvasd el ezt az anyagot, 

és add meg a saját válaszaid a kérdésekre. Nyomtasd ki, vagy nyiss egy füzetet, ahol 

egyben látod majd a későbbiekben is a válaszaidat. 

Jó munkát, és hasznos felismeréseket kívánunk!  

Tünde és János 

 

Egy füzetre, tollra, ceruzára és sok-sok őszinteségre magaddal kapcsolatban.   

Vágjunk is bele!  
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1. Van-e, és milyen a kapcsolatod a spirituális világgal?  

2. Milyen az etikaii érzéked?  

3. Fontos a számodra, hogy barátságos, önzetlen és odaadó légy az emberi 

kapcsolataidban? 

4. Milyen vezérlőelv szerint éled az életed? 

5. Jellemző Rád, hogy időnként földhözragadt a gondolkodásod? 

6. Mit gondolsz arról az állításról, hogy „csak az létezik, amit fizikailag meg 

tudok fogni, és meg tudok mérni”? 

7. Mennyire ragaszkodsz a régi tárgyaidhoz, dolgaidhoz? 

8. Képes vagy egó mentesen gondolkodni, cselekedni? 

9. Döntés helyzetben rá mersz hagyatkozni az intuíciódra, a belső hangodra? 

10. Általában képes vagy felelősséget vállalni az éltedért? 

11. Mit jelent számodra az isteni tudatosság? 

12. Képes vagy kapcsolatot teremteni a legmélyebb belső bölcsességeddel? 

13. Mit gondolsz a megvilágosodásról? Lehetségesnek tartod, hogy elérd ezt a 

szellemi minőséget? 

14. Mit jelent számodra a hetedik mennyország? 

15. … és a hét fő bűn?... 

16. Hogyan érint Téged, amikor e két minőség kettőségét érzékeled a 

mindennapi életedben? 

17. Képes vagy a belső fényedből erőt meríteni, amikor nehéz időszakot élsz 

át? 

18. Gondolj vissza, átélted már életedben azt az érzést, hogy egységben vagy 

az univerzummal, az élet minden aspektusával?  Idézd fel ezt az élményt! 
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1. Egoista vagy, vagy inkább mesternek tartod magad? 

2. Képes vagy rugalmasan irányítani az életed, vagy ragaszkodsz a 

mechanikus, racionális dolgokhoz? 

3. Mennyire fontos számodra az anyagi világban elért, felmutatott siker? 

4. Képes vagy nyitottan viszonyulni a váratlan, véletlenszerű lehetőségekhez, 

megoldandó helyzetekhez? 

5. Képes vagy érzékelni a határaidat, és evvel együtt azt, hogy mégis 

minden lehetséges? 

6. Érezted már úgy, hogy el vagy választva a tökéletes léttől, a belső 

harmóniádtól? Hogyan érintett ez Téged? 

7. Gyakran vagy frusztrált, feszült, esetleg depresszív időszakaid is vannak? 

8. Hogyan tudsz ezen felülemelkedni? Viszonylag rövid ideig tart, vagy 

vannak olyan helyzetek, amik hosszú időre a hatásuk alatt tartanak? 

9. Mit teszel annak érdekében, hogy újra harmonikusan működj? Van erre 

bevált szokásod, módszered? 

10. Mit érzel, ha ezt a mondatot hallod? „Legyen meg a Te akaratod!” 

11. Mit jelent a számodra: „Vagyok aki vagyok „ 

12. Átélted már ezt a minőséget valaha? 

13. Gyakorolsz valamilyen spirituális módszert, rendszert? (Reiki, jóga, Prána 

nadi, szellemgyógyászat, ThetaHealing, stb…) 

14. Mit ad ez Neked, választ kaptál a benned felmerülő kérdésekre?  

15. Hogyan fejlődött ezáltal a kapcsolatod a spirituális világgal? 

16. Mindenképp kell a kapcsolathoz egy módszer, vagy már önállóan is képes 

vagy megélni a kapcsolódást? 
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1. Mit gondolsz a hitről, vallásról? Számodra ugyanazt jelenti a kettő? 

2. Mi a Te hitvallásod, ami szerint éled az életed? 

3. Az elmédben, vagy a korona csakrádban élsz? Vagy is-is?  

4. Milyen a viszonyod a halállal, a fizikai test elmúlásával?  

5. Van bármilyen fizikai betegséged, ami a korona csakra zavarára 

vezethető vissza? 

6. Gondolkodtál már azon, hogy milyen lelki okok állhatnak a háttérben? 

7. Szoktál álmodni? Emlékszel az álmaidra?  

8. Vannak visszatérő álmaid? Ismered ezeknek a jelentését? Milyen élmény 

lehet a háttérben, amit ezzel igyekszel ezzel feloldani? 

9. Mit gondolsz a szellemvilágról? Volt vele valaha kapcsolatod? 

10. Mit gondolsz, mi történik azután, hogy kilépünk a testünkből? Félelmetes ez 

a számodra? 

11. Hogyan képzeled a túlvilági életet?  

12. Fontos a számodra, hogy erről információt szerezz? 

13. Mit gondolsz, a „hallhatatlan én” megtapasztalható a számodra is? 

14. Képes vagy megteremteni a belső békédet és ezzel eggyé válni a nagy 

egésszel?  

15. Milyen gyakran meditálsz?  

16. Mi volt a legemlékezetesebb meditációs élményed? 

17. A videó végén említett minőségek milyen mértékben vannak jelen az 

életedben? Pontozd 1-5-ig! 

Hit – Bizalom – Megbocsátás – Önálló, szabad gondolkodás – Spontaneitás 

Felelősségvállalás – Áldozatkészség – Önzetlenség – Tudatosság – Jelenlét  

Bőségtudat – Szabadság – Sikeresség 

18. Elégedett vagy az eredménnyel? Válaszd ki, melyik erényt szeretnéd 

fejleszteni, és tégy lépéseket a megvalósításért!  

 

Írd le, hogy a videók megnézése, a feltett kérdések megválaszolása és a 

meditáció során melyek voltak azok a gondolatok, amelyek leginkább 

megérintettek!  

Állíts fel fontossági sorrendet!  Határozd meg, miben szeretnél változtatni, fejlődni, 

mi a legégetőbb feladat, aminek a megoldása elkerülhetetlen az életed 

minőségi javulásához, fejlődéséhez! 
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Amennyiben őszinte voltál magadhoz, és leírtad a saját válaszaidat a fenti 

kérdésekre, akkor máris nagyon sokat tettél önmagadért.  

Bizonyára még számtalan kérdés felmerült Benned a spiritualitással, a tudatossággal 

kapcsolatban. Nagyon szívesen segítünk, kérdezz, írj nekünk e-mailt, vagy vedd fel 

velünk a kapcsolatot az oktatási oldalon keresztül! 

 

Éld az életed és éld az álmaid! Nagyon sok sikert kívánunk ehhez Neked!  

Szeretettel: Tünde és János 
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