
pedig oly módon tegyük, 
ahogy a szívünk súgja!

Szabad akarat
Nem minden ember oldja 
meg az életfeladatát, hiszen 
elsősorban mi magunk dön-
tünk a sorsunk alakulásá- 

ról. Ám ez nem azt jelen- 
ti, hogy emiatt bármi-

féle büntetésben ré-
szesülnénk! Szakér- 
tőnk meggyőződése, 
hogy kizárólag saját 
magunk előtt felelünk  

a hibáinkért.
– Itt, a Földön, szabad 

akaratunk van. Ez egy olyan 
univerzális törvény, amelyik 
mindannyiunknak megenge-
di, hogy úgy éljünk, ahogyan 
éppen szeretnénk. Minden 
pillanatban mi magunk vá-
lasztunk. A lelkünk az érzel-
meink segítségével igyekszik 
a legjobb úton vezetni ben-
nünket, ám azt mi döntjük 
el, hogy hallgatunk-e rá. Az 
utunktól való eltérések több-
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Diósy Katalin spirituális gyógyító

Szakértőnk, Diósy Katalin szerint azért születünk 

le a Földre, hogy – mindig más és más leckéken ke-

resztül – felfedezzük és megismerjük azt a cso-

dálatos lényt, aki a fizikai testünkben rejtőzik.

Már SzületéSünK előtt elDöntjüK, Mi MinDent 
Kell MegtanulnunK életünK Során.

annak érdekében, hogy ehhez egyre közelebb kerül-

jünk, minden leszületésünk előtt eldöntjük, melyek 

azok a főbb területek a személyiségünkben, amiket 

fejleszteni szeretnénk, hogy ezáltal egyre kiegyensúlyozottab-

bá, szeretetteljesebbé váljunk, azaz megtaláljuk igazi önvalón-

kat. az egyéni feladatainkat ne úgy képzeljük el, mint az egyet-

len megtalálandó és betöltendő állást vagy tevékenységet! Nem 

azt döntjük el ugyanis, hogy építészek vagy éppen tanítók le-

szünk, hanem azt, hogy az adott életünkben milyen belső tu-

lajdonságokat, képességeket kell megtanulnunk, tökéletesíte-

nünk. ilyen lehet például a kreativitás, az önkifejezés, a bizalom 

és önbizalom erősítése, a hatalom és önhatalom gyakorlása 

vagy az ismertség, a sikeresség kezelése. ehhez pedig renge-

teg lehetőség áll a rendelkezésünkre! az önkifejezési készsé-

günket például ugyanúgy fejleszthetjük a tanári pályán, mint 

színészként vagy politikusként, de valamilyen művészi tevé-

kenység révén is megélhetjük. 

a felismerés
– A lelkünk ismeri a tervein-
ket, és erről a vágyaink, meg-
érzéseink, álmaink, készte-
téseink útján folyamatosan 
igyekszik tájékoztatni ben-

tanuljuk, megoldjuk, illetve 
hogy alkalmassá váljunk rá. 
Ami ugyanis jól megy, azt 
más életeinkben már kifej-
lesztettük, begyakoroltuk, és 
tudásként, képességként hoz-
zuk magunkkal.

– A választott területeken 
egész életünkben folyamato-
san dolgozunk. Ezért találjuk 
magunkat viszonylag gyak-
ran olyan helyzetekben, terü-
leteken vagy munkakörben, 

ahol az általunk elsajátítandó 
magatartásra, tulajdonságra 
van szükség. A körülöttünk 
élők viselkedése pedig a ta-
nuláshoz szükséges negatív 
és pozitív példákat biztosít- 
ja, ők ezek megmutatása ál- 
tal segítenek nekünk a he-
lyes minta megtalálásában.

az energiák  
beindítása
Katalin arra biztat minket, 
hogy vállaljunk felelősséget  

a saját életünkért, és tiszta 
szívünkből nyilvánítsuk ki 
azon szándékunkat, hogy itt, 
a Földön is igényt tartunk  
a teljes, valódi lényünkre. 

– Akarjuk megtalálni, meg-
tapasztalni azt, amiért ide-
jöttünk, és harmóniába hoz-
ni a kiegyensúlyozatlan terü-
leteinket, hogy ezáltal egész-
ségesek, boldogok legyünk! 
Ezzel rögtön be is indítjuk 

azokat az energi-
ákat, folyamatokat, amelyek 
elvezetnek minket a gyakor-
lati megoldásokhoz. Figyel-
jünk mindenre, ami szem-
bejön velünk, és érezzünk 
rá, hogy nekünk szüksé-
günk van-e rá, vagy sem. 
Nézzünk önmagunkba, és 
kezdjünk el változtatni sze-
mélyiségünk azon részein, 
ahol hiányt érzünk, mindezt 

nyire azért vannak, mert 
hagyjuk, hogy az adott tár- 
sadalom normái, a kollektív 
tudat és a környezetünkben 
élő emberek hassanak ránk, 
és ezáltal befolyásoljanak 
minket. Időnként nagyon 
erős késztetésre és tudatos-
ságra van szükség ahhoz, 
hogy mindezeket figyelmen 
kívül hagyhassuk, és a belső 
hangunkat kövessük. Ám az 
adott életünket a Földről való 
távozásunk után mi magunk 
fogjuk kielemezni, aztán ez 
alapján megtervezni a követ-
kezőt. Az el nem sajátított 
dolgokat ismétlésre bocsát-
juk, és ekkor már valami-
lyen módon arról is gon- 
doskodunk, hogy ezeket  
a feladatokat, tapasztala- 
tokat még egyszer ne tud- 
juk kikerülni. 

Mobil
Szeretné tudni, összeillenek-e  
a kedvesével? Küldje az Ön és a pár-
ja csillagjegyét ékezetek nélkül, szó-
közzel elválasztva a bN kódszó után 
(például: Bn BaK HalaK) a 06-91/ 
333-222-es számra. (a szolgáltatás 
ára bruttó 220 Ft/fogadott SMS.)  
további infó: telefor Kft.: 06-20/ 
315-0620.
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hirdetés

Kezünkben 
a sorsunk: kizá- 

rólag saját magunk 
előtt felelünk az éle-
tünk során elköve-

tett hibákért.

nünket. Az asztrológiai vagy 
számmisztikai elemzés so-
kat segíthet, de az is elég, ha 
tudomásul vesszük: a kör-
nyezetünkben minden és 
mindenki nekünk jelez. 

– Először is vizsgáljuk meg 
azt, hogy mely területek mű-
ködnek harmonikusan az 
életünkben, és melyek azok, 
ahol ez még nem valósult 
meg, az utóbbiak lesznek 
ugyanis a fejlesztendő ré-
szek – folytatja szakértőnk. – 
Aztán gondoljuk végig az 
eddigi életünket és benne  
a főbb szereplőket, illetve 
azt, ezek a személyek hogy 
bántak velünk, és mi hogy 

viselkedtünk velük. Vonjunk 
mérleget, mely tulajdonsága-
inkra volt legtöbbször szüksé-
günk, még ha sokszor nem 
is mertük használni azokat, 
és melyek azok a helyzetek, 
amik elől folyamatosan elme-
nekültünk. Sok esetben épp 
azon kell munkálkodnunk, 
amit a legkevésbé sem szeret-
nénk csinálni, amire a legke-
vésbé érezzük alkalmasnak 
magunkat: a feladat pont 
abban rejlik, hogy ezt meg- 

az életfeladatát!
találja meg

Akarjuk megtalálni, megtapasz-
talni azt, amiért idejöttünk!

Diósy Katalint megtalálja  

a pink.hu szakértői olda-

lán, ahol további cikkeket is 

olvashat a spirituális gyógyítótól.


