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Előzőleg két részben is foglalkoztunk a Törvények szintjével, ahol az Univerzum 

megcáfolhatatlan törvényeiről olvashattál. Ma a hetedik szintre tekintünk be.  

Bár megszámlálhatatlan szint és sík van, ezt csak mi emberek számozzuk a 

könnyebb megértés végett. Az Univerzum nem számoz semmit, hiszen minden 

egyszerre van, egyszerre és mindenhol létezik, itt és most, minden egyszerűen 

csak VAN. 

A Létezésünk hét szintjét tehát különböző fokozatokra osztjuk. Ezek nem dimenziók! 

Minden szintre a maga körülményei, szabályai, és kötelezettségei vonatkoznak.  

Minden szint áthatol a másikon és mind hatással van egymásra, ezen keresztül az 

emberekre, állatokra, növényekre, minden létezőre.  

A hetedik szint a Teremtés mindent felölelő színtiszta energiája. A Mindenség 

Teremtőjének szintje, ami mindenütt, minden szinten létezik, ahogyan a Teremtés 

energiája is mindenütt létezik. Itt van körülöttünk, Te magad is az vagy, Te magad is 

a Létezés hét szintje vagy, akár tudatában vagy ennek, akár nem. 

Amikor éled a hétköznapi életedet, egyszerre kapcsolódsz mind a hét szinthez, 

amikor és ahogy teszed a mindennapi dolgod. Tudatosan kapcsolódhatsz külön is 



bármelyik szinthez, amikor valamelyikre nagyobb hangsúlyt fektetsz. A többi 

szinthez ilyenkor is kapcsolódsz, de amire fókuszálsz, az erősödik. 

A könnyebb megérthetőségért írok egy példát: 

Téged, akit a kristályok energiája kapcsolt össze velem, valószínűleg a kristályok, 

gyógyító kövek iránti érdeklődésed vezetett el idáig, hogy e sorokat olvasod.  

Akkor, amikor egy kristályból, gyógyító kőből készült ékszert rutinszerűen használsz, 

felteszed csak a magad örömére, tetszésére, és nem foglalkozol különösképpen 

annak hatásával, akkor egy kicsit erősödik az első szint, de a harmadik szinten vagy, 

éled a mindennapi életedet, teszed a teendőidet, miközben áthatol rajtad, körbevesz 

a többi szint is. 

Amikor valami lelki, egészségi probléma miatt választasz egy követ, vagy más valaki 

problémáján szeretnél a kővel segíteni, a tudásodnak, a tanultaknak megfelelően, 

akkor már figyelsz a kőre, és ahogy egyre jobban a kőre fókuszálsz, annál inkább 

kacsolódsz az első szint energiáihoz. Természetesen a többi szint ilyenkor is jelen 

van benned és körülötted, de fókuszod miatt az első szintet „mozgatod”, erősíted 

meg. Közben a harmadik szint – ahol mi emberek létezünk – is erőteljesen jelen van, 

hiszen elméből teszed, amit teszel.  

Amikor ugyanezt csinálod, viszont „kikapcsolod” az elmédet, és a 

megérzésedre hallgatsz – függetlenül attól, hogy mit tanultál – akkor a harmadik 

szint elcsendesedik, a szellemi energiákat mozgósítod valamelyik „felsőbb” 

szintről. Ilyenkor erőteljesebbek az első szint (kristályok) energiái, mert támogatod 

egy másik szint energiájával, például az Angyalok segítségét hívtad hozzá. 

Gyógyításod – gyógyulásod, a kövekkel való kapcsolatod lényegesen hatékonyabb 

lesz.  

Ha meditációdban / imádban egyenesen a Teremtőt kéred, hogy vezessen abban, 

amit csinálsz, olyankor minden szintet megmozgatsz és csodákra vagy képes! 

Ebben az esetben azonban nagyon fontos, hogy érdek nélküli, tiszta szándék 

vezessen! Kérd, hogy a legjobb úton – módon, mindenki számára nyertes – nyertes 

pozícióban történjen, amit szeretnél elérni. Ezután pedig el kell fogadnod, bármi 

történik, hiszen ki tudhatná a Teremtőnél jobban, hogy mi az a legjobb út és 

módszer, amivel elérheted szándékodat.  

A tanfolyam ideje alatt több alkalommal is hangsúlyoztam, hogy amit tanulsz, az csak 

egy irány, emberek által megfigyelt és továbbadott információ. Hatékonyabb lehetsz, 

ha kidolgozod saját módszeredet, amivel kapcsolódhatsz és kérheted bármelyik 

felsőbb szint energiájának segítségét. 

Ennek megfelelően gyógyíthatsz köveid mellé az angyalok segítségét kérve, de 

kapcsolódhatsz különböző Mesterekhez, vagy akár a hetedik szintez, a Mindenség 

Teremtőjéhez is. Isteni tudatossággal, a feltétel nélküli szeretet energiája a 

leghatékonyabb minden esetben. Ezen a szinten az ember egyszerre tudatára 



ébred annak, hogy könnyen és erőlködés nélkül alakíthatja át az energiát, és 

egészen egyszerűen megteremtheti a maga világát.  

Ilyenkor annyi történik, hogy a mindenség részeként, a különállásodat 

megszüntetve elfogadod azt, ami születésed jogán megillet. 

 

Tehát itt, a hetedik szinten van jelen az Isteni Esszencia, ami egy mindent átfogó tiszta 
bölcsesség és kreatív energia. Átfogja a szeretetünket, ami a teremtés és a 
legmagasabb igazság tere. 

A létezés hetedik szintje formálja az összes többit is, ez a szint a forrása minden 
létezőnek. A hetedik szint teszi lehetővé, hogy felfogjuk, hogy nem vagyunk 
különállóak, hanem kapcsolódunk minden szinthez. 

A legtisztább és legmagasabb valóság a hetedik szint és a Mindenség Teremtője, amit 
nevezhetsz Istennek, vagy bárminek kedved szerint. Ha a Mindenség Teremtőjének 
nevezem, egyszerűbb elképzelni, egyszerűbb nem formát, nem alakot adni neki. 
Könnyebb egy Mindent Átölelő Energiaként elképzelni, ami megteremtette és áthatol 
minden létezőn, láthatón és láthatatlanon egyaránt.  

Ha így képzeled el, akkor megérted, hogy ez az energia (Isten) képes mindenhol egy 
időben ott lenni. Amikor hozzá fordulsz, nem csak hiszel benne, hanem 
megcáfolhatatlanul tudod, hogy képes neked, és egyedül neked segíteni, teljesíteni 
minden kívánságodat! Úgy viselkedik, úgy szeret, mint egy jó édesanya, édesapa, aki 
egyformán szereti a gyermekeit, nem tesz különbséget közöttük, mégis mindegyik úgy 
érzi, hogy Őt szereti a legjobban. 

A lelkünk folyamatos mozgásban van, láthatatlanul cselekszik és mindent összeköt a 
létezésben. Van, akik Szentléleknek, míg mások az Isteni Esszenciának nevezik. 
Függetlenül attól, hogy hogyan nevezed, a tiszta szándékod és az elméd 
elcsendesítése játsszák a döntő szerepet abban, hogy hozzáférj ennek a tiszta 
szeretetnek az energiájához. 

A Teremtés Energiája tiszta szeretetből és végtelen intelligenciából áll, mely 
multidimenzionális összeköttetésben áll mindennel a legkisebb részecskétől az 
univerzum legnagyobb galaxisáig. Ez a kreatív energia van jelen az Univerzumban, 
és hozza létre a részecskéket. Ez az energia a legnagyobb mennyiségben ott van 
jelen, ahonnan származik: létezésünk hetedik szintjén. 

A tiszta gondolatnak megvan az a megfelelő rezgése, mely kapcsolatot tud teremteni 
a létezés hetedik szintjével és így a legtisztább energiát használja fel a teremtéshez. 
Mert a hetedik szint a teremtés tiszta energiájából áll. Ez az alfája és az omegája a 
létsíkoknak, ami egyszerűen csak “létezik”. A végső erő és a tiszta igazság a 
Mindenség Teremtőjével együtt létezik. A Mindenség Teremtője mindenhol jelen van. 
A Teremtés energiája is mindenhol jelen van. Itt van mindenhol körülöttünk! Amikor 
ezt megérted, érezni fogod a jelenlétét. 



Amikor rájössz, hogy rendelkezel azzal a képességgel, hogy könnyedén és erőfeszítés 
nélkül hozzáférhetsz ehhez az energiához, akkor meglesz a lehetőséged, hogy saját 
magad teremtsd a valóságodat.  

Tulajdonképpen most, ebben a pillanatban is ezt teszed, a saját valóságodat teremted 
meg. Mivel azonban nem vagy rá tudatos, így teremtésed valószínűleg időnként 
olyanra sikerül, amit nem fogadsz szívesen. Ha ilyenkor őszintén szembenézel 
önmagaddal, rájössz, hogy Te teremtetted meg magadnak azt az élethelyzetet, 
amiben éppen vagy. Ezért van szükségünk a tiszta gondolatra!  

Ne feledd: Kívánságod beteljesüléses a legjobb úton – módon történjen, minden 
résztvevő számára nyertes – nyertes pozíciót eredményezve! 

Ezzel a tudatossággal az idő megszűnik létezni. Minden dualitáson alapuló 
elkülönültség eltűnik, és felbukkan a tiszta lényege a Mindenség Teremtőjének, aki a 
legszentebb és legszeretőbb. Amikor felelősséget vállalunk az életünkért, minden 
gondolatunkért, cselekedetünkért, az eredmények láthatóvá válnak.  

Miután felelősséget vállalsz az életedért, már nem engeded meg magadnak, hogy a 
félelem irányítson, vagy bármiben is meggátoljon. Ez után már nem hagyod, hogy 
bármi, bárki irányítson.  

Mondhatod, hogy most is magad irányítod az életedet, ez azonban csak felületesen 
van így, az igazság az, hogy a legtöbb esetben hagyjuk, hogy mások irányítsanak. 
Születésünkkor tele ambícióval indulunk az életbe, ismerjük az irányt, amerre 
haladnunk kell. Kicsi korunkban azonban megtanuljuk, hogy azt tegyük, amit mások 
mondanak, amit a környezetünk értékel, és amit elvár tőlünk. Annyira berögződik 
bennünk, hogy később már azt gondoljuk, hogy a saját döntésünk szerint cselekszünk. 

Olyan korán elkezdtek minket a felnőttek irányítani, hogy mire lehetőségünk lett volna 
kinyilvánítani a saját szándékunkat, már át is voltunk „programozva”. Általában nem 
emlékszünk arra, hogy mire születtünk, mit szeretnénk megtapasztalni az életünkben 
miközben haladunk a végső cél felé. 

El sem tudjuk képzelni, hogyan történhetett meg velünk ilyesmi, azt meg főleg nem, 
hogy mi a saját gyermekeinkkel ugyanezt tettük. 

Ha Te fiatal vagy, még a családalapítás előtt állsz, lehetőséged van másképpen 
foglalkozni majd a gyermekeiddel. Mi, akik már nagyszülők vagyunk, a kesergés 
helyett (miért nem tudtam ezt korábban) itt az idő, hogy felismeréseink után már 
másképp figyeljünk az unokáinkra. 

Egy aranyos cikket találtam, ami alapján egyszerűen bele képzelhetjük magunkat egy 
éppen „átprogramozás” alatt álló két éves gyermek helyzetébe. 

A mai nap befejezéseként figyelmedbe ajánlom ezt az írást: 

 

Egy két éves gyermek naplójából 



Két éves vagyok. Nem vagyok szörnyű!...Csalódott vagyok. Ideges vagyok, feszült, 
érzelmileg túlfűtött és összezavarodott. Ölelésre van szükségem! 

Reggel, amikor felkeltem egyedül akartam felöltözni, de azt mondták:  

- Nem, erre most nincs időnk, majd én csinálom inkább. 

Ez elszomorított. 

Egyedül akartam megenni a reggelimet, de azt mondták:  

- Nem, összemaszatolsz mindent, majd én adom inkább. 

Ettől csalódott lettem. 

Oda akartam sétálni a kocsihoz, és egyedül beszállni, de azt mondták:  

- Nem, sietnünk kell, erre most igazán nincs időnk. Majd én viszlek. 

Erre elsírtam magam. 

Egyedül akartam kimászni az autóból, mire jött a válasz:  

- Ne húzd az időt, majd én kiveszlek. 

Ettől legszívesebben világgá futottam volna. 

Később a fakockákkal játszottam, de folyton kioktattak, hogy:  

- Nem, nem így kell, hanem így….. 

Elment a kedvem a kockázástól. Inkább babázni akartam, így kivettem egy másik 
gyerek kezéből. Ekkor azt mondták nekem:  

- Nem, ezt ne csináld! Osztozkodni kell a játékokon a többiekkel. 

Nem voltam benne biztos, hogy mit is csináltam pontosan, de ez az egész 
elszomorított. Sírtam. Odabújtam egy ölelésért, de akkor rávágták, hogy:  

- Nem, nincs semmi bajod, menjél vissza játszani. 

Aztán eljött az összepakolás ideje. Ezt onnan tudtam, hogy valaki folyamatosan azt 
hajtogatta, hogy:  

- Menjél, szedd össze a játékaidat! 

Nem voltam benne biztos, hogy mit is kéne csinálnom, vártam, hogy valaki 
megmutassa.  



- Miért nem mozdulsz már? Miért csak ácsorogsz ott? Szedd fel a játékaidat, de 
most azonnal! 

Bizonytalan voltam, hogy most akkor mitévő legyek. Meg kéne valakinek mutatnia, 
hogy most mire is gondol pontosan? Hogy fogjak hozzá? Hol van a játékok helye? 
Hallottam a szóáradatot, de nem értettem, hogy mit várnak el tőlem. Megijedtem és 
ledermedtem. 

Hasra vetettem magam és zokogtam. 

Amikor ebédnél egyedül akartam enni azt mondták:  

- Nem, még túl kicsi vagy hozzá. Inkább majd én etetlek. 

Ettől zavarba jöttem. Próbáltam megenni az előttem lévő ételt, de még nem ment jól, 
erre tukmáltak, hogy:  

- Tessék, itt van, edd ezt meg.. -  és tolták bele az arcomba. 

Nem akartam így tovább enni. Elkezdtem dobálózni és sírni. 

Nem tudtam kiszállni az etetőszékből, mert senki nem engedett….én meg kicsi 
vagyok és egyedül nem tudok. Erőltették, hogy még egyek egy falatot. Ettől még 
jobban sírtam. Éhes voltam, csalódott és szomorú. Elfáradtam és arra volt 
szükségem, hogy valaki felvegyen. Bizonytalanul és kontrollvesztetten éreztem 
magam. Megijedtem, amitől csak még jobban patakzottak a könnyeim. 

Két éves vagyok.  

Senki nem engedi, hogy egyedül öltözzek, egyedül mehessek és mászhassak, 
ahova kell, vagy betöltsem a saját szükségleteimet. 

De azt elvárják tőlem, hogy tudjam, hogyan kell osztozkodni, figyelmesen hallgatni 
vagy várni egy kicsit. Elvárják, hogy tudjam mit kell mondanom, hogyan kell 
viselkednem és hogy kell kezelnem az érzelmeimet. Elvárják, hogy nyugton üljek, és 
tudjam, ha valamit eldobok, az eltörhet... 

De ezeket én még nem tudom! 

Nem engedik, hogy gyakoroljam a járást, tolást, húzást, cipzárazást, gombolást, 
öntést, evést, mászást, futást, dobást, vagy olyan dolgokat, amikről tudom, hogy 
képes lennék rájuk. Olyan dolgokat, amik érdekelnek, és kívácsivá tesznek, azokat 
mind megtiltják nekem.  

Két éves vagyok. Nem vagyok szörnyű... Csalódott vagyok. Ideges vagyok, feszült, 
érzelmileg túlfűtött és összezavarodott. Ölelésre van szükségem!" 

 

 



 

Szeretettel kívánom, hogy megértsd azt, amit feljebb olvastál! 

Ágnes 

 

 


