
 

 

Önismereti tréning 

7. rész 

 

Előző alkalommal a különböző dimenziókról írtam. Ma áttérünk a létezés különböző 

szintjeire, ami egy kicsit nagyobb „falat” lesz, mivel külön foglalkozunk minden egyes szinttel. 

Azért tartom fontosnak, hogy megismerkedj ezekkel az információkkal, mert ezek adják az 

alapot a későbbi témához, amikor mélyen bele fogunk menni az önismeretbe. Önmagadat 

pedig akkor ismerheted meg, ha ismered azokat az erőket, energiákat, amelyek fizikai létünk 

mozgatórugói. 

Először is érdemes tudni, - erről előzőleg is írtam - hogy ebben a világunkban, életünkben, 

most is, a jelen pillanatunkban minden dimenzió, minden szint folyamatosan jelen van! 

Ugyanúgy, mint a dimenzióknál, a különböző szintekre is igaz, hogy azt, amire most vagyunk 

tudatosak (harmadik szint), és az ennél alacsonyabban lévőket (tehát 2. és 1. szint) 

ismerjük, elismerjük, elfogadjuk és használjuk. Tudjuk róluk, hogy vannak. A magasabbakat 

szintén használjuk, csak nem vagyunk rá tudatosak, illetve ha mégis dereng valami, a 

többség hajlamos ezt csodának, netán őrültségnek tekinteni.  

A létezés minden szintje szorosan kapcsolódik egymáshoz.  

Képzelj el egy fogaskereket, aminek minden foga kapcsolódik egy újabb fogaskerékkel, és 

azok is kapcsolódnak az újabbakkal……  Amikor megismerjük ezeknek a kapcsolatoknak a 

természetét, egy hatalmas lépéssel közelebb kerülünk önmagunkhoz is. 

Még a spirituális ismeretekkel rendelkezők nagy része is úgy húzza meg a határvonalat, 

hogy látható (vagy bármilyen érzékszervünkkel tapasztalható) és láthatatlan világ.    



Ez azonban nem teljesen így van! A kettő nem különül el egymástól.  

Amire most azt mondjuk, hogy „láthatatlan világ”, abból a tudatosságunk (és rezgésszintünk) 

emelkedésével egyre többet láthatunk, vagy más érzékszerveinkkel érzékelhetünk. Már most 

is lehetséges, sőt biztosan tapasztalod is időnként, hogy Te látsz valamit, a melletted lévő, 

aki elvileg szintén láthatná, nem észleli. Hiába mutatod, hogy ott van, hitetlenkedve néz rád, 

mert nem látja. Talán még mondja is, hogy az a biztos, amit Ő nem lát, így Te nyilván 

hallucinálsz, képzelegsz.  ☺ A jelenlegi energiák pedig éppen ebbe az irányba terelnek 

minket.  

Mindig voltak és ma is vannak tisztánlátók, médiumok, akik olyan (bizonyítható) 

információkat tudnak közölni, ami más szemének láthatatlan. Van, akinek ez születési 

adottsága, mások pedig kifejlesztik magukban ezt a képességet. A jelenlegi energiák pedig 

éppen ebbe az irányba terelnek minket. Mint azt máris tapasztalod, a Földön jelentős 

energetikai változások zajlanak, melyek most már minden ember életét érintik. 

Átalakulóban vagyunk, úgymond „felemelkedésben” a jelenlegi sűrű anyagból egy  

magasabb rezgésszámú dimenzióba, ahol az alacsony rezgésű energiák már nem hatnak 

ránk, (félelem, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.) vagy már nincsenek is jelen.  

Ezek az energiák már nem sokáig lesznek életképesek. 

Sokat hallhattunk, olvashattunk az utóbbi években a dimenzióváltásról, hogy zajlik majd, de 

biztosat senki nem tud most sem, hogy mi is történik valójában.  

Ami nyilvánvaló: az emelkedés célja, hogy tudatunkat megtisztítsuk és egónkat kordák közé 

szorítva, lelkünket megnyitva kapcsolódjunk isteni énünkhöz.  

 

Ez a folyamat már régóta elkezdődött, idáig azonban nem volt ennyire szembeötlő a 

változás. 

 

Először tehát a látható világgal foglalkozunk, míg elérjük azt a szintet, ahol az életünk zajlik, 

illetve amire most tudatosak vagyunk. Azután majd tovább haladunk a jelenleg még 

láthatatlan – de gyakran tapasztalható – világ magasabb szintjeire. 

 

 

Első szint 

Az első szinthez tartoznak a Földön lévő összes, nyers formában megtalálható szervetlen 

anyagai, az Univerzumot alkotó elemek, a periódusos rendszer összes kötés előtti, 

szervetlen formában lévő atomjai, valamint az ásványok, kristályok, kövek, sziklák, a talaj.  

Ennek a szervetlen életnek is megvan a maga élete és tudatossága.  

Amikor kristállyal gyógyítunk, akkor az első szint energiáját használjuk. Ugyanezt az energiát 

használják az alkimisták, vagy a kanálhajlítók is. Amikor meditáció során földelünk, akkor 

szintén az első szint energiájához kapcsolódunk.  



Amikor egészségünk megőrzése érdekében ásványi anyagokat veszünk be, vagy elmegyünk 

egy gyógyfürdőbe, vagy iszappakolást alkalmazunk, akkor is az első szint energiája segít 

minket. Földanya nem más, mint hatalmas energiamező! Ez a szervetlen élet mindenhol 

körülvesz minket, és a fizikai testünk nagyobb része is ezekből az ásványi anyagokból és 

vízből áll.  

Az ásványokra szükségünk van az életben maradáshoz. Az ásványi anyagok fő feladata az 

építés és a szabályozás.  

 

Építik a csontjainkat, fogainkat, és minden lány szövetünket érintik. 

Szabályozó funkciója testünkben szinte mindenhol hat. Szívverésünk, vérkeringésünk, 

véralvadásunk, az idegi válaszok fenntartása, az oxigénnek a tüdőből a szövetekhez történő 

szállítása….stb. Szükségünk van tehát az ásványi anyagokra a testünk felépítéséhez és az 

életfolyamatok fenntartásához.  

Hogyan tudnak az első szinten lévő szervetlen anyagok a szervezetünkbe kerülni?  

Amit írok, azt jól tudod Te is, de valószínűleg nem gondolkodtál még el rajta. Engem mindig 

lenyűgöz az a precizitás, ahogy a Földön lévő ÉLET meg van tervezve – szervezve. 

Hajszálpontosan, mint számtalan fogaskerék egymás körül, illeszkedik minden egymáshoz, 

még pedig emberi beavatkozás nélkül. Az ember ezen csak rontani tud, és sajnos ezt meg is 

teszi.  

Én most arról írok, ahogyan a természet tenné a dolgát, ha nem avatkoznánk bele.  

A vörösvértestekben lévő hemoglobin képződéséhez például a szervezetnek vasra van 

szüksége. Hiába szopogatnánk egy darab frissen kibányászott vasat, nem tudna hasznosulni 

a szervezetünkben. Ha lereszeljük, porítjuk, olvasztjuk, akkor sem. Szükség van az 

átalakítására, ez a feladat viszont már a második szinten létezőkre hárul. (a második szinttel 

később részletesebben is foglalkozunk) 

Tehát az ÉLET rendje szerint a harmadik szinten létezők (emberek, állatok) az elfogyasztott 

táplálékból (ami a második szinten van) nyerik a szervezet működéséhez szükséges ásványi 

anyagokat, amit ezek a táplálékok az első szintről kapnak.  

Az ásványi anyagok a földben növő növényekből és a növényeken (nem tápon, 

húsliszten, halliszten) élő állatokból származó élelmiszerek révén kerülnek be a 

szervezetünkbe. Elsősorban a gyümölcsök, zöldségek, sovány húsok, szárnyasok, 

tejtermékek, tojás, gabonafélék, és hüvelyesek azok a fő ásványianyag-források, amelyekre 

szüksége van a szervezetünknek.  

Tehát a földben a természet szerint megfelelő mennyiségben és minőségben van ásványi 

anyag, nyomelem. Ez táplálja a növényeket, a növények pedig táplálják az állatokat, 

együttesen pedig minket, embereket.  Ezáltal nem csak ásványi anyaghoz és nyomelemhez 

jutunk hozzá, hanem a szervezetünk számára ugyanannyira szükséges vitaminokhoz 

(második szint), fehérjékhez és zsírokhoz (kis mennyiségben második, döntő többségében 

harmadik szint) is. Itt hozzátenném, hogy vannak növények, amelyek kiváló fehérje - illetve 

zsírforrások, könnyen elképzelhető, hogy valóban nem lenne szükséges állati eredetű 

táplálékot fogyasztani. Nem célom azonban ebbe a kérdésbe belemenni.  



A létezés első szintje tehát fontos, mindennapi szerepet tölt be az életünkben. Ez a szint 

megtanít minket arra, hogyan lépjünk kapcsolatba a kövekkel, kristályokkal, ásványokkal, a 

belélegzett levegővel és a lábunk alatt lévő földdel.  

Mint írtam már, ez a szint is saját tudatossággal bír! Bár szilárdnak látjuk az ásványokat, 

kristályokat, attól azok még „mozognak”, nőnek, fejlődnek, csak nagyon lassan a mi földi 

időszámításunk szerint. Az egész mindenséget egységében tekintve azonban ezek az 

évmilliók pusztán annyi, mint egyetlen másodperc a mi életünkben. 

Mai korunkban újra egyre népszerűbb a kristályenergia használata, ennek elsajátítása. A 

régi korokban az emberek természetes módon léptek kapcsolatba a kristályok és ásványok 

energiájával, ismerték a tulajdonságaikat és jól tudták, hogyan használhatók a személyes 

képesség fokozására, gyógyításokra és a magasabb világokkal való kapcsolattartásra. 

Szerencsére ez a tudás nem veszett el teljesen, de gyanítom, hogy míg nekünk tanulni kell, 

addig ők ösztönösen tudták. 

Régebben gyakran elgondolkodtam, hogyan tudták megfigyelni egyes kristályok sokféle és 

különböző területekre ható tulajdonságát? Egyáltalán honnan tudták, hogy azok valamire 

jók? Ráadásul az emberek nagyobb távolságokban nem tartották egymással a kapcsolatot, 

nem tudtak tapasztalatot cserélni, mégis a világ minden pontján használták. Vagy a 

gyógynövények ismeretében hogyan fedezték fel, hogy mi mire jó és mi a mérgező? 

Az ösztönös, velük született tudás gondolatára az vezetett, hogy látom a kutyáinkat, 

macskáinkat időnként különböző füveket rágcsálni. Őket senki nem tanította arra, hogy 

melyik növény mire jó, mégis tudják.  

Ma már tudom, hogy mi is tudnánk, ha mernénk hallgatni önmagunkra és nem a mások által 

megmondott „tudásra” alapoznánk. Éppen ezért ösztönöztelek a Kristályterápiák tanfolyam 

ideje alatt is arra (ha elvégezted ezt a tanfolyamot), hogy a kristályok használatánál hallgass 

a megérzésedre! Bárki – Te is! - megismerheti így a kristályok rejtett nyelvét, és felfedezheti 

a bennük rejlő tudást.  

Ezért vonz bennünket ösztönösen egy – egy kő, vagy kristály. Ez a kő azért „hív”, mert 

valamilyen lelki, vagy fizikai okból kifolyólag megfelelő az életünknek abban a szakaszában, 

amiben éppen vagyunk, vagy valamiképpen szükségünk van rá. Csak titokban súgom, de én 

hiszem, hogy egy kavicsnak, ami a Duna partján megragadja a figyelmemet, annak is 

üzenete van számomra. Oka van annak, ha felfigyelek rá. 

Az újabb tudományos kutatások egyébként kimutatták, hogy a testünkben lévő hormonok 

kristályos szerkezetűek. Szinte ugyanúgy keletkeznek és áradnak szét a testünkben, mint 

ahogy a kristályok növekednek Földanya méhében.  

A kristálygyógyászat tulajdonképpen megkülönböztetésre tanít. Egy segédeszköz addig, míg 

nem ismered fel, nem tudatosítod önmagad energiáját. Ahogy haladunk tovább az önismeret 

felé, meglátod majd, hogy tulajdonképpen nincsen szükség semmiféle segédeszközre a 

gyógyuláshoz, mert a Teremtő felruházott minket mindennel, amire szükségünk van az 

Élethez.  

Éppen ezért azt fontos megérteni, hogy a kristályok „csak” (persze nem elhanyagolható 

mértékben) felerősítik a használójának az energiáját, akár egy elektromos készülék, amit 

életre kelt az elektromosság. A kövek saját elménk és a testünk elektromosságával 



„dolgoznak”. Aszerint, ahogyan az energetikai rezgésünk változik, más – más tulajdonsággal 

rendelkező kövek vonzanak.  

Lehet, hogy évtizedekig egy bizonyos kő volt a kedvenced, most azonban, ahogy a 

tudatosságod nő, rezgésed emelkedik, másik kő fog vonzani.  

☺ 

Kicsit leragadtam a kristályoknál, szívesen bele is merülnék, de a létezésünk különböző 

szintjeiről, síkjairól szól ez az írás.  

Tehát összefoglalva: az első szint a Föld, amin élünk. A Föld, és a földben lévő elemek, 

szervetlen anyagok, ásványok, kőzetek világa a létezésünk alapja. Fontos, hogy óvjuk, 

vigyázzunk rá, mert olyan, mint egy ház alapja. Ha tönkremegy, összedől az egész ház! 

 A különböző szintek csak látszólag határolódnak el egymástól, a valóságban 

összefonódnak, hiszen kölcsönösen egymást szolgálják. A természet rendje szerint (és most 

nem a modern kor szomorú gyakorlatáról írok!) az emberek és állatok által el nem 

fogyasztott növények, az elhullott állatok, bogarak tetemei, az állati ürülék (régen az emberi 

is) visszakerül a földbe, táplálva azt, így ad a Föld még bőségesebb termést, amiből még 

több jut vissza, ez így lenne rendjén……. feltéve, hogy az ember nem nyúl bele.  

 

Egy bölcs indián mondással zárom a mai írást: 

„Ha majd kivágtad az utolsó fát, megölted az utolsó állatot, megmérgezted az utolsó folyót, 

és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető!” 

Az Élet él, és életben marad akkor is, ha mi emberek ebbe belehalunk! 

 

Szeretettel: 

                   Ágnes 

 

 


