
 

 

Önismereti tréning 

8.  

 

 A létezés első szintjéről olvashattál előzőleg. Az első szint tehát a föld (talaj) és a földben 

lévő szervetlen anyagok. Ma a létezés második szintjéről írok bővebben, előtte azonban 

tekintsük át, hogyan alakul az Élet, a tudatosság, a létezés a mi szintünkön, a mi 

dimenziónkban. 

Az Univerzum, amiben élünk, a Létezés végtelen számú szintjét foglalja magában. Minden 

egyes szint rendelkezik a saját valóságával és minden létező az Univerzumban a különféle 

tudatosságok egy kifejezésmódja.  

A különböző szintek átfedik egymást, kapcsolódnak egymáshoz. Egyik sem létezik a 

másik nélkül. Kölcsönösen szolgálják egymást, adnak és kapnak, adnak és kapnak, és minél 

többet adnak, annál többet kapnak.  

 

Ezt a folyamatod kellene az embereknek is megérteni, mert az életünk minden területén 

érvényesül. Minél többet adok, annál többet kapok. Az pedig tévedés, hogy nincs miből adni, 

hiszen a teremtés folyamatában alapvetően én kaptam először azáltal, hogy megszülettem. 

Olyan nincs, hogy nincs! Minden több, mint elegendő van, csak áramoltatni kellene.  

 

Egy kicsit eltérültem a jelenlegi feladat tárgyától ….. szívem szerint a nyakadba zúdítanám 

az egészet, hogy mielőbb megtapasztald Te is, milyen csodás az Élet. 

 

 



Tehát visszatérve a tárgyhoz, mi a harmadik szinten, a harmadik dimenzióban élünk, de nem 

vagyunk elkülönülve, mert itt és most a Földbolygó minden egyéb szintje és dimenziója 

egyidejűleg áthatol egymáson. Tehát a harmadik dimenzióban találkozunk az első szinten 

lévő földdel, ásványokkal, szervetlen anyagokkal, a második szinten lévő szerves 

anyagokkal, stb. Ugyanazon a helyen minden magasabb szint tartalmazza és továbbadja 

azt, ami az alacsonyabb szinteken megjelenik. Ezt érdemes megjegyezni és emlékezni rá 

akkor, amikor majd a teremtéssel, életünk jobbá tételével fogunk foglalkozni.  

A mi szintünk a legalacsonyabb szint, ahol a tudatosság intelligencia és 

felelősségteljes élet formájában alakot ölt. Illetve így kellene történnie. Csak mi emberek 

vagyunk tudatosak arra, hogy emberek vagyunk, sem az ásványok, növények, állatok nem 

tudják, hogy ők kicsodák. Őszintén szólva nem is érdekli őket, csak teszik a dolgukat, amiért 

a Földre születtek. Az ember elvileg intelligens és felelősségteljes, ami azt jelenti, hogy 

képes (lenne) tudatosan felelősséget vállalni az életéért és az életében történő 

eseményekért.  

Az emberi élet azonban nem csupán ezen a szinten létezik!  

A tudatosság második szintjén is élünk, ami egy olyan birodalom, amelyben a létezésünk 

tudatossága - minden élet minden szinten való összekapcsolódása – jelenleg még hiányzik. 

Nem értjük meg, nem tudjuk, vagy nem érezzük, leszámítva néhány ritka pillanatot, amit 

pedig nem akarunk elhinni.  

Mi emberek olyan világot érzékelünk, ahol a dolgok és a lények el vannak különülve 

egymástól. A tudatosodással fogjuk elérni, hogy egységben lássuk az egész Univerzumot. 

Ebben a pillanatban csak akkor van némi fogalmad az egészről, ha magad elé képzeled és 

kívülről látod az egész Univerzumot, benne a Napot, Holdat, Földet, bolygókat és csillagokat, 

és meglátod, hogy a Föld csak része (icipici része) az Univerzumnak, és ezen az icipici 

részecskén élünk mi emberek, elkülönülve (?) a nagy egésztől.   

Egy duális világot látunk magunk előtt, amit megosztanak - polarizálnak - azok a dolgok és 

események, amik jónak, és azok, amik rossznak tűnnek. Egy olyan világot érzékelünk, ami 

az idő csapdájába esett, amiben a dolgok létezni látszanak valameddig, majd feledésbe 

merülnek. Ezt a célt szolgálja a mai fogyasztói társadalom is, mert az a gyakorlat, hogy a 

tárgyak, eszközök rövid időre vannak tervezve, elromlik és javíthatatlan, vagy kimegy a 

divatból és ki kell dobni. Az emberek most kezdenek rájönni, hogy a fogyasztás (mindig több, 

mindig újabb) nem vezet a boldogságához, sőt gyakran boldogtalansághoz, 

kielégületlenséghez, depresszióhoz, elmagányosodáshoz, stb. vezet. 

 

A létezés minden szintjét energetikailag egy olyan egyedülálló hullámforma, rezgés 

hozta létre, ami az adott szinten élő összes lény számára összegyűjti és fenntartja a 

valóságot. Ezt a rezgést, hullámformát maguk a lények generálják, legyen az az első szinten 

lévő kristály, vagy a második szinten lévő növények, stb. Elkötelezettségük jellegzetes 

vibrációja ez, ami megadja az alapját annak, amit valóságosnak hisznek.  

A jelenlegi szintünk (harmadik) megváltoztatásához csak annyit kell tennünk, hogy 

megváltoztatjuk az alaprezgést vagy - ami ugyanazt jelenti - megismerkedünk a magasabb 

„frekvenciákkal", más dimenziók, szintek frekvenciáival. 

 

Az Univerzum harmadik szintje, amihez tartozunk, úgy van „felépítve”, mint egy zenei skála: 



tartalmaz egy „oktávot", amiben a magasabb „hang" magasabb rezgésszinten ismétli meg a 

legalacsonyabb „hang" alapvető jellegzetességét. Minden hang egy dimenziószintnek felel 

meg. 

 

A létezés szintjeinek megismerésével a saját fejlődésünk folyamatáról kapsz képet. 

Ahogy tudatos lényekké fejlődünk, elérjük a magasabb és magasabb dimenziószinteket. 

Tehát egyre szélesebb körű perspektívák nyílnak meg a természetünkben, hiszen minden 

magasabb szint körülveszi az alacsonyabbat. Minden lépéssel egy mélyebb és tágabb 

érzetét nyerjük az Egységes Létnek, a mindenben fellelhető Egységnek.  

Nézzük tehát a létezés második szintjét! 

A létezés második szintjén a szerves anyagok, a vitaminok, a fák, a növények, a 
Tündérek és az elementálok vannak.  

Az utóbbi kettőre valószínűleg felkaptad a fejed. ☺ Lejjebb majd róluk is írok, először 
azonban nézzük az elsőket, amelyek nem zökkentenek ki annyira a komfort zónádból. 

Mi emberek, szimbiotikus kapcsolatot fejlesztettünk ki a növényekkel. Segítjük a növények 
fejlődését, burjánzását, elterjedését, cserébe azok olyan anyagokkal látnak el minket, 
amelyek létfontosságúak az életünkben, a túlélésben.  

Hajlamosak vagyunk egy pillanatra azt gondolni, hogy igen, vitaminokat és táplálékot kapunk 
általuk közvetlenül és közvetetten (megesszük a növényt és megesszük a növényt evő 
állatok húsát), de ennél sokkal többről van szó!  

Mivel ezzel a sorozattal az a célom, hogy az Életre tudatosan tudj Te is tekinteni, ezt egy 
kicsit bővebben kifejtem.  

A növények végrehajtják a fotoszintézis csodáját, ami során az áldott napfény tiszta 
energiáját emberi fogyasztásra alkalmassá alakítják. A fotoszintézis egy olyan biológiai 
folyamat, amiben a növények a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból (amit a 
talajból vesznek fel) szerves anyagot hoznak létre (amivé válnak).  

Az emberek oxigént lélegeznek be és szén-dioxidot lélegeznek ki, míg a növények 
(napfényben) szén-dioxidot lélegeznek be és oxigént lélegeznek ki. Éjszaka azonban, vagy 
fény hiányában a növények is oxigént lélegeznek be és szén-dioxidot bocsátanak ki. Viszont 
a növények sokkal több oxigént bocsátanak ki, mint amennyit felvesznek, így éjszaka is 
oxigént termelnek.  

Ismételten csak azt tudom mondani, hogy csodálatos az az összhang, amivel a Teremtő 
biztosítja számunkra az életfeltételeket. Bármilyen külső beavatkozás nélkül, folyamatosan 
és automatikusan működik, akárcsak a szívdobbanásunk, vagy a lélegzetünk.  

Emlékszem, kis gyermekkoromban az iskolába menet tépkedtük a kerítésen kilógó bokrok 
leveleit. Egyszer valaki csak annyit mondott: - Gyerekek gondoljátok meg, mit tesztek! 
Minden levél egy lélegzetvétel! – Ez a néhány szó nagyobb hatással volt rám, mintha 
megszidott volna. Gyermekeimnek tovább adtam és unokáim is hallják tőlem. 

1774-ben egy tudós kísérletezni kezdett az oxigénnel. Egyik kísérletében egy meggyújtott 
gyertyát egy tiszta oxigénnel feltöltött, lezárt üvegbe tett, és megvárta, amíg a láng 
elfogyasztja az oxigént és kialszik. Anélkül, hogy a burába friss levegő mehetett volna, egy 



pohár vízbe állított friss mentaágat tett bele, és azt várta, hogy a növény ebben a „rossz” 
levegőben el fog pusztulni. Ehelyett a növény tovább élt. Két hónap múlva a tudós egy 
egeret tett ugyanebbe a burába, és az egér is életben maradt, bizonyítva ezzel, hogy a 
növény „helyreállította” a burában a levegőt, ami az élethez szükséges. 

A fák, növények csupán fénnyel és ásványokkal táplálkoznak, szerves anyagot nem 
használnak fel. Minden növényi életforma saját tudatossággal rendelkezik, Isten 
teremtményei közül a legfejlettebbek közé tartoznak. A fák, növények megértésének 
kulcseleme a szeretet, tisztelet, öröm és a vidámság. Valószínűleg Te is tapasztaltad, vagy 
legalább hallottál arról, hogy a szeretettel ápolt, gondozott növények szépségükkel, bőséges 
termésükkel mennyire eltérnek azoktól, amelyek nélkülözik a szeretetet. Sokan mesélnek 
arról, hogy beszélgetnek a virágokkal, növényekkel, fákkal. Bevallom, én is ezt teszem. ☺ 

A fák, növények életciklusuk során a gyökereikkel veszik fel a táplálékot Földanyától és 
haláluk után vissza is juttatják azt. (ismétlem, hogy ez akkor történik így, ha az ember nem 
avatkozik közbe). A természet szent körforgását követik, hozzájárulnak az Élethez és nem 
ismerik a pusztítást. Önmaguk fenntartására csak fényt, vizet és ásványokat fogyasztanak, 
más élőlények számára pedig táplálékot, a szervezetünk életben tartására szükséges 
vitaminokat, és nem utolsósorban hajlékot biztosítanak. 

 

Elementálok: tündér, manó, sellő, kobold, szilf, undine, szalamander, gnóm, törpe, 
faun, déva, múzsa, .  

A létezés második szintjének egyik legizgalmasabb aspektusai az elementálok, azok a 
lelkek, akik őrzik, védik és gondozzák a növényi birodalmat. Az elementálok elnevezés 
maguknak a természeti erőknek csendesen, a háttérben működő megszemélyesítőit foglalja 
magába.  

Elementál minden olyan élőlény, ami megmagyarázhatatlan fényjelenségeket produkál, 
rendelkezik az eltűnés képességével, és képes szemmel is látható, emberi alakot ölteni. A 
növények szintjén élnek, érzékelhetjük őket a levelek közötti fuvallatban, amikor 
belélegezzük egy virág illatát, amikor a Hold fényében fürdőző növényen – általában 
megmagyarázhatatlan ok miatt - megakad a szemünk. A tündérek jelenléte minden esetben 
váratlanul jelentkező örömöt, csodálatot, játékosságot, boldogságot okoz.  

Az elementálok többsége természetes gyógyító, az az érzés, amit az érzékelésük okoz 
(akkor is, ha nem vagyunk tudatosak a jelenlétükre!), gyógyító hatású. Egybefonódnak a 
növényekkel, a fény tiszta esszenciájával, és a fotoszintézis folyamatával.  

Hogyan tudod elképzelni az elementálokat? 

Amikor például szeretetteljesen beszélgetsz a növényeiddel, akkor szavaid egy jótékony, 
láthatatlan tündért hoznak létre, akit a növényed érzékel. 

Amikor jó kedvvel, vidáman belekezdel egy tevékenységbe, szinte nyomban megjelenik egy 
tündér és azt veszed észre, hogy gyorsabban haladsz, szebb lesz a munkád, vagy finomabb 
az ételed…… bármi jobban és gyorsabban sikerül, amit éppen csinálsz. Mintha segítene 
valaki. 

Amikor bosszús vagy, veszekszel valakivel, vagy éppen nincs kedved ahhoz, amit csinálsz, 
akkor is létrehozol valamilyen elementált, és elkezd minden „félre menni”. Megbotlasz, 
mintha elgáncsoltak volna, kiesik a kezedből valami, feldől, kiborul, stb.  



Ahogy egyre mélyebben belemerülsz a növények világába, egyre nyitottabbá fogsz válni 
ezekre a tapasztalatokra, akár hiszel benne most, akár nem.  

Az elementálok tehát olyan misztikus teremtmények, akik az elemek (Föld, Tűz, Víz, Levegő) 
szellemi birodalmában laknak. Az elementálok Isten láthatatlan teremtményei, akik 
információt hordoznak mindarról, ami valaha létrejött – akár természeti jelenség, akár ember 
által készített tárgy, akár csupán egy gondolat a fejünkben. Elementálnak nevezzük 
mindazt is, amit hiszünk, amit kívánunk – legyen az jó vagy akár rossz kívánság.  

Élő energiával rendelkező elementálok még a regényalakok is, vagyis minden, ami egyszer 
valaki fejében megszületett. A gondolataink, érzéseink abban a pillanatban életre kelnek, 
ahogy megfogalmazódnak bennünk, s máris összekapcsolódnak más emberek gondolataival 
az éterben. Így hatunk észrevétlenül másokra, s hatnak ránk mások, anélkül, hogy ennek 
tudatában lennénk. Ezért kell tudatosan törekednünk arra, hogy mindig kizárólag pozitív 
érzésekkel ruházzuk fel magunkat, s úgy védjük ezeket mások ártó rezgéseitől, mintha saját 
gyermekeink lennének! 

Minden létező dolog mögött egy-egy elementál áll, aki az információt hordozza. A jó dolgok 
mögött jó, a rossz dolgok mögött rossz elementálok vannak. Ezért hát minden, ami a 
világban fellelhető – még az élettelennek tűnő tárgyak is – rendelkezik élő energiával.  

Az elementálok képesek molekuláris rezgésüket szabályozni, ezáltal pedig képesek 
összeolvadni a növényekkel, vagy akár folyékonnyá, vagy légneművé válni. Szilárd formát is 
tudnak ölteni, ilyenkor az emberek előtt is láthatóvá válnak.  

Az emberiség spirituális fejlődése és felemelkedése miatt a különböző szintek közötti „fátyol 
réteg” egyre vékonyodik, így újabban már sokkal könnyebben átláthatunk rajta, mint 
régebben. Ezért van az, hogy egyre több ember tapasztalhat szemmel látható bizonyítékot a 
tündérek, elementálok létezésére.   

Különleges elementálok 

Ide tartoznak a születésnél és a halálnál tevékenykedő elementálok, a kultikus és vallási 
eseményeken létrejött és működő természetszellemek.  

Külön csoportba soroljuk az ember érzékelését segítő elemi lényeket: 

Szaglásnál a föld elementálok, őket nevezzük gnómoknak, törpének, manóknak, 
koboldoknak. Az elementálok közül ők a legintelligensebbek. Tudatosak, figyelmesek, 
képesek egy pontra fókuszálni. 
 
Ízlelésnél a víz elementálok, a sellők, nimfák és udinék. Minden folyékony és víznemű 
szubsztanciában megtalálhatóak. Tudatuk álomszerű állapotban van, kevésbé éberek és 
tudatosak, mint a földszellemek. Szellemi szempontból ők vesznek részt mindenfajta kémiai 
folyamatban, reakcióban. Feladataik közé tartozik a folyadékok áramlásának fenntartása a 
növényekben. Segítségükkel játszódnak le a levelekben a kémiai asszimilációs folyamatok, 
és ők tartják fenn a folyadékháztartást is. 

Tapintásnál a tűz elementálok, akiket szalamanderként ismerünk. Éteri testük hőéterből áll. 
Szerepük az, hogy a hőt eljuttassák a növényekbe, és biztosítsák a Föld belső hőjét. 
Hozzájuk tartozik az átváltozás minősége. Ennek megfelelően a komposztban 
tanulmányozható legjobban a működésük. 
 
Látásnál a levegő elementálok, a tündérek vagy szilfek. A légnemű és gázjellegű dolgokban 



vannak jelen. Az angyali rendről fűződnek le. Étertestük fényéterből áll. Általában nem 
egyedül vannak jelen, mindig kapcsolódik hozzájuk egy más jellegű szellemiség (például a 
köd=víz+levegő).  
 
Hallásnál pedig a víz és a levegő elementáljai együttesen segédkeznek az embernek.  

Nélkülük nem lennénk képesek az érzéki világ észlelésére. 

Faun 
Ők a "fák szellemei", a fák növekedését segítő földelementálok. Egészséges fánál a faun 
spirálszerűen áthatja a fát, a lombtól egészen a gyökérig. A faun meghatározott irányba tereli 
a gyökerek és az ágak növekedését. Amikor egy fa kiálló ágait lenyesik, és az ember által 
kitalált képre alakítják, a faun szenved. Amikor a faun elhagyja a fát, a fa elpusztul. 

Déva 
Ők fejlett levegőelementálok. A növény ősképének impulzusait juttatják el a 
földelementálokhoz, hogy az egy fajba tartozó növényeket hasonlóképpen építsék föl. A 
dévák gondoskodnak arról is, hogy a hely egyedi minőségét beleszőjék az ősképbe. Ezért 
hívják őket a ,,tér tündéreinek" is. 

Múzsa 
Magasra fejlődött tűzelementálok. A "szférák zenéjét" hozzák le a Földre. Hangversenyeken 
ott táncolnak a zenészek feje fölött. Szívesen ihletik meg az arra érzékeny embereket új 
zenei művek alkotására. Nagyon szépen beszél erről Dr. Wayne Dyer Az ambíciótól az 
értelemig című nagyszerű filmjében a zongorista. 

Sellők (vízelementálok)  
Ők felelnek a kisebb vizek élővilágának és összhangjának a fenntartásáért. 
 
Az elfekhez tartoznak a rétek, a mezők. 
 
A koboldok (földelementálok) azok, akik gondoskodnak egy adott tér, szoba, lakás szellemi 
védelméről.  

Ember teremtette elementálok 

A meglévő elementálok mellé mi magunk is képesek vagyunk különböző elementálokat 

teremteni. Ezek jelentősége legalább akkora, mint a természetszellemeké. Fő jellemzőjük 

az, hogy az emberi tudat hozza létre őket.  

Kezdetben csak gondolatformák és érzelemfelhők, amik az állandó ismételgetéssel, és az 

esetleges tudatos összpontosítással energiát kapnak, és később önálló életre kelnek. Ilyenek 

az átkok, kívánságok, imák, erős gondolatok és érzelmek.  

Mindig a levegő kilélegzésekor jönnek létre, és kilenc másodperc múlva kelnek életre. 

A rossz elementál létrehozásának megakadályozására érdemes figyelni a gondolatainkat! 

Ha rajtakapjuk magunkat, hogy helytelen gondolatokat teremtettünk, akkor kilenc 

másodpercen belül lehetőség van ezek semlegesítésére, egy ellentétes gondolattal.  

Fontos, hogy próbáljunk mindig tudatában lenni annak, hogy miket teremtettünk, mert a 

felismerés hiánya nem mentesít a következményektől! A szeretetteljes, segítő, erkölcsös 

gondolatok hatására segítő és jó indulatú, a harag és gyűlölet hatására pedig negatív, káros, 

rosszindulatú elementálok keletkeznek, melyek elsősorban saját magunkra vannak hatással..  



Az átoklényekről megjegyzendő, hogy mivel poláris lények, egyik felük mindig a teremtő 

személy aurájába kapcsolódik. A másik fél pedig a célszemély energetikai védelmétől 

függően képes rákapcsolódni az aurára. Ha ez nem sikerül, akkor bumerángszerűen 

visszavágódik a feladóhoz, visszaadva az összes beléültetett információt: magát az átkot. 

 

Írországban nagyon sokan hisznek az elementálok létezésében, több olyan helyet tartanak 

nyilván hivatalosan is, ahol szerencsés esetben koboldokkal lehet találkozni. Egy kedves kis 

filmet ajánlok ma is, ami ugyan kitalált történet, de szórakoztató és betekintést nyerhetsz a 

koboldok, tündérek huncut világába.  

A filmet itt tudod megnézni:  (egyenlőre még működő link) 
https://www.youtube.com/watch?v=gQ1FnkAZHzU 

 

Ha esetleg törölték, akkor írd be a youtube keresőjébe  a címet: Kópé koboldok 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ1FnkAZHzU

