
 

 

Önismereti tréning 

10.  

 

Előző alkalommal a létezés harmadik szintjével foglalkoztunk. Ahhoz, hogy 

továbblépjünk a negyedik szintre, és meg tudjuk azt érteni, egy kicsit ismétlünk. 

Többször írtam már, de nem lehet elég sokszor ismételni ahhoz, hogy valóban 

megértsük: az Univerzumnak végtelen számú szintjei, síkjai, dimenziói, 

hullámhosszai, frekvenciái vannak. Fizikai világunk, amiben mi emberek itt, a 

harmadik dimenzióban, harmadik szinten élünk, csak egy a végtelenből. 

Ezek a szintek, frekvenciák ugyanazt a teret foglalják el, mint a mi fizikai 
világunk. Itt vannak körülöttünk, bennünk, áthatolnak rajtunk anélkül, hogy ezt 
észrevennénk.  

Pontosan úgy képzelheted ezt el, mint ahogy az összes, (a környékedre sugárzott) 
televíziós, rádiós, mobiltelefonos, internetes frekvencia láthatatlanul és egyszerre 
foglalja el azt a teret, ahol most éppen ülsz. Akkor is, ha nincs bekapcsolva a TV-d, 
akkor is, ha nem telefonálsz. Az összes mobilszolgáltató frekvenciája ott van 
körülötted, az is, aminek nem vagy az előfizetője, sőt áthatol mind rajtad. Feltéve, ha 
nem egy Faraday kalitkában élsz. ☺ Persze akkor nem tudnád ezt az írást sem 
olvasni.  

A különböző szintek nem lépnek kölcsönhatásba egymással, mert különböző 
frekvenciákon, különböző dimenziókban, különböző sebességgel rezegnek. 



Most pedig áttérünk a létezés negyedik szintjére, a Szellem, a Lélek, az érzések 
birodalmába.  

A negyedik szintnek számtalan alszintje van, legalul viszonylag durvább, ahogy 
haladunk felfelé, beljebb és beljebb, egyre finomodik. Természetesen nincs legalul 
és legfelül, minden egyben van, de a mi elménknek így érthetőbb. Hogy melyik 
szinttel találkozunk, az leginkább tudatossági szintünknek megfelelő.  

Amikor megértjük, hogy nem csak a testünk vagyunk, észrevesszük azt is, hogy 
legtöbbször testünk és szellemünk, (lelkünk, érzéseink) külön utakon jár. Csak ritka 
alkalom, amikor sikerül egyesíteni őket. Valami (egyes nézetek szerint az elme, 
illetve az ego) meggátol minket abban, hogy folyamatosan ezt tegyük, de 
figyelemmel, gyakorlással növelhető ez az idő.  

Akkor figyelheted ezt meg a legkönnyebben, - illetve csak utána - amikor olyasmit 
csinálsz elmélyülten, amit szeretsz, annyira belemerülsz, se nem látsz, se nem 
hallasz közben. (a kicsi gyerekek ilyenkor kidugják a nyelvüket ☺ ) Abban a 
pillanatban ez nem is megfigyelhető, hiszen ennek megfigyelése máris kizökkentene 
abból a „semmiből”, amiben vagy. Később, a fennmaradó jó érzésed utal arra, hogy 
valami nagyszerű dolog történt.  

Miért nem tudjuk ezt az érzést ott és akkor nyakon csípni? Erre ma már egyszerű a 
magyarázat. A kvantumfizikai kutatások egyik legfontosabb felfedezése, hogy a 
megfigyelő figyelme módosítja a megfigyelt eseményt. Viszont ha tudatosan a 
lehető legtöbb helyzetben figyelmünk ott van, érzéseinket ahhoz kapcsoljuk, amit 
csinálunk, akkor az állandó jó érzésünk megmarad. Eckhart Tolle ezt nevezi a MOST 
hatalmának. 

Rendkívül jó gyakorlat erre a mandala színezése.  

Sajnálkozhatnánk, hogy nem tudjuk közvetlenül megfigyelni ezt az érzést. Helyette 
azonban gondoljunk arra, hogy ez az öntudatlan jó érzés testünkre nézve gyógyító 
hatású, minden sejtünk, szervünk regenerálódik ilyenkor.  

Más szempontból is érdemes figyelembe venni a kvantumfizika ezen 
felfedezését. Ha megfigyelésemmel befolyásolom a megfigyelt eseményt, akkor 
bármi történik, azt a hozzá kapcsolt érzelmeimmel tudom alakítani anélkül, hogy 
fizikailag bármit kellene tennem. 

Érdekes módon én ezt először a Párommal kapcsolatban próbáltam ki. Konfliktusok 
a legjobb kapcsolatban is vannak, nálunk is előfordult, hogy valamiben nem értettünk 
egyet. Ilyenkor az elme (ego) ahelyett, hogy figyelemmel hallgatná a másik felet, 
azonnal a saját igazát akarja bebizonyítani.  

Viszont ha figyelemmel hallgatom a másik fél minden szavát, nem engedem az ego 
elhatalmasodását, akkor mondhatnám, hogy valami csoda folytán, - de tudom, hogy 
az Univerzum törvényei alapján - pillanatok alatt olyan helyzet alakul ki, ami 
mindkettőnknek nyertes – nyertes pozíciót eredményez.  

Tehát térjünk vissza a negyedik szintre.  



Biztosan hallottad már azt a mondást, hogy testünk „csak” ruhája a szellemünknek. 
Az, aki valójában vagyunk, az a szellemünk, lelkünk, ami tulajdonképpen a negyedik 
szinten létező. Abban a pillanatban, amit mi halálnak hívunk, az elménk, érzelmeink, 
lelkünk (gondolkodó és érző részünk) kilép a testből, „leveti a ruháját” és hazatér a 
negyedik szintre. Hasonló történik akkor is, amikor alszunk. 

A negyedik szint az álom birodalma is. Amikor alszunk és álmodunk, szellemünk 
akkor is a negyedik szinten jár. Alvás közben öntudatlanok vagyunk a harmadik 
szintre, de teljesen tudatában vagyunk a negyediknek. Ez a szint az álmodás, a 
képzelet, az intuíció, a mágia, a kreativitás képességével is rendelkezik. Ahogy előre 
haladunk az önismeretben, elménk ráhangolódik a negyedik szint frekvenciájára, 
egyre több ilyen tulajdonságunk tör felszínre fizikai formánkban is. Egyre több 
álmunkra emlékezünk és egyre tisztábbak, egyértelműbbek lesznek azok.  

A negyedik szinten még létezik a fény és a sötétség polarizációja, így ez a szint – 
hasonlóan a harmadikhoz - nem feltétlenül szeretetteljes, különösen nem az 
alacsonyabb régiókban. Itt gyötörhetnek pl. a rémálmok, amelyek minden esetben az 
ébrenlét félelmeinek, negatív érzéseinek következménye lehet.  

A negyedik szinten teljesen más az idő és mások az energiák, mint a harmadik 
szinten. Ami nekünk egy órának tűnik, az ott csak néhány másodperc. Ezért érezzük, 
hogy álmunkban történések sorozata zajlik le, miközben egy – egy álom csak 
másodpercekig, esetleg egy – két percig tart. 

Amikor alvás közben itt tartózkodunk, a gondolataink, érzelmeink a valóságot sokkal 
gyorsabban hozzák létre, mint a harmadik szinten, így a félelem és minden negatív 
érzés éppen olyan könnyen képes létrehozni gonoszságot, mint ahogy a 
szeretetteljes érzések képesek létrehozni ugyanezen szint felsőbb régióiban a 
szépséget és az örömöt.  

Mindenki és mindig álmodik, de ritkábban emlékszünk rá, merre járunk álmunkban. 
Amikor emlékszel rá, ezen keresztül nagyon jól felmérheted, milyen érzések 
vezérelnek napjaid nagy részében. Ha álmaid kellemetlenek, akkor van még min 
dolgoznod a szeretet terén. Fontos tudni, hogy nem az a lényeg, amit kifelé 
mutatunk, lényegesebb ennél az, amilyen belső érzéseket kapcsolunk életünk 
történéseihez, emberekhez és a többi létezőhöz.  

Nem kell feltétlenül aludni ahhoz, hogy a negyedik szintet elérjük. Amikor 
gondolatainkba merülve „se nem látunk, se nem hallunk”, akkor is itt járunk. Képesek 
vagyunk ébrenlétben szinte látni magunk előtt egy (általában meg nem történt 
eseményt), hallani egy le nem folytatott párbeszédet. Ha ez az „elmélkedés” 
félelemmel töltött, akkor a negyedik szint alsóbb régióiban járunk. Minél 
szeretetteljesebb, örömöt okozóbb, bizakodóbb, annál magasabban járunk ezen a 
szinten. Ha elegendő erősségű érzelmeket kapcsolunk hozzá – akár negatív, akár 
pozitív értelemben – akkor megtörténik a teremtés.  

Ez a legizgalmasabb az egészben! Egyedül rajtam múlik, mit teremtek! Egyedül az 
én gondolataim és érzéseim azok, amelyek ezeket a tapasztalatokat irányítják. 
Félelemmel teli gondolataim félelmetes helyzeteket hoznak létre, szerető 
gondolataim pedig boldog, örömteli helyzeteket. Ha a félelmet követem, akkor a 



gyötrelem és bánat világába csúszok bele, ha azonban a szeretetet követem, akkor 
meglátom a Fény szivárvány hídját. 

A negyedik szint egy híd az alsóbb és a felsőbb világok között. Ez azért is érdekes, 
mert mint tudjuk (a Kristályterápiák tanfolyamon érintettük ezt a témát), a csakráink 
közül éppen a negyedik, a szív csakra az, amit szintén hídnak, átmenetnek 
nevezünk, ami összeköti az alsóbb, fizikai szintet a felsőbb, szellemi szintekkel. Ha 
jól figyelünk, akkor láthatjuk, hogy minden összefügg mindennel. 

Amikor „meghalunk”, eltávozunk, a szén alapú test megpihen, idővel elenyészik, de 
szellemünk és lelkünk tovább megy a negyedik szintre, a valóság egy másik 
hullámtartományába, egy másik „világba”, hogy ott folytassa a fejlődését. 

Ez történik a „halálközeli” vagy „testen kívüli” élmények alatt is, amikor a lélek egy kis 
időre elhagyja a testet, majd visszatér oda. Az ilyen élményeket átélők egymástól 
függetlenül, feltűnően egyező, kedvező tapasztalatokról számolnak be. Emlékszel a 
Shirley Maclaine film 2.részére, amiben a testen kívüli élményt tapasztalta meg? 
Csodálatos élmény lehetett.  

Bizonyíték erre az, hogy a legtöbb érintett személyisége megváltozik az élmény 
hatására – sokkal jobban érdeklik őket embertársaik, anyagi vágyaik háttérbe 
szorulnak, felismerik, hogy cselekedeteik és legfőképp gondolataik, érzelmeik 
hatással vannak a világ történéseire. Ők azok, akik meggyőződéssel hirdetik, mert 
megtapasztalták, hogy az élet mindörökké tart – mindenki számára.  

A negyedik szint energiáinak rezgésszintje sokkal magasabb, mint a harmadiké. Úgy 
értsed ezt, hogy olyan gyorsan mozognak, hogy emberi szemmel azt nem is lehet 
felfogni. 

A negyedik szint lelkei a tanulás eddig ismeretlen magasságaiba emelkednek, 
miközben megőrzik érzelmeiket és érzelmeiken alapuló gondolataikat. Sok szellemi 
vezető és felemelkedett mester innen inspirálja impulzusaival a harmadik 
szinten élő, szellemi fejlődésre fogékony embereket. 

Amikor megérkezünk a negyedik szintre, érzékelésünk felerősödik, azt látjuk, hogy 
minden a szivárvány színeiben pompázik, egyre élénkebbnek érzékeljük a színeket, 
csengőbbnek a hangokat és minden felgyorsul. A halál nem a vég, csak a lélek 
rezgésének változása. 

Kilépve a harmadik szintről, azt vesszük észre, hogy nincs idő. Időre csak itt, a földi 
létünk során van szükség, az időt számítva tudunk egymáshoz viszonyítani sok 
mindent. Többek között testünk öregedését is időben számítjuk. 

Az öregedést áldással kellene fogadnunk, mint ahogy az is. Ezt azonban nem 
tudatosítjuk, mivel önmagunkat a testünkkel azonosítjuk, ezért félünk tőle, mint 
ahogyan a haláltól is félünk addig, míg meg nem értjük.  

Persze kérdezheted, hogy miért lenne áldás, amikor az öregedéssel együtt jár 
mindenféle betegség, fájdalom. Ennek nem kellene így lennie, mivel már tudjuk, hogy 
betegségeink szinte mindegyike lelki eredetű, saját megfogalmazásomban a 



sértődött lélek jajkiáltása. Ha a lelkünk rendben van, szeretjük és elfogadjuk 
magunkat annak és olyannak, akik és amilyenek valójában vagyunk, elkerül 
bennünket minden fajta fájdalom, és betegség. Ha a lelkünk rendben van, 
szeretetteljes érzéseink vannak, nem probléma az öregedés sem.  

Hiszem, hogy ezzel a mini tréninggel hamarosan Te is eljutsz odáig, hogy (korodtól 
függetlenül) saját kezedbe veszed a sorsodat és élvezed az Életet!  

Elhiheted, hogy senki más nem tudja olyan jól ezt irányítani, mint egyedül Te!   

 


