
 

 

Önismereti tréning 

11.  

 

„Ne engedjük meg, hogy a gondolataink kiragadjanak a jelenből, és elrabolják tőlünk 

a lehetőséget, hogy élvezzük az életet, amit élünk. Emlékezzünk, hogy ezek csak 

ismétlődő emlékek. 

Az elménk állandó háborúban áll saját magunkkal!"  

(Dr. Ihaleakalá) 

 

Bár ma a létezésünk ötödik szintjéről lesz szó, az elején röviden visszatérünk a 

gondolatokhoz. Előzőleg azt írtam, hogy nincs semmi bizonyíték arra, amit a 

negyedik szinttől felfelé tudunk.  

Nincs bizonyíték arra, hogy csupán a gondolataink, érzéseink erejével, anélkül, hogy 

fizikailag bármit is tennénk, hatással lehetünk más emberekre, tárgyakra. Úgy tűnik, 

hogy ha van is bizonyíték, azt nem ismerik el. Így van ez a gondolatok erejével is. 

Nem sokkal később, amikor elküldtem az előző írást, kezembe akadt egy réges – 

régi újságcikk a parapszichológiai képességekről. Olyan kísérletről volt szó benne, 

ahol EEG-vel (EEG vizsgálat alatt az agyi elektromos tevékenység kerül rögzítésre) 

mérték az agy tevékenységét, miközben a paciens a gondolatai erejével szinte 

hihetetlen dolgokat vitt véghez.  



A gondolatok és érzelmek közvetlen módon nem mérhetők. Az agy elektromos 

tevékenységét tudják mérni, miközben a kísérlet alanya bemutatja képességét.  

Tehát azok, akik a bizonyítékot szolgáltathatnák, különválasztják, elkülönítik az agy 

tevékenységét a tapasztalt változásoktól. Mivel az ilyen kísérlet során mindenféle 

zavaró tényezőt kizárnak, ezért véleményem szerint bárkinek bizonyíték lenne az, 

hogy a gondolat hatására jött létre az, aminek tanúi voltak a kutatók.  A kettő 

bizonyíthatóan egy időben zajlott, közvetlenül a gondolat energiájának az anyagra 

gyakorolt hatását viszont hivatalosan mégsem fogadták el.  

Egyes híradások szerint elfogadták, bizonyos célokra titokban használják is, de a 

nagyközönség felé nem ismerik el.  

A fent említett kísérlet még az 1960-as években zajlott. Azóta is Nina Kulaginának 
(1926 – 1990) tulajdonítják a leghihetetlenebb pszichokinetikus képességet, ami 
ellenőrzött körülmények között is megnyilvánult. (a pszichokinézis a tudatnak a 
környezetre ható olyan képessége, amelyet nem az ismert fizikai hordozók 
közvetítenek) 

Ez a hölgy a gondolata erejével kisebb tárgyakat egy méternyire is elmozdított, és 
elő tudta idézni az iránytű teljesen abnormális viselkedését.  

Hatást tudott gyakorolni a legkülönbözőbb anyagokból, pl. műanyagból, fémből és 
textilből készült tárgyakra.  

Egy alkalommal, tudósok és kutatók ellenőrzése alatt két méter távolságra ült egy 
üvegakváriumtól, és sikerült különválasztania egy sóoldatban úszó tojásfehérjét a 
sárgájától, majd sikerült ezeket ismét egyesítenie. Az ülések alatt végzett 
tudományos mérések szerint pulzusa ilyenkor elérte a percenkénti 240-et.  

Arcára kiültek az összpontosítás jelei, és egyetlen kísérlet alatt több mint egy kilót 
veszített súlyából, szinte úgy tűnt, mintha testének egy részét energiává alakította 
volna át.  

Az EEG rendkívül erős tevékenységet mutatott az agynak azon a részén, ami a látást 
irányítja, és a mágneses mezőt mérő detektorok szerint a médium körüli erős 
mágneses tér lüktetni kezdett és egy idő után abba az irányba összpontosult, amerre 
a médium nézett.   

A tudományos világ nem fogadja el azóta sem bizonyítékként az ilyen és ehhez 
hasonló jelenségeket. „Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy tárgyak pusztán a 
gondolat erejével elmozdíthatók.” – mondják.  

De vajon miért fogadjuk el mi mégis a műszerekkel nem mérhető gondolatok és 
érzelmek létét? 

A gondolat létét kivétel nélkül mindenki megtapasztalja. Mindenkinek vannak 
gondolatai. Találkozunk a gondolatainkkal, és ez feleslegessé tesz minden kívülről 



jövő bizonyítást! Ez viszont pontosan az általunk oly hőn óhajtott bizonyíték 
természetét kérdőjelezi meg!  

A gondolat létének bizonyítéka nem külső állítások függvénye, hanem mindig 
belül van, és személyes élmény az alapja. A gondolat viszont – bármit szeretnénk 
is bebizonyítani – minden további bizonyítás kiindulópontja.  

A bizonyíték valódi természete ezért sokkal inkább belső, mint külső.  

Külső bizonyítékokkal megfelelő körülmények között bármit be lehet bizonyítani, sőt 
annak az ellenkezőjét is. (Ha nem sikerülne, csak rá kell bízni egy jó ügyvédre.)  

Végső soron mi az, amit bizonyítéknak nevezhetünk?  

Egy mérési eredmény – ami bizonyos dolgok közötti összefüggést mutat – lehet 
igaz, de az eredmény kiértékelése már mindenkori világnézetünk függvénye. Ez 
a világnézet pedig gondolatainkban rejlik, és időről időre – legalábbis erről 
tanúskodik a történelem – gyökeresen megváltozik.  

Ma a létezésünk ötödik szintjéről lesz szó. 

Az ötödik szint a végső dualitás szintje, a lélekcsaládok, angyali rendek, 
lélekcsaládokat irányító mesterek birodalma. Molekuláink közül a zsírok tartoznak 
ehhez a szinthez.  

A létezés ötödik szintjével dolgozik minden olyan technika, ami alfa agyhullám 
állapotában zajlik. Ilyen például a közismert Agykontroll, a Reiki, a lélekgyógyászok 
munkája, és az Angyali energiával gyógyítók is mind az ötödik szinthez 
kapcsolódnak.  

Azok az emberek, akik az angyalok, a próféták és a felemelkedett mesterek üzeneteit 
közvetítik, szintén kapcsolatban állnak ezzel a szinttel. Azok a gyógyítók, akik ezt az 
energiát használják, kötve vannak ennek a szintnek a szabályaihoz, gyakran 
áldozati, vagy váltott energiával gyógyítanak, kivéve akkor, ha a hetedik szintről kérik 
az ötödik energiáját. 

Ez a szint az előzőhöz hasonlóan szintén több száz alszintre tagozódik. Az alsóbb 
fokozatokon a negatív entitások vannak, a magasabb fokozatokon az ugynevezett  
„Tizenkettek Tanácsa” ül össze. 

A lélekcsalád az a csoport, amelyhez akkor tartozunk, mielőtt leszületünk jelen 
inkarnációnkba. Bár fizikai családokba születünk, tudat alatt sosem feledjük el a 
magunk mögött hagyott spirituális családunkat. Előfordul, hogy a lélekcsalád tagjai 
találkoznak egymással ebben az életben, ilyenkor felélednek bennük az érzések és 
emlékek.  

A lélekcsaládok napjainkban kezdenek egyre jobban egymásra találni, hogy 
véghezvigyék a Teremtő munkáját ezen a Földön. A lélekcsaládokat a Tizenkettek 
tanácsa vezeti. 



Sok ötödik szintről származó mester, akinek küldetése van a Földön, szintén aktív 
részt vállal ezekben a tanácsokban, miközben hozzánk hasonlóan emberi testben, 
hétköznapi életet él a harmadik szinten. Ők alvás közben felemelkednek a terükből, 
és ekkor vállalnak részt a tanács munkájából. 

A fent írtak valószínűleg nehezen érthetőek a számodra. Nem is célom 
részletesebben kifejteni ezeket a szellemi szinteket. Később, amikor már a 
személyiség fejlesztésével foglalkozunk, előfordul majd, hogy olyan kifejezéseket 
használok, amit akkor értesz meg, ha a létezésünk szintjeiről lesz valami fogalmad. 

Az ötödik szint a harmadikhoz hasonlóan a kettősség síkja, egyfajta tanító, bár nem 
teljesen olyan, mint a harmadik szinten. A harmadik szint kettősségében extrém 
meleget és extrém hideget, a jót és rosszat, a feketét és a fehéret is megtapasztaljuk. 
Az ötödik szint alsóbb régióiban meleg van és hűvös, jó és kevésbé jó, szürke és 
krémszín, stb. 

Természetünket tekintve a harmadik szinten szintén kettősek vagyunk. Van jó 
oldalunk és rossz oldalunk, jó és rossz tulajdonságaink. Lényeges, hogy ne kezeljük 
ezeket különállóként, hanem dolgozzunk a negatívumainkon annak érdekében, 
hogy minél jobb emberré válhassunk.  Ez a harmadik és a negyedik szint 
aspektusa, amikor elérjük az ötödik szint felsőbb rétegeit, akkor ez a kettősség 
teljesen eltűnik. 

Az ego szintén az ötödik szint alsóbb régiójában lakozik, még akkor is, ha ezen a 
szinten léteznek a különböző frekvencián rezgő megvilágosodott lények is.  

Az energia az ötödik szinten is úgy mozog, mint a harmadikon, a gondolat erejével. 
Ott is, akárcsak itt, különféle erények megszerzésére van szükség, hogy dolgozni 
tudjunk az Univerzum törvényeivel. Végső soron az ötödik szint célja a tökéletes 
szeretet elérése. 

Sok olyan próféta van, aki elérte az ötödik szintet, például Mózes is közéjük tartozik. 
Többnek közülük jó életük volt, mégis, ha találkozunk Mózes energiájával, akkor azt 
tapasztalhatjuk, hogy meglehetősen más az Ő energiája, mint a mesterek – például 
Jézus Krisztus – tiszta energiája. 

Vannak, akik különböző korok prófétáival lépnek kapcsolatba, sokan közülük az 
ötödik szint spirituális lényegét ragadják meg. Nekünk azonban nem szabad vakon 
követni senkit és semmit. Felemelő érzés valakit a bölcsessége miatt hallgatni, csak 
arra kell vigyázni, hogy sose legyünk valakinek vagy valaminek a megszállottja!  

A negyedik és ötödik szintekről közvetített információk mindig meg vannak szűrve, 
mert ezek egy harmadik szinten lévő ember agyán keresztül jutnak el hozzánk, 
ezáltal magukban hordozzák az illető hiedelmeit és az Ő megértését is. Persze ettől 
függetlenül nagyon sokat lehet tanulni ezekből a csatornázásokból is. Én például 
évekkel ezelőtt hosszú ideig rendszeresen hallgattam és mindenkinek szívesen 
ajánlom Esther Hicks közvetítésében Abraham üzeneteit.   



Az ötödik szint legfelsőbb fokán élnek az arkangyalok. Ők a fény harcosai, és az 

élen járnak, hogy megvédjék a mennyek birodalmát. Munkájukat és felelősségüket 

nagyon komolyan veszik.  

Az ötödik szinten élnek, és nagy számban vannak jelen a kedves és védelmező 

őrangyalok is. Védelmezésüket számtalanszor megtapasztalhatjuk életünk során. 

Előfordul, hogy valakinek egyszerre több őrangyala is van, de az is lehet, hogy csak 

egy. Ha valamilyen spirituális átalakuláson megyünk keresztül, vagy olyan 

eseményeket éltünk át, amelyek spirituális fejlődéssel járnak, akkor új, és nagyobb 

tudású őrangyalt kapunk magunk mellé. 

 

Spirituális lényünkből fakadóan valamennyien különböző frekvenciákon rezgünk. 

Képességeinken múlik, hogy meg tudjuk–e hajlítani (átalakítani) ezeket a 

frekvenciákat, és különbséget tudunk–e tenni a harmadik és az ötödik szint között. 

Az ötödik szint mesterei olyan megvilágosodott lények, akik képesek arra, hogy 

meghajlítsák az időt, az anyagot és a szubatomi (az atom összetevői) részecskéket. 

Fantasztikus dolgokra képesek, mivel megtanulták, hogy spirituális valónk nincs 

elkülönülve a Teremtőtől. Ennek következtében teremtő erőnk határtalan! 

Akkor válhatunk mesterekké, ha elérünk egy bizonyos rezgésszintet, ha 

megtanultunk mindent, amit a létezés harmadik szintjén meg kellett tanulnunk. 

Az ötödik szint mesterei tiszta energiából épülnek fel. Megtanulták kontrollálni a 

gondolataikat, méghozzá oly módon, hogy a szemünkben isteneknek tűnnek.  

Sokat, nagyon sokat lehetne írni az ötödik szint különböző régióiról, mégis úgy 

vélem, hogy ennyi elég ahhoz, hogy valami fogalmunk legyen róla.  

Írtam az idő meghajlításáról. Hogy értsed, mi is ez, még néhány mondatot 

hozzáfűzök.  

Biztosan Te is jártál már úgy, hogy több mindent elvégeztél, majd amikor az órára 

pillantottál, csodálkoztál azon, hogy ilyen kevés idő telt el.  

Nekem egy mai napig is szinte hihetetlen ilyen emlékem van, amit megosztok veled.  

Évekkel ezelőtt hetente jártunk a Párommal Kiss Balázs Kunó „Dimi – sulijába”, 

Budapestre. (A „dimi” a dimenzió rövidítése) Ilyenkor nagyon erőteljes energiák 

voltak a teremben, aminek hatását még napok múlva is éreztük.  

Mi Rózsaszentmártonból Hatvanig kocsival mentünk, majd onnan vonattal tovább a 

Keleti pályaudvarra, ugyanígy visszafelé. 

Általában este 8 óra körül volt vége az előadásnak, ha igyekeztünk, trolival az 

Andrássy útról elértük a 20.35-kor induló vonatot. Így rendszerint 22 órára értünk 

haza. 



Egy alkalommal már a szünetben látható volt, hogy tovább fog tartani 8 óránál, ezért 

megbeszéltük a Párommal, hogy ha időben vége lesz, akkor sietünk a trolihoz, de ha 

később, akkor nem rohanunk, hanem – mivel kellemes téli este volt – kényelmesen 

sétálunk a Keletiig. A következő vonat 22.35-kor indult volna. 

Az előadásnak 20.20-kor volt vége. Még trolival is lehetetlen elérni a vonatot. 

Elmentünk a mosdóba, felöltöztünk, és szép kényelmesen, beszélgetve sétáltunk. 

Pontosan amikor a Keleti csarnokába értünk, bemondták, hogy Hatvanba azonnal 

indul a vonat….. – nem tudtuk mire vélni, milyen vonat ez. Akkor már futottunk, hogy 

elérjük. Az utolsó ajtón felszálltunk és máris elindult. Nem néztük az órát, nevettünk, 

hogy ránk várt a vonat ☺ 

Hazaérkeztünk, belépve az ajtón felnéztem az órára, és 21.58 volt. Számításunk 

szerint legkevesebb 23 órának kellett volna lenni. Mindkettőnket letaglózott az 

élmény.  

Fogalmunk sincs, mi történt, hogyan csináltuk? Persze mindjárt mondtuk, hogy jó lett 

volna megnézni az órát a Keletiben, vagy legalább Hatvanban, vagy megkérdezni az 

utasokat, miért nem indult el időben a vonat….. de nem, az idő meghajlítását mi még 

nem tudjuk nyomon követni, nálunk ez csak spontán következik be. 

Meggyőződésem, hogy ha bármikor közben az órára néztünk volna, másképpen 

történik minden. 

Az ötödik szinten lévő mesterek nemes céljaik érdekében meg tudják tenni.  

El kell fogadnunk, hogy a harmadik szinten erényeinket fejlesztenünk kell 

ahhoz, hogy képességeinket, tudásunkat csak a jó célok érdekében használjuk. 

Most pedig egy kedves filmet ajánlok a youtubeon, ami egy angyalról szól, és fontos 

a mondanivalója. Nekem is tetszett, és a hozzászólások szerint „mindenkinek meg 

kellene nézni” ☺ 

A címe, ami alapján megtalálod a youtubeon: A nevem Gabriel    

Míg nem törlik, addig ezen a linken éred el: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEb9pj-

uymc&list=PLa2bBEgfWZFhMapi56549cfpFXbGXTdzd 

 

Jó szórakozást kívánok hozzá! 

Ágnes 
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