
 

Önismereti tréning 

6.  

 

Van néhány fogalom, kifejezés, amiről valószínűleg sokat hallasz mostanában. Az 

egyik ilyen a dimenzió, a másik pedig a létezés síkjai. Mindkettő izgalmas téma, 

nagyon sok az összefüggés a kettő között. Ma a dimenziókról írok, megpróbálom 

érthetően, „hétköznapi nyelven” elmagyarázni. 

A dimenzió jelentése magyarul tér, kiterjedés. A dimenzió fogalmát legkönnyebben 

úgy lehet megérteni, ha azt figyeljük meg, hogy egy pont, vagy esemény 

megadásához hány egymástól független adatra van szükség. 

A világ, amiben jelenleg élünk és tapasztalunk, egyes nézetek szerint 
háromdimenziós, más magyarázatok szerint négydimenziós. Általában erről úgy 
hallasz, hogy a harmadik (vagy a negyedik) dimenzióban élünk, mivel mindennek van 
szélessége, hosszúsága és magassága. Van fent - lent, jobbra – balra, előre – hátra.  
Akik úgy tartják, hogy a negyedik dimenzióban élünk, Ők negyedikként az időt is 
ideszámítják. Így is elfogadott, bár ez nem térbeli, hanem időbeli kiterjedés.  

Tehát ebből következik, hogy hétköznapi értelemben a világunk három - és 
négydimenziós is lehet, attól függően, hogy az idő dimenzióját bele számítjuk-e.  

 

A tudatosság különböző szintjein másként érzékeljük a dimenziókat. Az alattunk lévő 
dimenziókat ismerjük – és elismerjük, a felettünk lévőket a legtöbb ember nem 
fogadja el, sőt van, aki annyira tagadja, hogy beszélni sem lehet róla ☺. 

  



Tehát  
 

1. Az egy dimenziónak egy kiterjedése van, ilyen a pont és a vonal. 
  
2. A két dimenziónak két kiterjedése van, ez a sík. Hosszúsága, és szélessége van.  
  
3. A három dimenziónak három kiterjedése van: hosszúsága, szélessége és 
magassága. Itt jelennek meg a mi világunkban a tárgyak pl.: minden tárgy, és az 
embereket, növényeket, állatokat, stb. is így látjuk. 
  
4. A negyedik dimenziónak négy kiterjedése van, itt már a három dimenziót kiegészíti 
az idő. Minden időpillanatban történik valami körülöttünk. 
  
5. Az ötödik dimenzió a tárgyak olyan kiterjedése, ami merőleges a másik három 
térdimenzióra. Itt és a magasabb dimenziókban megjelennek „testet öltenek” az 
érzések, gondolatok, elképzelések, amelyek befolyásolják a történéseket, 
cselekedeteket. Számunkra ez most nehezen elképzelhető, de matematikailag és 
grafikusan (két dimenzióra, például monitorra vetített háromdimenziós képpel) jól 
szemléltethető. Pedig számtalan, szemmel láthatatlan dolog létezik, ami 
befolyásolja az életünket és világaink működését.  
 
Amikor olyan élményed van, hogy gondolsz valakire és hamarosan megjelenik, vagy 
felhív telefonon, akkor egy pillanatra érezheted az ötödik dimenziót. Most is 
alkalmazzuk, csak aki nem tudatos rá, az nem veszi észre. Ha figyelünk arra, hogy 
mi zajlik bennünk és ezt követően milyen tapasztalatokban van részünk, párhuzamot 
tudunk vonni, és egyértelmű lesz, hogy magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. 
Elég ehhez egy olyan egyszerű eset, hogy kiesik valami a kezedből. Ha abban a 
pillanatban megvizsgálnád a gondolataidat, rájönnél, hogy azok „árral szemben 
haladtak”. 
 
A dimenziók itt vannak bennünk, és körülöttünk! Nincsenek elkülönülve senkitől és 
semmitől. Az alacsonyabb dimenziókat ismerjük, elfogadjuk. Ki vitatná azt a tényt, 
hogy a dolgoknak van egy pontja, van vonala, hosszúsága, szélessége, magassága, 
bármihez viszonyítva van elöl, hátul, jobbra, balra, fent, lent.   
 
Nem is olyan régen még csak tudtuk, hogy vannak érzéseink, gondolataink, 
elképzeléseink. Ezeket azonban nem tudtuk kimondani, mert amikor szavakká 
formáltuk, már el is veszítette azt a jelentőségét, ami valójában bennünk volt.  
 
Azt is tudtuk, hogy cselekszünk és egyébként is történnek a dolgok. Az összefüggést 
azonban soha nem kerestük, az érzelmek, gondolatok és a cselekvés, történés 
között. Ez a keresés – kutatás – felismerés szinte csak az utóbbi évtizedben vált 
tömegessé.   
 

A dimenzióváltás idejét éljük. Mivel ez olyan korszak az életünkben, amiről még nincs 
tapasztalatunk, ezért pontosan nem is tudhatjuk, milyen lehet egy, a miénknél több 
dimenziós világ? A valóság talán nem is úgy valóság, ahogyan azt mi hisszük?  



Sokan vannak, és a számuk egyre nő azoknak, akiknek van bátorságuk új dolgokon 
gondolkodni, elmélkedni, ami előre visz a boldogulás útján. Egyre többen 
tapasztalják, hogy milyen csodálatos, fantasztikus lények vagyunk, akik teremtő 
erővel rendelkezünk. Vajon ez a teremtő képesség melyik dimenzióban működik?  

Mindegyikben! Ha nem működött volna az elsőben, nem lett volna a második, és ha 
ott sem működött volna, akkor mi most nem lennénk azok, akik vagyunk! Működött, 
csak eddig egy fátyol eltakarta a felismeréshez vezető utat. Aki előtt pedig átlátható 
volt, annak nem hittek, máglyán elégették, keresztre feszítették.  

A tudatosságunknak ma már azon a fokán állunk, amikor a látható világból 
ráláthatunk a láthatatlan világra is. Felismerjük a képességünket a finom energiák 
észlelésére.  

Jelenlegi (harmadik vagy negyedik) dimenziónkból a következő szintet a dimenziók 
egymáshoz viszonyulásának analógiája révén tudjuk elképzelni. Ilyenkor megnézzük, 
elképzeljük, hogyan viszonyul az alattunk lévő dimenzió a mi általunk tapasztalt 
dimenzióhoz és ebből kikövetkeztethetjük, hogyan viszonyulna a mi dimenziónk a 
felettünk lévőhöz.   

Most egy játékos próbára hívlak. Ha követed, amit írok, neked is olyan élvezetes 
lesz, mint nekem volt, amikor erről tanultam, és valószínűleg neked is mélységes 
felismerésben lesz részed.  

Amikor rajzolunk valamit, a rajzunk kétdimenziós, azaz a kiterjedése sík, csak 
hosszúsága és szélessége van.  

Teríts magad elé egy üres, nagy csomagolópapírt. Kisebb papírokra rajzolj egy ház 
alaprajzát, majd vágd ki, tedd rá a csomagolópapírra. Rajzolj (vagy az egyszerűség 
kedvéért akár egy magazinból is kivághatod) embereket, (nőket, férfiakat, 
gyerekeket) berendezési tárgyakat, autót, fákat, állatokat, utat, tavat, napot, holdat, 
bármit, amit a kedved tartja, és mindent helyezz el a csomagolópapíron a megfelelő 
helyre. Azért kell kivágva rátenni, hogy áthelyezhető legyen. 

Kifogytál az ötletekből, most van egy kétdimenziós képed. Alkottál egy sík képet. 
Talán valami még mindig hiányzik, vagy másképpen kellett volna elrendezned a 
képet. Elevenítsd meg az embereket, akik a képen vannak. Kérdezd meg tőlük, van-
e még valamire szükségük azon kívül, ami már ott van? Van–e valami vágyuk, 
kívánságuk? Te bármit teljesíteni tudsz, amit kérnek. 

Egyik sem figyel rád, egyetlen emberke hallja csak meg halkan a szavad, de nem lát 
téged, mert fölötte vagy. A sík dimenzióban pedig csak pont, vonal, hosszúság és 
szélesség van. Fölötte nincs, nem tud róla. Azt gondolja, hogy képzelődik, de csábító 
az ígéreted.  

Azt mondja, lát a kép másik oldalán egy gyönyörű nőt, szeretne vele beszélgetni, de 
messze van, nem hallja a szavát. Ennél mi sem egyszerűbb, fogod a nőt és 
odateszed az emberkéhez. Felbátorodva kér még ezt – azt, ami a képen van. 
Mindent megteszel, amit kér. Hiába mondod, hogy kérjen valami mást, semmi mást 
nem ismer, csak amit maga előtt lát. 



Mesélsz neki arról a világról, amiben Te élsz, el sem tudja képzelni. Számára Te 
vagy az Isten, a Mindenható, mert olyan dolgokra vagy képes, amire Ő nem, és senki 
más a képen lévő emberek közül. Ráadásul számára láthatatlan vagy. 

 
Hiába mondja a többieknek, hogy találkozott veled, hogy mi minden csodát tettél 
vele, senki nem hisz neki, hiszen ebben a sík világban sík emberek élnek. Fogalmuk 
sincs arról, hogy több dimenzió létezik, mivel ott minden kétdimenziós. Ebben a sík 
világban a kétdimenziós emberek csak a két dimenziót látják. 

A folytatást rád bízom, a történetnek csak a képzeleted szab határt ☺ 

Ebből a kis játékból tudsz következtetni arra, hogy a következő dimenzió lénye 
hasonló „csodákra” lenne képes a mi nézőpontunkból nézve. Mint külső megfigyelő, 
ugyanazt az eseményt átélhetted kétdimenziós és háromdimenziós tudatossággal. El 
tudod képzelni, hogy Te vagy ott a papírlapon, és létezik az a sok csoda, ami a Te 
megtapasztalásodra vár? 

  
 

Mai zárásként egy rövid, alig 4 perces videót ajánlok, ami más történettel, de 
hasonlóan és nagyon tanulságosan mutatja be a dimenziók közötti különbségeket. 
 
A videó címét írd be a youtube keresőjébe : Mi a csudát tudunk a világról: Síkföld 
 

 


