
www.jogameditacio.hu –A dokumentum a jógameditáció olvasói számára jött létre, mindenféle haszonszerzési cél 
nélkül. Ha hasznosnak találtad, Te is ismertesd meg barátaiddal! 

Lépj be Te is a negyedik dimenzióba! 

 

A következő rész egy rövid idézet 

Shri Mataji Nirmala Devi, 

Metamodern korszak című könyvéből 

 

9. fejezet - evolúció 

Nagyon érdekes látni, hogyan váltunk emberekké 

viszonylag rövid időn belül evolóciós 

folyamatunkon keresztül.  Az  emberek 

megteremtéséhez szükséges idő igazán rövid volt. 

Néhányan a véletlennek tulajdonítják, de a 

véletlen törvénye által nem lehetett volna elérni 

ezt a teremtést. 

Fejlődési folyamatunk tulajdonképpen ugyanarra az elvre 

alapozódik, amelyikre az űrhajó. Az űrhajó sok darabból áll 

össze, egyik a másikba illeszkedik, egymás után. Mikor az 

űrhajót fellövik a Földről, egy kis idő múlva a legalsó, vagy 

legkülső rész  meglöki az űrhajó többi részét, ami így  sokkal 

nagyobb sebességet ér el.  Ha a kezdő sebesség mondjuk x 

mérföld/óra volt, akkor az első lökés után 2x mérföld/óra lesz. 

Az ilyen gyorsító lökések sorozatain keresztül az űrhajó kikerül 

a Föld vonzásköréből és halad a célja felé, ami lehet a Hold 

vagy a Jupiter. Így megy végbe az evolúciónk is, ilyen nagy 

sebességgel. Az élet először az amőba szintjén jött létre. Egy 

robbanás után az élet eljut egy másik szintre - az 

emberszabású majom, vagy más köztes szintekre.  Ilyen 

robbanások sorozatai után teremtődtek meg az emberek. 

Még az emberi szinten is  figyelmünk kezdetben csak az ennivalón és a természet viszontagságai 

előli menedéken, kunyhón vagy házon volt. Ennek megszerzése után, ha egy bizonyos magasabb 

fejlődési szintet elérünk, hirtelen egy olyan szintbe robbanunk bele, amelyben mentálisan nagyon 

éberré és intelligenssé válunk. Ezért fordulunk a tudományok felé, és fejlesztünk ki olyan 

technológiákat, amelyek segítségével eljuthatunk a Holdra vagy a Jupiterre. Aztán egy másfajta 

robbanással, ami különbözik a mentális vívmányoktól, kifejlesztjük létünk érzelmi oldalát. Amikor 

azt látjuk, hogy az egész világ gyűlölettől és versengéstől lángol, elérünk egy új állapotba, és ez a 

hatalmas együttérzés, szeretet és béke utáni vágyódás állapota. 
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Ezen a szinten, vagy még sokkal előbb, elkezdünk keresni valamit, ami az emberi megértésen túl 

van. Ezután egy másik, belső robbanás felé tartunk, ami után a vallás és Isten felé fordulunk. 

Azonban ez sem az evolúció végső állomása, mert az emberek hamarosan rájönnek arra, hogy a 

vallási gyakorlatok puszta rituálék, amelyek meg sem érintik, nemhogy átalakítanák a belső 

énünket. Nyilvánvaló, hogy az elménken  túl kell keresnünk valamit. 

Mikor az igazság keresői  ezen a szinten - őszintén, 

szándékosan, de vakon - elkezdenek  keresni,   félrevezetik 

őket, és hamis guruk kezei közé kerülnek, akik olyanok, mint 

a tolvajok, akik királyi ruhát viselnek. A Szentírásban meg van 

írva, hogy az embernek abba a birodalomba kell emelkednie, 

ahol tudatosságában eléri a negyedik dimenziót (Turiya). 

Olyan tudósok, mint például Francis Circk dolgoznak a 

tudatosság témáján, különösen a látomás tudatosságán. A 

Turiya állapot a teljesen kifinomult tudatosság állapota. A 

tudósoknak el kellene érniük a Turiya állapotot és azután felfedezni 

a magasabb szintű tudatosságot, ami vezérli és támogatja az összes 

evilági emberi tudatosságot. Néha azt látom, hogy a tudósok 

zsákutcába tévednek, és nem akarják elfogadni az isteniséget, ami 

a valóság teljes látomását adja nekik. Normálisan három 

dimenzióban élünk. A szentek elérték a negyedik dimenziót, és 

ennek a felemelkedésnek a révén elérték a teljes békesség, teljes 

integráció állapotát és a valóságnak teljesen tudatába kerültek. Felemelkedésük erőfeszítéseit sok 

nyelven, sokféleképpen írták le. Az a három dimenzió, amiben normálisan létezünk a fizikai, 

mentális és az érzelmi, a negyedik dimenzió a spirituális. Ha intenzíven használjuk ezt az első 

három dimenziót, eljutunk életünk hiábavalóságának felismeréséhez, és azután elkezdjük keresni az 

abszolút igazságot, mivel nem vagyunk elégedettek azzal, amit tudunk, még azzal sem, amit egy 

nyugodt elme nyújthat nekünk. 
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Volt egy szentünk, akit úgy hívtak, hogy Markandeya, akiről azt 

mondják, hogy tizennégyezer évvel ezelőtt élt. Ő beszélt erről a 

negyedik dimenzióról és úgy írta le, mint az Ősi Anya áldását. Egy 

másik személy, aki nagyon mély tudással rendelkezett erről Adi 

Sankaracharya volt, aki sok könyvet írt. Első 

könyve a "Vivek Chudamani" volt, 

amelyben leírta ezt a negyedik dimenziót, 

elmagyarázta, hogy miért kell 

megpróbálnunk elérni ezt. Egy értelmiségi, 

Sharma úr vitába szállt vele, és azt mondta 

neki, hogy semmit sem tudott aszkétaként 

elérnii, és felülemelkedni Sharma úr 

intellektusán. Ezért Shankaracharya úgy érezte, 

hogy a hétköznapi emberek számára mindez a 

vita csupán észtornának  tűnhet. Így elhatározta, hogy olyan könyveket ír, 

amelyekben csak az Ősi Anyát dicsőíti, különösen a „Sandarya Lahari"-

ban, ahol úgy írja le az isteni vibrációkat, mint az Ősi Anya szerető 

szépségének vibrációit. Abban az időben mindezt szanszkrit nyelven írták, azonban a hétköznapi 

emberek nem értették ezt a nyelvet, nagyon kevés tanul embert kivéve, akik szintén nem akartak 

ennek a fejtegetésnek a részleteibe bocsátkozni. 

Aztán a XII. században Maharastrában eljött egy szent, Gyaneswara. Ebben a korban az volt a 

hagyomány, hogy a Nath Panthik egy mestere csak egy tanítványnak adhatta meg az 

Önmegvalósulást. Ennek a mesternek még csak beszélnie sem volt szabad a negyedik dimenzióról 

az átlagos embereknek. Csak annyit mondtak nekik, hogy emlékezzenek Istenre és énekeljenek a 

dicsőségéről. De ő, a nagy költő és szent, Gyaneshwara úgy érezte, itt az ideje, hogy a spirituális 

felemelkedés témája sokkal világosabbá váljon az emberek számára.  

 

A Bhagavad Gitában nincs leírás a Kundalíniről, vagy annak 

felébresztéséről, bár Shri Krishna kezdetben beszélt arról, 

hogy az embernek el kell érnie a Sthitapragya állapotát, ami 

azt a személyt jellemzi, aki egyensúlyban van az isteni tudás 

által történő megvilágosodás révén. Mindez csupán leírás 

volt, és nem beszélt arról, hogyan lehet ezt megvalósítani. 

 

 

 

 

 

Markandeya 

Adi Shankaracharya 

 

Részlet a Bhagavat Gitából. Shri Krishna, Arjuna 

kocsihajtójaként a legfelsőbb tudást magyarázza Arjunának 
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Shri Gyaneshwara volt azt, aki tanulmányt írt a Gitáról, amit  

Gyaneshwarinak neveznek. A hatodik fejezetben nagyon 

kedvesen leírta ennek a negyedik erőnek a természetét, 

amelyet Kundalininek hívnak, és amely a háromszögletű 

csontban nyugszik, és azt a módot, ahogy egy nagy lélek 

felébresztheti azt, ami által az ember elérheti a negyedik 

szintű tudatosságot. Nem kért engedélyt a gurujától, hogy 

Önmegvalósulást adhasson másoknak, csak azt kérte, hogy 

legalább azt engedje meg neki, hogy írjon róla. Később ezt 

a hatodik fejezetet nem értették azok az emberek, akik a 

vallásért voltak felelősek (dharma-martandas). Azt 

mondták, hogy ez a hatodik fejezetet ne olvassák 

(Nishiddba), és így ezt a nagyszerű fejezetet teljesen 

elhanyagolták az emberek, és csak a bhakti útját próbálták meg követni, ami Istennek való odaadást 

jelenti azáltal, hogy Isten neveit vagy a Mindenható Isten dicséretét éneklik. 

Három fajta mozgalom volt jelen az országunkban. Az elsőben az emberek az anyagot akarták 

megismerni, az anyag eredetét, ennek a világnak az eredetét. Ennek a keresésnek a során 

megismerték, hogyan épül fel a jobb oldal, 

és mik azok az elemek, amelyek a testünket 

alkotják. Az ebben a tudásban való fejlődés 

a tudományhoz, mint a tanulmányok egy új 

területéhez vezetett. A másik aspektust 

azok az emberek hozták létre, akik teljesen 

átadták magukat, elénekelték a Földanya 

által teremtett összes istenség dicséretét 

(Swayambhu). Isten dicséretét énekelték és 

a Mindenható Istenhez imádkoztak oly 

módon,  ahogy azt a guruik mondták nekik. 

Voltak emberek a középső ösvényen is, 

főként Maharastrában, őket Nath 

Panthiknak hívták. Ők önmegvalósult lelkek 

voltak, akik az „egy guru egy tanítvány” 

elven keresztül érték el az 

Önmegvalósulásukat. Szent Gyaneshwara is 

a Nath Sumpradayaból való volt, ami azt 

jelenti, hogy a Nath kultuszából való. 

Könyvében nagyszerűen elmagyarázta a 

Kundalini felébredését. 

 

 

Shri Gyaneswara 

Shri Ganesha Swayambhu 
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Később a XVI. században sok olyan szent élt, aki beszélni és énekelni 

kezdett a Kundaliniről, a csatornákról és a finom központokról. Ezek a 

szentek  India-szerte mind az önismeretről, mind az 

Önmegvalósulásról (Atma Sakshatkar) beszéltek. Néhányan a szentek 

közül megpróbálták megadni az Önmegvalósulást a tanítványaiknak, 

de csak nagyon kevésnek, mert azt gondolták, hogy a világ még nem 

áll készen arra, hogy elérje az Önmegvalósulást. Ahogy Kabira írta: 

„Hogyan írjam le ezeknek az embereknek a fényt, akik nem látják, 

akik javarészt vakok?” 

A legtöbb szentet megkínozták az értelmiségiek, akik azt gondolták, 

hogy a szentek mind hamis emberek, akik megpróbálják félrevezetni 

az nyilvánosságot. Azt hiszem ezek az értelmiségiek mind visszatérnek a 

modern idők színpadára és anélkül, hogy felfedeznék az abszolút igazságot, csak akadályokat 

gördítenek az igaz keresők és valódi szentek elé is. Ugyanakkor annyi hamis mester és sok női tanító 

is élt, hogy nehéz volt kitalálni, ki az igazi és ki nem. Először is a mérce az, hogy bármelyik guru, aki 

pénzt kér, azért hogy Önmegvalósulást, vagy Istenről való tudást, vagy bármiféle magasabb 

tudatosságot adjon, az  a legrosszabb fajta tolvaj, aki megpróbálja kihasználni az embereket és 

nagyon alacsony szintű és pénz-orientált személy. De még mielőtt mindezek a dolgok megjelentek 

volna, rengeteg pénzt adományoztak a keresztény 

templomok, hindu szentélyek, mecsetek 

fenntartóinak és a Gurudwaraknak is. A emberek 

nem tudták, hogyan tegyenek különbséget, és azt 

hitték, hogy Istennek pénzt kell adni. Isten nem 

érti a pénzt, nem ismeri a bankügyeket, nem Ő 

teremtette a pénzt. Ez egy emberi probléma. A 

Kundalinit nagyon kevesen ébresztették fel, mivel 

nagyon kevés valódi kereső volt. 

Mikor megszülettem, láttam, hogy az emberek az egész világon egy új áramlathoz csatlakoznak: 

nem  Istenben, vagy a spiritualitásban hisznek, hanem a pénzben vagy a hatalomban. Ilyen 

körülmények között azt kell mondanom, hogy az apám jött a segítségemre, aki egy nagyon magas 

szinten álló lélek volt, és azt kérdezte tőlem: „Tudod, hogy mi az életed küldetése?” Én azt feleltem: 

„Tudom.” Akkor ő így szólt: „Te egy épület hetedik emeletén állsz. Onnan sok olyan embert látsz, 

akik a földszinten vannak. Hogyan fogják elhinni, hogy te a hetedik emeleten vagy? Ha fel tudnád 

őket emelni az első, vagy a második emeletig, akkor talán elkezdenének azon gondolkodni, hogy 

van egy magasabb szint, amit el kell érniük. A fizikai fejlődés első kövét szintjén már túl vagyunk, az 

érzelmi fejlődés második szintjét is elhagytuk, és a harmadikon, a mentálison is túlléptünk.  De most 

ezen a mentálison is túl kell jutni, és ezt nem egyénileg, hanem kollektíven kell megtenni.” Nagyon 

jól ismerem a kollektív spirituális ébredéssel kapcsolatos küldetésemet, de egy nagyon vak világba 

születtem. 

Kabir 
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Az apám így folytatta: „Minden felfedezést, ami egyéni, 

kollektívvá kell tenni, másképpen nincs értelme, nem 

szolgál semmiféle célt.” Azt válaszoltam neki: „Tudom, 

hogy az a munkám, hogy kitaláljak egy olyan módszert, 

amellyel valóban tömegesen lehet megadni az 

embereknek az Önmegvalósulást.” Apám túláradó 

örömmel fogadta, amit hallott, és így kezdtem el sok 

emberen dolgozni.  

Apám kapcsolatai révén az életem teljes volt- rengeteg 

társadalmi kapcsolattal rendelkezett, mert nagy 

szabadságharcos volt, és később alkotmányozó 

nemzetgyűlésünk, a központi nemzetgyűlés  tagja lett. 

Sok barátjával találkoztam, azok feleségeivel, 

gyerekeivel és láttam a magam finom módján, hogy 

milyen probléma felelős azért, hogy nem tudnak 

fejlődni. Elkezdtem kidolgozni, kideríteni és felkutatni, 

hogy mik az emberek problémái. 

1969 végén arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon mély és csendes módon kell ezt 

megtennem, és a lényem belső működésén keresztül kell rájönnöm, hogy mi a probléma az 

emberekkel és a három csatornájukkal. 

Végül 1970-ben egy úgynevezett mester szemináriumára kellett mennem,  mert megkérte erre a 

férjemet, akinek egyik barátja, aki a látogatásaimat intézte, és éppen azon a helyen tartózkodott. 

Nagyon elcsodálkoztam, mikor megláttam ezt a mestert, aki nálam tíz évvel fiatalabb volt, de 

legalább húsz évvel idősebbnek nézett ki. Meghipnotizálta az összes embert, akik kiabáltak és 

ordítoztak, néhányan ugattak, mint a kutyák. A hipnotizálással egyszerűen visszavitte őket a 

múltjukba. 

 Ez valóban sokkolt engem. Egy fa alatt ültem, onnan néztem, mit csinál. Éjszaka lementem egyedül 

a tengerpartra, leültem és azon meditáltam, hogyan használhatnám a saját Kundalinimet arra, hogy 

tömeges Önmegvalósulást adjak az embereknek. Ez volt az a perc, amikor ez működött és sikerült 

rájönnöm? Meg voltam lepődve azon, hogy egy kicsit mélyebbre 

hatolva meg tudtam ezt oldani. A következőt tapasztaltam: 

láttam a Kundalinimet, amint nagyon gyorsan felemelkedett, 

mint egy teleszkóp, kinyilt és nagyon szép színe volt, olyan, mint 

amikor a vasat felizzítják: piros, rózsaszín, de nagyon hűsítő és 

megnyugtató. A Kundalini keresztülhaladt a kutacscsontom 

(Brahma Randra) területén, amely gyermekkorom óta nyitva van, 

és isteni vibrációkat (Puranabrahma) árasztott. Ez az új tapasztalat isteni erőm  megértésének egy új 

dimenzióját nyújtotta számomra. Úgy érkezett ez, mint egy nagyon ígéretes valóság, hogy itt az idő 

számomra, hogy elkezdjem a kollektív munkát. Úgy éreztem, hogy az egész lényemet nagy öröm és 

béke tölti el. Kinyitottam a szemem, odamentem ehhez a hamis guruhoz és azt mondtam neki: 
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„Mostantól ez az utolsó központ mindenki számára megnyílhat.” Meglepődtem azon, hogy fogalma 

sem volt a központokról, vagy a három csatornáról, amelyeket én már gyermekkorom óta 

ismertem. Rájöttem, hogy nagyon sok hamis mester van, akik csak pénz-orientáltak, hipnotizálással 

dolgoznak, Isten ellenes, erkölcstelen cselekedetekre ösztönöznek, vagy azt mondják, hogy eljön a 

világvége. 

Egy emberrel kezdtem el a 

munkámat és meglepődtem, 

hogy milyen gyorsan elérte a 

negyedik dimenziót. Egy nagyon 

öreg, de nagyon kedves, vallásos 

hölgy volt, aki azonnal elérte ezt 

az állapotot. Volt egy másik 

fiatalabb hölgy, akivel szintén 

nagyon könnyű volt, és 

másodperceken belül megkapta a 

felemelkedést. Attól a naptól 

kezdve megtartotta vibrációit. 

Ezután elvittem huszonöt embert 

ugyanarra a tengerpartra és 

meglepetésemre tizenkettő 

közülük érezte az Önmegvalósulást. Ettől a naptól fogva ez a munka tömegesen is elkezdett 

működni. Természetesen most már, még ha 18-2o ezer ember is van jelen, majdnem mindenki 

képes megkapni az Önmegvalósulást, különösen 

Oroszországban. Annyi ember meggyógyult ezeken a 

konferenciákon. Be kell vallanom, nagyon szerencsés 

vagyok. A mindenható Isten vágyaként működök, hogy 

kibocsássam magamból ezeket az erőteljes, szent 

vibrációkat, hogy emberek ezrei kapják meg az 

Önmegvalósulást nagyon boldogan. Megdöbbenésemre 

életemben jött el az az idő, a virágzás ideje, amikor olyan 

sok virág van ezen a Földön, akik az igazságot keresik, és 

nagyon könnyen gyümölcsökké válhatnak. 

Londonba kellett költöznöm, mivel a férjemet megválasztották a Nemzetközi Hajózási Szervezet 

főtitkári posztjára. Ott hét hippivel kezdtem a munkámat, akik nagyon nehéz emberek voltak. 

Rájöttem, hogy a nyugati kultúrába, az antikultúrába való menekülésükben rendkívül arrogánssá, 

megszállottá és agresszívvé váltak. Elkezdtem dolgozni rajtuk és fokozatosan ráébredtek, hogy 

nincsenek a negyedik dimenzióban, amiről addig azt hitték, hogy állandóan ott vannak, és hogy 

nincs joguk ahhoz, hogy az úgynevezett felsőbbrendű létüket másokkal szemben kinyilvánítsák. 

Négy év múlva tudtam elérni, hogy ez a hét hippi rendbe jöjjön. Közben folyamatosan visszajártam 

Indiába és jelentős visszajelzéseket kaptam szülőállamomban Maharastrában, ahol ezrek kezdték el 

megkapni az Önmegvalósulást. 


