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(ÉRZÉKELHETŐSÉG)

ÉRZÉKELHETETLEN
ÉRZÉKELHETŐ, DE NEM TAPASZTALHATÓ
ÉRZÉKELHETŐ, TAPASZTALHATÓ

Az ÉRZÉKELHETETLEN szintet olyan értelemben kell itt vizsgálni, hogy
„érzékszervekkel nem tapasztalható”, nem érzékelhető. Tehát a szaglás, ízlelés, látás, hallás,
tapintás útján ÉRZÉKELHETETLEN!
A középső szinten ez valamilyen, a felsorolt érzékelések valamelyikével ÉRZÉKELHETŐ,
DE NEM TAPINTHATÓ, nem „érinthető” meg, nem tapasztalható!
Az alsó szinten már az összes érzékszervvel TAPASZTALHATÓVÁ, ÉRZÉKELHETŐVÉ,
vizsgálhatóvá válik a történet, ott „tárgyiasul” a felső két szint minősége, kapcsolata, tevékenysége!
Ha el kezdjük vizsgálni ezt a Hierarchiát, láthatjuk, hogy az alsó és a felső szint hasonlít
egymásra, bár egy „dolognak” a két arca! Fent teljesen ÉRZÉKELHETETLEN a történet, míg lent
teljesen, az összes érzékszervekkel ÉRZÉKELHETŐ a helyzet! Mint látjuk, ilyen esettel már
találkoztunk A TEREMTŐI MINŐSÉGEK – nél, ahol úgyszintén így, és ily módon különbözött a
két szélső állapot.
Így a kapcsolat megvan a két szélső szint között. Ne idegenkedjünk az ilyen „szélsőséges”
kapcsolat láttán, mert lesz még (s volt már) amikor pontosan így fog jelentkezni.
Középen pedig megint kettősséget találhatunk. Egyik részről már ÉRZÉKELHETŐVÉ válnak
bizonyos történetek, másrészről „ködbe” burkolódzik, „láthatatlanná” válik, NEM LESZ
TAPINTHATÓ, vizsgálható! Az egyik oldal itt is felfelé nyit, a másik minősége pedig lefelé (a
sajátos kétarcúság, egy alakon belül kettő minőség).
Amennyiben a mozgását szeretném látni ennek a rendszernek, akkor inkább más úton
igazoljuk, mint az előzőekben. Azért az látható, hogy egy ÉRZÉKELHETETLEN minőségből
ÉRZÉKELHETŐ, TAPASZTALHATÓ helyzet fog létrejönni (fentről alsó helyzetbe tudok jutni), s
középen úgyszintén „fordul a kocka” (ÉRZÉKELHETŐ, DE NEM TAPASZTALHATÓ). Ezek után
inkább azt nézzük meg, hogy az eddigi Hierarchiákban tartható – e ez az álláspont. Amennyiben
tartható, hiába nehéz egy kicsit a mozgását látni, érzékelni, de a kapcsolati rendszer miatt tartható
nézőponthoz jutunk!
1. ÉRZÉKELHETETLEN (érzékszervekkel!)
- ATYA
- KIÁRADÓAN TEREMTŐ MINŐSÉG
- FORRÁS
- SZELLEM
- FELSŐ HÁROM CSAKRA
2. ÉRZÉKELHETŐ, DE NEM TAPASZTAHTÓ
- SZŰZANYA
- BEFOGADÓAN TEREMTŐ MINŐSÉGGEL
- MEDER
- LÉLEK
-SZÍVCSAKRA
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3. ÉRZÉKELHETŐ, TAPASZTALHATÓ
- FIÚ
- TEREMTETT MINŐSÉGGEL
- PATAK
-TEST
- ALSÓ HÁROM CSAKRA
Ezeknél a beosztásoknál a második sorban feltüntetett minőségek hasonló értéket
képviselnek, mint amit most tárgyalunk (következmény, egy Hierarchia más szavakkal jelzett
tulajdonságai, minőségei). Az utolsó sorban jelzett állapotot pedig az előző Hierarchia kapcsán
beszéltük át, s megjegyeztem, hogy a rendszer torzulása, sérülése miatt nem tárgyaljuk érdemben az
ALSÓ ÉS A FELSŐ HÁROM CSAKRÁT, s azoknak kapcsolatát, kapcsolati rendszerét. Ez alól
kivételt képez a középső SZÍVCSAKRA, melyet itt is vizsgálni fogunk. Tehát e minőségek közül
csak az 1. és a 3. pontban feltüntetett utolsó sorokat, s azoknak a kapcsolatát nem fogjuk vizsgálni,
értékelni.
Akkor vizsgáljuk meg ezeket a felosztásokat megfelelnek – e a most tárgyalt Hierarchiával.
ÉRZÉKELHETETLEN az „Atya, Kiáradóan Teremtő Minőség, Forrás, Szellem”.
Kezdjük a Forrással. A Forrást csak akkor tudom érzékelni, amikor a Kiáradása már megtörtént,
amúgy nem! Tehát, hogy maga a Forrás honnan jön, honnan származik az ÉRZÉKELHETETLEN
(Műszerezettség nélkül).
Ezzel már indokoltam is a Kiáradóan Teremtő Minőséget, miszerint csak a kiáradás után válik
érzékelhetővé.
Az Atyát már megbeszéltük, hogy csak a Fiún keresztül tudom elérni, érzékelni (DOGMATIKA),
érzékelhetővé csak a Fiún keresztül válik (például a Tábor – hegyi átváltozása Jézusnak).
Marad a „Szellem”. Itt ne a szellemeket (szellemképeket) értsük, az már a középső szinthez tartozik
(valamennyire érzékelhető, de nem tapintható)! A SZELLEM – LÉLEK – TEST viszonylatában a
Szellem a fejet jelenti (nyakvonal feletti rész), így főleg agyi, a fejben létrejövő folyamatok
érdekelnek, melyek szintén láthatatlanok, érzékelhetetlenek (például: álmok, gondolatok,
megérzések, idegpályák irányítása, stb.)
ÉRZKELHETŐ, DE NEM TAPASZTALHATÓ a „Szűzanya, Befogadóan Teremtő
Minőség, Meder, Lélek, Szívcsakra”.
A Szűzanyát mi hoztuk be a rendszerbe (állítottuk vissza), de a Bibliában is háttérben marad,
megjelenik, de nem foglalkozik vele (tapasztalható is, meg nem is).
A Befogadóan Teremtő Minőség most még nehezen indokolható, de ha felhozom János
Evangéliumát, akkor követhetővé válik („Az ige testté lett, és lakozék mi közöttünk...”). Tehát van
egy része mely „láthatatlan” (ige), s a másik fele viszont „tapasztalhatóvá” válik (test). (Az Ige ölt
Testet!)
A Lélek úgyszintén már érzékelhető, de nem tapasztalható. A forrásanyagunk ezért nem tud mit
kezdeni vele (vagy érzékelhető, vagy nem), s a kapcsolati rendszere miatt, amikor érzékelhetővé
válik, hol a Szellemmel, hol a Testtel kerül azonosításra. A Bibliában a „Szentlélek” (Gábriel –
Szellem alakban) ugyanígy jelenik meg (jelenésként)!
A Meder láthatóvá válik, de nem tudom kézbe venni. Ha jobban megnézzük, akkor az
érzékszerveink elől körülbelül a Meder 2/3-a, vagy a 3/4-e láthatatlan marad, nem érzékelhető (a víz
felület takarja), s csak a maradék része válik érzékelhetővé.
Marad a Szívcsakra. Amennyiben azonosítom ezt a minőséget a Szeretettel, akkor belátható, hogy
tudom, érzem magamon ezt az érzelmi állapotot (felgyorsul a szívverés /pulzus/, feldobott állapotba
kerülök), de fizikailag nem változom meg. Ezenkívül nem tudom kézbe venni, s így anyagi szinten
átadni! Ha a Szívvel azonosítom, akkor az is belátható, hogy műszerezettség nélkül nem
érzékelhető, viszont maga a szívverés /pulzus/ kitapintható, hallható/hallgatható.
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Most utolsóként lássuk az ÉRZÉKELHETŐ, TAPASZTALHATÓ minőséget. Ezek a „Fiú,
Teremtett Minőség, Patak és a Test”.
A Fiút (Jézust) láthatták, hallhatták, meg is érinthették és csodákat is tett (a Biblia szerint
tanúbizonyságot tett e képességéről)!
A Teremtett Minőség kérdéskörét nem hinném, hogy különösebben részleteznem kellene, hiszen „az
anyagot, (teremtett világot)” már bárki érzékelheti, tapasztalhatja.
A Patakban már tudok úszni is, kutathatom az élővilágát, s a meder alját (ami eddig rejtve volt
előttem). Tehát ezt a minőséget már tudom érzékelni, tapasztalni, s élvezni.
A Test pedig … , hát az orvostudomány (az orvos) már szét is tudja „szedni”, „boncolni”, s majd ha
sikerrel jár, összerakni. Ezt a szintet már nem magyarázom, mert ezt aztán lehet kutatni, vizsgálni,
megfogni, érzékelni, tapasztalni!
Tehát elfogadható, tartható az álláspont, tartalmában és részleteiben is be lehet illeszteni ezt
a felosztást a HÁROMRÉTEGŰ VILÁGKÉPBE!
Lépjünk is tovább.

JEGYZETEK
Mint látható ebből a részből, ha a mozgást nem is, de a szerves kapcsolatát bizonyítani lehet a többi
Hierarchiával. Ebből kifolyólag még ha nem is látjuk, de a kapcsolati rendszerek miatt fel kell
tételeznünk és el kell fogadnunk, hogy erre a rendszerre is érvényes a HIERARCHIA MOZGÁSA
(0. tétel).

FORRÁSADATOK
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