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ELÕSZÓ

A Transzcendentális Meditáció (vagy röviden TM)  
különbözô kultúrájú, vallású, iskolázottságú és társadalmi 
pozíciójú emberek millióit vonzotta magához az utóbbi 
évtizedekben. Mára már világszerte több mint ötmillióan 
sajátították el ezt a technikát, és ez a szám hónapról-
hónapra növekszik.

Ez a könyv a Transzcendentális Meditációval és a TM-
Szidhi technikákkal kapcsolatos legfontosabb témákat 
veszi sorra. A könyv megírásakor az az elv vezérelt 
bennünket, hogy a lehetô legátfogóbb és legvilágosabb 
módon világítsuk meg ezeket a kerdéseket. Ennek 
érdekében a Transzcendentális Meditációt más mentális 
technikákkal is összehasonlítjuk. 

A könyv elôször magával a technikával, annak ere-
detével és hatásaival foglalkozik. A legújabb tu dományos 
kutatások rámutatnak arra, hogy a TM gya korlása az elmét 
rendkívül mély nyugalmi állapotba hozza, mégpedig egy 
olyan eljárás segítségével, amely éppen ellentétes a stressz 
és a feszültség felhalmozódásának folyamatával. A könyv 
kitér a Transz cendentális Me ditáció egészségre és társas 
kapcsolatokra gyakorolt hatásaira, bemutatja, hogy mit 
jelent  az elme minden képességének kibontakoztatása, és 
felvillantja a világbéke meg valósításának egy teljesen új 
lehetôségét. Fog lal kozunk az emberi elme mûködésével 
és a tudat természetével, hiszen Maharishi tanítása a 
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Transzcendentális Meditáció elméleti és gyakorlati részén 
kívül ezek leírását is magában foglalja. 

A könyv második része részletesen ismerteti a magasabb 
tudatállapotok kifejlôdését és ennek kö vet kezményeit: a 
világ jobb és tökéletesebb ér zékelését. Maharishi egyik 
legfontosabb gondolata az – amint a régmúlt idôk bölcsei 
is hirdették –, hogy a magasabb tudatállapotok mindenki 
számára elérhetôek, és nemcsak nincsenek el lent mondásban 
az anyagi jóléttel, hanem éppen annak megteremtését 
segítik elõ. 

Ma ha ris hi a Transzcendentális Meditáción kívül más, 
még erõteljesebb tech ni ká kat is átadott az em be rek nek, 
melyek a TM-Szidhi prog ram né ven vál tak is mert té. A 
könyv harmadik részében „A különleges képességek” cím-
mel ezeket a rendkívüli szidhiket mutatjuk be: elosz la tva 
a körülöttük le be gô ti tok za tos sá got, is mer te tjük mû kö-
désük alap el ve it, va la mint az egyén re és a tár sa da lom ra 
gya ko rolt ha tá sa ikat.  A TM segítségével transz cen dál unk 
(átlépünk) az  el me te vé keny sé gén, és áté ljük a gon do la tok 
for rá sá nak mély csend jét. A TM-Szidhi gya kor la tok le he-
tô vé te szik e vég te len csend fel e le ve ne dé sét, és ez olyan 
ké pes sé gek és lehetõségek bir to ká ba jut tat bennün ket, 
ame lye ket a múlt ban le he tet len nek tar tot tunk.

El sô sor ban Ma ha ris hi Ma hesh Yo gi nak tar to zom 
kö szö net tel azért, hogy ezt a mun kát el ké szít het tem. 
Ma ha ris hi idôt len és ki me rít he tet len tu dá sa, valamint a 
tô le jö vô ih let volt leg in kább se gít sé gem re e könyv meg-
í rá sa kor – nemkülön ben egyé ni éle tem ben.
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Kö szö net tel tar to zom továbbá csa lá dom nak, test vé-
rem nek, Osz kár nak, továbbá Mi lu no vits Dra gan nak és 
Ber ki Jó zsef nek, akik nek a se gít sé ge nélkül e könyv nem 
lé tez ne; Bre zo vits Lász ló nak, Szlo bo da Já nos nak, Szend-
rey Er vin nek, Bak Já nos nak, Géczi Leventének és Beder 
Anikónak, akik a lek to rá lást vé gez ték, va la mint zen tai 
és bu da pes ti ba rá ta im nak. 

Külön köszönet Pál Tamásnak, Pál Dánielnek és 
Zimonyi Katalinnak.

Szeged, 1997. november 17.

Sôregi Ottó 

a TM és a Kreatív Intelligencia  

Tudo má nyá  nak Tanára
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ELSÔ RÉSZ

1. A TM-RÕL ÁLTALÁBAN 

A világon a nap min den per cé ben valaki meg ta nul ja 
a Transz cen den tá lis Me di tá ci ót. Kö zöttük van or vos, 
tanár,mûvész,munkás,üzletember,háziasszony,fiatal
di ák, egye te mis ta, po li ti kus.  Mi az oka annak, hogy ez 
a sokféle ember ugyanaz iránt érdeklõdik?

A Transz cen den tá lis Me di tá ció tech ni ká já nak se gít-
sé gé vel az el me le nyug szik, el jut a leg ki sebb iz ga tott ság 
ál la po tá ba. A gya kor lat köz ben fo ko za to san áté ljük a 
gon do la tok mind nyu god tabb és nyu god tabb szint je it, 
míg végül a tel jes men tá lis csend bi ro dal má ba ér ke zünk 
meg.Ebbenazállapotbanafigyelemátlépi(transzcen
dál ja) a gon dol ko dás meg szo kott, min den na pi szint je it. 
A tech ni ka ezért kap ta a Transz cen den tá lis Me di tá ció 
el ne ve zést.

Az el me meg nyug vá sá val együtt jár a test meg nyug vá sa 
is. A test is el la zul tabb, nyu god tabb lesz. Laboratóriumi 
vizsgálatok mutatják, hogy kétszer olyan mélyen pihen, 
mint az alvás során.  Még sem al szunk el – tel je sen öntu-
da tunknál vagyunk, és rend sze rint min dent ér zé kelünk, 
ami körülöt tünk tör té nik. Ez nem va la mi lyen esz mé let en 
kívüli vagy hip no ti kus ál la pot, ha nem az el me és a test 

transzcendentalis-meditacio.hu



9

tö ké le te sen mély nyu gal mi ál la po ta, amit a tel jes éber ség  
jellemez.

A Transz cen den tá lis Me di tá ció na pi negy ven perc nyi 
gya kor lás ból áll, eb bôl húsz per cet reg gel, húsz per cet 
dél után vagy es te fe lé végzünk. Ké nyel me sen leülünk, 
be csuk juk a szemün ket, és el kezdjük a men tá lis tech ni-
kát, mely nek kö vet kez mé nye ként az el me tökéletesen 
meg nyug szik.

Nagyon fontos, hogy az el me meg nyug vá sa kö vet kez-
mény. Nem igyekszünk az elmét szán dé ko san meg nyug tat-
ni. Az egy szer el kez dett gya kor lat ön ma gá tól foly ta tó dik 
to vább. Min den faj ta erô fe szí tés vagy kontroll nem csak 
szük ség te len, ha nem kifejezetten za var ja a gya kor lat 
he lyes me ne tét. Ép pen az erô fe szí tés vagy önel len ôr zés 
szük ség te lensége az, ami a TM-et a töb bi me di tá ci ós és 
re la xá ci ós tech ni ká tól megkülön böz te ti.

 Na gyon sok min dent ér tünk meditáción, a szó a 
legkülön fé lébb asszo ci á ci ó kat éb reszt i bennünk. Né hány 
ember szá má ra a me di tá ció egy belsõ képre való koncent-
rálást vagy az elme kiürítését jelenti. Má sok szá má ra a 
meditáció egy meg ha tá ro zott té mán való elmélkedéssel, 
avagy lel ki vi lá guk rész le tes elem zé sével egyenértékû. Né-
hányan az elmélyült gondolkodást, elmélkedést nevezik 
meditációnak, s vannak, akik álmodozásaikat tüntetik ki 
ezzel a névvel. Mivel a hétköznapok során mindezeket a 
dolgokat a me di tá ci ó  címszó alá soroljuk, sokan fel té te-
le zik, hogy a Transz cen den tá lis Me di tá ció is tar tal maz 
bi zo nyos ele me ket ezek bôl. A va ló ság azon ban más. A 
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ne gye dik fe je zet ben lát ni fog juk, hogy a TM az efféle 
„meditációk” egyi ké hez sem ha son lít. Mi több, ami kor 
a TM-rôl be szélünk, ak kor ma ga a „me di tá ció” szó sem 
a legmegfelelôbb, mert könnyen meg té veszt het bennün-
ket. Saj nos egyet len nyelv ben sem lé te zik meg fe le lô szó, 
amely tökéletesen ki fe jez né azt, amit a Transz cen den tá lis 
Me di tá ci ó takar. A töb bi név még ennyi re sem pon tos, 
ezért ezt kell el fo gad nunk, mint a tech ni ka leg el fo gad-
ha tóbb el ne ve zé sét.

Szá mos me di tá ci ós tech ni ká tól el té rô en a TM nem 
kí ván ja meg a vi lág tól va ló vissza vo nu lást. Igaz ugyan, 
hogy a me di tá ci ó  gya kor lá sa az ak ti vi tás ide ig le nes fel-
függesztését követeli meg, de csak azért, hogy a to váb bi 
cse le ke de te ink mi nél ered mé nye seb bek le gye nek. Men-
tálisésfizikaienergiávaltöltõdünkfel,ésennekköszön
he tô en mun kán kat könnyeb ben és gyor sab ban vé gezzük. 
A TM tech ni ka nem a vi lág tól va ló el vo nu lás gya kor la ta. 
In kább azt mond hat juk, hogy a me di tá ció ál tal elér he-
tô mély nyu ga lom a min den na pi meg e rôl te tô ak ti vi tás 
ellensúlyozására szolgál. 

A Transz cen den tá lis Me di tá ció gya kor lá sa min den 
em ber szá má ra egy for ma, még pe dig azért, mert nem a 
gon do la tok je len té sén ala pul, ha nem azok ke let ke zé sé nek 
fo lya ma tán. Mivel a gon do la tok ke let ke zé sé nek mód ja 
min den em ber nél azo nos, így a tech ni ka gya kor lá sa is 
min den ki szá má ra egy for ma. A TM gya kor lá sát nem 
szük sé ges külön le ges ülô hely zet ben vé gez ni, s a gyakor-
láshoz nem kell élet mó dot vál toz tat ni, sem va la mi lyen 
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határozottfilozófiátelfogadni.ATranszcendentálisMe
ditációhátterébenlétezikegyelmélet,amitfilozófiánakis
ne vez hetünk, ám ma gá nak a me di tá ci ó nak a ha tá sa et tôl 
tel je sen füg get len, sze mé lyes meg gyô zô désünk a gya kor lat 
ki me ne te lé re semmiféle hatással nincs. Egyál ta lán nem 
kell hinnünk ab ban, hogy a TM gya kor lá sa hasz nunk ra 
van. Ha he lye sen és rend sze re sen me di tá lunk, ak kor az 
ered mé nyek nem ma rad nak el. 

A tu do mány a me di tá ci ót még né hány év tizeddel ez-
elôtt is az ember magánügyének tartotta, és nem volt mit 
mondania róla. Ma, ami kor a tu da tál la po tok vizsgálata 
mind na gyobb sze re pet ját szik a tu do mány ban, és ami kor 
akorszerûfiziológiaiéspszichológiaivizsgálatoklehetôvé
te szik a me di tá ció ered mé nye i nek rész le tes vizs gá la tát, a 
me di tá ció „tekintélye” meg nö ve ke dett. 1970-tôl szé les kö-
rû en vizs gál ják a Transz cen den tá lis Me di tá ció ha tá sait, 
és ezek a vizs gá la tok iga zol ják a meditálók ál lí tá sa it. A 
fiziológusok észrevették, hogy e technika segítségével
rendkívül mély nyu ga lom ér he tô el, és a szervezetbõl el tá-
vo lít ha tó a stressz; a pszi cho ló gu sok pe dig meg gyô zôd tek 
ró la, hogy a me di tá ció után az em be rek nyu god tab bak, 
oldottabbak és te vé keny sé ge ik so rán ered mé nye seb bek. 

ELTÛNIK A STRESSZ

Az utób bi évek ben a Transz cen den tá lis Me di tá ció 
gyors ter je dé sé hez talán az járult a leginkább hozzá, 
hogy felfedezték: a TM ha té ko nyan eltávolítja a stresszt 
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az ideg rend szer bôl. A tech nikai fej lô dés és az ál ta lá nos 
ipa ro so dás meg sza ba dí tott bennün ket a nyo mor tól és 
azéhezéstôlvalófélelemtôl,valamintamegerôltetôfi
zi kai mun ká tól, ám je len tô sen meg nôtt a ránk nehezedõ 
szel le mi meg ter he lés. Ami kor a stressz szót ki mond juk, 
ál ta lá ban er re a lel ki meg ter he lés re gon do lunk.

A stressz nek szá mos for rá sa le het: akár a nagyvá ro-
si for ga lom, akár a gyá ri gé pek za já ban vég zett mun ka, 
akár a hoz zánk ha son ló ideg feszült ség ben élô em be rek kel 
való együttélés. A mind na gyobb szak mai ver sen gés és a 
bi zony ta lan ság annyi feszült sé get és fé lel met okoz, hogy 
sok pá lyán az ide gössze om lás sal és a szív be teg sé gek kel 
már ele ve szá mol ni kell. Mi nél meg e rôl te tôbb egy mun-
ka, an nál na gyobb a stressz. A min den perc ben több ezer 
em ber éle té ért fe le lôs lé gifor ga lo m-i rá nyí tók kö zött a leg-
több a gyo mor fe ké lyes be teg. A gyá ri fu tó sza lag mel lett 
vég zett mun ka egy han gú sá ga és unal ma a má sik vég let, 
ez ugyan csak stresszt okoz.

A modern élet fel gyor sult tempója újabbnál újabb 
is me ret len helyzetekbe so dor bennün ket, és gyors 
dön té se ket kö ve tel, hiszen szüntelenül meg  kell fe-
lelnünk az új körül mé nyek nek. A test nek ál lan dó an 
al kal maz kod nia kell a vál to zá sok hoz, és ha ezt nem 
bír ja, ak kor el kez dô dik a stressz fel hal mo zó dá sa. Mi-
nél gyor sab bak a vál to zá sok, an nál gyor sabb a stressz-
fel hal mo zó dás is. A szervezetünkre nehezedõ sú lyos 
megpróbáltatások ha tá sát a min den na pi meg szo kott 
al vás sal saj nos nem vagyunk ké pesek kikü szö böl ni, 
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en nek a kö vet kez mé nye vi szont az, hogy feszültek és 
in ger lé kenyek leszünk.

Ma nap ság töb bé nem a fer tô zô be teg sé gek a leg na-
gyobb „gyilkosok”, ha nem a stressz-be teg sé gek. Sok 
or vos azon a vé le mé nyen van, hogy a stressz oko zza a 
be teg sé gek több mint 75%-át (egyes or vo si kö rök vé le-
mé nye sze rint több mint 90%-át), és a ha lál ese te k több 
mint 50%-áért is a stressz felelõs. Az or vo sok éven te több 
száz mil lió re cep tet ír nak fel idegesség és dep resszió el le n, 
de sok készítmény kap ha tó re cept nélkül is. A gyógy sze-
rek ha tá sá ra a pa na szok enyhül nek ugyan, de ezzel csak 
a tüne te ket szün tetjük meg, nem pe dig ma gát az okot, 
a stresszt. En nek az a kö vet kez mé nye, hogy a be teg ség 
elôbb-utóbb, talán más for má ban, de új ra meg je le nik. 
Ráadásul ezeknek az orvosságoknak a többsége afizi
o ló gi ai iz ga tott ság meg szün te té se mel lett el nyom ja az 
em berek kül vi lág in ge re i vel szem beni érzékenységet is, 
így csök ken ti az éber sé get.

Hol ke ressük hát a meg ol dást? Környezetünk most is és 
valószínûleg a kö zel jö vô ben is tele lesz feszültséggel. Kel le-
met len sé ge ink nek mégsem ez az igazi oka, hanem az, hogy 
képtelenek vagyunk a feszültségeknek ellenállni. A fel gyor-
sult életmód miatt egyre nagyobb megterhelés nehezedik 
ránk, ennek ellen súlyozásaként több nyugalomra lenne 
szükségünk. Ám a rohanó élet mód nem en ge di, hogy töb-
bet pi henjünk, mi vel egy sze rû en nincs idônk. Az, ami re 
az al vá son kívül min den nap szük ségünk len ne, egy olyan 
pi he nés, ami, noha rö vid ide ig tart, mégis ha té kony.
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Nem kell külön hang sú lyoz nunk, hogy az em be ri testnek 
pi he nésre van szüksége. Ha nem pi henünk ele get, meg be teg-
szünk. A betegség egy lehetséges mód arra, hogy testünk 
tudtunkraadjatermészetesszükségleteit.Hafigyelmen
kívül hagy juk ezeket a jel zé seket, meg tör tén het, hogy 
örök nyu ga lom ra kell térnünk.

A kér dés te hát az, ho gyan kell pi hen ni. Ez nem min-
dig olyan egy sze rû, mint ahogy el sô pil lan tás ra tû nik. 
Na gyon könnyû meg nö vel ni a vér nyo mást – elég csak 
va la mi ször nyû ség re gondol ni. Le csök ken te ni vi szont 
sok kal ne he zebb – nem elég csupán kel le mes és meg nyug-
ta tó dol go kat fel i déz ni. Ez el lent mon dá sos nak tûn het, de 
tény, hogy mi nél feszül teb bek va gyunk, an nál ne he zeb ben 
tu dunk el la zul ni. Az ideges em ber idôn ként meg pró bál 
le nyu god ni, és ami kor ész re ve szi, hogy ez nem si kerül, 
ak kor még ide ge sebb lesz. Az ilyen ese tek ben óri á si se-
gít sé g a TM! Egyrészt azért, mert a TM egész fo lya ma ta 
au to ma ti ku s, nem kell akarnunk az ellazulást. Más részt, 
mert a gya kor lást a na pi ru tin unk részévé lehet tenni, így 
a stresszek és a feszült sé gek sor ra fel ol dód nak.

Afiziológiaikutatásokmegmutatták,hogyaTransz-
cendentálisMeditáció gyakorlása soránmegfigyelhetô
változások pontosan fordítottjai azoknak, amelyek a 
stressz felhalmozódása során mennek végbe. A stressz 
kö vet kez mé nye pél dá ul a szív sza po rább mû kö dé se, a 
fel gyor sult lég zés, a meg nö ve ke dett vér nyo más és az ál-
talánosfiziológiaiizgalom.ATMhatásaipedig:aszív
las súbb mû kö dé se, a nyu god tabb lé leg zés, az ala cso nyabb 
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vér nyo más és az ál ta lá nos el la zu lás. A na pi két sze ri TM 
gya kor lás le he tô vé te szi a test  és az el me számára azt a 
rendkívül mély nyu gal mat, ami nemcsak a na pi stressze-
ket semlegesíti, hanem szé tosz lat ja az évek fo lya mán 
fel gyülem lett feszült sé ge ket is, ame lye ket még a mély 
al vás sem ké pes el tá vo lí ta ni. Húsz perc nyi meditáció 
olyan frissítõleg hat ránk, mint egy ter mé szet ben el töl-
tött hét vé gi pi he nés.

A na pon ta két szer megtapasztalt mély pihenés testi 
és lelki egész ségünk ál ta lá nos ja vu lá sát ered mé nye zi 
– ez na gyobb teherbíróképességben és vi lá go sabb gon-
dol ko dás ban nyil vá nul meg. Nemcsak az eddig szerzett 
stresszeinktõl szabadulunk meg, hanem el len ál lóbbak le-
szünk a jövõbeli stresszek kel szem ben is. Job ban él vezzük 
így az éle tet, s betel je se det tebb nek érzzük ma gun kat.

HO GYAN TA NUL HATJUK MEG A TM-ET?

A TM oktatása na gyon egy sze rû. A Transzcendentális 
Meditációt hét lé pé sben tanulhatjuk meg, ezek összesen 
körülbelül öt napot vesznek igénybe. A foglalkozások 
mind egyi ke másfél-két órás. Az ok ta tást a Transz cen-
den tá lis Me di tá ció Maharishi által kikép zett ta ná rai 
vég zik. Ma a vi lá gon körülbelül negyvenöt e zer TM-
ok ta tó van, és mint egy ezer TM köz pont ban tar ta nak 
tan fo lya mo kat. 

Az ok ta tás az egész vi lá gon egy sé ges. Mindenütt azo-
nos el já rás sal, hét lé pé sen ke resztül ta nít ják a TM-et.
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Az el sô lé pés a be ve ze tô elô a dás, melynek során a hall-
ga tók meg is mer kedhetnek a TM tech ni ka nyúj tot ta 
le he tô sé ge kkel és elõnyökkel, be pil lan tást nyer het nek a 
tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nye i be, valamint megis-
merhetik a TM alap el ve it. Ezu tán kö vet ke zik az elô ké szí tô 
elô a dás, amely en a Transz cen den tá lis Me di tá ció el mé le tét 
is merjük meg, va la mint azt, hogy milyen feltételei vannak 
a TM elkezdésének.

Az elô ké szí tô elô a dás után azok, akik meg sze ret nék 
ta nul ni a tech ni kát, rö vid meg be szé lés re men nek az ok-
ta tó hoz. Ez a  beszélgetés a köl csö nös meg is me rkedést és 
az eset le ges egyéni prob lé mák megbeszélését szol gál ja.

A ne gye dik lé pés a tech ni ka meg ta nu lá sa. Ez a sze mé-
lyes ok ta tás körülbelül egy órát vesz igény be. Az ötö dik, 
ha to dik és he te dik lé pés cso por tos fog lal ko zá s, me lye k során 
a ta ná rok  el le nôr zik, hogy min den ki tö ké le te sen el sa já-
tí tot ta-e a tech ni kát, s egy ben meg tör té nik az él mé nyek 
ér té ke lé se is. Közben a ta nu lók ott hon is gya ko rol nak, a 
ta lál ko zókon pe dig a ta pasz ta la tok meg ér tés hez szük sé ges 
ma gya rá za tot kap ják meg. Az össze jö ve te lek rend sze rint 
cso por to sak, hogy egy más ta pasz ta la ta it is hasz no sí ta ni 
le hes sen, de ha va la ki még is négy szem közt sze ret ne be-
szél ni az ok ta tó val, min dig van rá le he tô sége.

Ezek után már minden prob lé ma nélkül, egyedül is 
gya ko rol hat juk a tech ni kát, mely vég te lenül egy sze rû, 
de ép pen ezért ér zé keny is, és az új gya kor ló tel je sen 
ész re vét lenül meg vál toz tat hat ja az el já rást. En nek kö-
vet kez mé nye ként a gya kor lás nem lesz olyan ha tá sos és 
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kel le mes. Hogy ez ne tör tén hes sen meg, aján la tos gyak rab-
ban ta lál koz ni az ok ta tó val a me di tá ció el len ôr zé se vé gett. 
Ele in te két he ten ként vagy ha von ta, a ké sôb bi ek ben pe dig 
né hány hó na pon ként el len ô riz ni kell a me di tá ció he lyes-
sé gét. Ezek a ta lál ko zá sok biz to sít ják a tech ni ka he lyes 
gya kor lá sát, és arra is al kal mat ad nak a me di tá lók nak, 
hogy vá laszt kap ja nak kér dé se ik re, s job ban meg ért sék 
ta pasz ta la ta i kat. Ez biz to sít ja a leg gyor sabb fej lô dést.
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