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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 hónaprólhónapra növekszik.
Ez a könyv a Transzcendentális Meditációval és a TMSzidhi 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 eredetével és hatásaival foglalkozik. A legújabb tudományos
kutatások rámutatnak arra, hogy a TM gyakorlása 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 Transzcendentális Meditáció egészségre és társas
kapcsolatokra gyakorolt hatásaira, bemutatja, hogy mit
jelent az elme minden képességének kibontakoztatása, és
felvillantja a világbéke megvalósításának egy teljesen új
lehetôségét. Foglalkozunk 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 következményeit: a
világ jobb és tökéletesebb érzékelését. Maharishi egyik
legfontosabb gondolata az – amint a régmúlt idôk bölcsei
is hirdették –, hogy a magasabb tudatállapotok mindenki
számára elérhetôek, és nemcsak nincsenek ellentmondásban
az anyagi jóléttel, hanem éppen annak megteremtését
segítik elõ.
Maharishi a Transzcendentális Meditáción kívül más,
még erõteljesebb technikákat is átadott az embereknek,
melyek a TM-Szidhi program néven váltak ismertté. A
könyv harmadik részében „A különleges képességek” címmel ezeket a rendkívüli szidhiket mutatjuk be: eloszlatva
a körülöttük lebegô titokzatosságot, ismertetjük mûködésük alapelveit, valamint az egyénre és a társadalomra
gyakorolt hatásaikat. A TM segítségével transzcendálunk
(átlépünk) az elme tevékenységén, és átéljük a gondolatok
forrásának mély csendjét. A TM-Szidhi gyakorlatok lehetôvé teszik e végtelen csend felelevenedését, és ez olyan
képességek és lehetõségek birtokába juttat bennünket,
amelyeket a múltban lehetetlennek tartottunk.
Elsôsorban Maharishi Mahesh Yoginak tartozom
köszönettel azért, hogy ezt a munkát elkészíthettem.
Maharishi idôtlen és kimeríthetetlen tudása, valamint a
tôle jövô ihlet volt leginkább segítségemre e könyv megírásakor – nemkülönben egyéni életemben.
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Tudományának Tanára
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ELSÔ RÉSZ
1. A TM-RÕL ÁLTALÁBAN
A világon a nap minden percében valaki megtanulja
a Transzcendentális Meditációt. Közöttük van orvos,
tanár,mûvész,munkás,üzletember,háziasszony,fiatal
diák, egyetemista, politikus. Mi az oka annak, hogy ez
a sokféle ember ugyanaz iránt érdeklõdik?
A Transzcendentális Meditáció technikájának segítségével az elme lenyugszik, eljut a legkisebb izgatottság
állapotába. A gyakorlat közben fokozatosan átéljük a
gondolatok mind nyugodtabb és nyugodtabb szintjeit,
míg végül a teljes mentális csend birodalmába érkezünk
meg.Ebbenazállapotbanafigyelemátlépi(transzcen
dálja) a gondolkodás megszokott, mindennapi szintjeit.
A technika ezért kapta a Transzcendentális Meditáció
elnevezést.
Az elme megnyugvásával együtt jár a test megnyugvása
is. A test is ellazultabb, nyugodtabb lesz. Laboratóriumi
vizsgálatok mutatják, hogy kétszer olyan mélyen pihen,
mint az alvás során. Mégsem alszunk el – teljesen öntudatunknál vagyunk, és rendszerint mindent érzékelünk,
ami körülöttünk történik. Ez nem valamilyen eszméleten
kívüli vagy hipnotikus állapot, hanem az elme és a test
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tökéletesen mély nyugalmi állapota, amit a teljes éberség
jellemez.
A Transzcendentális Meditáció napi negyven percnyi
gyakorlásból áll, ebbôl húsz percet reggel, húsz percet
délután vagy estefelé végzünk. Kényelmesen leülünk,
becsukjuk a szemünket, és elkezdjük a mentális technikát, melynek következményeként az elme tökéletesen
megnyugszik.
Nagyon fontos, hogy az elme megnyugvása következmény. Nem igyekszünk az elmét szándékosan megnyugtatni. Az egyszer elkezdett gyakorlat önmagától folytatódik
tovább. Mindenfajta erôfeszítés vagy kontroll nemcsak
szükségtelen, hanem kifejezetten zavarja a gyakorlat
helyes menetét. Éppen az erôfeszítés vagy önellenôrzés
szükségtelensége az, ami a TM-et a többi meditációs és
relaxációs technikától megkülönbözteti.
Nagyon sok mindent értünk meditáción, a szó a
legkülönfélébb asszociációkat ébreszti bennünk. Néhány
ember számára a meditáció egy belsõ képre való koncentrálást vagy az elme kiürítését jelenti. Mások számára a
meditáció egy meghatározott témán való elmélkedéssel,
avagy lelkiviláguk részletes elemzésével egyenértékû. Néhányan az elmélyült gondolkodást, elmélkedést nevezik
meditációnak, s vannak, akik álmodozásaikat tüntetik ki
ezzel a névvel. Mivel a hétköznapok során mindezeket a
dolgokat a meditáció címszó alá soroljuk, sokan feltételezik, hogy a Transzcendentális Meditáció is tartalmaz
bizonyos elemeket ezekbôl. A valóság azonban más. A
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negyedik fejezetben látni fogjuk, hogy a TM az efféle
„meditációk” egyikéhez sem hasonlít. Mi több, amikor
a TM-rôl beszélünk, akkor maga a „meditáció” szó sem
a legmegfelelôbb, mert könnyen megtéveszthet bennünket. Sajnos egyetlen nyelvben sem létezik megfelelô szó,
amely tökéletesen kifejezné azt, amit a Transzcendentális
Meditáció takar. A többi név még ennyire sem pontos,
ezért ezt kell elfogadnunk, mint a technika legelfogadhatóbb elnevezését.
Számos meditációs technikától eltérôen a TM nem
kívánja meg a világtól való visszavonulást. Igaz ugyan,
hogy a meditáció gyakorlása az aktivitás ideiglenes felfüggesztését követeli meg, de csak azért, hogy a további
cselekedeteink minél eredményesebbek legyenek. Mentálisésfizikaienergiávaltöltõdünkfel,ésennekköszön
hetôen munkánkat könnyebben és gyorsabban végezzük.
A TM technika nem a világtól való elvonulás gyakorlata.
Inkább azt mondhatjuk, hogy a meditáció által elérhetô mély nyugalom a mindennapi megerôltetô aktivitás
ellensúlyozására szolgál.
A Transzcendentális Meditáció gyakorlása minden
ember számára egyforma, mégpedig azért, mert nem a
gondolatok jelentésén alapul, hanem azok keletkezésének
folyamatán. Mivel a gondolatok keletkezésének módja
minden embernél azonos, így a technika gyakorlása is
mindenki számára egyforma. A TM gyakorlását nem
szükséges különleges ülô helyzetben végezni, s a gyakorláshoz nem kell életmódot változtatni, sem valamilyen
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határozottfilozófiátelfogadni.ATranszcendentálisMe
ditációhátterébenlétezikegyelmélet,amitfilozófiánakis
nevezhetünk, ám magának a meditációnak a hatása ettôl
teljesen független, személyes meggyôzôdésünk a gyakorlat
kimenetelére semmiféle hatással nincs. Egyáltalán nem
kell hinnünk abban, hogy a TM gyakorlása hasznunkra
van. Ha helyesen és rendszeresen meditálunk, akkor az
eredmények nem maradnak el.
A tudomány a meditációt még néhány évtizeddel ezelôtt is az ember magánügyének tartotta, és nem volt mit
mondania róla. Ma, amikor a tudatállapotok vizsgálata
mind nagyobb szerepet játszik a tudományban, és amikor
akorszerûfiziológiaiéspszichológiaivizsgálatoklehetôvé
teszik a meditáció eredményeinek részletes vizsgálatát, a
meditáció „tekintélye” megnövekedett. 1970-tôl széleskörûen vizsgálják a Transzcendentális Meditáció hatásait,
és ezek a vizsgálatok igazolják a meditálók állításait. A
fiziológusok észrevették, hogy e technika segítségével
rendkívül mély nyugalom érhetô el, és a szervezetbõl eltávolítható a stressz; a pszichológusok pedig meggyôzôdtek
róla, hogy a meditáció után az emberek nyugodtabbak,
oldottabbak és tevékenységeik során eredményesebbek.
ELTÛNIK A STRESSZ
Az utóbbi években a Transzcendentális Meditáció
gyors terjedéséhez talán az járult a leginkább hozzá,
hogy felfedezték: a TM hatékonyan eltávolítja a stresszt
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az idegrendszerbôl. A technikai fejlôdés és az általános
iparosodás megszabadított bennünket a nyomortól és
azéhezéstôlvalófélelemtôl,valamintamegerôltetôfi
zikai munkától, ám jelentôsen megnôtt a ránk nehezedõ
szellemi megterhelés. Amikor a stressz szót kimondjuk,
általában erre a lelki megterhelésre gondolunk.
A stressznek számos forrása lehet: akár a nagyvárosi forgalom, akár a gyári gépek zajában végzett munka,
akár a hozzánk hasonló idegfeszültségben élô emberekkel
való együttélés. A mind nagyobb szakmai versengés és a
bizonytalanság annyi feszültséget és félelmet okoz, hogy
sok pályán az idegösszeomlással és a szívbetegségekkel
már eleve számolni kell. Minél megerôltetôbb egy munka, annál nagyobb a stressz. A minden percben több ezer
ember életéért felelôs légiforgalom-irányítók között a legtöbb a gyomorfekélyes beteg. A gyári futószalag mellett
végzett munka egyhangúsága és unalma a másik véglet,
ez ugyancsak stresszt okoz.
A modern élet felgyor sult tempója újabbnál újabb
isme retlen helyzetekbe sodor bennünket, és gyors
döntéseket kö vetel, hiszen szüntelenül meg kell felelnünk az új körülmények nek. A testnek állandó an
alkalmaz kod nia kell a vál tozá sokhoz, és ha ezt nem
bírja, ak kor el kezdô dik a stressz fel halmozódása. Minél gyorsabbak a változások, annál gyorsabb a stresszfelhalmo zódás is. A szervezetünkre nehezedõ sú lyos
megpróbáltatások ha tását a min denna pi meg szokott
alvással sajnos nem vagyunk képesek kiküszö bölni,
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ennek a követ kezménye viszont az, hogy feszültek és
ingerlékenyek leszünk.
Manapság többé nem a fertôzô betegségek a legnagyobb „gyilkosok”, hanem a stressz-betegségek. Sok
orvos azon a véleményen van, hogy a stressz okozza a
betegségek több mint 75%-át (egyes orvosi körök véleménye szerint több mint 90%-át), és a halálesetek több
mint 50%-áért is a stressz felelõs. Az orvosok évente több
száz millió receptet írnak fel idegesség és depresszió ellen,
de sok készítmény kapható recept nélkül is. A gyógyszerek hatására a panaszok enyhülnek ugyan, de ezzel csak
a tüneteket szüntetjük meg, nem pedig magát az okot,
a stresszt. Ennek az a következménye, hogy a betegség
elôbb-utóbb, talán más formában, de újra megjelenik.
Ráadásul ezeknek az orvosságoknak a többsége a fizi
ológiai izgatottság megszüntetése mellett elnyomja az
emberek külvilág ingereivel szembeni érzékenységet is,
így csökkenti az éberséget.
Hol keressük hát a megoldást? Környezetünk most is és
valószínûleg a közeljövôben is tele lesz feszültséggel. Kellemetlenségeinknek mégsem ez az igazi oka, hanem az, hogy
képtelenek vagyunk a feszültségeknek ellenállni. A felgyorsult életmód miatt egyre nagyobb megterhelés nehezedik
ránk, ennek ellensúlyozásaként több nyugalomra lenne
szükségünk. Ám a rohanó életmód nem engedi, hogy többet pihenjünk, mivel egyszerûen nincs idônk. Az, amire
az alváson kívül minden nap szükségünk lenne, egy olyan
pihenés, ami, noha rövid ideig tart, mégis hatékony.
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Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az emberi testnek
pihenésre van szüksége. Ha nem pihenünk eleget, megbetegszünk. A betegség egy lehetséges mód arra, hogy testünk
tudtunkraadjatermészetesszükségleteit.Hafigyelmen
kívül hagyjuk ezeket a jelzéseket, megtörténhet, hogy
örök nyugalomra kell térnünk.
A kérdés tehát az, hogyan kell pihenni. Ez nem mindig olyan egyszerû, mint ahogy elsô pillantásra tûnik.
Nagyon könnyû megnövelni a vérnyomást – elég csak
valami szörnyûségre gondolni. Lecsökkenteni viszont
sokkal nehezebb – nem elég csupán kellemes és megnyugtató dolgokat felidézni. Ez ellentmondásosnak tûnhet, de
tény, hogy minél feszültebbek vagyunk, annál nehezebben
tudunk ellazulni. Az ideges ember idônként megpróbál
lenyugodni, és amikor észreveszi, hogy ez nem sikerül,
akkor még idegesebb lesz. Az ilyen esetekben óriási segítség a TM! Egyrészt azért, mert a TM egész folyamata
automatikus, nem kell akarnunk az ellazulást. Másrészt,
mert a gyakorlást a napi rutinunk részévé lehet tenni, így
a stresszek és a feszültségek sorra feloldódnak.
Afiziológiaikutatásokmegmutatták,hogyaTranszcendentális Meditáció gyakorlása során megfigyelhetô
változások pontosan fordítottjai azoknak, amelyek a
stressz felhalmozódása során mennek végbe. A stressz
következménye például a szív szaporább mûködése, a
felgyorsult légzés, a megnövekedett vérnyomás és az általánosfiziológiaiizgalom.ATMhatásaipedig:aszív
lassúbb mûködése, a nyugodtabb lélegzés, az alacsonyabb
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vérnyomás és az általános ellazulás. A napi kétszeri TM
gyakorlás lehetôvé teszi a test és az elme számára azt a
rendkívül mély nyugalmat, ami nemcsak a napi stresszeket semlegesíti, hanem szétoszlatja az évek folyamán
felgyülemlett feszültségeket is, amelyeket még a mély
alvás sem képes eltávolítani. Húszpercnyi meditáció
olyan frissítõleg hat ránk, mint egy természetben eltöltött hétvégi pihenés.
A naponta kétszer megtapasztalt mély pihenés testi
és lelki egészségünk általános javulását eredményezi
– ez nagyobb teherbíróképességben és világosabb gondolkodásban nyilvánul meg. Nemcsak az eddig szerzett
stresszeinktõl szabadulunk meg, hanem ellenállóbbak leszünk a jövõbeli stresszekkel szemben is. Jobban élvezzük
így az életet, s beteljesedettebbnek érzzük magunkat.
HOGYAN TANULHATJUK MEG A TM-ET?
A TM oktatása nagyon egyszerû. A Transzcendentális
Meditációt hét lépésben tanulhatjuk meg, ezek összesen
körülbelül öt napot vesznek igénybe. A foglalkozások
mindegyike másfél-két órás. Az oktatást a Transzcendentális Meditáció Maharishi által kiképzett tanárai
végzik. Ma a világon körülbelül negyvenötezer TMoktató van, és mintegy ezer TM központban tartanak
tanfolyamokat.
Az oktatás az egész világon egységes. Mindenütt azonos eljárással, hét lépésen keresztül tanítják a TM-et.
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Az elsô lépés a bevezetô elôadás, melynek során a hallgatók megismerkedhetnek a TM technika nyújtotta
lehetôségekkel és elõnyökkel, bepillantást nyerhetnek a
tudományos kutatások eredményeibe, valamint megismerhetik a TM alapelveit. Ezután következik az elôkészítô
elôadás, amelyen a Transzcendentális Meditáció elméletét
ismerjük meg, valamint azt, hogy milyen feltételei vannak
a TM elkezdésének.
Az elôkészítô elôadás után azok, akik meg szeretnék
tanulni a technikát, rövid megbeszélésre mennek az oktatóhoz. Ez a beszélgetés a kölcsönös megismerkedést és
az esetleges egyéni problémák megbeszélését szolgálja.
A negyedik lépés a technika megtanulása. Ez a személyes oktatás körülbelül egy órát vesz igénybe. Az ötödik,
hatodik és hetedik lépés csoportos foglalkozás, melyek során
a tanárok ellenôrzik, hogy mindenki tökéletesen elsajátította-e a technikát, s egyben megtörténik az élmények
értékelése is. Közben a tanulók otthon is gyakorolnak, a
találkozókon pedig a tapasztalatok megértéshez szükséges
magyarázatot kapják meg. Az összejövetelek rendszerint
csoportosak, hogy egymás tapasztalatait is hasznosítani
lehessen, de ha valaki mégis négyszemközt szeretne beszélni az oktatóval, mindig van rá lehetôsége.
Ezek után már minden probléma nélkül, egyedül is
gyakorolhatjuk a technikát, mely végtelenül egyszerû,
de éppen ezért érzékeny is, és az új gyakorló teljesen
észrevétlenül megváltoztathatja az eljárást. Ennek következményeként a gyakorlás nem lesz olyan hatásos és
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kellemes. Hogy ez ne történhessen meg, ajánlatos gyakrabban találkozni az oktatóval a meditáció ellenôrzése végett.
Eleinte kéthetenként vagy havonta, a késôbbiekben pedig
néhány hónaponként ellenôrizni kell a meditáció helyességét. Ezek a találkozások biztosítják a technika helyes
gyakorlását, és arra is alkalmat adnak a meditálóknak,
hogy választ kapjanak kérdéseikre, s jobban megértsék
tapasztalataikat. Ez biztosítja a leggyorsabb fejlôdést.
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2. ÍGY KEZDÕDÖTT...
A Transzcendentális Meditáció nem új technika.
Hosszú és figyelemre méltó története van, amely több
évezredre nyúlik vissza. E tudás folytonossága az idôk
folyamán rövid idôkre megszakadt, gyakran – legalábbis
a mindennapi ember számára – elveszett, majd késôbb,
esetleg új néven, ismét felbukkant.
A tudás elvesztése a tudás nemzedékrôl-nemzedékre
történô átadása során elkerülhetetlenül bekövetkezik.
Elegendô egy teljesen jelentéktelennek tûnô hiba, ami
idôvel mind nagyobbá és nagyobbá válik. Végül a tanítás
annyira felhígul és elferdül, hogy már nagyon nehéz felismerni eredeti formáját. Ez egy kicsit hasonlít ahhoz a
gyermekjátékhoz, amelyben az üzenetet az egyik gyerek
súgással adja tovább a másiknak. A végén az üzenet felismerhetetlenné válik. Vagy mint a fénymásolás során:
ha minden másolatot az elôzô másolatról készítünk, az
eredetibôl úgyszólván semmi sem marad meg.
Ha a módszer szabálytalan, akkor elveszíti hatékonyságát. A meditálók ilyenkor általában elhanyagolják a
gyakorlást, ami a helytelen módszer teljesen logikus következménye. A meditáció eredményei csak mint üres
szavak maradnak meg. Ha a meditációs technikák el is
vesztek a világ számára, a mag, melybôl sarjadt, mégis
tovább élt. Idôrôl idôre nagy tanítók jelennek meg, akik
felélesztik az eredeti tudást. Ma egy ilyen ôsi technika
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Guru Dév
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feléledésének lehetünk tanúi. Ezt a technikát Maharishi
Mahesh Yogi – akit egyszerûen csak Maharishinek neveznek – hozta el a világnak.
BRAHMÁNANDA SZARASZVATÍ – GURU DÉV
Mielôtt 1955-ben Maharishi elhagyta volna a Himaláját, odaadó tanítványa volt a híres indiai bölcsnek,
Brahmánanda Szaraszvatínak. Teljes neve és címe így
hangzott: Szvámí Brahmánanda Szaraszvatí Mahárádzs, a
Dzsjótir Mathi Dzsagad Guru Bhagaván Sankarácsárja. Ám
Maharishi, ha róla beszél, egyszerûen csak „Guru Dév”nek hívja. Indiában ezzel a névvel szokták illetni azokat
a nagy mestereket, akik egy hagyomány élén állnak. Szó
szerinti fordításban „isteni tanítót” jelent.
Guru Dév 1868-ban született, és 9 éves gyermekként elkezdte kutatni a szellemi fejlôdés lehetôségeit. Már akkor
érezte, hogy a világi örömök nem hoznak tartós beteljesedést
számunkra – ez csak önmagunkból, a belsônkbôl fakadhat.
Ettôl a gondolattól vezérelve indult el, hogy szellemi mestert
keressen magának. A Himalájába érkezvén elkezdte keresni
azt a bölcset, aki majd megfelel magas elvárásainak: legyen
a bölcselet irodalmában jártas bölcs és legyen megvilágosodott szent, aki életre szóló cölibátusban él.
Maharishi ritkán beszél tanítója életérôl. Guru Dév életének felszíni eseményei nem mérvadóak, és nem is tükrözik
Guru Dév valódi értékeit, azaz tudatának belsô állapotát,
mondja Maharishi. Néha egy-egy kis történetet mégis elmesél
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róla. Az alábbi elbeszélés világosan megmutatja azt a gondolkodást,amellyelakisfiúatanítójautánkutatott:
Útközben a gyermek találkozott egy szannjászival,
akirôl azt mesélték, hogy megvilágosodott. A szannjászi
olyan remete, aki a magasabb célok érdekében lemondott
az anyagi javakról és a világi élvezetekrôl. Hagyományosan
tilos számára még az is, hogy ételt fôzzön magának, mert
a tûz használatának kerülése is a világi dolgoktól való
tartózkodáshoztartozik.Afiúmegkérdezteaszannjászit,
hogy van-e tüze, mire a remete megharagudott, és megdorgálta ôt buta kérdése miatt: „Talán nem tudod, hogy a
szannjásziknak soha sincs tüzük, s ha mégis tôlük kérsz,
ezzel nagyon megsérted ôket.” „A tûznek, az emberi haragnak mégis fel kellett valahonnan lobbannia benned”
– hangzott a gyermek egyszerû válasza. A szannjászi erre
lehiggadt, és felfogta, hogy nem közönséges gyermek áll
elôtte, ezért meghívta, hogy maradjon vele, és váljon a
tanítványává.Deafiúnakmindezelégvoltahhoz,hogy
felismerje: nem ez az a szent ember, akit ô keres.
Négy évig járta a Himaláját, míg rátalált arra az emberre, aki megfelelt az elvárásainak. Ez Szvámí Krisnánand
Szaraszvatí volt, azon idôk legnagyobb bölcse, aki messze
a hegyek között, Uttar Kasiban, a „Szentek Völgyében”
élt.Afiúnemsokáraalegkedvesebbtanítványalett,és
vele maradt húsz éven át.
Guru Dév, mikor betöltötte a harmincnegyedik életévét, elhagyta tanítóját, és elvonult Közép-India egyik
barlangjába, ahol negyven évet magányban töltött. Kö-
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zép-India hegyeinek sûrû dzsungellel benôtt vad vidékére
ritkán jutnak el emberek. Ezek a ritka találkozások mégis
elegendôek voltak ahhoz, hogy messzire eljusson mély
megvilágosodottságának a híre.
Miután már húsz évet magányban élt, felajánlották
számára, hogy töltse be a Dzsjótir Mathi Sankarácsárja tisztét. Az Észak-Indiában lévô Dzsjótir Math azon
négy math* egyike, amelyeket Sankara alapított, annak
érdekében, hogy a védikus tudás eredeti tisztaságában,
a legkisebb változtatás nélkül fennmaradjon. Akkor már
százötven éve nem volt olyan ember Észak-Indiában, aki
méltó lett volna a Sankarácsárja tisztségére. Ezt a titulust csak a legteljesebb mértékben megvilágosodott jógi
kaphatja. A mindenkori Sankarácsárja képviseli a nagy
mesterek tradícióját, és õt tekintik a világ spirituális vezetôjének is, mindenek tanítójának, Dzsagad Gurunak.
A nagy jógik számára világos volt, hogy Brahmánanda
Szaraszvatí elérte a beteljesedés állapotát, és így visszahozhatja az indiai népnek a megvilágosodáshoz vezetô
utat, eredeti, mûködôképes formájában. Ezért kérték fel,
hogy fogadja el ezt a tisztséget. Üzeneteket küldtek neki,
de õ a megtiszteltetést kitartóan visszautasította. Húsz év
telt el így, végül kérlelôi elhatározták, hogy többé nem
adnak alkalmat a visszautasításra.
Indiában tizenkét évenként megtartják a szentek és
a bölcsek találkozóját Allahabad városában, a két szent
* Math = Sankarácsárja négy fõ kolostorának egyike, a védikus
tudás székhelye
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folyó, a Jamuná és a Gangesz találkozásánál. Még a remeték is lejönnek a hegyekbôl, és részt vesznek ezen az
ünnepségen, a Kumbha Mélán. Guru Dév is elhagyta
barlangját, és elment Allahabadba. Amint megérkezett,
tisztelôi kihasználták az alkalmat, és elvégezték a felavatási szertartást. Most már nem volt más választása,
hivatalosan is Észak-India Sankarácsárjájává vált. Élete
hátralévô részét itt töltötte, s innen utazgatva tanította
az ôsi tanok helyes értelmezését.
MAHARISHI
Maharishiabban az idôben fizikát tanult az allaha
badi egyetemen. Egyetemi tanulmányain kívül érdekelték a szellemi tanítások is, és amikor meghallotta, hogy
Brahmánanda Szaraszvatí Allahabadba érkezett, egy este
elment abba a házba, ahol Guru Dév megszállt.
Maharishi meséli, hogy elsô találkozása Guru Dévvel nagy
csendben történt. Lapos tetejû épületeken át vezették, és a
sötétben se nem láthatta, se nem hallhatta a nagy bölcset.
Egy idô múlva egy távolban elhaladó autó lámpái megvilágították Guru Dév arcát, s Maharishi abban a pillanatban
rádöbbent, hogy elôtte egy kivételesen nagy bölcs és szent
ember ül. Néhányszor még meglátogatta, és utána végleg
elhatározta, hogy tanítványává lesz. Guru Dév azonban csak
azzal a feltétellel fogadta el ôt, ha elôször befejezi megkezdett
tanulmányait. Ezt Maharishi meg is tette, majd visszatért
Guru Dévhez, és tizenkét éven át nála tanult.
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Az idôk folyamán Guru Dév legkedvesebb tanítványává vált, és a tradíció szerint az ô kötelessége lett, hogy
folytassa Guru Dév munkáját. Amikor Guru Dév eltávozott, Maharishi egy távoli barlang magányába vonult a
Hiamlájába. Ekkor még nem voltak tervei. Egyszerûen
csak egyedül akart lenni a csendben.
Két év magány után mind gyakrabban jelentkezett
az a gondolata, hogy visszatér a világba, így elhatározta, hogy elindul. A vidék remetéi megpróbálták errôl
a tervérôl lebeszélni, mondván, nincs rá ok, hogy egy
szent ember „besározza” magát a világ szennyével. Ám
Maharishi úgy érezte, mennie kell. Elhagyta a barlang
csendjét, és Észak-India síkságai felé indult. Itt történt
meg elôször, hogy az emberek megkérték ôt arra, tanítsa
meg õket meditálni.
A két év csendjét negyven év intenzív munkája követte. Nap mint nap, hónapról hónapra, Maharishi megállás
nélkül dolgozik. Minden percét a Transzcendentális
Meditáció és az ôsi védikus tudományok hatékony terjesztésének szenteli.
A munkájába befektetett idô és igyekezet ellenére Maharishi sikereit nem tekinti kizárólag a saját személyes
dicsôségének. Mint mondja, mindez Guru Dév érdeme,
aki e tudást a mai nemzedék számára hozzáférhetõvé
tette. A nagy tanító iránti elismerésének jeléül Maharishi
minden elôadása e szavakkal fejezôdik be: „Jai Guru Dev”
(ejtsd: Dzsái Guru Dév), azaz Dicsôség Guru Dévnek.
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Maharishi Mahesh YoGi
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MOZGALOM SZÜLETIK
Miután elhagyta a Himaláját, Maharishi elôször a délindiai Keral államba ment. Nem akart semmiféle elõadást
tartani, egyszerûen csak vonzotta ez a hely.
Két-három nappal azután, hogy megérkezett, egy idegen felismerte benne az északról jött remetét, odalépett
hozzá, és felkérte, hogy tartson néhány elôadást. Maharishi eleget tett a kérésnek, és ezek az elôadások nemsokára
olyan népszerûek lettek, hogy egy másik, nagyobb termet
kellett bérelni, majd hamarosan a szomszédos városba is
elhívták. Az elkövetkezô hat hónapot utazgatva töltötte,
és akik úgy kívánták, azokat bevezette a Transzcendentális Meditáció technikájába.
Ennek az idõszaknak a vége felé jelent meg az elsô
könyv a TM technikájáról „A Himalája világítótornya”
címmel. Nagyon kis példányszámban jelent meg, ezért
sajnos ma már nem kapható. A könyv bemutatta a TMet, vagyis a Transzcendentális Mély Meditációt, ahogy
akkoriban nevezték, és a vele párhuzamos kommentárok
feltárták a világ számára a indiai szent írások eredeti tanítását.
Miután már bejárta Keralt, elutazott India más tájaira
is. Maharishit és a Transzcendentális Meditációt hamar
elfogadták. 1958-ban Madrasban megalakult a Szellemi
Újjászületés Mozgalom, és egy évvel késôbb megkezdték
a technika szervezett terjesztését. Maharishi ezután még
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távolabb vitte a Transzcendentális Meditáció üzenetét.
Mint mondta, a nyugati országok azért fejlettebbek Indiánál, mert hajlandók befogadni a változásokat, és mindig
készek kipróbálni az újat. Ha az egész világgal szeretnénk
megismertetni a TM technikát, akkor elôször a „haladóbb
szellemû” népekhez kell fordulni. 1958-ban Maharishi
Indiából Szingapúrba ment, 1959 elején pedig a Hawaii-szigeteken át Kaliforniába utazott. Itt a TM technikát
tanítva töltött néhány hónapot, majd keletre indult, New
Yorkba és Európába.
Az év végére annyira megnôtt a TM iránti érdeklôdés,
hogy Maharishi számára világossá vált, egyedül nem
képes elvégezni az összes feladatot. Ezért fogott hozzá a
TM-oktatók képzéséhez. Ez gyökeres eltérés volt az indiai hagyományoktól. Indiában a tanítást és a technika
átadását csak maga a mester vagy legközelebbi tanítványai
végezhették. Maharishi szerint ezt megfelelô képzés után
bárki megteheti. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
azok, akiket Maharishi megtanított a technika átadásának
módszerére, valamiféle guruk vagy spirituális mesterek
lennének. Õk egyszerûen csak „technikusok”. A TM technika átadásának tudományát megtanulhatja úgyszólván
mindenki, akinek némi tapasztalata van a gyakorlásban
és elvégezte a tanárképzô tanfolyamot.
A TM tanárait Maharishi eleinte Indiában oktatta,
Risikesben, a Gangesz forrásánál. Sok hindu számára itt
kezdôdik a zarándokút. A város közelében a meredek,
erdôs hegyoldalban Maharishi meditációs központot
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vagy ahogy az indiaiak mondják, „ásram”-ot építtetett. A
technika jövendôbeli átadói három hónapot töltöttek itt.
Az elsô tanfolyamon mindössze harminc hallgató vett
részt, a másodikon már kétszáz. Belátva, hogy mind több
oktatóra van szükség, Maharishi a tanfolyamokat áthozta
Európába, s volt, hogy ezer hallgató is részt vett ezeken.
Ma a világon több mint negyvenötezer TM oktató van.
Ahogy a TM oktatók száma növekedett, magát a
technikát is egyre több és több ember tanulta meg. 1966-ban
körülbelül 1 000 ember meditált az Egyesült Államokban,
1969-ben már 24 000, 1972-ben pedig 100 000. Kezdetben
a legnagyobb érdeklõdést a Transzcendentális Meditáció
iránt az amerikai egyetemisták mutatták. Ennek valószínûleg az volt az oka, hogy kiábrándultak a fogyasztói
társadalomból, a hagyományos nevelési módszerekbôl, és
felismerték, hogy a kábítószerek nem hozzák létre a várt
„alternatív tudatot”. Ugyanakkor a tudósok is érdeklôdnikezdtekameditációpszichológiaiésfiziológiaihatásai
iránt, és ennek következményeként a TM tekintélye jelentôsen megnôtt. A TM népszerûségének hatására alakult meg
két intézmény: a Maharishi Nemzetközi Egyetem (MIU),
amelyen a szokásos tudományágakon kívül gyakorolják
a TM technikát is, és a Kreatív Intelligencia Tudomány
Alapítványa, melynek elsôdleges célja, hogy a Transzcendentális Meditáció eredményeivel megismertesse az ipart
és az üzleti világot. Az Egyesült Államokban 1975 közepén
a TM gyakorlók száma 550 000 körül volt. Ma a világon
több mint ötmillió ember medtiál, és ez a szám havonta
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meg a TM-et.
Az érdeklôdés nem korlátozódott Észak-Amerikára és
Európára. A TM technikát ma már a világ szinte minden
országában meg lehet tanulni. A TM iránt legnagyobb érdeklôdést mutató országok közé tartozik India is, ahová
saját tudománya nyugati ruhába öltöztetve került vissza.
Csakhogy, bármilyen is a tudás csomagolása, a tudás mindig
ugyanaz marad. Csak azért mutatják be különbözõ módon,
hogy mindenféle hallgatóság megértse az üzenetet. Az alma
lepottyan a fáról, tekintet nélkül arra, hogy mi mit tartunk a
leesés okának: az alma törekvését, hogy leessen, a gravitációs
erôt, esetleg a meggörbült négydimenziós téridõt. Ugyanez a helyzet a TM esetében is. A technika hat a testre és a
lélekre, tekintet nélkül arra, hogy mi mit tartunk e hatás
okának: a stresszektôl való megszabadulást, a kreativitás
és az intelligencia növekedését vagy a tudat kiteljesedését.
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A TUDÁS TISZTASÁGA
A személyiség fejlesztésére szolgáló meditációs technikákat és rendszereket tekintve, azt láthatjuk, hogy
mindaz, amit a segítségükkel nyerhetünk, gyakran érdektelen a hétköznapi ember számára, hiszen rendkívül
nehéz megvalósítani, amit hirdetnek. Az átlagember csak
zavarban van és hitetlenkedését árulja el, ha a különféle
módszerekrôl hall. Más tanítóktól eltérôen Maharishi
mindig arra törekszik, hogy a tanulók olyan színvonalon
kapják meg a tudást, amelyen tökéletesen megérthetik,
és amelyen számukra is van értelme.
Hogy a jövõben is megtanulhassák az emberek a TM-et,
szükséges, hogy megôrizzük a tanítás tisztaságát. Maharishi nem szeretné, hogy ez az újra felelevenített tanítás
ismét olyan gyorsan elferdüljön és elvesszen, mint ahogy
az a múltban történt. Ez tulajdonképpen elkerülhetetlen,
de ô mégis mindent megtesz azért, hogy erre minél késôbb kerüljön sor. Maharishi minden elôadását modern
audiovizuális eszközökkel rögzítik, hogy tanítását minél
tartósabban és minél eredetibb formájában ôrizzük meg.
Mindig ügyelni kell arra is, hogy maguk a gyakorlók
nehogy megváltoztassák a technikát. A Transzcendentális
Meditációnagyonkönnyû,deegyúttalnagyonkifinomult
módszer, ezért a kezdô meditáló, még mielôtt teljesen
megértette volna, észrevétlenül és „jelentéktelenül”
elferdítheti a gyakorlás menetét. A gyakorlók gyakran
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önkéntelenül is korlátozzák a technikát, vagy azon igyekeznek, hogy a meditáció egész folyamatát ellenôrzésük
alatt tartsák, ám ez rontja a technika hatékonyságát. Hogy
ezt elkerüljük, megkérjük ôket, hogy – legalább a kezdeti
idôszakban – ne gyakoroljanak a TM-mel párhuzamosan
semmilyen más meditációs technikát. Nem azért, mert a
többi módszer értéktelen, hanem azért, mert a TM önmagában is elegendô, teljes, egész technika. Minden kísérlet,
hogy valamit hozzáadjunk, veszteséget eredményez.
Saját TM-oktatói tapasztalatomból tudom, hogy azok
az emberek, akik néha arról panaszkodnak, hogy a TM
nem hat úgy, mint azelôtt, a leggyakrabban – öntudatlanul
is – egy kicsit megváltoztatják a technikát. Tulajdonképpen ôk már nem is a TM-et gyakorolják, hanem valami
mást, ami lényegesen különbözik a TM-tôl. Ezért nem
jogos, amikor azt mondják, hogy a TM többé már nem
hatásos. Azt kell mondanunk, hogy az a másik módszer
nem olyan hatásos, mint a TM.
Maharishi azt tanácsolja, hogy a TM-et ne keverjük
más meditációs technikákkal, és kéri, hogy azt az elméletet,amelyenaTMalapul,válasszukelatöbbifilozófiai
és metafizikai rendszertôl. Ismételten nem azért, mert
más nézetek tévesek (azok saját kereteiken belül lehetnek
tökéletesen helytállóak), hanem azért, mert megtörténhet, hogy elködösítik a TM mûködésének megértését.
Egy apró eltérés a pontos tanítástól ma lényegtelennek
tûnhet, ám néhány nemzedék múlva ez az ártatlan mag
kinôhet, és a technika félreértését okozhatja.
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Maharishi a tanítását teljesen új módon terjeszti. A
múltban, amikor nem voltak meg a modern információs
eszközök, a tudás terjesztésének egyedüli módja a személyes továbbadás volt. Így a hiba becsúszását szinte lehetetlen volt elkerülni. A TM technika ilyen megbízhatatlan
átadásának folyamatát Maharishi meggátolja azáltal, hogy
mindenkinek elérhetôvé teszi, hogy a Transzcendentális
Meditációt a forrásnál, a maga eredetiségében, elsô kézbôl kapja meg.
Nyilvánvaló, hogy lehetetlen mindenkinek személyesen Maharishitôl kapnia a technikát, ezért Maharishi
nagyszámú TM oktatót képzett ki. Az oktatás szigorú és
alapos, és Maharishi minden egyes esetben maga ellenôrzi, hogy a tanuló elsajátította-e a tudás alapjait. Ezzel
biztosítja, hogy a technikát minden TM-oktató a maga
tisztaságában adja tovább, hogy a tanulók azt az eredeti
formájában használhassák.
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3. AZ ELME TERMÉSZETE
Maharishi tanítása sok mindenben különbözik az
indiai és keleti tanoktól, elsôsorban abban, hogy sohasem becsüli le az élet anyagi oldalát, sem a testi egészség
fontosságát. Léteznek tanítók, akik azt tartják, hogy az
ember fô, sôt egyetlen elfoglaltsága a szellem fejlesztése
kell, hogy legyen. Némelyek olyan messzire mennek, hogy
tagadják a materiális világ létezését, és azt az „optikai csalódások”, az illúziók birodalmába sorolják. Szerintük az
anyagi világ létezését minden erôvel tagadni és támadni
kell. Maharishi ezekkel az elvekkel egyáltalán nem ért
egyet, hanem a körülöttünk lévô világ valódiságát, az
egészséges élet fontosságát emeli ki, és hangsúlyozza a
test és a szellem szoros kapcsolatát.
A modern pszichológia úgy tartja, hogy minden mentális változást, minden élményt, érzelmet az agy bizonyos
mûködése jellemez. Az újabb kutatások fényében kezd
világossá válni, hogy ez fordítva is érvényes: minden
fiziológiaiváltozástvagytörténéstegymegfelelômen
tális tevékenység kísér, vagyis minden, ami a fejünkben
történik, kihat lelkiállapotunkra. Általában az ilyen
változásoknak csak a legnagyobb hullámait érzékeljük,
a kisebbek észrevétlenek maradnak.
„A gondolat – írja Maharishi – a legmélyebb tudatban
kezdôdik, és lassan emelkedik fel az elme mélyérôl... míg végül
annak felszínén fel nem bukkan, mint tudatos gondolat.”
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Egy hasonlattal élve úgy képzelhetjük ezt el, mint ahogyan
egy légbuborék emelkedik fel a tó fenekérôl a felszínre.
Ha a tó vize zavaros, akkor a buborékot már csak akkor
vesszük észre, ha a felszínre kerül és ott szétpukkan. Ha
az elménk „zavaros”, a gondolatok fejlôdését nem láthatjuk, ha viszont tiszta, akkor felfedezhetjük a gondolatot,
még mielôtt a felszínre ért volna, és érzékeljük azt is,
hogy felszínre emelkedés közben mennyire „felkavarja”
a belsô szinteket.
A gondolat születésének ilyen elképzelése – amint az
az elmében éppen felfelé emelkedik – persze csak egy
könnyebb megértést szolgáló hasonlat, amit nem kell szó
szerint érteni. Ez a modell mégis szemléletesen festi le
a helyzetet, és segítségével könnyebben elképzelhetjük
az emberi agyban lejátszódó folyamatokat. Különbözô
irányú kutatások igazolták, hogy az agynak a tudatos
észleléshez körülbelül tizedmásodpercnyi idôre van szüksége. Ez nagyon rövidnek tûnhet, ám idegélettani szempontból igen hosszú. Tudjuk, hogy az ingerület az egyik
idegvégzõdésrõl a másikra a másodperc ezredrésze alatt
jut el, s hogy minden neuron a környezetében lévô ezer
másikra képes hatni. Így világossá válik, hogy mennyire
összetett folyamat játszódhat le egy tizedmásodperc alatt.
Ez nemcsak azért bonyolult, mert rengeteg idegvégzõdés
vesz részt benne, hanem azért is, mert ezek között igen
magas fokú szervezettség létezik.
Ha az egyik meghatározott idegtevékenység, például a
látás tudatában akarunk lenni, akkor agyunknak rá kell
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„reflektoroznia”arraazidegtevékenységre,amialátással
kapcsolatos. A tudatos élményeket létrehozó idegi tevékenységeket összetett szervezettség, illetve a rend magas
foka jellemzi. Mind több tényezô mutat arra, hogy a tudatos tapasztalat ennek a szervezettségnek egy bizonyos
mentális kiegészítése.
A híres neurofiziológus, Sir John Eccles azt állítja,
hogy az emberi agy munkája a legösszetettebb folyamat
az egész Naprendszerben. Az elôbbiekkel összhangban
arra következtethetnénk, hogy ez a legtudatosabb folyamat is, ám tudjuk, hogy az emberiség jelenlegi fejlôdési
szakaszában ez nem így van. Matematikai elemzés segítségével arra a felismerésre jutottak, hogy az idegdúcok
vagy neuronok nagyon kis százalékának az összehangolt
munkája elegendô ahhoz, hogy a zajos háttérbôl egy
meghatározott idegtevékenységet megkülönböztessünk.
A funkciók egybehangolására a neuronoknak egy tizedmásodpercre van szükségük, vagyis éppen annyi idôre,
amennyi a gondolat megalkotásához kell.
Ez a kibernetika nyelvére lefordítva úgy hangzik, hogy
a szervezôdés folyamatán keresztül a zajból kiemelkedik a
jel.Ajelazazesemény,amirefigyelünk,azajpedigatöbbi
háttértevékenység. Minél összehangoltabb (koherensebb)
a kívánt információ, annál inkább a jel jut kifejezôdésre
a zajos háttérrel szemben. Ekkor a jel világosabb, tudatosabb – a tapasztalat pedig erôsebb.
Az összhang azért szükséges, hogy a gondolat eljuthasson a tudatig, de a tudatosodás függ a háttérben lévô
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zaj fajtájától és mennyiségétôl is. Van egy szint, amelyet
a tudatos tapasztalat küszöbének is nevezhetünk. Azok a
tevékenységek, melyek aránylag alacsony koherenciájúak,
küszöb alattiak maradnak. A jelek, melyek a küszöböt
éppen hogy csak át tudják lépni, a tudatos elmében ködös gondolatok formájában nyilvánulnak meg, a nagyon
összehangolt tevékenységeket viszont világos, érthetô
tapasztalatként éljük át.
A 2. ábra azt illusztrálja, hogy Maharishi hogyan írja
le ezt a folyamatot. Ugyanezen az ábrán láthatók azok a
testi folyamatok is, amelyek ezzel egy idôben játszódnak
le az agyban.

2.2.ábra
ábra
viszonttiszta,akkorfelfedezhetjükagondolatot,mégmielôtta
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felszínreértvolna,ésérzékeljükaztis,hogyfelszínreemelkedés
közbenmennyire„felkavarja”abelsôszinteket.
Agondolatszületésénekilyenelképzelése–amintazazelmében
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A GONDOLAT FORRÁSA
A gondolat az elme legmélyebb szintjén születik, mint
gyenge impulzus, majd a felszín felé emelkedik, és fokozatosan felveszi sajátságos szerkezetét és jelentését. A
felszínre érve minden gondolat különbözô szerkezetû és
jelentésû. A gondolat szerkezete, felépítése határozza meg
a gondolat jelentését az elme felszínén. A gondolatoknak
születésük pillanatában nincs semmiféle tulajdonságuk,
ezért nem is lehet ôket egymástól megkülönböztetni. A
tudatosodás útján azonban mindegyik mind sajátságosabbá válik, míg mindennapi gondolkodásunk durva
szintjén nem észleljük ôket, mint világos, meghatározott
gondolatokat.
Ha megfordítjuk a folyamatot, és egy mentális élményt
a keletkezésével fordított irányban vizsgálunk, akkor a
tevékenységek mind finomabb és finomabb szintjéhez
közeledünk, míg végül eljutunk a keletkezés pillanatához. Ekkor a tudat nem vibrál, a mentális tevékenység
„a nullán áll”.
Ezt az állapotot – a mentális csendet – Tiszta Tudatnak
vagy a tiszta Önvalónak nevezzük.* Ha visszatérünk a
légbuborékok hasonlatához, akkor ez a tó feneke, ahonnan a buborék megkezdi utazását a felszín felé. Ez a szint
a gondolatok forrása, minden gondolat eredete, vagyis a
Tiszta Kreatív Intelligencia mezeje.
* errôl bôvebben lásd a nyolcadik fejezetet
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Minden mentális tevékenység, mint minden tevékenység, bizonyos változásokat kelt. A változás pedig a
természet alkotó elvének a megnyilvánulása. A kreativitás – mint alkotóképesség – nemcsak ihletet ad az egyén
számára, hanem minden változás alapját is alkotja. Minden gondolatnak van jelentése, tartalma és iránya. Ezt az
irányítottságot nevezzük intelligenciának, ez visz rendet
a változásba, és ez ad neki irányt.
A kreativitás és az intelligencia minden gondolatban és
a gondolatok minden fejlôdési szakaszában jelen van. Ezért
nevezi Maharishi a gondolat forrását – minden gondolat eredetét – a tiszta kreativitás és a tiszta intelligencia mezejének,
Tiszta Kreatív Intelligenciának. Más szavakkal, a gondolatok
forrása az összes változás és rend potenciális területe.
Fontos, hogy megkülönböztessük a gondolat forrását a gondolat okától. A forrás szóval Maharishi azt a területet jelöli,
ahonnan a gondolatok indulnak. Minden, amire valaha is
gondoltunk, ezen a területen született meg gyenge mentális
impulzus formájában, majd növekedni kezdett, míg eljutott
a tudatos szintre. Születésünktôl a halálunkig így mûködik
az elménk. A gondolat tartalmi oka, vagyis az a mód, ahogyan a gondolat jelentést kap, ettôl teljesen független dolog.
Mindannyian tudjuk, hogy egyik gondolat ébreszti
a másikat, és azt is, hogy egy esemény a gondolatainkat
teljesen váratlan irányba terelheti. Amikor a gondolatok okát kutatjuk, általában képzeteink és a külvilág
eseményeinek motiváló erejére gondolunk. Megfogalmazhatnánk ezt úgy is, hogy a gondolatok forrása azzal

38

transzcendentalis-meditacio.hu
a területtel kapcsolatos, ahol ez a mentális tevékenység
létrejön, míg a gondolat oka az, ami meghatározza azt a
formát, amelyet a gondolat magára ölt.
Érthetôbb lesz a különbség, ha azt a TV képernyôn látható
kép keletkezésével hasonlítjuk össze. A képet a katódról
áramló elektronok raja hozza létre különbözõ elektromágneses terek segítségével. Az elektronok kis pontocskákat
alkotnak, de ez meghatározott rendszerben történik, ezért
érzékeljük ezeket összefüggõ képként. A kép forrása a csô
hátsó részében lévô katód. A kép okának tulajdonképpen
az elektronnyalábokat tekinthetjük, ám ezek kezdetben
rendezetlenek, nem alkotnak képet. Rendezettségük okát
az elektromágneses terekben fedezhtjük fel, ezeknek az
okát pedig a TV készülék elektromos szerkezetében, s az
okok hosszú során visszafelé haladva eljutunk az antennához, a leadóhoz, a stúdióba, továbbá a producerhez, a
rendezôhöz, a közönség óhajához, a politikai nyomáshoz, a
pénzügyi akadályokhoz... s így a világban végbemenô végtelen hosszú folyamatok összetett láncolatához érkezünk.
Ehhez hasonlíthatjuk az elménkben keletkezõ gondolat
kialakulását is. A gondolat megjelenésének okát és tartalmát
a természet határtalan összefüggéseinek sorában találjuk.
HOGYAN MÛKÖDIK A TM?
A TM technika gyakorlása során a durvább mentális
tevékenységekelcsendesednek,satudatfinomabbszintjei
nyílvánulnak meg. „A technika lényege, mondja Maha-
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rishi, a figyelem befelé – a gondolat mind finomabb szintjei
felé – fordítása, és ez egészen addig folytatódik, míg az elme
el nem éri a legfinomabb szintet, végül transzcendálja (átlépi)
még ezt is. Ekkor érkeztünk el a gondolat forrásához.”
Amikor meditálunk, a mentális aktivitás lecsökken,
alacsonyabb lesz a tapasztalati tudatküszöb is – ezt a 2.
ábránszaggatottvonaljelzi–ígyagondolatainkfinomabb
állapotait is képesek vagyunk tudatosan érzékelni. A meditáció közben felbukkanó gondolatok hamarabb érik el
a tudatos tapasztalati szintet, így kevésbé módosulhatnak
és „szennyezôdhetnek be”.
Olyan mindez, mintha egy házibulin találnánk magunkat.
Ha azt szeretnénk, hogy a nagy hangzavarban és tömegben
az emberek hallják a szavunkat, akkor fel kell emelnünk
a hangunkat. Gondolatainknak is „hangosaknak” kell
lenniük, ha hallani akarjuk a gondolkodás normális szintjét. Ha viszont a szobában mindenki csendesebben kezd
beszélni, akkor nem kell kiabálnunk. A TM technika gyakorlása közben az összes mentális „fecsegés” elcsendesedik,
és tudatosan érzékeljük az elme minden suttogását. Végül
az elme teljesen lenyugszik, megszûnik a megszokott gondolkodási folyamat, és a Tiszta Tudat állapotába kerülünk,
mely a gondolatok csendes forrása.
Ilyenkor megszûnik minden mentális tevékenység.
Olyan állapot ez, melyben a csend és a határtalan boldogság uralkodik. Ellentmondásosnak tûnhet, hogy a gondolat forrása egyben az öröm és a boldogság forrása is,* de
* Ezt a 11. fejezetben fogjuk megvizsgálni.
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tudjuk azt is, hogy a misztikus bölcsek közül sokan a TM
gyakorlásakor átélt tapasztalatokhoz feltûnôen hasonló
állapotokról beszéltek. Mindnyaján hangsúlyozták, hogy
ez a teljes mentális csend állapota, ugyanakkor a csendes,
boldog megelégedettségé is. A tizenhatodik századi spanyol misztikus, Avilai Szent Teréz írja: „... a lélek teljesen
boldog ebben a csendben.” Az elôtte kétezer évvel íródott
Upanisádok a „szat-csit-ánandáról”, vagyis a változatlan,
tiszta tudat és üdvösség állapotáról írnak. A századunkban élt R. M. Bucke saját misztikus tapasztalatát „az
elragadtatás avagy a végtelen öröm” élményeként írta le.
A gyakorlat célja, hogy megtapasztaljuk ezt a csodálatos
tudatállapotot. És ez minden erõfeszítés nélkül történik. Az
elme természettõl fogva vonzódik e rendkívül beteljesítõ
állapot felé, az elme természete az, hogy a nagyobb boldogság
felé halad, s ez a nagyobb boldogság irányába való vonzódás az, ami a TM technika mûködését vezérli. Ezért
nem kell kontrollálni ezt a folyamatot. Ízleljük csak meg
egyszer a célhoz érkezés megelégedettségét, elménk magától megnyugszik, minden erôszak és felügyelet nélkül.
Jogosan merül fel mégis a kérdés, hogy ez miért nem
történik meg egyébként is, minden technika nélkül.
Azért, mert gyermekkorunktól kezdve arra tanítottak
bennünket, hogy a boldogságot az érzékszerveink útján
találjuk meg. Nyugati társadalmunk ezt még egy lépéssel
megtoldja, és arra ösztönöz, hogy a külvilágban keressük
a boldogságot, a szórakoztatás számtalan forrásán keresztül. A fogyasztói társadalmak reklámjainak mindegyike a
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külvilági „beteljesedést” hirdeti. Rászoktunk arra, hogy a
tartós boldogságot a körülöttünk lévô múlandó örömök
világában keressük, mivel jóformán csak ezt a területet
ismerjük. Ezért számunkra a boldogság minden esetben
az érzékszerveken alapul.
Egy szellemes anekdota világosabbá teszi ezt: „Naszreddin Hodzsát meglátta egyszer a szomszédja, amint
valamit keresgél a földön.
– Mit veszítettél el? – kérdi tôle.
– A lakáskulcsomat – feleli.
Ekkor ô is térdre ereszkedett, és ketten keresgéltek
tovább. Egy idô múlva a szomszéd megkérdi:
– Mégis, körülbelül hol veszítetted el?
– A házamban – hangzik a válasz.
– Akkor mért itt keresed?
– Azért, mert itt világosabb van.”
Azt mondhatnánk, hogy mi is elveszítettük az igazi
boldogság kulcsát. Valahol bennünk van, de mi kívül
keressük, mert ez az egyedüli hely, ahol keresni tudjuk,
hiszen csak ezt ismerjük.
Felmerül egy másik kérdés is, az, hogy a boldogság
forrása miért van elrejtve elôlünk. Azért, mert betemették a durva mentális tevékenységek, ellepte az intenzív
gondolkodás, a mentális zaj. Arra tanítottak minket,
hogy állandóan az élvezetek után kutassunk, ám ezzel
csak még jobban bombázzuk az érzékszerveinket. Még
nagyobb mentális zajt termelünk, így a gondolatainknak
is mind hangosabbaknak kell lenniük, hogy eljuthassanak
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a tudatosság küszöbéig. Ez az a függöny, amely elrejti
belsô világunkat.
Noha a gondolat forrását tudatunk nem érzékeli, mégis
érezzük „kisugárzását”. Olyan ez, mint a világítótorony,
amely a ködben is világít. Nem látjuk, hogy pontosan
hol van, de fénysugarai mégis eljutnak hozzánk. Minél jobban közeledünk felé, a fény annál erôsebb lesz.
Ugyanígy a meditációban is hamar felfedezzük, hogy a
gondolatfinomabbformáivonzóbbakaszámunkra,ésha
eztegyszerészrevettük,akkorafigyelemönkéntelenül
is e szintek felé fordul. Fokozatosan eltávolítjuk a fátylakat,egyrefinomabbszintekreérünk,sezmindjobban
magávalragadjaafigyelmünket.Végülatudatátlépia
legfinomabbgondolatotis,éseljutabelsôcsendvilágába.
A folyamat állandóan önmagát erõsíti, ezért nem szükséges erôfeszítés, koncentráció, kontroll vagy irányítás.
Minden önmagától mûködik.
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4. A TECHNIKA
„– Azt hiszem, odamegyek és elbeszélgetek vele – mondta Alice, mert bár a virágokat is érdekesnek találta, úgy
érezte, sokkal nagyszerûbb volna egy igazi királynõvel
megismerkedni.
– Ne tegyél ilyet – mondta a Rózsa. – Én azt mondom,
inkább az ellenkezô irányba menj. – Ez akkora szamárságnak
hangzott, hogy Alice nem is felelt rá, hanem elindult a
Fekete Királynõ felé. Nagy meglepetésére egy pillanat
alatt eltévesztette szem elõl, és megint a ház ajtajában
találta magát.
Mérgesen fordult vissza, s miután mindenfelé körülnézett a Királynõt keresve (és végül jókora távolságban meg
is pillantotta), úgy döntött, hogy megpróbálja az ellenkezõ
irányból megközelíteni. És valóban: egy percig sem gyalogolt, máris szemtõl szembe állt a Fekete Királynõvel,
s elõtte magasodott a domb, amelyet oly régóta szeretett
volna elérni.”(Lewis Carroll: Alice tükörországban)
A különbözõ meditációs technikákat gyakorló emberek
leggyakrabban akkor tévednek, amikor a Tiszta Tudat állapotába próbálnak jutni. Az igyekezet eltávolít bennünket
a céltól, akárcsak Alízt, és ismét csak az út elején találjuk
magunkat. A meditáció akkor ér célhoz, ha nem próbálunk
meditálni. Csak ekkor lehetséges a kitûzött cél elérése.
Az az álláspont, mely szerint az elmét csak irányítottan,
erôszakos módon lehet megnyugtatni, az elme mûködé-
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sének téves ismeretén alapul. Mindenki tapasztalja, hogy
az elme az egyik gondolatról a másikra vált; egyikkel
sem foglalkozik túl sokáig. Az elmét teljesen nyugodt –
gondolatmentes – állapotban nem is tudjuk elképzelni.
Elménkben a gondolatok láncolatai és képei szakadatlanul
peregnek, ezért feltételezték sokan, hogy az elme alaptermészete a mozgás és a vándorlás. Ebbõl a téves feltételezésbôl
arra következtettek, hogy az elme megnyugtatására irányítást és erôfeszítést kell alkalmazni. Lehetetlenné kell
tenni az elme számára, mondják, hogy csapongó hajlamait
kövesse. Az indiai írások az elmét a majommal hasonlítják
össze: a majom is állandóan mozog, ágról-ágra ugrál. Indiában úgy tartják, hogy a majmok játékos természetûek, és
fékentartásuk egyedüli módja, ha kikötik õket. Ugyanezt
érvényesítették az elmére is. A csapongó elme megzabolázásának egyik módja a „megkötözés”, a koncentráció.
Ám az elme szeret „vándorolni”, ezért ez nagyon nehéz
feladat; az elme megzabolázása óriási erôfeszítést igényel.
Rengeteg technika született kimondottan az elme ilyesfajta
irányítására.Egyestanítókafigyelemegybizonyosponton
tartását hirdetik, míg mások az elme kiürítését szorgalmazzák. Bármi is legyen e technikák lényege, oktatóik az
önfegyelmet, az erôfeszítést a technika részeként említik.
Haazagondolatvagykép,amelyreafigyelmünket
összpontosítani próbáljuk nem különösebben vonzó
az elménk számára, akkor hamar unalmassá válik, és
vándorló elménk érdekesebb dolgok felé fordul. Nyilvánvaló,hogyhafigyelmünketegymeghatározotttémán
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szeretnénk tartani, akkor szigorú mentális fegyelemre
van szükségünk. Az ember próbálkozik, igyekszik, és
rádöbben, hogy ez tényleg nem könnyû.
Ám senki sem sejti, hogy azért jutott ilyen következtetésre, mert valótlan feltételezésbôl indult ki. Az a feltételezés ugyanis, hogy az elme természete a bolyongás, téves.
A bölcs vadász gyorsan rájön, hogy a majom nem ok
nélkül mászkál ágról-ágra, hanem kutat valami után. Lehet, hogy épp banánt keres. A vadász nagyon jól tudja,
hogy a majom utáni futkosás – mivel hol az egyik fán,
hol pedig a másikon csüng – csak idôpocsékolás.
Sokkal egyszerûbben és gyorsabban megnyugtathatjuk
a majmot, ha a fa tövébe egy fürt banánt teszünk, és azzal
odacsalogatjuk. Rövid idôn belül megjelenik a fa tövében,
és nyugodtan elkezdi enni a banánt. Ha a vadász ismeri
a majom belsô szükségletét, akkor erõfeszítés és kötelek
nélkül lecsendesítheti és megnyugtathatja ôt.
Hasonló a helyzet a vándorló elmével is. Az elme
alapvetõ tulajdonsága nem az, hogy vándoroljon, hanem
hogy mind nagyobb örömök felé forduljon. Akár szemlélünk
valamit,akárunatkozunk,figyelmünkönkéntelenülis
valami vonzóbb dolog felé fordulhat. Gyakori tapasztalat, hogy olvasás közben azt vesszük észre, hogy egy kellemeszenérekezdtünkfigyelni.Ezmindenerôfeszítés
nélkül történik. Az elme azért bolyong állandóan, mert a
külvilágban semmi sem tud tartós boldogságot nyújtani
számára. Ezért az elme lecsendesítésének az a legegyszerûbb és leggyorsabb módja, ha a bennünk lévô öröm
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forrása felé irányítjuk, és hagyjuk, hogy magától jusson
el oda. Így az elme önmagától megnyugszik, mindenféle
erôfeszítés és irányítás nélkül.
A KÖNNYEDÉN JÁRHATÓ ÚT
Ha az õsi tanításokból indulunk ki, azt látjuk, hogy
a meditációnak könnyûnek kell lennie. Ám az idôk folyamán az eredeti technika elferdült, és elvesztette hatékonyságát. Meggondolás nélkül elvetették azt, hogy a
meditáció egyszerû, és az eredeti tanítást is úgy kezdték
értelmezni, hogy a meditáció erôfeszítéssel jár.
Az ôsi szövegek olvasása közben gyakran találkozunk
ilyen kijelentésekkel: „Az elmét a nyugalom állapotába
kell hozni”. Ez egy teljesen semleges kijelentés, nincs benne utalás arra, hogy hogyan kell az elmét megnyugtatni,
és hogy szükséges-e bármilyen irányítás vagy erôfeszítés.
Azok, akik ezt a saját tudásuk korlátai között kezdték értelmezni, gyakran úgy gondolták, hogy azért nem érnek
el eredményt, mert nem fejtenek ki elég erôt. A kijelentés
értelme idôvel megváltozott, és „az elmét minden erôvel
meg kell nyugtatni” formát öltötte.
A nyugodt elme a meditáció eredménye, nem pedig a
módja. Az elme szándékos megnyugtatása csak zavarja az
elme megnyugvását. Ez olyan, mint amikor nagyon akarunk
aludni. Próbáljunk csak meg akarattal elaludni, és eközben
meglesni az elalvás pillanatát! Ennek az lesz az eredménye,
hogy még nyugtalanabbakká válunk, és sehogysem jön
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álom a szemünkre. Ha viszont nem akarunk mindenáron
elaludni, akkor könnyedén álomba szenderülünk.
A Transzcendentális Meditáció célja az, hogy létrehozza a teljes mentális nyugalmat. Ám ha eközben
a legkevesebb erôfeszítés is jelen van, akkor az elme
továbbra is aktív marad, megtartja nyugtalan állapotát.
Olyan ez, mintha a sarkunkba kapaszkodnánk felállás
közben: minél jobban igyekszünk, annál nehezebb. A
legvalószínûbb az, hogy az erôlködéssel csupán annyit
érhetünk el, hogy azt gondoljuk, hogy az elménk nyugodt.
De ettôl még nem leszünk nyugodtabbak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azok a technikák, amelyek a
kényszerítésen és az erôfeszítésen alapulnak, sohasem
vezethetnek eredményre. Több évi lelkes erôlködés után
esetleg eredményt hozhatnak. E technikák szószólói soha
nem is állították azt, hogy ezek a gyakorlatok könnyûek,
és az eredmények kéznyújtásnyira vannak. E ritka eredmények egyik lehetséges magyarázata, hogy az elme a
végsô határig tartó hosszadalmas és fárasztó erõlködés
után „megadja magát”. Az elme többé már nem képes
törôdni semmivel, és transzcendál.
A Transzcendentális Meditációban nincs koncentráció. A TM technika gyakorlása közben az elme teljesen
automatikusan önmaga felé fordul, a koncentráltság állapotába
kerül, ez azonban nem azonos a koncentráció erõfeszítést
ígénylõ gyakorlásával. A Transzcendentális Meditáció
közben minden erôfeszítés nemcsak hogy felesleges, hanem
még zavarja is e határtalanul összpontosult állapot elérését.

48

transzcendentalis-meditacio.hu
A tudatot a mentális csend varázsa vonzza. Amikor összhangba kerülünk az elme természetes törekvésével, és nem
„harcolunk” ellene, akkor a kényszer szükségtelenné válik.
A második leggyakoribb hiba a különféle meditációkban az, hogy nem különböztetik meg a gondolat forrását és a gondolat okát. Vannak különféle technikák,
amelyekben a gyakorló visszafelé követi a gondolatait, és
visszaemlékezik a gondolatok végtelen láncolatára, mindig a megelõzõ gondolatra, míg el nem érkezik egy vélt
kiindulópontig. A gondolatokat visszafelé követni vagy
egy gondolatot a Transzcedentális Meditáció során az aktivitás mind csendesebb szintjein átélni – két különbözõ
dolog. A követési technikákat gyakorolva a gondolatok
tartalmávalfoglalkozunk,ígyfigyelmünkamentálistevé
kenységek durvább szintjéhez kötõdik. Ezek a módszerek
megtalálhatják céljukat és alkalmazási területüket például
a pszichoanalízisben, de nem valószínû, hogy a gondolat
forrásának csendjéhez vezetnek bennünket.
Amikor a TM-et gyakoroljuk, egyáltalán nem törôdünk a gondolatok jelentésével. Nem fontos, hogy
mirôl gondolkodunk, csak az, hogy képesek vagyunk a
gondolkodásra. Maharishi szavaival élve: „Mindenki,
aki tud gondolkodni, gyakorolhatja a TM technikát.”
Gondolataink lehetnek hasznosak, unalmasak, világosak,
ködösek, elragadóak vagy értelmetlenek, de a TM szempontjából az összes gondolat egyformán értékes.
Vannak olyan szerencsés emberek, akik spontán módon lemerülnek a gondolatok forrásához, noha semmit
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sem tudnak annak létezésérôl, sôt még a technikáról sem,
melynek segítségével megközelíthetnék azt. Elmondásuk
szerint ez leginkább olyankor történik meg, amikor nagyon ellazultak, és gondolataik szabadon áramlanak. A
következõ idézet R. M. Bucke írásából származik, s azt az
állapotot írja le, amely megelôzte a kozmikus tudat élményét. Figyeljük meg az elme nyugodt, ellazult állapotát,
amikor mindez – minden erõltetés nélkül – létrejött:
„A lelkem... csendes és nyugodt volt. Csak ültem a csendben,
és élveztem azt – szinte passzív voltam. Nem mondhatnám,
hogy gondolkoztam. Gondolataim, a képek és érzelmek maguktól jöttek-mentek...”
Éppen ez a passzív magatartás, az irányítás, kontroll
vagy erôfeszítés teljes hiánya az, ami lehetôvé teszi, hogy
minden magától történjék. Annak, hogy csak kevesek,
és õk is csak ritka alkalmakkor élik át ezt az állapotot,
az a legfôbb oka, hogy a cél elérésére minduntalan erôt
használunk. Állandó igyekvésünk, erõlködésünk az, ami
megakadályozza, hogy ez a természetes állapot létrejöjjön.
Igaz, hogy az életben néha szükséges erõfeszítéseket tenni
valami érdekében, és gyakran a befektetett igyekekzet
függvényében valósulnak meg terveink, de a TM esetében
ez nem így van, hanem pontosan fordítva: minél kisebb
az igyekezet, annál jobb az eredmény.
A TM technika lehetõvé teszi az elme számára, hogy
önmagától lenyugodjon. Ezért a TM könnyû, vonzó,
mindenki által gyakorolható egyszerû eljárás, mely természetes módon létrehozza a Tiszta Tudat állapotát.
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A FIGYELEM BEFELÉ FORDÍTÁSA
A TM technikát röviden úgy jellemezhetnénk, hogy
figyelmünket 180 fokban elfordítja, azaz a felszínes
gondolkodás és az érzékszervek világából befelé, az elme
finomabbrégióifeléirányítja.ATMgyakorlásasorána
gondolkodásfinomabbtartományaitésaTisztaTudatot
megtapasztaljuk, nem csak elmélkedünk ezekrõl. Az elmélkedés vagy a gondolkodás a jelentések felszínes szintjén
tartja az elmét, és ilyenkor a figyelem nem változtatja
meg az irányát, nem fordul befelé, a gondolkodás mélyebb területei felé. A TM-mel összehasonlítva a Tiszta
Tudatról való gondolkodás ugyanolyan külsô aktivitás,
mint például a favágás. Valódi befelé fordulás alatt azt
értjük,amikorafigyelemnemagondolatitartalomvagy
az érzéki tapasztalatok területére irányul, hanem a Tiszta
Tudat meg nem nyilvánult területe felé.
Megtörtént már az is, hogy néhányan – a TM megtanulása nélkül – a bevezetõ elôadáson szerzett ismereteik
alapjánpróbáltákmegelképzelniafigyelembefeléfordulását. A legjobb tudásuk szerint igyekeztek kiváltani a
Tiszta Tudat állapotát, és szakértô segítsége nélkül „meditálgattak”. Az ilyen „technikák” eredménye kétséges,
hiszen a gyakorlók saját elképzeléseik szerint szeretnék
megélni a Transzcendentális Tudatot. Ám ez megint csak
mentális aktivitás, és nem a valódi belsô csend állapota.
Ennek felismerése számos misztikus szövegben is
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fellelhetõ. „A tudatlanság felhôje” – egy ismeretlen tizennegyedik századi angol misztikus szerzõ tollából született
mû – így ír errõl:
„Hallottak vagy olvastak arról, hogy miként kell az elme
aktivitását »kívülrôl befelé« fordítani, de mivel nem tudják, hogy
mit jelent a »befelé«, ezért szükségképpen tévednek. Elméjüket
természetellenes módon a test irányába fordítják, így csupán
a felszíni szinteken erõlködnek. Az elmét a testi szemeikkel
próbálják látni, és megpróbálják füleikkel hallani, és szagolni,
ízlelni, tapintani a belsô szinteket, oly módon, mint ahogyan
azt kívül teszik. Az ilyen gyakorlatok a feje tetejére állítják
a természetes rendet, nagy igyekezetre van szükség hozzájuk,
és ebbôl a szükségtelen erôfeszítésbôl születik az álbölcsesség.”
Ha már elõzetesen tudjuk vagy elvárjuk azt, ami történni fog, az nemhogy nem segíti, hanem inkább hátráltatja
a meditáció folyamatát. Az elménkben történõ változás
intellektuális elemzése is akadályozza az elme befelé
fordulását, hiszen nem engedi az elmét a gondolkodás
felszíni szintjeinél mélyebbre merülni. Ezért van az, hogy
Maharishi nem adja át a kezdôknek a meditáció részletes
leírását, nehogy az esetleg türelmetlen kezdõ elemezni
kezdje, hogy mi történik vele, és így letérjen a helyes útról.
Maharishi hangsúlyozza, hogy nem kell erôvel elnyomni a felszíni gondolkodást, nem kell „megszabadulni” a
gondolatoktól. Amíg megpróbálunk elfelejteni valamit,
addig emlékeznünk is kell arra, amit el akarunk felejteni.
A TM gyakorlata nem az objektív világ elfelejtését, hanemafinomabbszintekmegél ésétsegítielõ.
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A felejtés a gyûlölet vagy az elítélés magjából fakad,
mígagondolatokfinomabbszintjeinekspontánátélése
– a transzcendálás során – az önként elfogadásból ered. Az
elmetermészetébõladódóanfordulafinomabbszintek
felé. Ez a legtermészetesebb út, ez a növekvô boldogság
iránya.
Láthattuk, hogy sem a gondolatoktól való megszabadulás, sem az intellektuális elemzés, sem a Tiszta Tudat
tapasztalatának elvárása nem hozhat eredményt. Minden
próbálkozás – még ha az egy negatív „nem igyekezet” is
– csak egy mentális aktivitás, amely növeli a gondolatok
intenzitását, és a gondolkodást a felszínen tartja. Ezért
ne igyekezzünk „nem igyekezni”, mert lehetetlen így az
elmét a befelé fordulásra késztetni. Csak annyit tehetünk,
hogy lehetõvé tesszük az elme számára, hogy fokozatosan,
minden erôfeszítés nélkül visszahúzódjon önmagába.
Nincs semmi, amit annak érdekében tehetnénk, hogy ezt
a folyamatot felgyorsítsuk. Ha a folyamat elkezdôdik, meg
kell engedni, hogy saját magától folytatódjék, csendben
és türelmesen, mindenféle sietség és nyugtalanság nélkül,
természetesen és irányításmentesen.
A TECHNIKA, AMI NEM IS TECHNIKA
A Transzcendentális Meditáció technikájának a lényege a helyes kezdésben rejlik. Ha helyesen kezdjük el a
meditációt,akkormindjártfinomabbszintenérzékeljük
a gondolatokat. Ennek hatására az egész idegrendszer
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lényegesen megnyugszik. Az elme a csendesebb gondolatok varázsát követve ezután újabb lépést tesz befelé,
és a folyamat így megy tovább. A meditációhoz csak a
megfelelôkezdetet,vagyisafigyelembefeléfordításátkell
biztosítani. Ha ezt – mindenféle erôfeszítés nélkül – megtesszük, az egész ugyanolyan automatikusan folytatódik,
mint ahogyan az érett alma leesik a fáról.
Maharishi a Transzcendentális Meditáció „vezérelvét”
gyakranhasonlítjaafizikábanrégótaismertlegkisebb cselekvés elvéhez. A legkisebb cselekvés törvénye a materiális
világ minden kis változásában érvényes. Ez az elv határozza meg a lejtôn guruló golyó sebességét és útvonalát,
a mágneses mezô alakját, vagy a fénysugár útját, miközben az egy közegen áthaladva megtörik. Ha egy rendszer
kezdô feltételei és a folyamat körülményei ismertek,
akkor bármilyen esemény végkifejlete elõrelátható. Ezt
a legkisebb cselekvés elve alapján ki is tudjuk számítani,
feltéve, hogy a folyamat az ismert rendszer keretein belül
zajlik. Ez a klasszikus mechanika alapelve.
Maharishi állítja, hogy a legkisebb cselekvés elve minden területen kifejezésre jut. Nemcsak az anyagi világban
uralkodik, hanem a szellemi világ, a lelki folyamatok is
ennek vannak alárendelve. Ez az állítás ma még nem bizonyítható teljes mértékben, hiszen jelenleg nincs olyan
megbízható eljárás vagy mûszer, amivel e mentális szinteket átfogóan elemezni lehetne. Ezért ennek az elvnek
a jelenlétét a tudatban végbemenô változások minôségi
következményeibôl tudjuk leszûrni.
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ATranszcendentálisMeditációfolyamatánakmegfi
gyelésekor úgy találjuk, hogy ha biztosítjuk a helyes kezdô feltételeket, akkor az elme nemcsak hogy lenyugszik,
hanem ezt a legeredményesebb módon teszi. Ha egyszer
az elme elindul a helyes úton, akkor e folyamatot lehetetlen tovább gyorsítani, mert már a lehetô legnagyobb
sebességgel történik.
A TM hatása nem függ attól, hogy hiszünk-e a technikában vagy sem. Ha egyszer helyesen elkezdjük, és
engedjük, hogy megtörténjen, akkor a folyamat az elme
alaptermészetének köszönhetôen – amit akár „mentális
gravitációnak” is nevezhetünk – önmagától történik. Ha
a búvár megfelelô szögben kezd lemerülni, akkor a gravitációs erô hatására a mélybe süllyed, függetlenül attól,
hogy hisz benne, vagy sem. Sôt, minél kételkedôbbek
vagyunk, annál jobb. Akik a TM-et olyan elvárásokkal
tanulják meg, hogy majd valami nagyon különleges fog
történni velük vagy hogy rögtön meg fog változni az életük,
esetlegmeditációközbenvalaminagyonfigyelemreméltó
eredményt várnak, azok a technikát „elemzik”, s elveszítik
azt az ártatlanságot, amellyel a kezdô meditálók általában
rendelkeznek. A legjobb tapasztalataik azoknak vannak,
akik annyira szkeptikusak, hogy egyáltalán nem várnak
semmit a technikától.
Ha a Transzcendentális Meditációt mégis körül szeretnénk írni valahogy, akkor a legszerencsésebb, ha azt
mondjuk, hogy nem kell semmit sem csinálni. Ez a technika
a klasszikus értelemben véve nem is technika.
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Ezzel a meghatározással találkozhattunk egyes keleti
filozófiákírásaiban: olyan módszer, mely valójában nem
is módszer, olyan út, mely lényegében nem is út. Maharishi
a többi nagy mesterrel egyetemben elvet minden olyan
technikát, amelyben valamit „tenni” kell.
A „nem-cselekvés” azonban nem azt jelenti, hogy
egyáltalán semmit sem kell csinálni. Az erôfeszítés nélküli
meditáció és a semmivel nem törõdés, noha árnyalatbelinek tûnik köztük a különbség, két különbözõ dolgot
jelent. Néha találkozom olyan emberekkel, akik hallották
valahol, hogy a meditációhoz nem szükséges semmiféle
erõfeszítés, ezért ôk naponta kétszer 20 percet csukott
szemmel álmodoznak. Ez sajnos nem a TM, és meg sem
közelíti annak hatékonyságát. A nemtörõdömség eltunyult, lusta, nehézkes állapothoz vezet, míg az erõfeszítés
nélküli meditáció a Transzcendentális Tudat tapasztalatához. Óriási különbség!
Egyes emberek éppen azért gyanakvóak a TM-mel
szemben, mert egy technikáról van szó. A megvilágosodás,
állítják, önmagunk megismerésének következménye, nem
pedig valamilyen technika általi tökéletesedés. Ezeknek az
embereknek valahol igazuk van: a megvilágosodás alapja
az önmegismerés, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek önállóan kell megtalálnia a megvilágosodáshoz
vezetõ utat. Ha a múltban is mindent egyéni tapasztalataink alapján próbáltunk volna elérni, anélkül, hogy az
elôttünk élôk tapasztalatából merítettünk volna, akkor
az emberek többsége még a mai napon is egy barlangban
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ücsörögne, és azon töprengene, hogy hogyan kell tüzet
gyújtani. Maharishi a mély testi és lelki nyugalom felé
vezetô utat mutatja meg az embereknek, s ezen az úton
a Transzcendentális Meditáció segítségével haladunk.
A TM gyakorlatának nagyszerûsége abban áll, hogy a tökéletes csend és nyugalom állapotába a cselekvés, a tevékenység
útján vezet el bennünket. Olyan különleges tevékenység ez,
mely fokozatosan megszüntet minden más tevékenységet,
legvégül még önmagát is. Innen adódik hatékonysága. A
Transzcendentális Meditáció olyan technika, mely képes
önmagán túllépni, transzcendálni. Azok a technikák, amelyek erre nem képesek, nem juttathatják el az elmét a teljes
mentális csend birodalmába. Ám ez fordítva is igaz: azok a
technikák, amelyek a gyakorlat egyetlen szakaszában sem
ígényelnek semmiféle erôfeszítést, és még önmagukat is
transzcendálják, Transzcendentális Meditációnak nevezhetôk, függetlenül attól, hogy éppen milyen névre
hallgatnak.
A MANTRÁK
A Transzcendentális Meditáció gyakorlása közben
egyrefinomabbésfinomabbszintenélünkátegykivá
lasztott gondolatot. Erre a feladatra azonban nem minden
gondolat alkalmas, csak azok, amelyek lehetõvé teszik elménk számára, hogy a megszokott, mindennapi, durvább
szintekrôlafinomabb,mélyebbszintekfeléforduljon,és
ebben az irányban haladjon tovább.

57

transzcendentalis-meditacio.hu
Az elsô követelmény, hogy a gondolatnak ne legyen
semmilyen értelme. Az értelemmel bíró gondolatok a
gondolkodás felszínes szintjein tartják az elmét. Ezért
egy olyan gondolatot kell kiválasztani, amely semmilyen
asszociációt sem ébreszt bennünk. Az ilyen gondolat bármely érzékszervünkbôl származhat, lehet egy kép, egy
illat. A tradíció, melybôl a Transzcendentális Meditáció
származik, a legmegfelelôbbnek mégis a hallás érzékszervét tartja, mert szavakban gondolkodunk. (Lehet, hogy ez
összefügg azzal a ténnyel is, hogy a hallás a „legszívósabb”
és leginkább „megkülönböztetô” érzékszerv. Az elalvás
folyamán is ez kapcsolódik ki utoljára.)
Mégsem használhatunk minden hangzást. Nyilvánvaló, hogy a lágyabb hangzások alkalmasabbak az olyan
éles, ingerlô zajoknál, mint az ablaküveg körömmel való kaparása. Noha ez is egy értelem nélküli hangzás, az
emberek többségére nem hat megnyugtatóan, ezért ez a
csikorgás nem megfelelô a meditációhoz. A meditációban
csak azokat a hangzásokat használjuk, amelyek az egész
idegrendszerre megnyugtatóan hatnak.
Az utóbbi években a nyugati tudomány is megbizonyosodott arról, hogy a hangok igen jelentôs hatást
gyakorolnak az élô szervezetekre. Úgy találták, hogy
egyes baktériumok intenzíven szaporodnak bizonyos
zenemûvek hatására, míg más hangzások legyengítik
vagyéppenelpusztítjákôket.Aztismegfigyelték,hogy
a növények jobban nônek a Brandenburgi Hangverseny
hatására, mint a rockzenére. A kutatók úgy találták, hogy
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a kalapácsütések zajára egyes algáknál genetikai mutációk jönnek létre. (Nem akármilyen kalapáccsal és nem
mindenféle ütésre – az ütésnek meghatározott rezgéseket
kell létrehoznia a mutációhoz.)
Assagioli olasz pszichológus elmélete nagy részben
azon alapul, hogy a zene a betegségek gyógyszere és kiváltó oka is lehet. Hans Jenny munkája pedig feltárta,
hogy meghatározott rezgések térben és idôben összetett,
háromdimenziós formákat hoznak létre, melyek felettébb
emlékeztetnek az élet egyszerû formáira.
A Transzcendentális Meditációban használatos hangzások az ôsi, Védikus tradícióból származnak, mely ôsidôktôl
fogva azt tartotta, hogy a forma és a hangzás szoros kapcsolatban áll egymással. Ezeket a meditációban használt
hangokat mantráknak nevezzük.
A mantráknak két nagy csoportja van. Az egyik a világtól
visszavonult életmódot folyatató embereknek, a „remetéknek”, a másik a világi életet élõ, „családos” embereknek
való, mint amilyen az európai emberek körülbelül 95%-a. A
mantrák mindkét csoportja kettôs hatást gyakorol az idegrendszerre: a változás rövid és hosszú távon nyilvánul meg.
Az idôk folyamán az eredeti technika eltorzult és elveszett. Elôször a családos emberek technikái vesztek el.
A remetéknek való technikák nem voltak olyan széles
körben elterjedtek, ezért valamivel tisztább formában maradtak fenn. Miután a családos emberek technikáiról minden emlék feledésbe merült, ha valaki meditálni szeretett
volna, fel kellett keresnie valamilyen remeterendet, mert
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ôk még valamennyit megôriztek az eredeti tanításokból.
De a tudás, amit megôriztek, a saját remete-technikájuk
volt, ezért a meditációt gyakorló embereknek vissza kellett vonulniuk a világtól. Ez látszólag alátámasztotta azt
az elméletet, hogy a megvilágosodáshoz az egyetlen út a
világtól való elvonuláson keresztül vezet.
Sokszorpedigfigyelmenkívülhagytákaztakülönbsé
get, hogy a remete-mantrák az elvonult, remete életmódot
folytatóknak valók, míg a családos emberek mantrái a
társadalomban élõ, hétköznapi tevékenységeket folytató
embereknek felelnek meg, és remete-mantrákat adtak az
aktív, családos embereknek is.
A mantra helyes kiválasztása ezért döntô fontosságú
a gyakorlat kimenetele szempontjából. Vannak, akik le
akarják másolni a TM-et, és úgy járnak el, hogy a barátjuk
elmondja a technikát (bár ez szavakkal körülírhatatlan), és
lelkesen kiválasztanak egy mantrát (gyakran valamilyen
könyvbôl). Amikor rálelnek a megítélésük szerint megfelelô mantrára, elkezdik gyakorolni a „Transzcendentális
Meditációt”. De nagyon gyorsan összezavarodnak, és
azt tapasztalják, hogy az életük minôsége nem hogy javulna, hanem mind rosszabbá válik, és – a számukra nem
megfelelõ „remete-mantrák” hatására – a munka iránti
kedvük is alábbhagy. Ezek nem azok az eredmények,
amelyeket a Transzcendentális Meditációtól várhatnánk.
Egyesek ezután kiábrándulva abbahagyják a meditációt,
míg mások megtanulják a helyes technikát, és mindjárt
jobb eredményeket kezdenek elérni.
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A TM-ben a mantra használata is sokban különbözik
a más technikákban megszokott mantra-használattól. A
mantrát majdnem minden technikában folyamatosan
ismételgetni kell, vagy hangosan vagy csak önmagunkban. Ezt a megállás nélküli hangzásismétlést Indiában
mantra-dzsapának nevezik, és azért végzik, hogy az elme átitatódjon és valamilyen lelki egységbe kerüljön az
imádat tárgyával, valamelyik istenséggel.
Lehetséges, hogy sok technika a Transzcendentális
Meditációhoz hasonló módszer meg nem értésébôl vagy
eltorzításából született. Sankara tanításában, a modern
hindu tanítások egyik fô forrásában, rálelünk az ismételgetés kritikájára: a megvilágosodást nem lehet csupán a
„Brahman” szó ismételgetésével elérni, a megvilágosodást
a Brahman (a Tiszta Tudat, az Egyesített Mezõ) tapasztalatán keresztül érhetjük el.
Sajnos, manapság Sankara tanítását nagyon sokan tévesen értelmezik, és „követôi” megállás nélkül, naphosszat
a „Brahman”-t vagy más szent neveket ismételgetik. Az
effélegyakorlatazelmefelszíniszintjeintartjaafigyel
met,ésnemengedi,hogyafinomabbgondolatiszinteket
érzékeljük. Nem lehetséges így a Tiszta Tudatot sem
megtapasztalni, hiszen a Tiszta Tudat a legfinomabb
gondolatok birodalmán túl található.
A Transzcendentális Meditációban használt mantrák semmilyen asszociációt sem ébresztenek bennünk,
az eljárás nem verbális, és a mentális ismétlés sem a
kitartó egyenletességen alapul. A Transzcendentális
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Meditációban a mantra csak egy eszköz,amiafinomabb
gondolati szintekre viszi az elménket. Csak eszköz, nem
pedigobjektum,amelyreafigyelmetösszpontosítanikell.
Ahhoz, hogy a mantra, mint hangzás, elvégezhesse a feladatát, semmilyen jelentéssel sem szabad rendelkeznie, s
majdhogynem passzívan kell használnunk. A gyakorlás
soránafinomabbgondolatiszintekvarázsamagávalra
gadjafigyelmünket,ésatovábbiakbanmármindenféle
beavatkozás szükségtelen, magától történik minden.
A SZEMÉLYES OKTATÁS
A Transzcendentális Meditáció gyakorlata sajnos
szavakban körülírhatatlan, ezért nem lehetséges könyvben sem leírni, kizárólag személyes oktatáson keresztül
tanulhatjuk meg. Azért „sajnos”, mert Maharishi a
lehetô legrövidebb idôn belül a lehetô legtöbb ember
számára szeretné lehetõvé tenni, hogy megtanulhassa
a Transzcendentális Meditációt. Ha lehetséges volna,
valószínûleg Maharishi lenne az elsô, aki – kihasználva
a gyors terjesztési lehetôséget – írott szó formájában,
könyveken keresztül juttatná el az emberekhez a TM-et.
De Maharishi a TM-et szeretné átadni az embereknek,
nem pedig valami mást, egy nagyon hasonló, ám kicsit
elferdített technikát.
„A Lét Tudománya és az Élet Mûvészete” címû könyvében Maharishi így ír a személyes oktatás értékérôl :
„A Transzcendentális Meditáció kizárólag személyes oktatás
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útján tanulható meg. Nem tanulhatjuk meg könyvekbôl, mert
a tanárnak nemcsak a finomabb szintek élményét kell megmu
tatnia az új gyakorlónak, hanem követnie és felügyelnie kell
fejlôdését. Az emberek tapasztalatai különbözôek, ezért nem
túl praktikus minden lehetséges élményt feljegyezni. Egyáltalán
nem válik a kezdô elônyére, ha az összes létezô élményt ismeri.”
„...a gondolat egyre finomabb szintjeit kezdjük el érzékelni,
az élmények viszont ezeken a síkokon mind absztraktabbak.
A kezdônek még az oktató segítségével is idôre van szüksége,
hogy a finomabb gondolati szinteket megtapasztalja. A gya
korlat részletes leírása ezért semmilyen praktikus értéket nem
képvisel. A Transzcendentális Meditáció technikáját egyedül
a meditáció szakértôi taníthatják, akiket erre képeztek ki, és
akik olyan gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, hogy képesek továbbadni és ellenôrizni a transzcendálás mûvészetének
tökéletes elsajátítását.”

5. A TM, A TEST ÉS A LÉLEK
A TM testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait több
mint hatszáz tudományos kutatás igazolta. Ám a TM technika hatásainak vizsgálatakor magából a mérés tényébôl
adódóan nehézségek léphetnek fel: a gyakorlót a vizsgálat
fizikailagéspszichikailagiszavarjaameditációban,ezért
gyakran felszínesebb állapot jön létre, mint általában. A
meditálóknak sokszor rengeteg vezeték és csô között,
a mérômûszerek kattogása és a technikusok járkálása
közepette kellett gyakorolniuk. Nem kell különösebben
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meglepôdnünk azon, ha a kutatók ilyen feltételek mellett
olykor sokkal kisebb változásokat észlelnek.
Az anyagi eszközök zavaró hatásait aránylag egyszerû
eltávolítani a berendezések, mûszerek tökéletesítésével,
de egy másik, lelki eredetû probléma már nem oldható
megilyenkönnyen.Annakatudata,hogyvalakifigyel
bennünket, két okból is hatással van a TM gyakorlatára.
Az elsô azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy a TM teljesen
természetes eljárás, melyben a lehetô legkevesebbet sem
kellerôlködnünk.Agyakorló,akinekafigyelmeazál
lapot kellemességére irányul, gyakran észre sem veszi,
hogy az elme és a test milyen mély nyugalomba került.
Egy laboratóriumi helyzetben azonban elkerülhetetlenül
tudatában vagyunk e változásoknak. Ez akármennyire
is jelentéktelennek tûnik, mégis döntô hatással van az
eredményekre. A legtöbb esetben a megkérdezett kísérleti
alanyok alátámasztották ezt, kijelentve, hogy meditációjuk
nem volt olyan mély, mint normális körülmények között.
Ameditációsoránlegkönnyebbenmérhetôfiziológiai
változás a légzés, ami a testben végbemenô legkisebb
változást is híven tükrözi. Azok az orvosok, akik az elsõ
kutatásokat végezték ezen a téren, úgy találták, hogy a
vizsgált személyeknek mintegy két hónapos rendszeres
meditációra volt szükségük a mûszerek között, mire
megszokták a laboratóriumi körülményeket. Csak ezután
mértek jelentôs változást a légzésben.
A másik nehézség abból adódik, hogy a vizsgálati
alanyok szeretnék igazolni a kísérleti feltevéseket. Ezen
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nagymértékbenzavarjákamegfigyeltjelenséget,ésnem
tudhatjuk, hogy milyen állapotban lenne a vizsgált személy,hanemfigyelnénk.Mindemenehézségekellenére
az eredmények meglepôek, a gyakorlás során egyedülálló
testi változások lépnek fel, amelyekbôl világosan kitûnik,
hogy a Transzcendentális Meditáció hatására az emberek
egy teljesen új és egészen különleges állapotba kerülnek.
AZ ANYAGCSERE
A test energia-felhasználását legegyszerûbben az
anyagcsere szintjén mérhetjük. Minél aktívabbak vagyunk, annál több energiát használunk el; felgyorsul az
anyagcsere. A megszokott aktivitás közben elõforduló
legalacsonyabb anyagcserét alap-anyagcsere szintnek
hívjuk, ennyi energia kell a fekvô vagy ülô test számára
a „túléléshez”. A mély alvásban az energia-felhasználás
tíz százalékkal az alap-anyagcsereszint alá süllyed.
Mivel az oxigén nagyon szorosan kapcsolódik az anyagcseréhez, a bekövetkezô anyagcsere-változásokat nagyon
pontosan követni tudjuk az emberek légzésén. Amikor
az elsô TM gyakorlók felfedezték, hogy a légzésritmusuk
lassúbbá és felszínesebbé vált, a tudósok ebbõl az anyagcsereszint csökkenésére következtettek.
A légzéssel kapcsolatos elsô objektív kísérletet Dr.
John Allison végezte Londonban, 1965-ben. A TM technika gyakorlása közben kialakult légzésritmust mérte.
Úgy találta, hogy a percenkénti légzésszám rendkívüli
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4.4. ábra
mértékben lecsökkent, a pihenésnél megszokott húszról
nye,éshaavérbenaszén-dioxidszintazoptimálisalásüllyed,
hatra. Igaz, hogy ez nagyon alacsony légzésszám, mégsem
alégzéslelassul.Wallacekísérleteiigazolják,hogyaTMtechabnormális, mert ha nagyon mélyeket lélegzünk, elérnikagyakorlásakor avérbenmindkétgázoptimálisszinten
hetjük ezt meditáció nélkül is. A megdöbbentô az volt,
marad.Tehátalégzésritmusánakésmélységénekacsökkenése
hogy ez a hat levegôvétel annyira felszínes volt, hogy
azanyagcserecsökkenésébôladódik,nempedigfordítva.
aligMerthaalégzésszám-lassuláslenneazanyagcsereszintcsökkelehetett érzékelni. Ez azt jelenti, hogy a gyakorló a
nésénekoka,akkoravérbenazoxigénszintcsökkenésétésaszénlevegôt nem a mély lélegzéssel pótolta, hanem a megszodioxidnövekedéséttapasztalnánk.Eztsajnosamúltbangyakran
kottnáljóvalkevesebblevegôtlélegzettbe.Egyfiziológus,
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a légzôrendszerek neves szakértôje, úgy értékelte, hogy
az ilyen légzés az alap-anyagcsereszinthez képest 75%-os
csökkenést jelent. Megítélése szerint bárki, aki ezt húsz
percen keresztül megpróbálná eljátszani, meghalna. De
a megfigyeltek éppen ellenkezôleg, nagyon is élénkek,
életkedvvel teltek voltak.
A TM technika során létrejövõ kisebb oxigénfogyasztást Dr. Robert Keith Wallace is alátámasztotta 1970-ben,
Amerikában. Az oxigénfogyansztás csökkenést vizsgálva
úgy találta, hogy a meditáció során a levegôfogyasztás az
alap-anyagcsereszinthez képest 16%-kal kevesebb. Wallacekutatásaimásfiziológiaijellemzôkreiskiterjedtek.
Észrevette, hogy az anyagcsereszint süllyedésekor a
szén-dioxid termelés hasonló métékben csökken, mint az
oxigénfelvétel. Ez azt jelenti, hogy a felszínesebb légzés
a kisebb levegôigénybôl adódik. A szén-dioxid termelés
csökkenését alátámasztja az is, hogy az emberek légzése
nem gyorsul fel a meditáció után, jelezve, hogy a testnek
nem kell oxigénhiányt pótolnia, illetve azt, hogy a vérben az oxigén és a széndioxid mennyisége nem változik.
Nehézmunkavagyfizikaimegerôltetésközbenamel
lett, hogy bizonyos sejtek oxigénigénye nô, növekszik a
vérben a szén-dioxid mennyisége. Ilyenkor az egyensúly
helyreállítása érdekében öntudatlanul is gyorsabban
és mélyebben kezdünk el lélegezni. Ellenkezô esetben,
ha csökken a szervezet oxigénigénye, és ha a vérben a
szén-dioxid szint az optimális alá süllyed, a légzés lelassul. Wallace kísérletei igazolják, hogy a TM technika
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gyakorlásakor a vérben mindkét gáz optimális szinten
marad. Tehát a légzés ritmusának és mélységének a
csökkenése az anyagcsere csökkenésébôl adódik, nem
pedig fordítva.
Mert ha a légzésszám-lassulás lenne az anyagcsereszint
csökkenésének oka, akkor a vérben az oxigénszint csökkenését és a szén-dioxid növekedését tapasztalnánk. Ezt
sajnos a múltban gyakran másként értelmezték, és azt feltételezték, hogy a felszínes és lassú légzéssel létrehozható
a belsô nyugalom. De a légzés tudatos visszatartása csak
az oxigénszint csökkenéséhez és egy enyhe szén-dioxid
mérgezéshez vezet. Ez valóban megváltoztatja a tudatállapotot, de ez a változás távolról sem ugyanaz, mint a
meditáció által elért állapot.
A TM technika gyakorlásakor tehát sem a test, sem
az agy nem szenved oxigénhiányt. A vérben az oxigén a
normális szinten marad. A légzés megváltozása nagyon
természetes módon, a testi mûködések természetébôl
adódik. Elôfordulhat, hogy meditáló kismamák aggódnak, hogy az oxigénfelvétel csökkenése károsan hat a
magzatukra. Mivel az oxigénszint a vérben nem változik,
teljesen felesleges a félelmük: sem a gyermek, sem az anya
nem szenved levegôhiányban.
A TESTI VÁLTOZÁSOKRÓL
ATMgyakorlásaközbenalegszembetûnôbbfiziológi
ai változás a lassúbb és felszínesebb légzés, de nem ez az
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egyetlen változás. A kutatások azt mutatják, hogy a TM az
ember egész testmûködésére hat. A lassúbb légzést szívritmus-csökkenés is kíséri: mintegy huszonöt százalékkal
csökken a szív által áramoltatott vér mennyisége. Ebbôl
következik, hogy csökken a szív terhelése és a vérnyomás
is, fôleg azoknál, akik magas vérnyomásban szenvednek.
A TM gyakorlása ezért képessé teszi az embereket, hogy
jobban ellenálljanak a stresszeknek. Azt is észrevették,
hogy ezek a változások a mindennapi életbe is átszûrôdnek. Az eredmények azt mutatják, hogy a rendszeresen
meditálók napi tevékenységük közepette is nyugodtabbak.
A meditáció alatti változások vizsgálata megmutatja, hogy a TM-gyakorlás közben gyorsabban távozik a
vérbôl a nehéz fizikai aktivitás és szorongás közepette
termelôdött tejsav. Az agyban történõ változások és az
EEG vizsgálatok alapján pedig arra következtethetünk,
hogy a testi-lelki nyugalom mentális éberséggel párosul. Nagyon érdekes változásokat találtak az agyféltekék
együttmûködésável kapcsolatban is, amit a késôbbiek
során még részletesebben tárgyalunk. Az agy elektromos
tevékenységeinek változása általános szorongáscsökkenést, valamint az alkalmazkodóképesség és a stabilitás
növekedését tükrözi. Ezek a változások nagyon gyakran
már az elsõ meditáció során létrejönnek.
Afelsoroltfiziológiaikísérletekenkívülakutatásokki
terjedtek az élet minden területére, és azt tapasztalták, hogy
a TM pozitív hatással van az általános egészségi állapotra,
az álmatlanságra, az asztmára, a reakciósebességre, az ér-
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zékelésre, a test és az elme koordinációjára, a személyiség
fejlôdésére, az alkotóképességre, az intelligenciára, sôt
még az emberek közötti kapcsolatokra is, továbbá enyhíti a drogoktól való függôséget. Az eredmények a mentális
képességek és az egészség általános és nagymértékû javulását mutatták. E kutatások közül néhányat részletesen
elemezünk a késôbbiek során.
A TM-mel kapcsolatban állandóan folynak kutatások, és egyre újabb és újabb felfedezések születnek. Lehet, hogy mire ez a könyv az olvasó kezébe kerül, újabb
eredmények látnak napvilágot. A jelenlegi kutatások
zöme megtalálható a David W. Orme-Johnson és John
T. Farrow szerkesztette Scientific Research On Transcen
dental Meditation and the TMSIDHI Program, Collected
Papers (Mill Press, New York) hat kötetében.* Ezeket és
az utánuk következô kiadványokat mindenkinek ajánlom,
aki szeretné tüzetesebben megismerni a Transzcendentális Meditáció emberre, társadalomra és környezetre
gyakorolt hatásait.
A NEGYEDIK TUDATÁLLAPOT
A Transzcendentális Meditációval kapcsolatos fizi
ológiai kutatások egy negyedik tudatállapot létezésére
utalnak. Egy olyan tudatállapotra, amely gyökeresen
különbözik az ébrenlét, az álom és a mély alvás tudatál* Összegyûjtött kutatások a Transzcendentális Meditációról és a
TM-Szidhi programról
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lapotaitól. Ezt a negyedik fõ tudatállapotot Transzcendentális Tudatnak nevezzük. Az ezzel kapcsolatos kísérletek
eredményei alátámasztják a TM gyakorlók tapasztalatait:
a mély nyugalmat és az élmény elragadóságát.
A kísérleti módszerekbôl adódó fentebb említett nehézségek miatt igen nehéz „elcsípni” a transzcendálás
pillanatait, mivel a Transzcendentális Meditáció során a
gyakorló nem merül bele húsz percre a Transzcendentális
Tudatba, hanem gondolatai megállás nélkül mozognak
adurvábbszintekrôlafinomabbakfeléésfordítva.Aje
lenlegi vizsgálatok, melyek az oxigénfogyasztást, a tejsav
mennyiségét, a vérnyomást és a szívverést mérik, nem a
legmélyebb meditációs állapotot körülhatároló jellemzôk,
hanem egy átlagos meditatív állapot jellemzõi, melyek a
legdurvábbésalegfinomabbszintekközöttiállandóan
változó állapotot jellemzik, de pont ezért nagyon érdekesek számunkra. Fontos az is, hogy a vizsgálatokban
leginkább a kezdô meditálóknál megjelenô változásokat
mérték. Ezért ezekbôl az eredményekbôl arra is következtethetünk, hogy a legmélyebb meditációban, illetve
arégótameditálókszervezetébenafiziológiaiváltozások
sokszorta nagyobbak; valószínûleg még képzeletünk határait is túlszárnyalják.
A TM technika gyakorlói gyakran említik, hogy a legmélyebb meditációban megáll a lélegzetük. Ezt az állítást
alátámasztja a Svájcban mûködô Maharishi Európai Kutatóegyetem átfogó kutatása. Úgy találták, hogy a tiszta
Transzcendentális Tudatállapot pillanataiban a légzés
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ténylegesen megállt. Itt nem tudatos légzés-visszatartásról
van szó, hanem egy olyan változásról, mely természetes
módon következik a vizsgált személyek rendkívül nyugodt
és ellazult állapotából. Ez az állapot többször megismétlôdött a meditáció folyamán, a légzésszünet körülbelül
harminc másodperctôl egy percig tartott, de a legújabb
megfigyelésekszerintezazidôhosszabbislehet,eltarthat
akár tíz percig is. Ez arra utal, hogy a gyakorlók anyagcseréje rendkívül jelentôs mértékben lecsökkenhet.
Noha a fiziológusoknak nincs túl sok ismeretük az
ilyen meghökkentôen alacsony anyagcsereszintrôl, nem
volnaszabadfigyelmenkívülhagynieztazállapotot.Az
egészséges szkepticizmus nyitottsággal kell, hogy párosuljon. Erre azért volna szükség, mert a TM gyakorlók
eredményei sok területen túlszárnyalják a nyugaton elfogadott lehetôségek határait. Ezek széleskörû bizonyítása
nagyon nagy lépést jelentene a tudomány számára.
A JÓGA ÉS A ZEN
Az egyik jellegzetesen keleti tudomány, a jóga tanítása szerint a legmélyebb meditatív állapot a szamádhi,
az „összeszedettség”, a „nyugodt elme állapota”, melyet
teljes testi nyugalom is kísér. Gyakran hallhatjuk, hogy
ez valamilyen elalélt állapot lehet, ám hangsúlyoznunk
kell, hogy a külsô látszat ellenére az ember tökéletes
öntudatánál van ebben az állapotban. A jóga tudományos
vizsgálatakor ugyanolyan nehézségekkel találjuk szemben
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magunkat, mint a TM esetében. Ezekhez járul még az is,
hogyajógasokféleségeösszetettebbétesziamegfigye
lést, nem beszélve a technikai nehézségekrôl és azokról
az erôfeszítésekrôl, amelyek a nehezen elérhetô hegyek
megközelítésekor jelentkeznek, mivel a magasan fejlett
jógik itt élnek. E nehézségek ellenére mégis végeztek a
jógával kapcsolatban tudományos megfigyeléseket, és
ezek az eredmények is az anyagcsereszint csökkenését
mutatták. Hasonló változásokat tapasztaltak Japánban a
zenszerzetesekkörében.Ajógaésazenfiziológiaivizsgálatai során kapott eredmények hasonlítanak azokhoz,
amelyeket a Transzcendentális Meditációt vizsgálva
mértek, de a Transzcendentális Tudatállapot eléréséhez
szükséges idô már lényegesen különbözik. A jóga és a zen
követôi gyakran egész életükön át gyakorolnak, mire elérik azt
az állapotot, amit a TM-gyakorlók egy-két hónap alatt létrehoznak, napi kétszer húsz perc gyakorlással!
Maharishi sohasem állította, hogy a TM a belsô fejlôdés egyetlen útja, sôt gyakran említi, hogy a sok módszer
ugyanahhoz a célhoz vezet. Ám azt is kiemeli, hogy a TM
a leggyorsabb út, mert az elme természetén alapul, és a
folyamatot az élet fejlõdésének ereje vezérli. Az utak zöme
kontrollt, mentális koncentrációt, irányítást tartalmaz,
tehát nincs összhangban az elme alaptermészetével, a mind
nagyobb boldogság és beteljesedés irányába fordulással.
Azokagyakorlatok,amelyeknemveszikfigyelembeazel
me alapvetõ tulajdonságát, nemcsak fáradságosak, hanem
hosszúak is, mivel kerülôutakról van szó. Megjegyzendõ
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még, hogy a jógik és a zen mesterek többsége, akiken
ezeket a méréseket végezték, egészen másként éltek,
mint a TM gyakorlói. Míg a legtöbb jógi és zen mester a
világtól visszavonult remeteként, addig a TM gyakorlók
megszokott családi környezetükben élnek. Ez igazolja
Maharishi állítását, hogy a lemondás, a nélkülözés és a
világtól való visszavonulás nem feltétele a meditációnak
és az önmegvalósításnak, és azt is, hogy a TM technika a
legmegfelelôbb a családos emberek számára.
A BIOLÓGIAI VISSZACSATOLÁS
(BIOFEEDBACK)
Az utóbbi idôkben bebizonyosodott, hogy tudatosan
islehetségesolyanfiziológiaiváltozásokatkiváltani,me
lyekrôl elôzôleg úgy gondoltuk, hogy kívül vannak az emberi akarat határán. A kísérletekben résztvevõ személyek
„megtanulták” a vérnyomásukat, a bôrellenállásukat és
az agymûködésüket kontrollálni. Ezeket a változásokat
nem közvetlenül hozzták létre, hanem mérômûszerek
által szolgáltatott adatok segítségével, ezért ez a technika a biológiai visszacsatolás, a biofeedback nevet kapta.
A módszer lényege, hogy az emberek felfedezik, hogy
melyikazalelkiállapot,amelykiváltjaakívántfiziológiai
változást. Mivel sok változás nagyon hasonlít a meditáció
által létrejött állapothoz, feltételezhetnénk azt is, hogy
ez egy még rövidebb út, mely ugyanahhoz a célhoz vezet. Kezdetben ez a feltételezés igaznak tûnhet, mivel a
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biofeedbackhez és a meditációhoz is nagyon fontos az
ellazulás, a nyugalom.
A legújabb kutatások viszont azt mutatják, hogy a
biofeedback nemcsak, hogy nem rövid út, hanem egyáltalán nem vezet a magasabb tudatállapotok eléréséhez. A biológiai visszacsatolás legnagyobb hiányossága
korlátozottságából adódik. Ezzel a módszerrel az ember
megtanulhat egy vagy két testi változást kiváltani, de ez
távolról sem elegendô a teljes testmûködés spontán és
természetes megváltoztatásához.
A TM nem olyan technika, mellyel tudatosan váltjuk
ki az említett változásokat. Ezek a mentális aktivitás lecsendesedésének természetes következményei, és gyakran maga a gyakorló sem veszi észre õket, hiszen tudatos
figyelmenemezekreirányul.
AZ ÖNHIPNÓZIS
Egyesek szerint az ember mindenrôl meggyôzhetô,
ami értelmesnek tûnik a számára, és azt állítják, hogy
egyes szavak, mondatok vagy képek ismételt felidézése
változásokat hoz létre bennünk, esetleg a test relaxációs
állapotát is kiválthatja. Nem nyugszik-e hasonló alapokon a TM is, kérdik, és hatásában nem egyezik-e meg az
önhipnózissal?
A válasz: nem. Elôször is, a TM testi-lelki hatásaiban
különbözik a hipnózistól. Ha a hipnózis alatt lévô személynek azt a szuggesztiót adjuk, hogy teljesen engedje
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el magát, csak az izomzat kerül ebbe az állapotba, az
anyagcsereszint nem mutat jelentôs változást. (Ha mégis
valami történik, akkor az anyagcsereszint kis mértékben
növekszik, lásd a 4. ábrát!) Ezen felül a hipnózisban lévô
ember EEG jelei éberséget jeleznek, ha viszont a hipnotizáltnak azt az utasítást adjuk, hogy aludjon el, akkor
az EEG az alvás állapotát tükrözi. A TM-gyakorlók EEG
jelei különböznek az ébrenlét és az alvó állapot impulzusaitól.Ezekésmásfiziológiaikülönbségekbizonyítják,
hogy a TM nem az önhipnózis egy formája.
A mantra használata és a hipnotikus ritmus csak
látszólag ugyanaz. Szem elôtt kell tartanunk azt, hogy
a TM-ben a mantra használata nem megállás nélküli
kitartó ismételgetést jelent. A folyamatos hangismétlés
kétségtelenül hat az idegrendszerre, az ilyen megközelítés mégsem magyarázza meg kellôképpen a TM hatását.
Nagyon érdekes, hogy a mantrákkal kapcsolatos
ilyesfajta vélekedés általában a TM-et nem gyakorlók
táborából kerül ki. E tévedésük valószínûleg abból adódik, hogy nincs személyes tapasztalatuk, és ezért nem
értették meg a lényegi különbséget a megállás nélküli
ismétlés (az elôzôekben már említett mantra-dzsapa), és
a mantra nem irányított, passzív-tudatos használata között.
Ha a TM önhipnózis lenne, akkor nem lenne egyszerûbb
folyamatosan, kitartóan ismételni a mantrát, hogy minél
mélyebb állapot jöjjön létre? Csakhogy azt már minden
TM-gyakorló tudja, hogy az ilyen megállás nélküli ismétlés nem hozza létre a „pihenõ éberség” állapotát.
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ÖSSZEHANGOLT AGYMÛKÖDÉS ÉS AZ EEG
Az elektro-enkefalográf olyan mûszer, amely az agykéregben lejátszódó parányi elektromos változásokat
észleli és lejegyzi. Az elektro-enkefalográf által készített
jegyzetet elektro-enkefalogramnak, EEG-nek nevezzük.
A leírt jeleket alkotórészeire – frekvenciatartományokra
– bonthatjuk, melyek meghatározott mentális tevékenységeket tükröznek.
Ha például valamilyen intellektuális feladattal vagyunk
elfoglalva, akkor a másodpercenkénti két-három rezgéstôl
egészen harminc-negyven hertzig terjedhet a rezgésszám.
Ezt a jelenséget deszinkronizált aktivitásnak (összhangot
nem mutató tevékenységnek) nevezzük. Azokban a pillanatokban,amikorsehovásemirányítjukfigyelmünket
(úgy is mondhatnánk, hogy az agy üresjáratban van), az
emberek többségénél az EEG úgynevezett alfa aktivitást
mutat. Ebben fôleg a másodpercenkénti nyolc, kilenc,
tíz hertzes rezgésszám uralkodik, s ezek az agyhullámok
leginkább az agykéreg hátsó részén észlelhetôek. A mély
alvásban az agyi aktivitás lelassul, a másodpercenkénti
rezgésszám egészen egy-kettôre csökken. Ezek a delta
hullámok.
Az EEG az agyi aktivitás mérésének igen durva mûszere. Amit így mérünk, az nem más, mint a milliárd és
milliárd idegsejt tevékenységének átlagos értéke. Egy
példa segít ezt világosabbá tenni. Ha a város felett mik-
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rofont helyezünk el, és rögzítjük a zajokat, akkor meghatározhatjuk a legnagyobb aktivitás, a forgalom idejét,
és a legcsendesebb éjszakai pillanatokat, talán még azt is,
hogy a villanyrendôrök mennyire vannak összehangolva
a városban. Ez minden, amit ezekbôl a hangfelvételekbôl
megtudhatunk. Noha az EEG durva mûszer, jelenleg ez
a legjobb technikai eszköz, amellyel az agy aktivitását a
különbözô tudatállapotokban vizsgálni tudjuk.
A TM technika gyakorlása közben a gyakorlókra
kapcsolt EEG készülélek alfa-hullámokat jegyeztek le. Ez
teljes egészében elvárásunk szerint történt, hiszen ezek a
jelek egy pihenõ állapotra utalnak. Az alfa tevékenység
már a legelsô meditációktól kezdve megjelenik. Elôször
a tarkó tájékán nyilvánul meg, majd kiterjed a fejtetôre,
és halad a homlok felé. Ezzel egy idôben a különbözô
agyterületek tevékenysége is összhangba kerül, a koponya
különbözô területein észlelt jelek hasonló hullámokká
alakulnak át. Hogy ezt a szinkronizációt, vagyis összhangot méginkább értékelni tudjuk, szóljunk elõször néhány
szót az agy mûködésérõl.
Régóta ismert, hogy a test jobb oldalán haladó idegek
többsége az agy bal féltekéjéhez kapcsolódik, míg a test
bal oldalán futó idegek az agy jobb oldalában végzôdnek.
Ha egy tárgyat a jobb kezünkkel érintünk meg, akkor a
mozgást és az érzékelést a bal agyfélteke vezérli. Az agyféltekék mûködésben és rendeltetésben is különböznek
egymástól. Az utóbbi harminc évben számos kísérlettel
támasztották alá, hogy a bal agyfélteke irányítja a verbális,
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racionális folyamatokat, míg a jobb félteke a térbeli látás,
a képfelismerés és az érzelmi tevékenységek területe. A bal
agyfélteke feladata jobbára a lineáris típusú folyamatok
irányítása (vagyis azoké a feladatoké, amelyek egymás
után következnek), míg a jobb agyfélteke feladatai közé
azok a problémák tartoznak, amelyek az egyidejûséget
vagy a párhuzamosságot követelik meg. Amikor beszélünk
vagy írunk, gondolatainkat egy lineáris szóláncba fûzzük.
Ezzel ellentétben, ha egy térbeli viszonyt szeretnénk
megfigyelni,akkortöbbdolgotkellfigyelembevenni:a
részek összefüggését és az egészet is.
Nagyon sokáig úgy tartották, hogy a két félteke közül
a bal agyfélteke a fontosabb, ám ma már nyilvánvaló,
hogy egyformán értékesek. Felfedezték, hogy miközben
az ember valamilyen lineáris aktivitást végez (ír, beszél
vagy számol), a jobb agyfélteke a tevékenyen mûködõ
bal agyféltekéhez képest inaktív és leginkább alfa tevékenységet mutat. De ha az ember rajzol, akkor a jobb
agyfélteke aktívabb a balnál. Feltételezhetô, hogy amíg
az egyik oldal a felmerülô feladattal foglalkozik, a másik igyekszik ôt ebben nem zavarni. Az EEG jelekbôl a
kutatók arra következtettek, hogy a bal agyfélteke fôleg
az analitikus gondolkodású embereknél – ügyvédeknél,
hivatalnokoknál – , míg a jobb félteke inkább a mûvészi
bealítottságú embereknél domináns.
Mivel társadalmunkban elsôsorban a racionalitást
és a verbális képességeket értékeljük, ezért sokáig a bal
agyféltekét tekintették a fontosabbnak és az uralkodónak.
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Az a lényeg, mondták sokan, hogy a gyerek már az elemi
iskola elsô osztályában írni, olvasni tudjon és minél jobban
értsen a számtanhoz. Ezek mind a bal agyfélteke feladatai.
A jobb féltekének semmi esélye arra, hogy kifejezésre jusson. Ezért nem igaz az, hogy a bal agyfélteke eredendõen
domináns. Ez az elsôdlegesség csak látszólagos, és abból
adódik, hogy az emberek a hétköznapok folyamán többet
használják a bal agyféltekéjüket.
Robert Ornestein azt állítja, hogy a meditatív technikák
egyensúlyt hoznak létre az agyféltekék mûködésében, így
állítják vissza az egészséges állapotot. A Transzcendentális Meditáció esetében az eredmények kétségtelenül
alátámasztják ezt a feltevést.
Nagyon érdekes az alfa hullámok keletkezése. Dr.
Bernard Glueck felfedezte, hogy az alfa hullámok elôször
a bal, majd a jobb oldalon jelentkeznek: Az analitikus
gondolkodás elsôbbséget ad a receptív szintetikus gondolkodásnak, majd ô maga is elcsendesedik.
A TM a jobb agyfélteke aktivitását segíti. A Transzcendentális Meditáció technikájának két lényeges része
van: a mantra és annak használata. A mantrának nincs
jelentése, nem ébreszt bennünk verbális asszociációkat,
ezért nem váltja ki a lingvisztikus (nyelvi alapú) gondolkodást, mely a bal agyfélteke funkciója. A mantra
használata pedig nem egyenletes ismétlésbôl áll, melynek
vezénylése úgyszintén a bal agyféltekére hárulna.
Láttuk, ha valamihez egyáltalán hasonlíthatnánk a
TM technikáját, akkor az a nem-cselekvés technikája
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lenne. A TM gyakorlása során lehetõvé tesszük, hogy
minden a saját természete szerint történjen. Meditáció
közben nem elemezzük élményeinket, tehát nincs, ami
kiváltaná azokat a racionális, analitikus folyamatokat,
amelyek a bal oldalon zajlanak. A TM úgy kezd hatni, hogy
a dominancia a bal agyféltekérõl a jobb oldalra tevôdik
át. A Transzcendentális Meditáció azonban nem csupán
az aktivitás hiányát jelenti. Ha a meditáció csak ennyi
lenne, akkor nem különbözne a kellemes zenehallgatástól.
A TM a gondolkodás transzcendálását jelenti, azt, hogy
túllépünk mindkét mentális aktivitási típuson. Ez a
folyamat pedig csak akkor indul el, ha a domináns bal
agyféltekét „elhallgattattuk”. Csak ekkor kezdôdik el a
másik agyfélteke aktivitásának a csökkenése, és ez egészen
addig tart, amíg mindkét félteke el nem csendesedik. Ezt
Glueck munkái és a Harvard egyetem professzorának,
dr. Jean-Paul Banquetnek a kutatásai is alátámasztják.
Banquet felfedezte, hogy minél mélyebb a meditáció,
az EEG hullámok annál inkább összehangoltak lesznek,
vagyis az agyban annál nagyobb EEG szinkronizáció
jön létre. (Szinkronizáción rendszerint azt értik, hogy az
idegsejtek aktivitási impulzusainak szinkronizációja adja
a meghatározott frekvencia – például az alfa-hullámok –
megjelenését.) Banquet kiszélesíti a szinkronizáció fogalmát,
és az agy összes részterületének az összehangolódását érti
rajta. Az ilyen változás igen ritka jelenség.
A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során
az egész agykérgen alfa szinkronizáció lép fel. Más
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szavakkal: a hullámok fázisban vannak, és ugyanazt a
frekvenciátsugározzák.Banquetarraisfelfigyelt,hogy
a TM gyakorlásakor elôször a homlok és a tarkó tájékán
jelenik meg a szinkronizáció. A szinkronizáció az alfa,
théta majd a delta hullámokra is kiterjed, és néha nagyon
érdekes, intenzív, nagyfrekvenciás agyhullámok jelennek
meg. Ezeket nem tárták még fel teljesen, de a meditálók
beszámolóiból arra következtethetünk, hogy ahogy a
meditáció egyre mélyebbé válik, úgy jelennek meg ezek
a változások. Mivel a jobb agyfélteke általában kevésbé
aktív, mint a bal, az itt keletkezõ agyhullámok kevesebb
energiát hordoznak magukban. Marc Wescott angol
kutató azonban úgy találta, hogy a TM gyakorlásakor az
agyféltekék energiája kiegyenlítôdik, és ez az egyensúly
egy ideig még a meditáció után is megmarad. Sôt, a
TM-et hosszú ideje gyakorlóknál a rendszeres meditáció
hatására ez az állapot mind tartósabban fennmarad, még
fokozott aktivitás közben sem vész el. A kísérletben
résztvevõ kontrollcsoport tagjainál, akik csupán ellazultan
ültek, az agyféltekékben mért energiák nemcsak, hogy
nem egyenlítôdtek ki, hanem a megfigyelés ideje alatt
a közöttük levõ különbség még nôtt is. Ebbôl arra
következtethetünk, hogy a kontrollcsoport tagjai, mivel
erõvel próbáltak meg ellazulni, a bal agyféltekéjüket
használták, ezért képtelenek voltak spontán módon
ellazulni.
A Maharishi Európai Kutatóegyetem, a MERU
(Maharishi European Research University) kutatói
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speciálisan a TM tanulmányozására fejlesztettek ki egy
írásokközöttrálelünkarrais–ésvalószínûlegezalegérdekesebb
különleges számítógépes berendezést, mellyel az agykéreg
számunkra–,hogyatranszcendentálistudatállapotábanlévôember
tevékenységeit lehet vizsgálni. Két legjelentôsebb
mindkétorrlyukánegyenletesenlélegzik.Ezazállításegybevág
azzal,hogyalegmélyebbmeditációbanazagyféltekékenergiája
felfedezésük az volt, hogy az agytevékenység már a legelsô
kiegyenlítôdik.Atantrikusirodalomkiemeli,hogyatökéletesedett
meditációtól kezdve megváltozik, illetve, hogy a TM során
emberkiegyensúlyozottanlélegzikazegésznapfolyamán.
mért
agyi tevékenységek az összes többi tudatállapottól
Akésôbbiekbenlátnifogjuk,hogymindezegymagasabbszinten
különböznek. A meditáció során az agyhullámok spontán
éltemberiéletjellemzõje.Ebbenazállapotbanalegdinamikusabb
aktivitásközepetteisameditációcsendességéthordozzuk
módon szinkronizálódnak, a TM gyakorlók így mindkét
magunkban.Ezazönmegvalósításállapota,egyújabb,magasabb
agyféltekéjüket egyszerre használják, hiszen nem kell az
tudatállapot–azötödiktudatállapot.
egyik agyfélteke aktivitását sem elnyomniuk azért, hogy
6. ELTÛNIK A STRESSZ
a másikat aktivizálhassák.
A TM és a TM-mel kapcsolatban feltárt újabb
Haegytárgyatterhelésnekteszünkki,akkordeformálódik.Ha
és újabb tudományos eredmények egyre közelebb
eltávolítjukareáhatóerôtésatárgyvisszanyerieredetiformáját,
visznek bennünket ahhoz az ideális állapothoz, amikor
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egyesíthetjük az intuíciót és az értelmet, a mûvészetet és
a tudományt, a keleti és a nyugati gondolkodást.
Olyan korban élünk, amikor a nyugati tudomány sorra
igazolja a keleten több ezer éve ismert összefüggéseket.
Az összefonódott tibeti és indiai tantrikus iratok között
rálelhetünk egy írásra, melyben az áll, hogy az ember
a jobb és a bal orrlyukán keresztül váltakozva veszi a
levegôt. Még ha nincs is eldugulva az orrunk, akkor is
csak az egyiken áramlik a levegô. Az ember mindegyik
orrlyukán mintegy húsz percig lélegzik (egyes irások
szerint pontosan 24 percig). A jobb oldalon áramló levegôt
a Nap lélegzetének hívják. Az írások szerint az ember akkor
lélegzik így, amikor fizikai munkát végez, megerôlteti
magát, mozog vagy beszél. A bal oldalon áramló levegôt a
Hold lélegzetének hívják, amikor ez uralkodik, a legjobb
festeni, zenét hallgatni vagy hasonló tevékenységet
végezni. Látható tehát a kapcsolat a bal orrlyuk és a
jobb agyfélteke, illetve a jobb orrlyuk és a bal agyfélteke
között. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha a bal
orrlyukon lélegzünk, akkor a jobb agyfélteke az uralkodó,
hanem csak azt, hogy kapcsolatban állnak egymással.
Hogy melyik agyfélteke fog dominálni, az attól függ,
hogy az adott idôben milyen maghatározott tevékenységet
végzünk.) A tantrikus írások között rálelünk arra is – és
valószínûleg ez a legérdekesebb számunkra –, hogy a
transzcendentális tudat állapotában lévô ember mindkét
orrlyukán egyenletesen lélegzik. Ez az állítás egybevág
azzal, hogy a legmélyebb meditációban az agyféltekék
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energiája kiegyenlítôdik. A tantrikus irodalom kiemeli,
hogy a tökéletesedett ember kiegyensúlyozottan lélegzik
az egész nap folyamán.
A késôbbiekben látni fogjuk, hogy mindez egy
magasabb szinten élt emberi élet jellemzõje. Ebben az
állapotban a legdinamikusabb aktivitás közepette is a
meditáció csendességét hordozzuk magunkban. Ez az
önmegvalósítás állapota, egy újabb, magasabb tudatállapot – az ötödik tudatállapot.
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6. ELTÛNIK A STRESSZ
Ha egy tárgyat terhelésnek teszünk ki, akkor deformálódik. Ha eltávolítjuk a reá ható erôt, és a tárgy
visszanyeri eredeti formáját, akkor erre az anyagra azt
mondjuk, rugalmas; ha viszont deformálódott marad,
akkor képlékenynek nevezzük. A gumiszalag rugalmas,
mivel mindig a kezdeti hosszúságra ugrik vissza, de ha
túlzottan kinyújtjuk, akkor tartósan „megnyúlt” marad –
ekkor azt mondjuk, hogy túlléptük a rugalmasság határát.
Hasonló a helyzet az emberi test esetében is. Testi
mûködésünk a feszültségre nagyon sokféleképpen reagál.
Ha a változás jelentéktelen, akkor a test homeosztatikus
(egyensúlyi) állapotba kerül vissza. Ez olyan állapot,
amelyben minden változó egyensúlyban van. Ha a változás túl nagy, akkor megtörténhet, hogy túllépjük a
homeosztatikus küszöböt, és a megváltozott értékek már
nem térnek vissza a normális, ideális szintjükre. Úgy is
mondhatnánk, hogy a test többé már nem „ugrik vissza”
eredeti formájába, hanem tartósan „megnyúlt” marad. A
túlterheltségfiziológiainyomot,stresszthagyottazidegrendszerben. (Ha nagyon szigorúan tartanánk magunkat
afizikaimeghatározáshoz,akkoraztkellenemondanunk,
hogy a testben felgyülemlett a feszültség. Stresszen a szó
szorosabb értelmében a megterhelést értjük, míg a feszültség a megterhelés következménye. Mivel a biológia nem
fogalmazolyanszigorúan,mintafizika,lehetséges,hogya
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biológusok gyakran a hatást hívják stressznek. Maharishi
is ilyen értelemben használja a szót, így mi is stressznek
fogjuknevezniazokatafiziológiaiváltozásokat,amelyek
a külsô megterhelés hatására jönnek létre a szervezetben.)
A stressznek nagyon sok kiváltó oka lehet. A testben
létrejövô stresszt például áramütés, nagy hideg vagy
meleg, sérülés, zaj, elégtelen vagy helytelen táplálkozás,
kialvatlanság vagy testi kimerültség is okozhatja. Csupán
az elôbbiekben felsoroltak gondolati felidézése vagy a
veszélyeztetettség érzése is kiválthat stresszt. A társadalmi
pozíció vagy megbecsülés elvesztése, az ember énjének,
egójának sérülése és minden olyan dolog, ami identitásérzetünket veszélyezteti, a stressz forrása lehet. A túl kevés
vagy a túlságosan nehéz munka, a felelôsség, amelyet
képtelenek vagyunk vállalni, a túlzott és egészségtelen
versengés, a túlnépesedés, a személyes és a társadalmi
érdekek összeütközése, az örökös alkalmazkodás szükségessége, a gyakran ellentétes társadalmi kötelezettségek,
a szellemi fáradtság – ezek a stressz legismertebb formái.
Afiziológusokegyrészeúgytartja,hogylényegében
minden változás stressz. Ezt azzal a megfigyeléssel támasztják alá, hogy az emberek többnyire akkor betegszenek meg, amikor az életük jelentôsen megváltozik, mint
amikor elvesztenek egy közeli barátot vagy egy szeretett
személyt vagy megváltoztatják a munkahelyüket. A
stresszfelhalmozódás az érzékelési képesség romlásához
vezet, az ember egyre érzéketlenebbé válik, és csak a
legerõteljesebb ingerek jutnak el a tudatáig. A stresszes
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ember beleveti magát az életbe és az elébe sodródó összesküzdelembe,mígegykevésbéstresszes,kifinomultabb érzékelési képességekkel rendelkezõ ember ezeket
gondolkodás nélkül kikerüli. A stresszfelhalmozódás
gyöngíti a testet, így az egyre kevésbé képes ellenállni a
megterheléseknek. Az ember ördögi körben találja magát,
pontosabban ördögi spirálban, mely addig csavarodik,
feszül, míg el nem pattan, mint a túlfeszített húr. E spirál
elszakadása az idegösszeomlás.
„Ezt a meditációt mindenkinek meg kell tanulnia,
az elfoglalt világi embereknek, a papoknak, a szerzeteseknek is, mert menedéket ad, ahová elvonulhatunk a
feszültségekkel, nehézségekkel teli órákban.” – mondja
Francisco Osuna.
A „HARC ÉS MENEKÜLÉS” REAKCIÓ
A mi idômértékünkkel mérve az emberi evolúció
nagyon hosszú, lassú folyamat. A testünk manapság
sem fejlôdik gyorsabban, mint egymillió évvel ezelôtt.
De elménk, a világról való tudásunk, a környezetre ható
képességünk sokkal gyorsabban fejlôdik. Az emberiség
ezen a téren az utóbbi pár száz évben többet lépett elôre,
mint az azt megelõzõ egymillió év alatt. Így korunk embere
egy huszadik századi elmével és a kôkorszak óta lényegesen nem változott testtel rendelkezik. A múltból ránk
maradt testben pedig még mindig a régi harc-menekülés
reakció uralkodik. Walter Cannon amerikai fiziológus
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nevezteelígyeztajelenséget,még1929ben.Õfigyeltfel
elôször arra, hogy ha veszély fenyeget bennünket, akkor
a testünk felkészül az intenzív cselekvésre: a harcra vagy
a menekülésre.
Ez a reakció átfogó hatású és sztereotíp. Átfogó, hiszen
majdnem minden szervünk részt vesz benne, és ezeknek
a lehetõ legnagyobb mértékben alkalmazkodniuk kell
annak érdekében, hogy a reakció igazán hatékony legyen.
Sztereotíp is, mert a legkülönbözôbb testi-lelki ingerek
kiválthatják.
Az agy irányítja a testet, és felügyel minden egyes
szervre. Ezt legtöbbször a hormonális szinten végzi. A
hormonok mint kémiai hírvivõk utaznak a testben, és
serkentik vagy fékezik a szervek munkáját. Ha veszélyhelyzet alakul ki, akkor nagyobb mennyiségû olyan
hormon jut a véráramba, amely ideiglenesen az egész
test viselkedését megváltoztatja. A szív gyorsabban kezd
verni, a vérnyomás megugrik, a tüdô levegôvel telítôdik,
az izmok megfeszülnek, zsír és cukor kerül a vérbe, hogy
szervezetünknek elegendô energiája legyen, továbbá a test
elkezd izzadni, hogy hûtse magát. Mindezzel egy idôben
az emésztés, a nemi aktivitás és minden, ami ezekben a
percekben szükségtelen, szünetel. A szervezet pillanatok
alatt készültségi állapotba kerül.
Több ezer évvel ezelôtt, amikor az ember még sokban
függött a környezettôl, a harc és menekülés reakciója
kétségtelenül hasznos volt a számára. Ha vadállatokkal
találkozott, élete fôleg gyors reakciójától függött. Me-
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nekülnie kellett, vagy ha nem volt merre futni, akkor
harcolnia. Nem álldogálhatott egy helyben, nem várhatta a jó szerencsét. A harc és menekülési reakció ma
már közel sem annyira hasznos, mint az ôsidôkben. A
városi ember nagyon ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy
életre-halálra küzdjön vagy menekülni kényszerüljön. A
harc-menekülés reakció ma már inkább hátrányos, mint
elônyös tulajdonság.
Képzeljük el, hogy sétálunk a városban, és egyszercsak
egy autó száguld el mellettünk fülrepesztõ motorzúgás
és fékcsikorgás közepette. Természetes, hogy ekkor
megijedünk, és „ugrunk” egyet. Ez azonban nem csak
mentálisan történik. A száguldó autó veszélyt jelent a test
számára, ami erre a harc-menekülés reakcióval válaszol.
Gyorsabban kezd verni a szív, emelkedik a vérnyomás,
megfeszül az izomzat, elkezd izzadni az egész test. Mégsem
kezdünk el menekülni, és nem is vesszük fel a harcot az
autóval, hanem sétálunk tovább az utcán, és várjuk, hogy
reakciónk következménye fokozatosan eltûnjön.
Azt már láttuk, hogy nagyon veszélyes dolog gyalogosnak lenni, most vizsgáljuk meg a sofôr helyzetét!
A statisztikai adatok szerint a városban vezetô sofôrök
állandó izgalmi állapotban vannak. Miközben egy másik autót elôznek, szívverésük elérheti a percenkénti
150–160-at, vérnyomásuk megugrik, izmaik megfeszülnek, tenyerük izzadni kezd. Az általuk végzett aktivitás
nem mondható megerôltetônek – könnyedén forgatva
a kormányt, két-három pedált és egy kart kell minden
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fizikaierôfeszítésnélkülkezelniük.Mégis,azemberfél
órányi városi vezetés alatt gyakran annyira elfárad, hogy
utána több órás pihenésre van szüksége.
A harc-menekülés reakciót nemcsak a testi veszélyeztetettség, hanem az ember identitásérzetének a
veszélyeztetettsége is kiválthatja. Ha valaki megsért
bennünket, akkor a szívünk gyorsabban kezd verni, az
izmaink megfeszülnek, a vérnyomásunk megnövekszik,
meglehet, hogy arcunk is kipirul. Legszívesebben megütnénk azt, aki megbántott bennünket, de ezt általában
mégsem tesszük. Visszafogjuk magunkat, és próbálunk
megnyugodni.
Az emberek többsége a kellemetlen és fájdalmas dolgokat tekinti stressznek. Ám a nagyon kellemes ingerek is
stresszt okozhatnak, ha megterhelik az idegrendszert. A
sportfogadáson elért telitalálat felettébb kellemes élmény,
mégis ugyanolyan káros következményei lehetnek, mint
valamilyen felettébb kellemetlen dolognak.
Valószínûleg az olvasók közül is sokan éltek már át
olyan élményeket, hogy szinte „ugráltak” örömükben.
Éppen ebben az „ugráló” állapotban éri el a stressz is a
maximumát. Lennart Levi, a Stockholmi Karolina Intézet
ismert stresszkutatója bebizonyította, hogy a vígjátékok
ésahorrorfilmekisugyanezeketafiziológiaireakciókat
váltják ki.
A harc-menekülés reakció enyhébb formáját mint
készültségi állapotot ismerjük. Ez minden alkalommal létrejön, amikor környezetünkben jelentôs változás történik.
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Ha valamilyen ismeretlen zajt hallunk, akkor mindjárt
hegyezzük a fülünket, fejünket és szemünket pedig a
hang forrásának irányába fordítjuk. Felkészülünk arra,
hogy ha a helyzet megköveteli, akkor szembeszegüljünk
a veszélyekkel és harcoljunk vagy éppen elmeneküljünk.
A harc-menekülés reakciót kiváltó minden eddig felsorolt inger cselekvésre készíti fel a testet, ám a cselekvés
kivitelezése minden esetben elmarad. Nem hagyjuk abba
az éppen folyamatban lévô munkát, például az íróasztalnál
maradunk, pedig testünk az akció után „epekedik”. Nem
használjuk ki izmaink feszültségét, a zsírt és a cukrot sem
hasznosítjuk, így testmûködésünk ebben a megzavart
állapotban marad. Körülbelül negyed óra múlva minden visszatér a normális kerékvágásba. De ne ámítsuk
magunkat! Még ha a hormonális változások, melyek ezt
az állapotot kiváltották, nem is tartanak sokáig, a teljes
normalizálódáshoz legalább egy órára van szükség.
Ha ez az állapot csak idônként jön létre, akkor nagy
kárt nem okoz. Más a helyzet, ha állandóvá válik. Képzeljük csak el, hogy valaki 15 percenként riadóztat! Nem
csak, hogy nem tudjuk kiélni a reakciónkat, de még össze
sem tudjuk szedni magunkat a két egymás utáni reakció
között. Ennek következménye egy tartós feszültségi állapot. A vérnyomás nem süllyed vissza, a vér összetétele
nem változik, az izmok feszültek maradnak. Az ember
ilyenkor egy pattanásig feszített húrhoz hasonlít.
Ez a folyamatos egyensúlytalanság okozza a legtöbb
zavart a testben. Rétegrôl rétegre rakódik a zsír az artériák
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falára, egyre jobban akadályozva a vérkeringést és egyre
gyöngítve a szívet. A gyomorban is felborul a savak természetes egyensúlyi állapota, ezért a gyomor – a szó szerinti
értelemben véve – elkezdi önmagát emészteni. Ez a folyamat
egészen a gyomorfekély kialakulásához vezethet. A mirigyek
abnormális kiválasztása összetett problémákat hozhat létre,
többek között a bôrön (például ekcémát). A tüdô, a vese, a
húgyhólyag, az ivarszervek, az izomzat, a szem, az agy és a
többi szerv hasonlóan megsínyli ezt az állapotot.
A káros hatások nem csak a testre korlátozódnak. A
stressz felhalmozódásával elveszíthetjük az életkedvünket
és érdeklôdésünket az élet valamennyi területe iránt. A túl
erõsingerektartóshatásáraezahosszantartófiziológiai
izgatottság megnöveli az elme háttéraktivitását, s ezzel
a tudatos észlelési küszöböt is. Amit elôzôleg a tudat
csendes szintjeiként érzékeltünk, az fokozatosan eltûnik
a mind intenzívebb mentális lármában. A gondolatok
homályossá, torzulttá válnak, és beáll a tompaság állapota.
A test lassan és nem megfelelôen reagál, és ez az ember
tevékenységének sikerességén is lemérhetô.
Azt gondolhatnánk, hogy a megoldás a megfeszített
testi aktivitásban keresendô – hogy mindig, amikor a
harc-menekülés reakció létrejön, bele kellene kezdeni
valamilyendinamikusfizikaiaktivitásba.Senkisemkételkedik abban, hogy ülô életmódunk stresszeket halmoz
fel. A megoldás mégsem az intenzív testi aktivitásban
keresendô. Társadalmunk nem néz jó szemmel azokra
az emberekre, akik a legkisebb kihívásra is azonnal
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agresszióval reagálnak. Elképesztô látvány lenne, ha a
taxisofôr minden alkalommal, amikor veszélyes helyzet
áll elô, elkezdene menekülni. Ha a vezetô beosztásban
lévô ember az állását veszélyeztetô minden telefonhívásra
vagy kedvezôtlen jelentés hatására nekivetkôzne, és ötven fekvôtámaszt végezne, valószínûleg még hamarabb
elveszítené a munkahelyét.
A mai gyors életritmust követve képtelenek vagyunk
alkalmazkodni, hiszen ez a ritmus napról-napra egyre
intenzívebbé válik; egyre több a változás körülöttünk.
Ha nem vagyunk képesek a változásokkal lépést tartani,
ha nem alkalmazkodunk hozzájuk, akkor stresszeket
kezdünk felhalmozni. Ahogy a néhány évtizeddel
ezelôttihez képest a mai élettempónk is ôrült gyorsaságú,
úgy a jövôben – mondjuk tizenöt év múlva – valószínûleg
kétszer ilyen gyors tempóban fogunk élni, ami azt jelenti,
hogy a minket érõ stresszek megsokszorozódnak. Ezért
szükséges, hogy megtaláljuk az alkalmazkodás megfelelô
módját.
A PIHENÉS FELOLDJA A STRESSZEKET
Maharishi tanításában arra az érdekes állításra
figyelhetünkfel,hogyastresszfelhalmozódásifolyamatot
meg lehet fordítani. „A test alapvetõ tulajdonsága – mondja
Maharishi –, hogy igyekszik megszabadulni minden stressztôl,
feszültségtôl, szennyezô anyagtól, és az optimális egyensúlyi
állapotot próbálja visszaállítani – csak lehetôséget kell neki
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adni.” A stressz eltávolításának a módja végtelenül
egyszerû – nem más, mint a mély pihenés.
Ha egy tárgyat terhelésnek teszünk ki, akkor a rajta
végzett(fizikaiértelembenvett)munkaszerkezetiváltozást hoz létre benne, vagyis megnöveli a tárgy potenciális
energiáját.Amikorezafizikairendszer„felenged”,akkor
ez az energia kinetikus (mozgási) formát ölt, és a test
visszanyeri eredeti állapotát. Jól szemlélteti ezt a megnyújtott gumi, a megfeszített íj vagy a katapult példája.
Maharishi azt mondja, hogy ez az elv érvényes az emberi
test mûködésére is.
A stresszek olyan tevékenységek során halmozódnak
fel, amikor ellene teszünk szervezetünk azon törekvésének,
hogy egy homeosztatikus – egyensúlyi – állapotba kerüljön.
Ekkorfizikaielváltozásokjönneklétreatestben,sezek
is – a befektetett munka eredményeképp – „potenciális”
energia formájában nyilvánulnak meg.
A stresszek eltávolításakor a folyamat megfordul. A
felhalmozódott potenciális energia felszabadul, és ez
ideiglenesen megnöveli a testi aktivitást. Az, hogy ez az
aktivitás milyen formában nyílvánul meg, az az éppen
feloldódó stressztôl függ. Ez néha mint mentális aktivitás
jut a felszínre: elménkben hirtelen egy gondolat vagy
mentális kép jelenik meg. Azt várhatnánk, hogy ezek a
gondolatok vagy képek kapcsolatosak a stresszt kiváltó
élménnyel, de ez nem így van. A gondolatok tartalma és
jelentése mindig agyunk pillanatnyi állapotától függ. A
stresszek eltávolítása ideiglenesen megnöveli ugyan a
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tokban rakódik le. A stressz eltávolításakor az aktivitás
ezeken a területeken válik intenzívebbé, ezért ha eljut a
tudatig, akkor vizuális élmény
71formájában jelenik meg.
Ám a stressz létrejötte és felszabadulása közötti idôszakban
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az agy állapota jelentôsen megváltozott, ezért a gondolat
tartalmának semmi köze sem lesz a stressz lerakódását
kiváltó régebbi élményhez.
Valószínû, hogy alvás közben is hasonló dolog történik,
vagyis az álmok a szervezetbôl eltávozó feszültségek jelei.
Ám a Transzcendentális Meditáció az alvásnál sokkalta
hatékonyabb stressztisztító: „Mivel a TM segítségével sokkal mélyebb pihenést érünk el, mint az alvás során, mondja
Maharishi, ezért a TM a mélyebben gyökerezô stresszeket is
eltávolítja.”
De ne gondoljuk azt, hogy a TM bármilyen formában
is helyettesítheti az alvást! Igaz, hogy a TM-gyakorlók
többségének csökken az alvásigénye, a gyakorlat célja mégsem ez. Nem lenne túl bölcs dolog a TM-mel
helyettesíteni az alvást, mondván, hogy az az alvásnál
mélyebb pihenést nyújt. A TM igazi rendeltetése és
értéke az aktivitás és a pihenés egyensúlyának helyreállításában van. Ha beáll a normális egyensúly, az
élet ismét eredeti célja, a növekvô boldogság felé veszi
az irányt.
Az emberek gyakran megkérdezik, hogy igazán bölcs
dolog-e, ha megszabadulunk a stresszeinktôl. Una Kroll
„A TM értékelése” c. cikkében leírja, hogy az elernyedt
és nyugodt ember nem képes jól vizsgázni vagy a nyilvánosság elôtt beszédet tartani. „A szónok, mondja,
a hallgatók ösztönzésere élénkül fel.” Ez a félreértés
valószínûleg a stressz eltérõ értelmezésébôl adódik. Una
Kroll úgy gondolja, hogy a stressz egyfajta külsô nyomás,
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míg a biológusok a külsô nyomás hatására létrejövô belsô,
fiziológiaireakciótis stressznek nevezik. Kroll azt állítja,
hogy a stressz – mint külsõ ösztönzés – elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból.
Ezzel már teljes egészében egyetértünk.
Haahallgatóságnemfigyel,haazinterjúvagyavizsga
érdektelen, akkor nincs is értelme az igyekezetnek. De
eztnemkellösszekevernünkafiziológiaiértelembenvett
stresszel, mely akadályozza a hatékony gondolkodást és
munkát. Saját tapasztalatunk, hogy csak a nyugodt és
pihent ember tud nyugodtan és világosan gondolkodni,
tudását és tapasztalatát céltudatosan használni vagy
érthetôen elôadni.
Ehhez viszont nem a fiziológiai stresszre, hanem a
helyzetnek megfelelô „normális” reagálási képességre van
szükség. „Normális” reakción azokat a reakciókat kell
értenünk,amelyeknembillentikkiatestetfiziológiai
egyensúlyából.Afiziológusokszavaivalélve:a stressz, mint
külsõ ösztönzés szükséges, de az általa keltett belsô feszültség
már nem.Ezértafiziológiaifeszültségfeloldásanemhátrányt, hanem minden esetben elônyt jelent számunkra.
A „MARADJ ÉS JÁTSSZ TOVÁBB” REAKCIÓ
A harc-menekülés reakciót a szimpatikus idegrendszer
vezérli. Ennek mûködését a paraszimpatikus idegrendszer
egészíti ki, ez biztosítja az energia megmaradását, megkönnyíti az emésztési folyamatot, és csökkenti a szívritmus se-
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bességét és a vérnyomást. A test ideális mûködési állapotában
e kétféle idegrendszer kiegyensúlyozottan mûködik, azaz
folyamatosan alkalmazkodik a környezet követelményeihez.
Sajnos az állandó feszültségben élô ember fiziológiailag
nem kiegyensúlyozott – nála a szimpatikus idegrendszer
tevékenysége az uralkodó. A kutatások eredményei szerint a
TM a paraszimpatikus idegrendszert aktivizálja, így visszaállítja az egyensúlyi állapot. Dr. Benson, a Harvard Egyetem
orvosprofesszora a „felengedés” reakciójának nevezte el ezt a
reakciót, ami csökkenti a szívritmust, az izomfeszültségeket,
kiegyensúlyozza a vérnyomást – teljesen ellentétes hatású,
mint a harc-menekülés reakció.
A harc-menekülés reakcióval a félelemre reagálunk. A
felengedés reakciója a meditáció jellemzôje, válasz elménk
mind boldogabb állapotára, mely a csendesebb gondolkodásiszintekennyilvánulmeg.Ezamegfigyelésmotiválta
dr. Orme-Johnsont, mikor ezt a reakciót „maradj és játssz
tovább” reakciónak nevezte el. Dr. Orme-Johnson a bôr
nagyon kicsiny elektromos ellenállás-változásainak gyakoriságáttanulmányozta.Eztazorvosokpszichogalvánreflexnek
(Galvanic Skin Response, GSR) nevezik. Ezek a változások
általában a harc-menekülés reakcióit kísérik, s leggyakoribb
kiváltó okuk valamilyen meglepetésszerû élmény.
Dr. Orme-Johnson megállapította, hogy a TM gyakorlók meglepôen gyorsan alkalmazkodtak a kísérlet során
megismételt nagy erejû hanghoz, s néhány alkalom után
a hangot meghallva nem mutattak pszichogalvanikus
reakciót, míg a nem meditálók továbbra is ugyanúgy
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reagáltak. Ez azt jelenti, hogy a TM gyakorlók ellenállóbbak a stresszekkel szemben, és hogy a TM gyakorlása
egyre növekvõ stabilitást hoz létre. Dr. Orme-Johnson azt
is felfedezte, hogy a TM gyakorlása a környezettel való
viszonyunkra is hatást gyakorol. Ismert, hogy azok az
emberek,akiknélnagyonerõspszichogalvanikusreflexek mérhetõk, általában befelé fordulók, nem stabilak,
szorongók és különösképp hajlamosak mindenféle testi
és elmebeli betegségre. Azonban azok, akiknek a bôrük
galvánellenállása alacsonyabb szintet mutat – így a TM
gyakorlókis–fiziológiailagésérzelmilegisstabilabbak,
érettebbek és jobban alkalmazkodnak környezetükhöz.
Dr. Denver Daniels az Exeteri Egyetemen kísérletei
során két csoport – egy TM-et gyakorló és egy TM-et
nemgyakorlócsoport–pszichogalvánreflexeitkísérte
figyelemmel.Akísérletbenközel200személyvettrészt,
ezek harmadrésze rendszeresen gyakorolta a TM-et. A
két csoportot egyformán kellemetlen hangoknak tette
ki: a táblán végighúzott köröm hangját játszotta le magnetofonszalagról. A körülbelül 120 nem TM-gyakorlónál
a bôr pszichogalvanikus ellenállása – ahogy várható
volt – hirtelen leesett és lassan, mintegy öt percen belül
tért vissza a kiinduló szintre. A TM gyakorlók azonban
sokkal gyorsabban felépültek ebbôl az állapotból. Minél
régebben gyakorolták a Transzcendentális Meditációt,
regenerálódásuk annál gyorsabb volt. Akik a TM-et már
több éve gyakorolták, azok a kellemetlen hangra egyáltalán nem reagáltak, de nem azért, mert nem hallották a
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hangot (minden kíserleti alany közölte, hogy a kaparászó
hang rendkívül kellemetlen volt), hanem azért, mert ez
náluk már nem váltotta ki a pszichológiailag káros harcmenekülés reakciót.
Ez a kísérlet igazolja azt, hogy a TM-gyakorlók másoknál ellenállóbbak a stresszekkel szemben, és gyorsabban alkalmazkodnak a változó környezethez. Alwin
Tofflerírja„Ajövôsokkhatása”címûkönyvében,hogy
életritmusunk napról-napra gyorsul, és az ember mind
gyakrabban kerül olyan helyzetbe, hogy képtelen alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez.
Olyan módszert kell tehát találnuk, mondja, amelynek
segítségével képesek leszünk megnövelni a környezethez
való alkalmazkodóképességünket. A fent említett kísérletek világosan bizonyítják, hogy a TM technika a belsô
alkalmazkodási képesség, a tolerancia vagy a stabilitás
megnövelésének kiváló módszere lehet.

102

transzcendentalis-meditacio.hu

7. AZ EGÉSZSÉG, AZ ALKOTÓ
ÉRTELEM ÉS AZ INTELLIGENCIA
TöbbmintkétezerévvelezelôttPlatóngörögfilozófus
kijelentette, hogy nem elegendô csak a részleteket kezelni
– az egész embert kell gyógyítani. Ha egészséges testet és
lelket szeretnénk, a gyógykezelést az elme oldaláról kell
elkezdeni, hiszen ez az elsôdleges. A nyugati tudomány
az ókori kultúrák lezárulása óta mérhetetlenül sokat
fejlôdött. „Ki tudja nyitni” a testet, képes megjavítani a
sérült szerveket. Nagyon sok betegség mechanizmusát,
valamint azok leküzdésének módját is ismeri. A nagy
fejlôdés ellenére azonban sok betegség kialakulásának
elsôdleges okát csak napjainkban sikerült felismerni, és
még mindig hajlamosak vagyunk a testre mint valamilyen
„gépre”, nem pedig mint egységes szervezetre tekinteni.
Ebbôl a szempontból Platóntól napjainkig nagyon keveset
haladt elôre az orvostudomány.
Ha megbetegszünk, nagyon gyakran csak a betegség
tüneteitôl, nem pedig az okától igyekszünk megszabadulni.
Amikor már egy kissé jobban érezzük magunkat, mindjárt
a további ápolás szükségtelensége mellett döntünk.
Pedig a testi tünetek, melyeket oly gyorsan szeretnénk
megszüntetni, gyakran csupán a jéghegy csúcsát képezik.
S hiába tüntetjük el a jéghegy csúcsút, a jéghegy ismét
felszínre bukkan. Elsüllyeszteni nem tudjuk, csak
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akkor, ha állandóan
a víz alá nyomjuk, de amikor ismét
A TM ÉS A PSZICHOTERÁPIA
elengedjük, a jéghegy újra kiemelkedik. Hasonlóképpen,
ATranszcendentálisMeditációnemcsakatestettesziegészséahelyett,
hogy a testi tüneteket próbálnánk elnyomni, az
gesebbé;egyNewYork-ipszichiátermegfigyeléseszerintpozitív
orvostudománynak el kellene gondolkodnia a betegségek
módonhatazemberelméjéreis.ATMtechnikátösszekapcsoltaaz
alapvetô okairól.
általavezetettpszichoterápiával:„Apszichoterápiafolyamánazoknakapácienseknekazelméje,akikrendszeresengyakoroltákaTM
A kérdés csupán az, hogy melyek ezek az okok. Húsz évvel
technikát,gyorsabbanjavult,mintazoké,akikeztnemtették.
ezelôtt az orvosok óvatosan ugyan, de azt állították, hogy
Sokuknáldrámaifordulatokisbekövetkeztek,szintecsodálatos
a betegségeknek legalább a fele stressz alapú. Ez az arány
javulástmutattak,smégapszichoterápiánakegyébkéntmakacsul
az utóbbi években nagyon gyorsan növekedett, míg Peter
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Blythe 1972-ben a „A stressz betegsége” címû könyvében
kifejtette, hogy az Egyesült Államokban és Angliában az a
vélemény uralkodik az orvosi körökben, hogy az általános
orvosok által kezelt betegek 70 százaléka a felhalmozódott
stressz következtében betegedett meg. Két évvel késôbb
Londonban egy egészségügyi konferencián dr. Elmer
Green kijelenti, hogy „még a legkonzervatívabb orvosok is
egyetértenek azzal, hogy a funkcionális zavarok 70 százaléka
pszichoszomatikus eredetû”. A kevésbé konzervatív orvosok
szerint ez az arány még ennél is nagyobb.
Az elôzô fejezetben láthattuk, hogy a stressz miként
lehet a gyomorfekély, a magas vérnyomás vagy a
vérkeringés betegségeinek kiváltó oka. Azt is beláthatjuk,
hogy az életben megjelenô apróbb problémáink
hátterében is a stressz található. De mi a helyzet a
fertôzô betegségekkel? Talán ezeket is a stressz okozza,
nem pedig a vírusok és a baktériumok? A közvetlen
kiváltó okot tekintve a betegségeket valóban a vírusok
és a baktériumok okozzák. Csakhogy a test ellenálló
képessége az ember általános állapotától függ. Akinek a
szervezetében kevesebb a stressz, nehezebben betegszik
meg. Ha pedig mégis megbetegszik, sokkal könnyebben
kiheveri a bajt, mint a sok stressztõl legyengült társa. Egyre
több jel mutat abba az irányba, hogy a rák számos formája
szorosan kapcsolódik az emberek érzelmi állapotához.
Amegfigyelésekaztmutatják,hogyasúlyosbetegségek
nagy valószínûséggel egy nagy érzelmi veszteség után
hét-tizennyolc hónappal jelentkeznek.
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A TM technika gyakorlásakor eltávolítjuk stresszeinket. Ez az oka annak, hogy a TM-gyakorlók ritkábban
lesznek betegek. A TM rendszeres gyakorlása az elmére
hat – mely elválaszthatatlan a testtõl – így beteljesíti a
gyógykezelés platóni ideálját. A TM-gyakorlók folyamatosan arról számolnak be, hogy milyen jól érzik magukat, és
ezeket az eddigi kutatások csak igazolni tudják. Nemcsak
általános egészségi állapotuk javul, hanem jóval kevesebb
nyugtatót és más gyógyszert fogyasztanak.
„Az úgynevezett egészséges ember, akit makkegészségesnek hívunk, csak egy töredéke annak, ami az ember
lehetne”, mondja William James.
A TM ÉS A PSZICHOTERÁPIA
A Transzcendentális Meditáció nemcsak a testet teszi
egészségesebbé;egyNewYorkipszichiátermegfigyelése
szerint pozitív módon hat a pszichés megbetegedésekben
szenvedõkre is. A TM technikát összekapcsolta az általa
vezetett pszichoterápiával: „A pszichoterápia folyamán
azoknak a pácienseknek az elméje, akik rendszeresen gyakorolták a TM technikát, gyorsabban javult, mint azoké,
akik ezt nem tették. Sokuknál drámai fordulatok is bekövetkeztek, szinte csodálatos javulást mutattak, s még a
pszichoterápiának egyébként makacsul ellenálló tüneteik is
megszûntek. Két páciens annyira felépült, hogy éntudatuk
és tevékenységeik hatékonysága a csökkentett pszichoterápiás kezelés mellett is erôsödött, s egyre növekedett az
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életörömük is. A TM-et rendszeresen gyakorlók állapota
legalább kétszer olyan gyorsan javult, mint azt egyébként
várnánk. Egyes esetekben a javulási sebesség tízszeresére
nôtt. Akkor viszont, amikor a páciens elkezdett panaszkodni, hogy nem fejlôdik a várakozás szerint, megtudtam,
hogy abbahagyta a TM-et. Amikor újra elkezdte, a javulás
ismét felgyorsult .”
Dr. Bernard Glueck a Hartfordi Kutató Központból
már régóta alkalmazza a TM-et a skizofrénia gyógyítására, és nagy reményekkel kecsegtetô eredményeket
ért el. Egyik vizsgálata során nagy számú skizofrén
beteget – akiket korábban már a klasszikus módon
kezelt – három egyenlô létszámú csoportra osztott. Az
elsô csoport a TM-et tanulta meg, a második a biológiai
visszacsatolást (biofeedbacket), a harmadik pedig egy
hagyományos relaxációs technikát. A három technika
közül a TM mutatkozott a leghatékonyabbnak. Az elsô
csoport legtöbb tagjánál jelentõs mértékben csökkenthették a skizofréniára szedett gyógyszerek fogyasztását.
Ezen felül a TM gyakorlása a biofeedback-tôl eltérõen
nem igényelt nehéz és drága berendezéseket. A biofeedbacket gyakorló páciensek csak akkor tudtak pozitív
eredményeket felmutatni, ha elérhetô volt számukra az
elektro-enkefalográf és a számítógép. A TM-esekkel ellentétben e segédeszközök nélkül nem tudtak ellazulni.
Dr.HaroldBloomfield,akipszichiátriaigyakorlatában
szintén alkalmazza a Transzcendentális Meditációt, a TMnek a kémiai szerekkel és a pszichoterápiával szemben
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mutatott elônyeit hangsúlyozza. Az egyik fontos elôny az,
hogy a TM kizárólag a páciens „tulajdona”. Felépülését
nem a terapeutának és nem a piruláknak köszönheti, hanem önmagának, saját regeneráló képességének. Emellett
a TM rengeteg idõt takarít meg mind a páciens, mind az
orvos számára.
Daniel Goleman a „Journal of Transpersonal Psychology” címû folyóiratban két olyan esettanulmányt közöl,
melyek megmutatják, hogy milyen jelentõs szerepet
vállalhat a TM az egyéniség megváltozásában. Az elsô
esetben egy negyven év feletti hölggyel foglalkozott, akit
nagyon mélyen megrendített az édesanyja halála, amit
sehogyan sem tudott elfogadni. Az egyik meditációja
folyamán megszabadult a lappangó szomorúság nagy részétôl. Nemsokára elôbukkantak a korábban elfojtott szép
emlékei is, és más szemmel kezdett nézni a körülötte élô
emberekre: „Mintha most látnám ôket elôször... Mintha
a rongybabák feléledtek volna” – mondja, és így folytatja:
„Ha tegnap kérdezik, azt válaszoltam volna, hogy tökéletesen érzékelem a világot, de csak most ébredtem rá,
hogy ahogyan a világot láttam, az csupán egy megszokott
reakció volt... Az embereket nem láttam igazán. Most
minden egészen más. Azelôtt, amikor megpillantottam
a kislányom arcát, tényleg láttam ôt, de sohasem ennyire
valóságosan, mint most. Ezt a kislányom is és mások is
észrevették.”
Mivel a legtöbb ember nagy stresszek közepette és
feszültségekkel terhelt környezetben kénytelen élni, fon-
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tos az elôzô példából kiemelnünk, hogy a páciens még
csak nem is tudta, hogy nem használja képességeinek
teljességét. Egészen addig, amíg az „érzékelés ajtaja”
nincs teljesen nyitva, nem vagyunk tudatában annak a
sûrû ködnek, amelyen keresztül a külvilágot érzékeljük.
Amikor az emberek megtanulják a Transzcendentális
Meditációt, sokan hirtelen felfedezik, hogy a külvilág
érzékelése élesebb, élénkebb és gazdagabb is lehet. Ez
egy nagyon kellemes meglepetés.
Az elôzô fejezetekben láthattuk, hogy amikor a stressz
feloldódik, nem feltétlenül éljük át újra a stresszt kiváltó helyzetet. A meditáló általában nem veszi észre, nem
tudatosítja, hogy milyen lelki terheléstôl szabadul meg.
Világosan mutatja ezt az említett hölgy esete. Habár átélte az édesanyja halálával kapcsolatos érzelmeket, a régi
élmények nem ismétlôdtek meg.
A pszichoanalízis eszköztárában ezzel szemben gyakran szerepel az a módszer, hogy a szellemi egészség visszaállításának érdekében újra felkeltik az átélt stresszhatást.
Tudatosan felidézik az elfojtott vagy elfelejtett élményeket, így próbálják meg eltávolítani a betegségeket kiváltó
stresszt. Ez szöges ellentétben áll a TM módszerével,
mely nem tartalmaz a „mélyben való turkálást”. Maharishi nem ért egyet azzal az uralkodó pszichoanalitikus
állásponttal, hogy az ember csak akkor lehet a stresszeken
és feszültségeken úrrá, ha teljesen tudatosítja a kiváltó
okokat. Hangsúlyozza, hogy a pszichoanalízis és a TM
között nagy és jelentôs a különbség. Ha egyes élményeket
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újra és újra tudatosan felélesztünk, könnyen megtörténhet, hogy az ismételt tudatos emlékezés ismét stresszt
vált ki. Viszont azzal, hogy nem idézik fel újra az élményeket, és a stresszek feloldásakor nem élik át tudatosan
a feszültségeket, a TM-gyakorlók elkerülik ezt a veszélyt.
Goleman beszámol egy másik esetrôl is, amelyben testi
deformációk álltak helyre. Egy 22 éves lány így mondja
el történetét: „Gyerekkoromban feltûnôen erôsen nôttek
a fogaim. Túl nagyok voltak az állkapcsomhoz képest,
ezért nyolcat közülük ki kellett húzni. Mikor a rendes
fogaim kezdtek nôni, észrevettem, hogy ezek sem illenek
állkapcsomhoz. Néhány hónapos meditáció után úgy
éreztem, hogy állkapcsom gyakran a jobb oldali irányba
húzódik. Ez a nyomás egyre intenzívebbé vált, egészen
addig, míg egy napon erôs fájdalmat nem éreztem, és
reccs, az állkapcsom elmozdult. Egy kissé megijedtem.
Igaz, hogy nagyon intenzív volt ez az élmény, mégsem
hagytam abba a meditációt. Valójában sejtettem, hogy mi
történik. Mikor ezek után a tükörbe néztem, fogsoromat
egyenesnek láttam. A szám körüli izmok mostanában
már egészen lazák. Ha nevetek, egészen más érzésem
van, mint korábban.”
Egyhasonlóesetrôlmagamistudok.Egyfiúleesetta
motorról, és eltörte a könyökét. Bár helyére illesztették
ésregenerálódott,afiúmégsemtudtateljesenkinyújtani
a kezét. Az orvosok azt mondták, hogy ez a könyökcsont
törésének gyakori következménye, és hogy ezen már nem
lehet segíteni, el kell fogadnia mint tartós deformációt.
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Két évvel késôbb azonban meditáció közben erôs fájdalom
jelent meg a könyökében, egészen hasonló ahhoz, amit
a baleset alkalmával érzett. Keze teljesen megbénult. A
segítségére érkezô orvos megállapította, hogy a bénulás
hasonló ahhoz, mint ami idegszálsérülés esetén lép fel.
Kétnapmúlvaafájdalmakmegszûntek,safiúnemcsak
hogy mozgatni tudta, de teljesen ki tudta nyújtani a kezét!
Az emberek többsége el tudja fogadni a lelki és érzelmi
felépülést, de meglepôdik az ilyen testi és szerkezeti rehabilitáció hallatán. Az orvosok legnagyobb része nem is fogadná
el, hogy ilyen változások mindenféle sebészeti beavatkozás
nélkül végbemehetnek, és minden esetben elvetik, hogy
ezek a javulások olyan spontán módon és minden elôzmény
nélkül történnek, mint az elôzô két esetben.
Természetesen ezek az élmények nem minden esetben
jelentkeznek, ám ezek a viszonylag ritka jelenségek is
rendkívül jelentôsek. Ha bizonyossá válik, hogy a testilelki regenerálódás jóval szélesebb skálán lehetséges,
mint azt eddig gondoltuk, akkor ez forradalmasítani
fogja nem csupán az orvostudományt, hanem az emberek
gondolkodását is.
A TUDAT TÁGULÁSA
William James, a XX. századi pszichológia atyja írja: „Bármirôl is legyen szó, a testrôl, az intellektusról vagy
egyebekrôl, az emberek többsége igen korlátozott mértékben
aknázza ki képességeit. Tudatának csupán egy jelentéktelen
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8. ábra
ábra
8.

részét használja. Ez az állapot egy olyan emberhez hasonlítható,

melybenmélységescsenduralkodik.Ebbenacsendbenkétnagyon
akinek az a rossz szokása alakult ki, hogy összes testrészébôl
közelizeneihangotisképesekvagyunkmegkülönböztetni.Ha
csupán az egyik kisujját használja.”
azonbanazablakunkalattelkezdiklégkalapáccsaltörniazútburkolatot,valószínû,hogyaháttérzajmiattmárnemleszünkerre
Nagyon hasonlóan vélekedik sok más pszichológus
képesek.Agyunknaknemleszelegendôinformációja,melynek
is. Azt állítják, hogy az emberek többsége teljes lehetôalapjánmeghozhatnádöntését,sezértahangokegyformánakhallatségeinek legfeljebb ha tíz százalékát használja.
szanak.Mindeneseményalkalmávalhasonlófolyamatjátszódikle
Ha az elmét Maharishi modelljének tükrében vizsgáljuk,
azagyban.Ezértérzékelésünkélességeéscselekedeteinkmegfelelô
voltaattólfügg,hogymennyiretudjukakétjelközöttiárnyalatbeli
azt látjuk, hogy megszokott napi tevékenységeink közben
különbségeketérzékelni,éshogymekkorazajvanmagábana
csak a felszíni, mentális tevékenység szintjeit érzékeljük
rendszerben.
és Azt,hogyaTMazérzékelésáltalánosjavulásáthozzalétre,a
használjuk. A stresszes elmék nagyon „erôs” mentális aktivitást végeznek, ami meggátolja a csendesebb
sok-sokTM-gyakorlóbeszámolójánkívülszámospszichológiai
kutatásisigazolja.Eztajelentôsérzékelés-élesedéstGrahamés
gondolati szintek érzékelését. A tó hasonlatával élve, a
Pirot,valamintBrownéstanítványaifedeztékfel.ShawésKolb
stressz a vízben lévô iszappal azonos. Ha a víz zavaros,
pedigészrevette,hogyaTM-gyakorlókjobbszem-éskézreflexekkel
a légbuborékot csak a felszíni szinteken érzékeljük. A
rendelkeznek,amitkülönbözõ,összetettkoordinációtkövetelô
feladatokkalbizonyítottak.
kristálytiszta vízben láthatnánk, hogyan emelkedik
Lényegébenmindaz,amitcselekedeteinkhatékonyságáról
felfe
lé a tó fenekérôl. Ehhez hasonlóan, ha az idegrend-
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szert elhagyják a stresszek, azonnal lecsökken a mentális
morajlás,ésagondolatokmindfinomabbállapotukban
lesznek érzékelhetôek, nemcsak a meditáció ideje alatt,
hanem a mindennapi élet tevékenységei során is. Egyre
tudatosabbakká válunk arról, hogy mit tesz az elménk.
Maharishi ezt a jelenséget „a tudatos mentális kapacitás
tágulásának” nevezi. A tudatos elme tágulása nem az elme
növekedését jelenti, az elme nem válik nagyobbá. Annyi
történik csupán, hogy elkezdjük érzékelni a finomabb
gondolkodási szinteket. Ez teszi lehetôvé – a meditálók
beszámolóiból már ismert – egyre tisztább, világosabb és
hatékonyabb gondolkodást.
Létezésükfinomabbszintjeinagondolatoksokkalerô
teljesebbek, mint a durvább szinteken. Az erõteljesebben
nem az erôsebb – és így durvább – mentális aktivitást kell
érteni,hiszenezafinomabbszintekennemisjöhetnelétre,
hanem azt, hogy a gondolat ezeken a szinteken nagyobb
potenciális energiával rendelkezik, ezért sokkal hatékonyabb. Ezt a helyzetet az autóban való rádióhallgatáshoz
hasonlíthatnánk. Miközben a száguldó autóban ülünk, a
motor zaja és a szél süvítése miatt fel kell erôsítenünk a
hangot. Annak ellenére, hogy a rádió teljes hangerôvel
szól, a zenét csak felszínesen halljuk, a részletek eltorzulnak és elmosódnak. Ha csökkentjük a sebességet, a
hangerôt is lejjebb vehetjük, sõt, a zenét is csak ekkor
kezdjük mélységében meghallani. Gondolkodásunkkal is
hasonlóahelyzet.Haaktivitásunklecsökken,afinomabb
gondolatok is kifejezésre jutnak. Ezzel gondolkodásunk
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gazdagodik, s amikor a gondolkodás cselekvésbe vált át,
az is jóval hatékonyabb lesz.
A háttér morajlásának csökkenése nagy hatással van az
érzékelésre és a cselekvésre. Az agyra úgy is tekinthetünk,
mint egy döntéseket hozó, rendkívül összetett rendszerre. Egy neuron száz vagy akár ezer más idegsejt jeleit is
érzékeli egyszerre. Ezek közül némelyek értelmesek, míg
egy részüknek nincs különösebb értelme. Ez az a bizonyos szükségtelen háttérzaj. Az agy egyik feladata, hogy
a jeleket kiszûrje a zajok közül, annak érdekében, hogy a
késôbbiek folyamán dönteni tudjon a megfelelô reakció
felôl. Minél nagyobb a zaj, a feladat annál nehezebb. Egy
példa segítségével ezt még könnyebben megérthetjük.
Képzeljük el, hogy ülünk egy szobában, melyben mélységes csend uralkodik. Ebben a csendben két nagyon közeli
zenei hangot is képesek vagyunk megkülönböztetni. Ha
azonban az ablakunk alatt elkezdik légkalapáccsal törni
az útburkolatot, valószínû, hogy a háttérzaj miatt már
nem leszünk erre képesek. Agyunknak nem lesz elegendô
információja, melynek alapján meghozhatná döntését, s
ezért a hangok egyformának hallatszanak. Minden esemény alkalmával hasonló folyamat játszódik le az agyban.
Ezért érzékelésünk élessége és cselekedeteink megfelelô
volta attól függ, hogy mennyire tudjuk a két jel közötti
árnyalatbeli különbségeket érzékelni, és hogy mekkora
zaj van magában a rendszerben.
Azt, hogy a TM az érzékelés általános javulását hozza
létre, a sok-sok TM-gyakorló beszámolóján kívül számos
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pszichológiai kutatás is igazolja. Ezt a jelentôs érzékelésélesedést Graham és Pirot, valamint Brown és tanítványai
fedezték fel. Shaw és Kolb pedig észrevette, hogy a TMgyakorlók jobb szem és kézreflexekkel rendelkeznek,
amit különbözõ, összetett koordinációt követelô feladatokkal bizonyítottak.
Lényegében mindaz, amit cselekedeteink hatékonyságáról elmondhatunk, idegrendszerünk mûködésétôl függ,
ezen belül nagy mértékben attól, hogy az idegrendszer
milyen élesen különbözteti meg a különbözõ jeleket. A
mentális háttérzaj csökkenésével az ember az élet minden
területén egyre tökéletesebbé válik.
AZ INTELLIGENCIA
Az érzékelés javulásával a gondolkodás világosabbá, a
cselekvés pedig hatékonyabbá válik. Más szavakkal, nõ az
intelligencia. Maharishi részletesen kifejti ezt, és meg is
határozza az intelligencia fogalmát. E meghatározás szerint
az intelligencia az, ami irányt és rendet visz a változásokba.
Ezzel összhangban, ha valakire azt mondjuk, hogy intelligensebbé vált, azt mondtuk, hogy rendezettebbé vált a
gondolkodása és a cselekvése. Azt az embert nevezzük
intelligensnek, aki a tapasztalat során szerzett információkat rendezettebb formába képes önteni, és cselekedeteit
megfelelôen tudja irányítani, hogy azok minél hatékonyabbak és célratörôbbek legyenek. Az intelligencia
ilyen értelmezése összhangban van a jelenleg elfogadott
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INTELLIGENCIA FEJLÔDÉSE
FEJLÔDÉSE – NÖVEKVÔ
IQ IQ
AZAZ
INTELLIGENCIA
– NÖVEKVÔ

A Maharishi
Maharishi Nemzetközi
Nemzetközi Egyetem
Egyetem diákjai
diákjai (MIU,
(MIU, Fairfield,
Fairfield,
A
Iowa, USA),
USA), akik
akik több
több mint
mint 22éve
évegyakorolták
gyakorolják Maharishi
Maharishi
Iowa,
Transzcendentális Meditáció
Meditáció programját,
programját, az
azintelligencia
intelligencia
Transzcendentális
jelentõs
növekedését
és
gyorsabb
döntési
képességet
jelentõs növekedését és gyorsabb döntési képességet
mutattak egy másik iowai egyetem diákjaihoz képest.
mutattak egy másik iowai egyetem diákjaihoz képest.
Personality and Individual Differences 1991. szept.
Personality and Individual Differences 1991. szept.

9. ábra
ábra
9.
meghatározással, vagyis azzal, hogy az intelligencia a
rendetfelszívni.Ezzeltartjafennszervezetemagasszintûrendezettséta
gétpasz
.” talatok által szerzett tanulási képességet jelenti.
Maharishitanításáhozhûenaztismondhatnánk,hogyazéleta
E
könyv terjedelmi korlátait messze túllépné, ha
természetintelligenciájánakakifejezôdése,éshogyaTMamentális
részletesen ismertetnénk mindazokat a kutatásokat, ameaktivitáscsökkentésévellehetôvétesziazemberszámára,hogy
lyek
a TM rendkívüli hatásait tanúsítják.* Elégedjünk
intenzívebbenszívjamagábaarendet,vagyismagátazéletet.
meg most annyival, hogy a TM gyakorlás észrevehetõ
és bizonyított hatása az információk gyorsabb feldolgozása, az élénkebb, tisztább gondolkodás és az ítéletalko* Ezekrõl részletesen lásd: Denise Denniston: TM Könyv, avagy:
*Ezekrõlrészletesenlásd:DeniseDenniston:TMKönyv,avagy:hogyanélvezhetjük
hogyan
élvezhetjük maradék(talanul) életünket, Dávid Kiadó,
maradék(talanul)életünket,DávidKiadó,Szeged,1996.
Szeged, 1996.
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tó-készség javulása. Ezek az eredmények lényegében az
intelligencia növekedését tükrözik, amit egyetemistákon
végzett felmérések is megerõsítenek. Az egyik kísérlet
során például megállapították, hogy a meditáló diákok
intelligencia-hányadosa (IQ-ja) két év alatt atlagosan öt
pontot emelkedett, míg a nem meditálóké nem változott
(lásd a 9. ábrát).
Maharishi azt mondja, hogy a gondolkodásban megjelenô nagyobb rendezettség – ami a szinkronizálódott
EEG jelekbôl is kitûnik – a harmonikusabb agymûködés
eredménye. Kiemeli, hogy ez a rendezettség egyedül
a mély és mindent átható pihenésbôl származik. A
„pihenésen keresztül az intelligenciához” elv megfelel
a fizikában már régóta ismert  harmadik termodina
mikai fôtételnek, amely kimondja, hogy az entrópia (a
rendezetlenség) csökken a hômérséklet csökkenésével,
és hogy az entrópia nulla mértékû állapota lényegében a
tökéletes rend állapota lenne. Ez az abszolút nulla fokos
hômérsékletnek felelne meg. Ez az abszolút nyugalom
állapota, melyben nincs semmilyen rezgés vagy aktivitás. Az abszolút nulla fok jelenlegi ismereteink szerint
elérhetetlen, de nagy mértékben megközelíthetô, és
ekkor már minden a nulla entrópiát tükrözi. Az abszolút nulla fok környékén minden aktivitás minimálisra
csökken,safizikairendszerekbenegyrenagyobbhul
lámkoherenciaésszinkronizálódásfigyelhetõmeg,ami
pedig a szuperfolyékonyságban és a szupravezetésben
nyilvánul meg.
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A TM gyakorlókban létrejövô egyedülállóan mély pihenés az agyhullámok szinkronizálódását váltja ki, s ez a
jelenség feltûnôen hasonlít az abszolút nulla fok közelében
létrejövõ szuperfolyékonysághoz és szupravezetéshez.
Ha a mentális és az idegrendszeri aktivitást egyfajta
„mentális hômérsékletnek” tekintjük, akkor, ahogy a
TM technika segítségével módszeresen csökkentjük az
aktivitást, az elmében számos olyan jelenségre figyel
hetünk fel, melyek rendkívüli módon emlékeztetnek a
termodinamika harmadik fôtétele által körülhatárolható
jelenségre,melyetafizikábanmárrégótaismernek.Ez
a kvantummechanikai analógia rámutat arra, hogy az
agyban és a gondolkodásban megjelenõ rendezettség az
az alapállapot, melyet mint lehetôséget születésünktôl
fogva magunkban hordozunk. A TM ezt a rendezettséget
azáltal valósítja meg, hogy lehetõvé teszi az elme számára, hogy alaptermészete szerint viselkedjen, mint ahogy
a természteben is erre törekszik minden.
Az élet természetes törekvése a nagyobb, a több felé
valóhaladás.ErwinSchrödinger,ahíresfizikusismerte
ezt fel elôször. „Az élet – írja – negatív entrópiával táplálkozik. Ha a szervezet összentrópiája megnô, akkor
az molekuláris rendezetlenségbe megy át, ami a halál
jellemzõje. Az élô szervezet pontosan addig marad élô,
amíg képes a környezetbôl a rendet felszívni. Ezzel tartja
fenn szervezete magas szintû rendezettségét.”
Maharishi tanításához hûen azt is mondhatnánk, hogy
az élet a természet intelligenciájának a kifejezôdése, és
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hogy a TM a mentális aktivitás csökkentésével lehetôvé
teszi az ember számára, hogy intenzívebben szívja magába a rendet, vagyis magát az életet.
AZ ALKOTÓKÉPESSÉG
Alkotáson általában valami egészen új, eddig még
ismeretlen dolog létrehozását, szintézisét vagy feltárását
értjük. Az alma leesését Newton összekapcsolta a Hold
mozgásánakmegfigyelésével,ésmegalkottagravitációs
elméletét. A rendkívüli alkotóképességgel – kreativitással – megáldott emberek többsége, tudósok és mûvészek
egyaránt észrevették, hogy az alkotó gondolatok a nyugodt és ellazult elmébôl fakadnak. Hasonló állapotban
„látta meg” Kekulé a benzolgyûrû molekuláit álmában.
Maharishielmemodelljeszerintazalvóállapotfino
mabb tudatszint, és a felszíni, durvább szintekhez képest
kevésbékiforrottéshatározottszerkezetû.Afinomabb
szinteken a határok eltûnnek, és ezért nagyobb a valószínûsége, hogy a gondolatok összefonódnak. Mivel az ezen
a szinten átélt élményeket konkrét formába kell önteni,
azokat nevezhetjük alkotóképességgel megáldottaknak,
akik a gondolataikat e mély szintekrôl, az álmodozások
síkjáról könnyedén az éber tudat szintjére tudják emelni.
ATMafigyelmetennélazálmodozószintnélmélyebb
szintre viszi, ezért a gyakorlat olyan távlatokat nyit meg
számunkra, amelyek minden elképzelés határát, valamennyi felszínesebb szint lehetôségeit túlszárnyalják.
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A TM-gyakorlók tapasztalták, hogy a meditáció után
gyakran olyan problémákat oldanak meg könnyedén,
amelyekkel egyébként már régóta küszködtek. Fontos
azonban, hogy a meditáció közben nem igyekezünk
megoldani a problémákat, mert ez a felszínen tartaná az
elménket. Az összefüggések felismerése spontán és egészen könnyedén történik.
Az elme tudatos kapacitásának megnövelésével a
TM lehetôvé teszi az elme számára, hogy a mélyebb,
finomabb szinteken maradjon, miközben éberségét
is megõrzi. Így az alkotó gondolatok az élet általános
jellemzôjévé válnak, az elme tisztaságát még a környezetben lejátszódó stresszes események sem fogják
elhomályosítani.
Az alkotás folyamatát az agyféltekék közötti kapcsolat
tekintetében is megközelíthetjük. A megfigyelések azt
mutatják, hogy az alkotó gondolat a jobb agyféltekéhez
kapcsolódik. A kreatív ember természetesen mind a két
agyféltekéjét használja, hiszen az intuitív felismerés nem
túl sokat ér, ha nem vagyunk képesek formába vagy szavakba önteni. Az az ember nevezhetô tehát kreatívnak,
aki az összefüggéseket spontán módon felismeri, majd ezt
a megérzését szavakba, cselekedetekbe, formákba tudja
önteni. Az agyféltekék egyidejû aktivitása nagymértékben
erôsödik a TM gyakorlóknál, ami agyhullámaik szinkronizálódásábólisleolvasható.Amegfigyelésekaztmutat
ják, hogy ez a rendezettség a meditáció után is tartósan
fennmarad. A TM tehát a kreativitás általános növeke-
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dését eredményezi, amit ismételten számos tudományos
kísérlet támaszt alá.
Hallhatunk néha olyan elméleteket is, hogy a stressz
csökkenése alkotóképességünk gyengüléséhez vezet.
Egyesek azt állítják, hogy a legnagyobb mûvészi alkotások
feszültségben, erôs stresszhatás alatt keletkeztek, s ezért
a stressz valójában segíti a kreativitás kibontakozását, és
ha teljesen megszabadulnánk a stresszektôl, akkor nem
éreznénk szükségét, hogy kreatívan fejezzük ki magunkat.
Erre a gondolatmenetre válaszolva Maharishi elismeri,
hogy a mûvészt ösztönözni kell az alkotásra, mert minden
létezô aktivitáshoz szükség van bizonyos serkentésre, de a
hajtóerônek nem kell feltétlenül stresszt és feszültségeket
okoznia. Épp ellenkezôleg: minél inkább eltávolítjuk a
stresszeket, alkotóképességünk annál szabadabban jut
kifejezésre.
Mint azt a korábbi fejezetekben említettük, Maharishi
különbséget tesz a stresszek, a környezet nyomása és az
ennek hatására létrejövô fiziológiai sérülések között. A
mûvésznek valóban szüksége lehet a stresszre, a környezeti nyomásra, de nem a testi elváltozásokra. Ha a mûvész
idegrendszere nem eléggé erôs, akkor az alkotó munka
követelménye, nyomása káros hatással lehet szervezetének mûködésére. Maharishi hangsúlyozza, hogy noha
ezek a fiziológiai stresszek a legtöbb mûvész számára
munkájuk elkerülhetetlen következményei, mégsem
szükségszerûek, és nem is feltételei a kreativitásnak. A
kreat ivitásafigyeleméberségétõl,azelmenyitottságától
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és attól a képességtôl függ, hogy a belsô diszharmóniát
mennyire tudjuk egy építô jellegû szintézissel feloldani.
Afiziológiaistresszeltávolításávalafelsoroltképességek
mindegyike növekedik.
ÖNTÖZD A GYÖKERET!
„A problémák többsége a stressz következménye
– mondja Maharishi –, és ha eltávolítjuk a stresszeket,
akkor minden probléma okát megszüntettük.” Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a TM egy pillanat
alatt mindent megold. A gondok egy része nagyon valós
testi nehézségekbôl adódik, és csak a test szintjén történô változtatás oldhatja meg õket. Ám Maharishi azt is
hangsúlyozza, hogy csupán a felszíni, tüneti problémával
való foglalkozás az okok kezelése nélkül sohasem hozhat
teljes sikert.
A meditáció folyamatát Maharishi a kertész munkájához hasonlítja, aki épp egy beteg fát ápol. Ha a fa
levelei elkezdenek száradni, fonnyadni, és megváltoztatják a színüket is, és a kertész csupán a felszíni tüneteket
próbálná megszüntetni, akkor biztos, hogy semmit sem
érne el. Minden szakértô kertész a gyökér helyes táplálását
biztosítaná, és átengedné a természetnek, hogy egyedülálló
hatékonyságával gondoskodjon a fa felépülésérôl.
Úgy gondolom, többségünk elismeri azt, hogy ideje
nagy részében a probléma leveleivel törôdik annak
gyökere helyett. Magunk körül számtalan problémát
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látunk: ezek közül sok lehet személyes, néhány társadalmi, politikai, gazdasági eredetû, más gondok pedig
az oktatásból vagy a környezetvédelembôl fakadnak.
Ennyi problémával szembesülve a legtöbb ember tüneti
kezelésekbe kezd a kiváltó ok megszüntetése helyett.
Sokkal hatékonyabb lenne, ha a problémák gyökerét
tárnák fel, amit a legtöbb esetben személyes stresszeik
képeznek.
Maharishi ezt egy mondatban így foglalja össze: „Öntözd a gyökeret, hogy a gyümölcsöt élvezhesd!” Maharishi
kiemeli, hogy a meditáció végsô célja nem a gondolatok
finomabbszintjein
 ekamegélése,nemisamélypihenés
állapota, még csak nem is a stressz eltávolítása vagy az
alkotó intelligencia növekedése, hanem az élet öröme,
a létezés élvezete a boldogság határtalan hullámaiban,
mely a gyökér öntözésének természetes következménye.
A meditációba befektetett idô mint személyes beteljesedés térül meg.
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MÁSODIK RÉSZ

Az elsô részben szóltunk a TM eredetérõl, Maharishi
mozgalmának a terjedésérõl. Láttuk, hogy a TM hogyan
teszilehetôvéagondolatokfinomabbszintjeinekameg
tapasztalását, és megtudtuk, miért szükséges, hogy ez
mindenféle koncentráció és irányítás nélkül történjék.
Megvizsgáltuk a TM elônyös hatásait: az elme hatékonyabb mûködését és a test egészségesebbé válását. E hatások titka az, hogy a mély pihenés alatt a legmélyebben
lévô stresszek is eltávoznak.
Ebben a részben a magasabb tudatállapotokkal foglalkozunk. Arról lesz szó, hogy a test és az idegrendszer
mûködésének változásai milyen hatással vannak a környezet érzékelésére és értékelésére. Újabb szempontból
világítjuk meg a TM-et: mint a magasabb tudatállapotok
felé vezetô út megtisztításának eszközét fogjuk vizsgálni.
Kitérünk néhány, a múltban használt mentális technikára,
melyek idôvel megváltoztak, és elvesztették eredeti értéküket. Szó esik végül arról is, hogy Maharishi szeretné
biztosítani az általa közvetített tudás fennmaradását, ezért
hozták létre számos országban a Maharishi Nemzetközi
Egyetemeket.
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8. A NEGYEDIK TUDATÁLLAPOT:
A TRANSZCENDENTÁLIS TUDAT
A TM gyakorlása közben sohasem kerülünk önkívületi
állapotba,mégakkorsem,amikoralegfinomabbmentális
aktivitáson is túllépünk. Ezt a legkisebb aktivitáson is
túli, teljesen egyedülálló állapotot, melyben a mentális
csend belsô éberséggel párosul „pihenõ éberségnek” nevezzük. Ebben a rendkívül mély nyugalomban megszûnik
minden mentális tevékenység, elcsendesedik minden
tudati aktivitás: megáll a gondolkodás. Az elme kilép
az aktivitás területérôl, és a mentális csend birodalmába
érkezikmeg.Túllépjük,transzcendáljukmégalegfino
mabb gondolkodást is, ezért ezt az állapotot Transzcendentális Tudatnak vagy Tiszta Tudatnak hívjuk. Noha a
tudat vibrációja megszûnik, maga a tudat természetesen
továbbra is létezik. A Transzcendentális Tudat nem egy
tudattalan állapot, hanem a tudat megnyilvánulatlan állapota, ahol a tudat, a tapasztaló továbbra is éber marad.
A tudat önmagára, önmaga teljességére éber, ezért ezt az
állapotot gyakran a tiszta Önvaló állapotának is nevezik.
A késôbbiekben látni fogjuk azt is, hogy a Tiszta Tudat
nem az ego és nem is az individualitás egy formája.
Fontos megjegyeznünk, hogy az Önvaló nem azonos az
„én”-nel vagy az egóval. Noha az angol nyelvû irodalomban
mindkét fogalomra az maga, önmaga jelentésû „self”
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szót használják, gyakran kis és nagybetûs self-ekkel
különböztetik meg a kettõt. A „kisbetûs self” valami
olyasmit jelöl, ami a gondolatok terméke, az önmagamról
tudott információk összessége, esetleg a tudat vagy az elme
egy része. Az ilyen értelemben vett „self”-ek mindig a mentális aktivitás termékei, de ha minden mentális aktivitás
megszûnik, akkor ezek sem léteznek tovább. Ezzel ellentétben a tiszta Önvaló – a „nagybetûs” Self, az Upanisadok
Átmanja – alkotja az összes tapasztalat alapját, és még akkor
is létezik, amikor nincs számára tapasztalható objektum.
A NEGYEDIK TUDATÁLLAPOT
A Transzcendentális Tudat a tudat negyedik fõ állapota. Teljesen más, mint a hétköznapjaink során ismert
három tudatállapot:
1. a mély alvás,
2. az álmodás,
3. az ébrenléti tudatállapot.
A tudatállapotokat szemléltethetjük egy 2x2-es táblázat
segítségével is. A vízszintes tengelyen az ember éberségi
állapotát, a függôlegesen pedig a tárgyról való tudatosságot
tüntettük fel. Láthatjuk, hogy a Transzcendentális Tudat
pontosan beillik a 4. helyre. Ez persze a tudatállapotok
nagyon leegyszerûsített felosztása, ami csak a fõbb tudatállapotokat mutatja, hiszen az ébrenléti tudaton belül is
vannak árnyalatok, és ugyanez a helyzet a mélyalvással
és az álmodással is. Sõt, léteznek határesetek is az egyik
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10.ábra
ábra
10.
tudatállapotból a másikba való átmenetkor. Ez az ábra
tapasztalunk–atapasztalattárgyamellettjelenvanatapasztalat
mégis általános képet ad a transzcendentális és a másik
hordozója,azélményokais.Amikorazonbanatudatönmagáról
három fõ tudatállapotról.
lesztudatos,akkorazobjektumésaszubjektumközöttikülönbség
megszûnik,ígykölcsönhatássemlétezikközöttüktovább,smegMég könnyebben megérthetjük a tudatállapotokat a
szûnnekazáltalunkmegszokotttapasztalatokis.Ezértvanaz,
mozivászon példáján. Ebben a hasonlatban az emberi
hogyaTisztaTudatmegtapasztalásakorkezdetbensokszorüresagy a vetítôgép, amely a lelki vászonra vetíti a képet. A
ségetélünkát.Demiveleztazürességetegybeteljesítôérzésis
követi,gyakranacsendesboldogságállapotakéntírjukleeztaz
vetítôtôl függôen más-más kép tûnik fel a vásznon.
élményt.Ezazaboldogság,amiaTMgyakorlásaközbenmagához
A vásznat különbözô esetekben különbözôképpen látvonzzaafigyelmünket,éslehetõvéteszi,hogymindenerõfeszítés
juk. Ha a vetítôt egy szinkronban mûködô felvevôgéppel
nélkültapasztaljukmegaTisztaTudatállapotát.AzUpanisádok
kötjük össze, akkor a képernyôn csodálatos világunkat,
–mintpéldáulaMándúkjaUpanisád–részletesentaglaljáka
negyediktudatállapotjellemzõit:
az életet jelenítetjük meg. Ez az éber tudatállapottal
„Eznemszubjektívésnemisobjektívtapasztalat,mégcsaknem
hason
lítható össze: ilyenkor többé-kevésbé tudatában
isazezekközöttiterületélménye.Nemvalamilyennegatívállapot,
va
gyunk
a külvilágnak.
nemistudatos,denemistudattalan.Nemérzékszervekáltalszerzett
Hafilmetvetítünk,akkorbármiisjelenikmegavász
tudás,nemrelatívtudás,ésnemiskövetkeztetésekútjánmegszerzett
tudás.Anegyediktudatállapotazérzékszervekentúlvan:amegértnon(rajzfilmvagyéppenabsztraktképek),nemsokköze
hetôség,akifejezésekvilágántúllelhetõfel.EzaTisztaEgységes
van a mozitermen kívüli élethez. Ez az álommal hasonTudatállapot,melybenmegszûnikavilágisokféleségrôlvalótudatosha
slít
ág.
” tó össze. Ebben az állapotban a tudatot a fantázia
uralja, és az érzelmek öntik el.

93
127

transzcendentalis-meditacio.hu
Ha a vetítôt kikapcsoljuk, akkor viszont sötét lesz: ez a
mélyalvás. Ebben az állapotban semminek sem vagyunk
a tudatában.
A negyedik lehetôség a Transzcendentális Tudat állapotának felel meg: ilyenkor a vetítô be van kapcsolva, viszont
nincsbennefilm.Avászonmegvanvilágítva,denincsrajta
kép; éberek vagyunk, de nincs jelen a tapasztalat tárgya.
Az ébrenlét vagy az álom során a vásznat általában
nem látjuk, csak a rávetített képeket érzékeljük. Ám
ha a vásznat nem is látjuk, azért az még létezik. Még a
sötétség pillanataiban is jelen van. Az elme mozivászna
az Önvaló, mely sohasem szûnik meg létezni – hiszen
nélküle egyetlen tapasztalat sem lenne lehetséges – csak
eltakarják a rávetülô mentális képek.
A TM gyakorlása közben a mentális aktivitás a tökéletes nyugalomig csökken, csak ekkor jelenik meg
a változatlan „mozivászon”, a Tiszta Tudat: tudatunk
teljesen éber, tökéletesen csendes, nyugodt és végtelenül
beteljesítô állapota.
A VÉGTELENSÉG ÉS AZ ÜRESSÉG
A Tiszta Tudat megtapasztalásakor a tapasztalat tárgya,
objektuma és a tapasztaló, a szubjektum eggyé válik. Az
Önvaló önmaga tudatára ébred. Mindennapi életünkben –
bármit is tapasztalunk – a tapasztalat tárgya mellett jelen
van a tapasztalat hordozója, az élmény oka is. Amikor
azonban a tudat önmagáról lesz tudatos, akkor az objek-
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tum és a szubjektum közötti különbség megszûnik, így
kölcsönhatás sem létezik közöttük tovább, s megszûnnek az általunk megszokott tapasztalatok is. Ezért van
az, hogy a Tiszta Tudat megtapasztalásakor kezdetben
sokszor ürességet élünk át. De mivel ezt az ürességet egy
beteljesítô érzés is követi, gyakran a csendes boldogság
állapotaként írjuk le ezt az élményt. Ez az a boldogság, ami
aTMgyakorlásaközbenmagáhozvonzzaafigyelmün
ket, és lehetõvé teszi, hogy minden erõfeszítés nélkül
tapasztaljuk meg a Tiszta Tudat állapotát. Az Upanisadok – mint például a Mándúkja Upanisad – részletesen
taglalják a negyedik tudatállapot jellemzõit:
„Ez nem szubjektív és nem is objektív tapasztalat, még csak
nem is az ezek közötti terület élménye. Nem valamilyen negatív
állapot, nem is tudatos, de nem is tudattalan. Nem érzékszervek
által szerzett tudás, nem relatív tudás, és nem is következtetések
útján megszerzett tudás. A negyedik tudatállapot az érzékszerveken túl van: a megérthetôség, a kifejezések világán túl lelhetõ
fel. Ez a Tiszta Egységes Tudatállapot, melyben megszûnik a
világi sokféleségrôl való tudatosság.”
A nyugati bölcselõk közül – többek között – a III.
században élt filozófus, Plótinosz írt a negyedik tuda
tállapotról:
„Ebben az állapotban nem teszünk különbséget a dolgok
között. A kettôsség csak az elkülönültségben létezik. Ezért van
az, hogy a víziót nem lehet körülírni. Az ember, aki tapasztalta az egységet a Leghatalmasabbal, az nem beszélhet róla
úgy, mintha külön volnának... A megfigyelô és a megfigyelt
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egy volt... a különbözôségek egységévé vált, amelyet magában
és mindenban megfigyelt... Az értelem készenlétben vár, még
az értelem is megkötötté vált... a tökéletes csendben minden
lenyugszik... Létrejött az én megnyugvása, és visszanyerte
eredeti tisztaságát.”
A huszadik századi hindu bölcs, Krishnamurti pedig
így ír: „Az élethez egyfajta transzcendentális spontaneitás is
tartozik. Az elme alkotóképessége akkor nyilvánul meg, ha
az elme az éber passzivitás állapotában van. Az ébrenléti állapotban általában a megfigyelô és a megfigyelt létezik, tehát
létezik a kettôsség, ahol viszont kettôsség van, ott jelen van az
összeütközés is. A Transzcendentális Tudatállapotban a tapasztaló és a tapasztalat objektuma eggyé válik. Nincs többé
kettôsség, csak a határtalan boldogság marad. A gondolkodó
és a gondolat eggyé vált.”
Ennek az állapotnak a leírását minden jelentôs
vallásos írásban megtaláljuk. A buddhizmusban ez a
nirvána (ellobbanás), a hinduizmusban a szamádhi
(összeszedettség) állapota, a zenben ming (önmegvalósítás), a taoista tradícióban co-vang (gondolat nélkül
ülés). A szufizmusban a fanának (meghalásnak), a
judaizmusban pedig én-szófnak (végtelenségnek) nevezik. A középkori misztikusok úgy írtak róla mint az
egyén alapjáról, a korai kereszténység remetéi pedig
mint quiesrôl (békérôl) beszéltek róla.
Ezek az élmények nem csak a vallások nagy alakjainak
vagy a misztikusoknak az írásaiban lelhetôk fel. Számos
nagy költô akadt például, akik talán a legszebb leírását
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adták ennek az állapotnak. Wordsworth mint az elme és
a lélek boldog, nyugodt állapotáról, a bölcs passzivitás
állapotáról beszél róla, és világosan leírja a Transzcendentális Tudatállapotot: „...boldog, összeszedett állapot,
melyben a szeretet gyengéd ösztönzô-ereje jut kifejezésre. Ez
egészen addig tart, míg a test keretében a lélegzet áll, addig,
míg emberi vérünk egy pillanatra megáll, egészen addig, míg
az élet fel nem ébreszti az elmét.”
A költô Tennyson verse alapján arra következtethetünk, hogy õ is megtapasztalta a negyedik tudatállapotot a Transzcendentális Meditációhoz hasonló technika
segítségével.
„Gyakran tettem ezt: egyedül ültem, és önmagamban ke
ringtem az engem szimbolizáló szóval, az én halálos pajzsa
megeresztett, és átváltozott színtelenné. Ez olyan, mint a felhô,
amikor az égbe olvad bele.”
NYUGALOM – A MEGÉRTÉS HATÁRAIN TÚL
A legtöbb ember számára a tudat elválaszthatatlan a
tudat tárgyától. Még a tárgy nélküli tudat fogalma is ellentmondásosnak tûnik számukra. A mentális aktivitás
megszûnésével, vélik sokan, a tudat is megszûnik, vagyis
valamilyen hasonló állapot lép fel, mint a mély alvás vagy
a kóma. A világ nagy bölcsei azonban tanusítják, hogy
a Transzcendentális Tudat állapotát nagyfokú éberség
és élénkség jellemzi. Azt tanítják, hogy ez az éberség az
igazi éberség, és a mindennapok ébrenléte csak halvány
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árnyalata az igazi valóságnak: „Ami éjszaka minden lény
számára, abban éber, ki önmagát uralja. Ahol az élõlények
ébren vannak, éjszaka az a látó bölcs számára.” – írja a
Bhagavad Gítá.
Hogyan „képzelhetnénk” hát el ezt az állapotot,
amelyben nincs semmi, amirôl tudatosak lehetnénk, és
amelyben mégis tudatosak vagyunk?
Ezt valószínûleg nem tudjuk elképzelni. Ha valami új
jelenséget próbálunk megérteni, akkor természetes, hogy
összekötjük azzal, amit már ismerünk és értünk. Ám
ebben az esetben hiába próbálnánk így tenni, hiszen a
Tiszta Tudat túl van minden eddigi tapasztalatunk határán. A Transzcendentális Tudatot ugyanolyan lehetetlen
elképzelni, mint ahogy a vakon született ember képtelen
elképzelni a színeket. Bármilyen tökéletesen is írjuk le a
színeket, vizuális tapasztalatainkat ô csak a saját tapasztalatai keretein belül fogja érteni, a hallás, az ízlelés, a
tapintás és a szaglás útján. Csak akkor lesz képes teljesen
megérteni a magyarázatainkat, ha biztosítjuk számára
a látás élményét. Csak ekkor tudja meg igazán, hogy
mi az a fény. Mi is hasonlóan, tapasztalataink keretein
belül próbálhatjuk csak elképzelni a Transzcendentális
Tudatot. Ám ez a gondolatokon túli állapot szó szerint túl
van minden mentális aktivitáson, ezért a gondolkodás keretein
belül elképzelhetetlen!
Hallhatunk néha olyan elméleteket, melyek szerint a
meditáció végsô célja az összes gondolat eltávolítása, és
ennek érdekében az embernek fokozatosan a semmire
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gondolás állapotába kell kerülnie. A semmirôl való gondolkodás azonban még mindig valamiféle gondolkodás,
ezért az ilyen állapot nem a Transzcendentális Tudat.
Gondolkodhatunk errôl az állapotról, és valamilyen
formában el is képzelhetjük ezt az állapotot, de puszta
gondolkodással nem tapasztalhatjuk meg a gondolat nélküli
állapotot, a Tiszta Tudatot.
A Transzcendentális Tudat állapotában nem gondolkodunk semmirôl, még magáról az állapotról sem. Ha
meditációnk folyamán bármikor azt feltételezzük, hogy
most a Transzcendentális Tudatban vagyunk, akkor biztos, hogy nem vagyunk ott, hiszen ez az állapot túl van
a gondolatokon, túl van minden aktivitáson, túl van a
felfogás határán, túl van az intellektuális megértés vagy
az érzelmi átélés területén. Szent Iván, a spanyol misztikus így ír a Tiszta Tudat e sajátosságáról, pontosabban
e sajátosság-nélküliségérõl:
„Ezt a misztikus tudást nem képekben, nem érthetô jelekben,
sem pedig az eddig megszokott formákban éljük meg. Mivel
ebben a felismerésben nem használjuk az érzékszerveinket,
sem a képzeletünk erejét, ezért ennek az érzékelése nem lehet
sem absztrakt, sem konkrét élmény. Miután átéljük, nem tudjuk körülírni, és semmivel sem tudjuk összehasonlítani, noha
ez a titkos és édes bölcsesség egyenesen a lelkünk legrejtettebb
részébôl sugárzik.”
Mivel a Transzcendentális Tudatot nem jellemezhetjük a gondolkodás kategóriáival, ezért az összes
próbálkozás, amellyel megkíséreljük körülírni ezt az
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állapotot, ellentmondásos. Ha azt állítjuk róla, hogy tulajdonság és jellemzô nélküli, akkor már meghatározott
tulajdonságot és jelleget adtunk neki: a tulajdonsága,
a jellemzôje az, hogy tulajdonság és jellemzô nélküli.
Lehet, hogy hallgatnunk kellene róla, mint ahogyan
azt Buddha tette. Ha ellenkezô irányba indulunk el,
és azt állítjuk, hogy „A tulajdonságú...” akkor mindjárt
pontosítanunk is kell, hogy „nem A tulajdonságú...” is.
De ha azt állítjuk, hogy nem A tulajdonságú, akkor rá
vagyunk kényszerülve, hogy kijelentsük: nem nem A
tulajdonságú. Dionüsziosz a „Misztikus teológia” címû
könyvében írja:
„Nem tudjuk használni, nem tudjuk megerõsíteni, és nem
tudjuk tagadni sem a jellemzôit.”
Anthony De Mello egyik kis története ugyanezt
szemlélteti:
„A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán, amely így hangzott: ‘Akik tudják, nem mondják;
akik mondják, nem tudják’. Amikor a Mester belépett,
megkérdezte, pontosan mit jelentenek e szavak. Azt
kérdezte tõlük:
– Melyiktek ismeri a rózsa illatát?
Mindegyikük ismerte. Erre azt mondta a Mester:
– Most foglaljátok szavakba!
Mindegyikük hallgatott.”
A Tiszta Tudat fogalma éppen fogalmaink korlátozottsága miatt annyira ellentmondásos, hogy egyes
filozófusokmégalétezésétiselvetették.Egyesekolyan
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messzire mentek, hogy azt állították: ebben az állapotban
az ember hajlamos butaságokat beszélni. Tény, hogy a
Tiszta Tudat leírása nem ellentmondásoktól mentes, ám
ez nem csökkenti ennek az állapotnak az értékét. Csak
nyelvünk, beszédünk korlátozottságát mutatja, hogy a
tudatot kizárólag a racionális oldaláról tanulmányozzuk.
Ezért nem meglepô az, hogy az igazságot keresôk – mivel
kizárólag a logikus érvekre és a beszédre támaszkodtak –
nehezen tudják megérteni a tapasztalatokat. Ha viszont
azt állítjuk, hogy ez a tapasztalat nem is létezik, akkor
ahhoz a szeme fényét veszített emberhez leszünk hasonlóak, aki saját fogyatékosságából kifolyólag tagadja a fény
létezését. A többi vak ember számára nagyon logikusak
az érvei, sôt dicséretre méltóak, ám a látók számára nem
többek üres szavaknál és alaptalan érveknél.
A TISZTA ÖNVALÓ
A Transzcendentális Tudat valójában nem más, mint
a tiszta Önvaló, legmélyebb és legvalóságosabb önmagunk, valódi „Self”-ünk, az Upanisadok sokat emlegetett
Átmanja. Ebbõl persze nem következik feltétlenül az,
hogyaz„én”másmeghatározásaitévesek.Sokfilozófi
ai, pszichológiai és szociológiai jellemzôje van az egyéni
identitásnak, de a tiszta Önvaló különbözik ezektôl.
A pszichológusok nagyon sok mindent értenek az
énrõl, a self-rõl vagy az egóról beszélve: az önmagunkról
alkotott képet, amelyet esetleg másokra is ráerõltetünk;
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azt a képet, amelyet szeretnénk, hogy mások gondoljanak
rólunk; egyéniségünket; vagy elképzeléseink, észleleteink és értékeink összességet. Ezek mind az individuum,
az egyén jellemzôi; nem ezek alkotják a tiszta Önvalót,
amely jellemzô nélküli. Ugyanez a helyzet a „self” szociológiai felfogásával is. Egyes szociológusok azt tartják,
hogy énünket a társadalom és a környezet alakítja ki és
határozza meg. Ez igaz is individuális énünkre, amely
azonban különbözik a tiszta Önvalótól, attól, amely az
összes tapasztalat alapja. A tiszta Önvaló a társadalmikörnyezeti hatások által formált személyes énnek is az
alapját képezi.
Minden embernek van valamilyen önmagáról alkotott elképzelése. Az emberek önmagukról beszélnek, ám
közben a testüket, az elméjüket, sajátos tapasztalataikat
vagy az egójukat írják le. Mindezek csupán a tapasztalat
tárgyai. Az „én vagyok” gondolata nem azonos a tiszta
Önvalóval, nem az az „én”, amelyik gondolkodik, s amely
az összes tapasztalat hordozója. A tiszta Önvalót a tudat
ragyogásaként képzelhetjük el, amely saját fényét árasztja,
és a környezetünkben lévô tárgyakat is ezáltal érzékeljük.
Ha a tiszta Önvalót keressük, az olyan, mintha fáklyával
keresnénk a fény forrását. Csak a világosság hatására láthatóvá vált tárgyakat fogjuk észrevenni. Ez volt az oka
annak, hogy az olyan bölcselõk is, mint például David
Hume, hiába vizsgálódtak, nem lelték meg az Önvalót.
„Állandóan valamilyen különös percepcióim vannak: a
meleg és a hideg váltakozásai, a fény és az árnyék, a szeretet
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és a gyûlölet, a fájdalom váltakozásai... de soha nem tudom
rajtakapni magam azon, hogy nem érzékelek semmit; nem
vagyok képes az érzékelés tárgyán kívül mást megfigyelni.”
Tévedés azonban arra következtetni, hogy az Önvaló
nem létezik. Már maga a tény, hogy tudatosak vagyunk,
azt mutatja, létezik valaki, aki tudatos. Az, hogy a fény
visszaverôdik a tárgyakról, nem csak a tárgyak, hanem
a fényforrás létezésére is utal. A tiszta Önvaló felismerése egyetlen módon történhet, úgy, hogy módszeresen
csökkentjük az érzékszervi tapasztalatokat. Pontosan ez
történik a Transzcendentális Meditációban: egészen addig csökkentjük a mentális aktivitást, míg el nem érjük a
Transzcendentális Tudatot. Ezt az állapotot nem úgy éljük
át, hogy én ez vagyok vagy az vagyok, még csak úgy sem,
hogy én vagyok. A tiszta Önvaló az individuális tudat
határain kívül esik, éppen ezért ebben az állapotban az
individualitás nem létezik. Ha mégis valamilyen identitásérzet jelenik meg, akkor ez az egyetemesség érzete:
az összes teremtett dologgal való egység megtapasztalása.
Az egyik ént a másiktól elválasztó határok ebben az állapotban elolvadnak, és az elhatárolás többé már nem
lehetséges. Elkezdjük tapasztalni azt, hogy „minden
egy és ugyanaz”, és azt, hogy a tiszta Önvaló nem más,
mint az egyetemes Való, amely mindörökké a maga
teljességében tündököl, és az idegrendszer különbözô
állapotain át individuális tudatformát ölt, és individuális valóként jelenik meg.
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AZ ABSZOLÚTRÓL
A keleti és a nyugati hagyományok legtöbb követõjéhez
hasonlóan Maharishi is azt tanítja, hogy az elmének, és
egyben minden létezô dolognak az Abszolút alkotja az
alapját. Ezt az abszolút mezôt Maharishi Tiszta Kreatív
Intelligenciának nevezi. A harmadik fejezetben láthattuk, hogy minden gondolat önmagában hordozza az
alkotóképességet (kreativitást) és az intelligenciát, ezért
a gondolatok forrása nem más, mint a Tiszta Kreatív
Intelligencia birodalma. Maharishi azt mondja, hogy
ez alkotja minden létezô alapját. Egy tárgy – az is, ami
a jelen pillanatban tapasztalatunk tárgyát képezi – nem
lehet állandó, hanem örökös változásra van ítélve. A régi mindig széthullik, és helyette új formák jönnek létre.
Ezt az örökös aktivitást, ezt a nem véletlenszerû, hanem
éppenséggel tökéletes rendben történõ változást Maharishi teremtô erônek, kreativitásnak nevezi.
A testben a kémiai változások egy bizonyos rendet
igyekeznek fenntartani. A tárgyak matematikailag jól
meghatározott törvényszerûségek keretein belül mozognak. A tanulást pedig olyan próbálkozásnak tekinthetjük,
amely által a rendet szeretnénk megtalálni az örökös
változás közepette. Azt a rendet, mely az összes változás
alapjában megtalálható, Maharishi intelligenciának nevezi. Ha a relatív világban minden önmagában hordozza
a kreativitást és az intelligenciát, akkor az Abszolút,
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melybôl mindez kialakul, a Tiszta Kreatív Intelligencia
területe. Ezért beszél Maharishi a létezés két arculatáról.
Az Abszolútról, vagy a Tiszta Kreatív Intelligencia nem
megnyilvánult területérôl, és annak relatív területérôl,
melynek létezése megnyilvánult és számunkra nyilvánvaló. E relatív világról tapasztalunk meg folyamatosan
újabb és újabb részleteket.
Az Abszolúthoz nem tudunk eljutni sem az érzékszervek, sem a tudomány segítségével, mert ezek az
eseményeket,vagyisarelatívvilágváltozásaitfigyelik.
Az Abszolút viszont változatlan. Ezért létezését sem bizonyítani, sem tagadni nem lehet. A relatív világ tanulmányozására kidolgozott eljárások itt nem használhatók.
Amit felfedezhetünk, amit megérthetünk, az már mind az
Abszolút egy formája. Hasonló a helyzet a fénnyel: soha
nem láthatjuk a tiszta fényt. Ha bármikor fényt látunk,
az már a fény egy meghatározott formája. A fénynek azt
a formáját látjuk, amelyet éppen magára öltött. A tiszta
fény színtelen, alaktalan, lényegében hozzáférhetetlen.
Aztazelméletet,hogymindenáltalunkmegfigyeltjelenség
relatív, és hogy nem létezik semmi Abszolút, amit meg
tudnánk mérni vagy körül tudnánk határolni, Einstein a
relativitás elméletében állította fel. Ebben az elméletben
sem az idô, sem a tér nem Abszolút. Amit jelenleg mint
idôt és teret tapasztalunk, csak akkor lesz egyenlô más
valaki idô- és térérzékelésével, ha én is, és ô is egyenlô
sebességgel mozgunk. Nincs abszolút idô, sem abszolút
tér, csak a téridô folytonossága van. Mi ezt relatív idôként
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és térként érzékeljük. Az ismert egyenletbôl (E=mc²)
tudjuk, hogy az energiát és az anyagot felcserélhetjük
egymással. Hasonló a helyzet az idô és a tér esetében is:
ezek sem abszolútak.
A Mindenség egységes alapját az anyag finomabb
szerkezeteinek tanulmányozása segít meglelni. A mindennapi megfigyeléseken túllépve a mikroszkopikus
szintekre érünk, majd a molekuláris szintekre, majd
tovább, az atomi és a szubatomi részecskék szintjére.
Ahogyazanyagfinomabbszintjeifeléhaladunk,azzala
tendenciával találkozunk, hogy a különbözôségek egyre
inkább eggyé lesznek. A környezetünkben található
végtelen nagy számú tárgy néhány millió különféle molekula összetett kombinációjából épül fel. A molekulákat
körülbelül százféle atom alkotja, az atomokat pedig néhány
tucat szubatomi részecske. Láthatjuk, hogy a különbözô
dolgok mélyében az egység lakozik.
A szubatomi részecskék természetét vizsgálva, lassan
a részecske fogalma is eltûnik. A kemény, szilárd tárgyak
végtelen sok hullámra bontódnak fel, melyek az idôn és
téren át kiterjedve a Lét tendenciáját jelenítik meg. Az
elkülönült részecske minden jelentését elveszti. Ezen a
szintencsakamegfigyelôésamegfigyeltközöttiviszony
létezik, majd az „én” és a „világ” közötti különbség is
elhalványodik, és minél mélyebbre hatolunk az anyagi
szerkezetekbe, annál inkább az oszthatatlan egységet
találjuk.
Néhány bölcseleti felfogásban, fôleg az indiai filo
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zófiákban vannak olyan feltételezések, hogy az egész
körülöttünk lévô világ nem valós, hanem illuzórikus,
mert csak az alap marad mindig ugyanaz. A teremtett
világegyetem ilyen értelmezése valójában téves, mert
itt nem vagy ilyen vagy olyan állapotról van szó. Ha az
Abszolút valós, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a relatív nem valós, és ez fordítva is igaz. Mindkét világ: az
Abszolút és a relatív egyaránt valós.
Ez a könyv bizonyos szinten valóban könyv, egy másik
szinten viszont a fa szöveteinek halmaza, egy harmadik
szintenpedigmolekulákösszessége,majdalegfinomabb
szinten is túl ez a könyv nem más, mint a Tiszta Kreatív
Intelligencia. Ezek az egymástól különbözô nézôpontok
mind valósak, és nem zárják ki egymást, csupán a valóság
különbözô nézôpontjai. Még ha az Abszolútot nem is tudjuk úgy – az érzékszervek segítségével – megtapasztalni,
mint ahogy bármi mást meg tudunk tapasztalni, az ember
mégis felismerheti az Abszolútot a Transzcendentális
Tudatállapot megtapasztalásával.
Ezt a TM-ben a tudat határainak a kitágításával érjük
el. A tudat egészen addig tágul, amíg meg nem tapasztaljuk a tiszta Létet. Azt a Létet, amely túl van az összes ôt
jellemezni próbáló, sokféle formájú kifejezésen. A tiszta
Önvaló, melyet a meditációban tapasztalunk, nemcsak
az elme alapja, hanem az univerzális Önvaló is, a világegyetemben minden létezô alapja.
Ez az Upanisadok központi témája: „Ami bennünk van,
az kívül is létezik; ami kívül van, az bennünk is létezik.”

141

transzcendentalis-meditacio.hu
Az Evangéliumban ezt találjuk: „A Mennyek országa
bennetek lakozik.”
Plótinosz pedig így fogalmaz: „Minden élôlény magában
hordozza az egész teremtett világegyetemet. Ezért minden mindenhol megtalálható. Mindenki minden, és minden mindenki. Az ember ma megszûnt minden lenni. Ám ha megszûnik
egyénnek lenni, ismét felemelkedik, és ismét áthatja az egész
világegyetemet.”
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9. AZ ÖTÖDIK TUDATÁLLAPOT:
A KOZMIKUS TUDAT
A negyedik tudatállapot a TM gyakorlása közben
megtapasztalt Transzcendentális Tudat. Ez a legmélyebb
tudatállapot, amelyet elérhetünk. A Transzcendentális
Tudat rendszeres érintésével még magasabb tudatállapotok kialakulását alapozzuk meg. Azért használjuk a
„magasabb” jelzôt, hogy a mindennap tapasztalt tudatállapotokat: az ébrenléti állapotot, az álom és a mélyalvás
állapotát elkülönítsük a „rendkívüli” tudatállapotoktól.
A továbbiakban e három tudatállapotot egyszerû vagy
megszokott tudatállapotnak nevezzük. A Transzcendentális Tudat vagy a Tiszta Tudat nem tartozik sem az
egyszerû, sem a magasabb tudatállapotok közé. Teljesen
különálló kategóriát alkot.
A magasabb tudatállapotok az ötödik tudatállapotnál, a
Kozmikus Tudatnál kezdôdnek. Az ötödik tudatállapotban az elme változatlan alapjának a tapasztalása mellett
a változó felszíni szinteket is átéljük. Ez az elme tudatos
kapacitásának a teljes kifejlôdését jelenti. A gondolkodás
ebben az állapotban a mentális aktivitás minden szintjét
átfogja, ezért nevezi Maharishi ezt a tudatot Kozmikus
Tudatnak.
A Kozmikus Tudatot a Transzcendentális Tudat
és az egyszerû tudatállapotok egyikének egyidejû je-
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lenléte alkotja. Ez az állapot lényegesen különbözik
az eddigiektôl. A Kozmikus Tudat jellemzôje, hogy
a Tiszta Tudat nem csak a mély meditációban jelenik meg, hanem a nap 24 órájában fennmarad, még a
legmélyebb alvás állapotában sem vész el. Ám ez nem
jelenti azt, hogy az elmében valamilyen plusz mentális aktivitás jelentkezik. Az ébrenlét, az álmodás és a
mélyalvás tudatállapotai ugyanolyan természetesen
folytatódnak tovább, a változás csupán az, hogy a három
egyszerû tudatállapot mellett megjelent a változatlan,
tiszta Önvaló is. Az ötödik tudatállapotban tehát még
a legerõteljesebb aktivitás közepette sem veszítjük el
az Önvalót. Ennek az értékét a következô fejezetekben tárgyaljuk, most elôször vizsgáljuk meg azt, hogy
hogyan fejlõdik ki ez az állapot.
A KOZMIKUS TUDAT KIFEJLÔDÉSE
Maharishi hangsúlyozza, hogy minden tudatállapotváltozás egy fiziológiai állapotváltozást hoz létre a
testben. (Ez fordítva is igaz: ha mélyreható fiziológiai
változást hozunk létre a testben vagy magában az agyban,
akkor ez tartós tudatállapot-változáshoz vezet.) Ha a testben nem alakul ki változás, akkor a tapasztalt elmebeli
változások nem többek, mint hangulatkeltések az éber
tudatállapotban.
Az ötödik tudatállapot kifejlôdését két szemszögbõl
elemezhetjük:
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1. A testben végbemenô változásokat (a stresszek
feloldódását)figyelve.
2. Az elmében lezajló változásokat vizsgálva (hogyan
nyilvánul meg tudatunkban a Tiszta Tudat).
A KOZMIKUS TUDAT KIFEJLÕDÉSE
– AZ IDEGRENDSZER TISZTULÁSÁNAK
SZEMSZÖGÉBÕL
Említettük már, hogy általában csak elménk felszíni tevékenységeinek vagyunk a tudatában. Az idegrendszerünkben felhalmozódott stresszek azok, amik
korlátoznak bennünket abban, hogy megtapasztaljuk
agondolatokfinomabbszintjeitéslegvégülaTiszta
Tudatot. Az ötödik tudatállapotot akkor érjük el, ha
az összes felhalmozódott stressz eltávozott a szervezetünkbôl. Mivel a Tiszta Tudatnak ebben az állapotban
folyamatosan jelen kell lennie, ezért nekünk is tartósan stresszmentesnek kell lennünk. Egy-egy múlandó
„villanást” idônként átélhetünk a stressz ideiglenes
eltávolításával, de ötödik tudatállapot, amelyben tartósan van jelen a Tiszta Tudat, egészen más. Ebben az
állapotban az idegrendszer teljes mértékben megszabadult a stresszektôl, és megszerezte azt a képességet is,
hogy megakadályozza a további stresszfelhalmozódást.
Azt gondolhatnánk, hogy a Kozmikus Tudatot akkor
érjük el a leggyorsabban, ha megállás nélkül, reggeltôlestig, nap mint nap csak a TM-et gyakoroljuk, és ezt
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egészen addig folytatjuk, míg az összes stressz fel nem
szabadul. Lehet, hogy ilyen módon ideiglenesen eltávolítjuk a testünkbôl a stresszeket, de a test továbbra sem
tudná elviselni a megterhelést, és egy erôsebb érzékszervi
inger hatására máris elindulna a stresszfelhalmozódás. A
Tiszta Tudat elhomályosodna, és rövidesen ismét a megszokott ébrenléti tudatállapotban találnánk magunkat.
Az ötödik tudatállapot a meditáció és az aktivitás lépéseinek
folyamatos váltakoztatásával fejlõdik ki. A meditáció és az
aktivitás egyformán fontos. Ahhoz, hogy a test fokozatosan megszokja új mûködési formáját, a stresszek feloldódása után a testet hozzá kell szoktatni az aktivitáshoz.
Az aktivitás elôsegíti, hogy a test felépüljön, hogy ismét
a normális állapotába kerüljön, és hogy kiküszöbölje a
stressz következtében elszenvedett rendellenességeket.
A Kozmikus Tudatot az idegrendszer megfelelô aktivitásának és megfelelô pihenésének a rendszeres váltakozása hozza
létre. Ez az állapot csak akkor valósul meg, ha az idegrendszer teljesen megszabadult a felhalmozódott stresszcsomóktól,
és ellenállóvá vált a további stresszfelhalmozódással szemben.
Noha az emberek ebben az állapotban jóval ellenállóbbak a stresszekkel szemben, ez nem jelenti azt, hogy
kevésbé vannak tudatában a körülöttük történô dolgoknak. Éppen ellenkezõleg, még tudatosabbak mindenrôl,
csakhogy az intenzív ingerek nem hagynak maradandó
nyomot az idegrendszerükben. Maharishi ezt a kôbe vésett vonallal és a vízbe húzott vonallal hasonlítja össze.
A kôben tartósan megmarad a vonal, és nehéz eltávolí-
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tani vagy kitörölni onnan, viszont a vízbe húzott vonal
– bár ugyanolyan, mint amilyet a kôbe véstünk – nem
marad meg tartósan. A Kozmikus Tudatban lévô embernél egyetlen élmény sem hagy stresszlenyomatot az
idegrendszerben, semmilyen élmény nem okoz kárt.
Tökéletesen tudatosak vagyunk, de nem marad „vonal”
az idegrendszerünkben. Nagyon fontos, hogy megértsük,
hogy az ember ebben az állapotban nem törékeny, és nem
is túlérzékeny, nem kell állandóan távol tartania magát
az élet összes izgalmától. Sõt, ez teszi lehetõvé az élet
igazi élvezetét: anélkül élvezhetjük a világ szépségeit, hogy
ez maradandó károsodást okozna bennünk. Ez a mindent
átható, összeszedett állapot még az összes kellemetlenség
közepette is megmarad. Semmi sem képes a Tiszta Tudat
élményét elhomályosítani. Arra a kérdésre, hogy miként
bizonyosodhatunk meg a Kozmikus Tudat jelenlétérôl,
Maharishi ezt válaszolta: „Hogyha Manhattan közepén
sem veszítjük el az Önvalót.”
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A KOZMIKUS TUDAT KIFEJLÕDÉSE
– A TISZTA TUDAT
MEGNYILVÁNULÁSÁNAK SZEMSZÖGÉBÕL
Amikor a mély meditációból visszatérünk a felszíni
mentális aktivitás szintjeire, gyakran észrevehetjük, hogy
a transzcendentális állapot tulajdonságai kis részben fennmaradnak – kihozzuk azokat a tudatos elme szintjére. Ezt
az egységet a teljesség és a stabilitás érzeteként éljük meg:
mélyen bennünk él a határtalan csendrôl való tudatosság.
Ezek az élmények kezdetben csak a mély meditációban
jelentkeznek, és a felszínre kerüléskor elhalványulnak.
A gyakorlás elõrehaladtával azonban változik az idegrendszer, és a meditáció befejeztével nem homályosodik
el annak hatása: egy ideig még fennmarad, csak az intenzívebb aktivitás képes elhalványítani.
Mindezek alapján azt is gondolhatnánk, hogy kerülnünk
kell az aktivitást, és ha mégis valamit cselekszünk, akkor közömbösen kellene viszonyulnunk hozzá, annak érdekében,
hogy a Tiszta Tudat mind tovább fennmaradhasson a
tudatos elme szintjén. Ám fölöttéb helytelen lenne, ha
így tennénk. Maharishi nem gyõzi hangsúlyozni, hogy az
idegrendszer tökéletesen kifejlôdhet, és természeténél fogva
képes fenntartani a Tiszta Tudatot még a legdinamikusabb
aktivitás közepette is. Sõt, tudatunk csak akkor fejlôdik ki
teljesen, ha megengedjük, hogy az aktivitás elhomályosítsa
az idôrôl-idôre megtapasztalt Tiszta Tudatosságot.
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Ezeket a fejlôdési lépéseket Maharishi gyakran ahhoz
a módhoz hasonlítja, ahogy Indiában a vásznakat festik.
A vászon befestéséhez két lépésre van szükség. Elôször
is be kell meríteni a festékbe, majd ki kell tenni a napra.
Miután a nap tüze valamelyest kifakította a vászon színét,
ismét belemerítik a vásznat a festékbe, majd újra kiteszik
a napra. A vásznon mindig egy árnyalattal több marad a
színbôl, és eljön az idô, mikor a legerõsebben tûzô nap
sem lesz képes kiszívni a vászon színét.
A TM-ben hasonlóan tekintünk az aktivitás és a pihenés váltakozására. A TM gyakorlásakor tudatunkat
„bemerítjük” a Tiszta Tudatba, és az elme „beszínezôdik”
ennek tulajdonságaival. A gyakorlás után „az aktivitás
tüze” fokozatosan kifakítja elménkbôl a Tiszta Tudat minôségeit. A folyamatot rendszeresen meg kell ismételni,
egészen addig, míg az elme tartósan be nem színezôdik a
Tiszta Tudattal, melyet még a legerôsebb élmény sem lesz
képes elhomályosítani. Fontos, hogy pusztán a vászon bemerítésévelmégnemsokatérünkel.Haafigyelemünket
„bemerítjük” a Tiszta Tudatba, és ott önmagára hagyjuk,
akkor ez a transzcendálás nem sokat ér. A tudat fejlõdése
két lépésen keresztül történik. Az egyik lépés a transzcendálás, a másik az aktivitás. A pihenés és az aktivitás úgy
kell, hogy váltakozzon életünkben, mint ahogy az éjszaka
és a nappal, a tél és a nyár váltakozik. Egymásra következve
viszik elõre az életet a fejlõdés útján.
A Kozmikus Tudat kifejlôdését egy másik hasonlaton
keresztül is megérthetjük. A kristály gyakran úgy fény-

149

transzcendentalis-meditacio.hu
lik, mintha ô maga lenne a fény forrása. Hogy mennyire
szépen csillog, az a tisztaságától függ. Ha a szerkezete nem
tökéletes, akkor a fénye zavaros, és nem szépen ragyog.
Hasonló a helyzet az emberi idegrendszerrel is: belülrôl
világíthat, de ha a szerkezetében hibák, stresszek vannak,
akkor az egyén zavarossá és tompává válik, nem képes
a Tiszta Tudatot fenntartani. A TM-et az idegrendszer
fényesítéséhez hasonlíthatjuk, amit annak érdekében
teszünk, hogy a Tiszta Tudat a maga teljességében sugározhasson. Miután az összes stressz eltávozott, idegrendszerünk teljes ragyogásában mutatkozik meg.
A MUNKA FONTOSSÁGA
Amunkafogalmánazösszesaktivitás,mindafizikai,
mind a szellemi tevékenység egyaránt értendô. Aktivitásnak tekinthetünk minden olyan tevékenységet, melynek
soránafigyelemkifelé,azérzékszervekfeléfordul,ésnem
befelé,agondolkodásmindfinomabbszintjeifelé.Ezazt
jelenti, hogy minden aktivitásnak tekinthetô, ami nem
meditáció. Amikor Maharishi azt mondja, hogy a fejlôdés útja a meditáció és a tevékenység lépésein keresztül
történik, akkor azt emeli ki, hogy sokkal fontosabb az,
hogy az ember a saját munkájával foglalkozzon, mint
hogy a meditáció utáni boldogságban „próbálja” magát
ringatni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a TM
gyakorlása után a házunk körül kellene szaladgálni vagy
száz fekvôtámaszt kellene lenyomni, hanem azt, hogy
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kövessük normális, mindennapos programunkat. Fontos
megjegyezni, hogy ha munkánkat végezzük, legyen az
bármi, azt teljes szívvel-lélekkel tegyük, ne pedig érdektelenül. Csak ilyen módon tudjuk a TM hatását beleszôni
mindennapi életünkbe.
A TM gyakorlása akkor válik a leginkább hasznunkra,
ha addigi életünket nem változtatjuk meg lényegesen. Ha
a meditáció után egy ideig még megmaradó békességet
tudatosan próbáljuk meg fenntartani, az csak fékezi a
Kozmikus Tudat kifejlôdését. Egy érzés, egy látszat vagy
bármi, amit megpróbálunk egy adott pillanatban tudatosan fenntartani, biztosan nem a Tiszta Tudat. Ezzel csupán
a Tiszta Tudat megérintésének a hatását próbálgatjuk
az elme felszínén felidézni. A Tiszta Tudat önmagában
tiszta és változatlan maradt. Akik mégis megpróbálják
fenntartani, és igyekeznek közömbösen viselkedni a munkájuk iránt, azok az élet minden területén csak vesztenek.
Elôször is, ôk csak az Önvaló vélt érzetét vagy látszatát
tartják fenn. Másodszor, akadályozzák az élet természetes fejlõdését, harmadszor pedig: a közömbösen végzett
munka messze nem olyan hatékony, mint az odaadóan,
szívvel-lélekkel végzett tevékenység. Ahelyett, hogy fejlôdnének, lefelé csúsznak a fejlõdés létráján.
A munka, az aktivitás nemcsak a magasabb tudatállapotok
eléréséhez szükséges. A tevékeny élet a magasabb tudatállapotokban élô emberek fontos jellemzôje, amit számtalan
megvilágosodott ember – köztük Maharishi – példája is
bizonyít. Egy zen aforizma szépen összefoglalja ennek lé-
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nyegét: „A megvilágosodás elôtt vágd a fát és hordd a vizet!
A megvilágosodás után vágd a fát és hordd a vizet!”
A ZSENGE HAJNAL
Az ötödik tudatállapot kialakulása felettébb természetes és kellemes módon történik. Nagyon ritka az az eset,
hogy valaki egyszercsak megvilágosodottan ébred fel.
Általában az történik, hogy az idegrendszer mind gyakrabban és egyre teljesebb mértékben lesz képes fenntartani
a Tiszta Tudatot. Ezek az idõszakok egyre hosszabbakká
válnak, és egészen addig hosszabbodnak, amíg életünk
tartós valóságává nem válnak. A Kozmikus Tudat hajnala
hasonlít az éjszaka és a nappal észrevétlen átmenetére. A
hajnal eljöttével, a fény erôssége fokozatosan több milliárdszorosára növekszik, de az átmenet olyan egyenletes,
olyan észrevétlen, hogy alig tudjuk megfigyelni. Nem
azt érzékeljük, hogy a fény egyre erôsebb, hanem hogy
jobban látjuk a környezetünket. A Kozmikus Tudat
esetében is hasonló a helyzet. Nem a Kozmikus Tudat
fokozatosmegnyilvánulásátérzékeljük,hanemafigyelem
és a gondolkodás tisztábbá válását vesszük észre. Az elsô
észrevételek általában a gondolkodás tisztaságával vagy
az észlelésnek világosabbá, az élet gazdagabbá válásával
kapcsolatosak. Hatékonyabban végezzük munkánkat, és
egyre jobban kezdjük élvezni az életet.
A fokozatos és egyenletes változást mindig nehezebb
észrevenni, mint a gyorsat és a váratlanul bekövetkezôt.
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Ezért van az, hogy egyes TM-gyakorlók észre sem veszik
magukon a változást, s barátaik, akik csak idôrôl-idôre
látjákôket,hívjákfelráafigyelmüket.
Fontos, hogy a változás könnyedén, gyengéden és tolakodás nélkül következzen be. A fény hirtelen felerôsödése
elvakíthatja a szemünket, nem tudnánk elviselni a gyors
átmenetet a sötétségbôl, a megszokott ébrenléti állapotból
a teljes világosságba, a Kozmikus Tudatba. Ha azonban
az idegrendszer számára adottak az ideális növekedési
feltételek, akkor ez harmonikusan beépül életünkbe, és
fejlôdésünk a lehetô legnagyobb sebességgel halad elõre.
Ha elôször hallunk a Kozmikus Tudatról, gyakran
azt gondoljuk, hogy ebben az állapotban valami „pluszt”
fogunk tapasztalni. Sokan úgy gondolják, hogy csodálatos
vízióik vagy lenyûgözô élményeik lesznek. Valójában a
Kozmikus Tudatban az ember egyszerûen csak azzá válik,
amilyennek valójában lennie kellene: saját Önvalójává.
Az ember megvalósítja önmagát. Anthony Campbell „A
hét tudatállapot” címû könyvében ezt írja:
„Nem arról van szó, hogy valamilyen szokatlan, különleges élményt élünk át, hanem az élet egyre normálisabbá és
normálisabbá kezd válni.”
Maharishi szerint az ötödik tudatállapot a normális
emberi tudatállapot. Vitathatatlan tény, hogy az emberek
többsége stressz alatt és bizonyos mentális tompaságban
él, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez az állapot
természetes vagy szükségszerû. Ha a testnek lehetôséget
adunk a stresszei eltávolítására, akkor saját magától meg-
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tisztul. Maharishi ezt érti az idegrendszer normálisabbá
válásán. Ebbõl a szemszögbõl tekintve, a test stresszmentes
állapota képezi az élet normális és természetes formáját.
Maharishi tanításának az a célja, hogy az ötödik tudatállapot minden ember számára elérhetô legyen, és hogy ez
legyen az élet normális, mindennapos állapota.

10. AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS
Az ötödik tudatállapotban a tiszta Önvaló tartósan
jelen van, ezért ezt az állapotot az önmegvalósítás állapotának is nevezik. A tiszta Önvaló megnyilvánulása nem
rekeszti ki a tudatból sem individuális valónkat, sem az
egót; ezek továbbra is jelen vannak, és hasonlóan mûködnek, mint azelôtt. A különbség csupán annyi, hogy
a különféle jelzõkkel behatárolható individualitáshoz a
jelzôk nélküli és határtalan Önvaló is csatlakozik, az a
tiszta Én, amely az összes individualitás alapja. Ebben
rejlik a Kozmikus Tudat hatalmas értéke.
A Kozmikus Tudat megvalósítása mélyreható és
tartós változásokat hoz létre bennünk. Az önmegvalósítás elôtt az egyéni identitás (önazonosság) a környezettel való kölcsönhatás eredményeként jön létre. Ez
a kölcsönhatás kicsit leegyszerûsítve nem más, mint
a cselekvés, a benyomások és a vágyak ciklusainak ismétlôdése. Minden érzékszervi tapasztalat valamilyen
benyomást kelt az agyban. A múltbeli és a pillanatnyi
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titást. A szervezet önmagát olyan félig autonóm lényként
ismeri, aki képes a környezetére hatni, ugyanakkor a
megváltozott környezet is folyamatosan visszahat rá. Az
így megszerzett identitásérzet biztosítja a szervezet számára azt, hogy élve maradhasson.
Ha a pszichológiai identitás és a személyes egzisztencia
forog kockán, akkor az emberek – mindenki, aki nincs a
tiszta Önvaló tudatában – ezekre a biológiai funkciókra támaszkodnak. E végtelen visszacsatolás nélkül többségünk
pszichikailag meghalna (megszûnne létezni), hasonlóan
ahhoz, ahogy a test is meghalna, ha megvonnánk tôle a
táplálékot vagy a levegôt.
Ha a környezetben létrejövô változások az eddig kialakult
identitásérzetünket veszélyeztetik, rákényszerülünk arra,
hogy ismételten igazoljuk, megerôsítsük azt. Ezt nagyon
sokféleképpen tehetjük. Átszûrhetjük a tapasztalatokat,
és csak annak adunk helyet, ami számunkra megfelelô;
elfojtjuk azokat az emlékeinket, amelyek veszélyeztetik az
identitásérzetünket; vagy pedig a vágyaink és az aktivitásunk
kontrollját erôsítjük. Mindezt csak azért tesszük, hogy identitásunkat megvédjük. Valószínûleg mindannyian voltunk
már abban a különös helyzetben, hogy kitartóan védtünk
egy álláspontot, de nem azért, mert annyira hittünk benne,
hanem mert az identitásérzetünk ezt követelte. Vagy ha negatív kritikát mondanak rólunk, akkor többségünk általában
megsértõdik, ahelyett, hogy megkeresné a kritika okát. Mert
mi szokott történni? A legtöbb esetben a megsértett ego ismét
egésszé szeretne formálódni, hogy újra erôsnek érezhesse
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magát. Ezt a kritika elvetésével és önmagunk igazolásával
érhetjük el, így védjük meg identitásérzetünket. Esetleg úgy
is viselkedhetünk, mintha nem is hallottuk volna a kritikát.
Az ilyen viselkedés következménye az, hogy hatalmas
mennyiségû pszichikai energiát használunk el olyan cselekedetekre, amelyek nemhogy teljességgel szükségtelenek, hanem károsak is ránk és a környezetünkre nézve.
A stabil identitás utáni vágy önmagában nem elítélendô
dolog. Ez az egyik alapvetô emberi késztetés. Az elôbbiekben már leszögeztük, hogy az Önvaló élménye határtalan
boldogság formájában jelentkezik, a stabil identitás pedig
ugyanennek az állapotnak egy másik minôsége. Ismerjük
márelménkalaptulajdonságát:afigyelemerôfeszítésnélkül vándorol a kisebb örömöt adó dolgokról a nagyobb
boldogságot nyújtó dolgokra. Ha az ember nincs tudatában
Önvalójának, akkor a külvilágban próbálja megtalálni a
stabil identitását, ott, ahol csak a változás biztos. Az így
kialakult identitás arra van ítélve, hogy a világ örökös
csapongásaitól függôen maga is változzék. Ezért van
szükség ebben az állapotban az örökös bizonyítgatásra.
Ha viszont valaki a Kozmikus Tudat irányába fejlõdik,
és fokozatosan Önvalójának tudatára ébred, akkor sokkal
kevesebb energiát és igyekezetet emészt fel identitásérzetének megôrzésére. A Kozmikus Tudatban élõ ember
tudja, hogy az Önvaló az élet maradandó jellemzôje. A
végsô stabilitás síkján alapozta meg tudatát, és a külvilágban végbemenô dolgok nem képesek megingatni ôt.
Többé nem a cselekvés – benyomások – vágyak ciklusain
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keresztül biztosítja identitásérzetét. Számára a cselekvés
már nem az ego követelménye, hanem valóban a helyzet
szükségletébôl fakad. Ezt azonban egy késôbbi fejezetben
tárgyaljuk részletesen.
FELSZABADULÁS A KÖTÖTTSÉGEK ALÓL
Maharishi hangsúlyozza, hogy az önmagát magvalósított,
megvilágosodott ember felszabadul a cselekvés – benyomások – vágyak ciklusainak rabsága alól. Ám nem kell félbeszakítani vagy megsemmisíteni ezeket a ciklusokat. Az
önmegvalósított ember továbbra is hasonlóan cselekszik,
mint azelôtt, és tevékenységének eredményei továbbra is
ugyanúgy hatnak rá és környezetére. A különbség az, hogy
a megvilágosodott ember identitásérzete az Önvalóból merül fel, és önazonosságát már nem veszélyeztetik a külvilág
változásai. Mint anyagi szervezetre, továbbra is hatnak rá
afizikaitörvények,éppenúgy,mintmindenreavilágon.
Gyakran okoz problemát az a kérdés, hogy mennyire
is szabad az akaratunk, és mennyire determinált, elôre
meghatározott egy eseménysor. Ha anyagi szempontbólfigyeljük világegyetemünket,úgy találjuk,hogyaz
összes esemény a fizika elôre meghatározott törvényei
szerint zajlik. Úgy látszik, hogy mindennek pont úgy
kell történnie, ahogyan történik. Ha viszont a szubjektumoldalárólfigyeljükavilágot,akkorazttapasztaljuk,
hogy képesek vagyunk a lehetôségek közül választani. Ez
a két állítás egymással teljesen ellentétes, és ezért sokan
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olyan következtetéseket vonnak le, hogy a Tiszta Tudat
tapasztalataillúzió,hogyafizikaivilágnemisteljesen
determinált vagy hogy az elme mégis képes ellenállni a
fizikatörvényeinek.
Ezt a kizárólagosságra törekvõ vagy-vagy álláspontot
nem fogadhatjuk el. Könnyen lehet, hogy a valóságot
meghatározni próbáló eleve elrendelést hangoztató,
illetve az ezt tagadó elméletek csak különbözô nézôpontjai ugyanannak a világnak, s csak az én különbözô
felfogásából adódnak. Az elsõ csoport az ént tárgyként
tekinti, míg a másik alanyként kezeli. Ez a két nézôpont
alapvetôen ellentmondásos. Ebbôl adódóan a levont
következtetések is teljesen ellentétesek egymással.
Ilyenellentmondásosesetettalálhatunkakvantumfizi
kában is. A fénnyel kapcsolatos kutatások megállapították,
hogy a fény hullámtulajdonságokkal rendelkezik. Egy másik szempontból végzett kutatás viszont úgy találta, hogy a
fény részecskeként viselkedik. Ez az ellentmondásos viselkedésrengetegproblémátokozottafizikusoknak,egészen
addíg, míg Niels Bohr nem ajánlotta, hogy a fényt tekintsék
kettôs tulajdonságúnak, egyszerre részecskének és hullámnak.Végtéreisazeredményamegfigyelésiszemponttól
függ. Az, hogy a mindenségben történõ változásokat elôre
meghatározottnak vagy pedig az emberi szabad akarat által
megváltoztathatónak gondoljuk, csak a mi nézôpontunktólfügg.Kívülrôlfigyelveazemberiéletugyanúgyelôre
meghatározott (determinált), mint az egész világegyetem,
ugyanakkor belülrõl szabad akarattal rendelkezõnek tud-
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juk önmagunkat. Felvetôdik a kérdés, hogy a kettõ közül
melyik az igazság, vagy ha mindkettô igaz, akkor hogyan
tudnánk ezt a két világnézetet egységessé tenni. Az ilyen
próbálkozások következménye mindig az lett, hogy az egyik
világnézet nyelvezetét a másik „koordináta-rendszerébe”
illesztették bele. Sajnos a szabad akarat csak a szubjektív
tapasztalatokkal kapcsolható össze, és nem alkalmazható
a materiális világra, amelyben teljesen ellentmondásos.
Az elôre meghatározottság (determináció) a materiális
világ törvényeinek a megismerésébôl született, és nem
alkalmazható a szubjektív tapasztalatok kommentálására.
Mindkét világnézet helyes, de csak a saját keretei között.
Míg az ember nem éri el az önmegvalósítás állapotát,
addig létezése csak individuális énjére korlátozódik,
amely egy idôben két ellentmondásos feladat teljesítésére kényszerül. Elõször is fenn kell tartania az egyéni
identitás és a személyes szabadság érzetét; másodszor
pedig, mivel ez az én a környezet kölcsönhatásának
eredményeként alakult ki, követnie kell a környezet
változását is, amely természeténél fogva determinált. Az
ember rákényszerül, hogy ezt a két teljesen ellentétes
területet egyetlen koordináta-rendszerbe préselje bele.
Elkerülhetetlen így a zavar és az ellentmondásosság. Az
Önmegvalósított ember tudata viszont teljesen kifejlôdött. Ez azt jelenti, hogy az elméje annyira kitágult,
hogy nemcsak az individuális ént öleli fel, hanem a
tiszta, határtalan Önvalót is. Az individuális én mindig korlátozott minden aktivitásával együtt, beleértve
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a gondolkodást is, s a továbbiakban is a determinációs
törvények világában marad. A tiszta Önvaló eközben
teljesen szabad. Ezzel megoldódik az ellentmondás,
pontosabban önmagától eltûnik.
A megvilágosodott ember nem a vágyak – benyomások
– cselekvés determinált ciklusaitól, hanem ezek pszichikai rabságától szabadul meg. „Nem a cselekvés és annak
gyümölcsei kötik meg az embert, hanem az, hogy képtelen
megôrizni a szabadságát. Emiatt válik a ciklus rabjává” –
mondja Maharishi.
Sajnos ezt gyakran nem így értelmezték, és a kötôdöttség
alól való felszabadulást a cselekvés – benyomások – vágyak
ciklusának megállításával, vagy annak megszakításával
szerették volna elérni. Erre a legkülönbözôbb technikákat találták ki. Egyesek azt gondolták, hogy a ciklus oka
a cselekvés, s ezért megpróbáltak cselekedeteiken úrrá
lenni. Hol nem csináltak semmit, hol pedig belevetették magukat a cselekvésbe, és eközben reménykedtek,
hogy egyre kevésbé fognak majd a világhoz kötôdni.
Mások viszont úgy gondolták, hogy a kötöttségekért a
tapasztalatok, a benyomások a felelôsek, és a világtól való
visszavonulást és az érzékszervek kontrollját hirdették.
Tették mindezt azért, hogy az emberek „kísértésbe ne
eshessenek”. Egy harmadik álláspont az volt, hogy a
kötöttségek és a szenvedés okai a vágyak, ezért megpróbálták a vágyaikat kiküszöbölni vagy elfojtani. Az összes
ilyen gyakorlat csak a természetes folyamatokat zavarja
össze, s néha akár végzetes is lehet. Kétséges az is, hogy
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eljuthatunk-e ilyen módon a megvilágosodáshoz, melyet
az Önvaló állandó jelenléte, és a cselekvés – benyomások
– vágyak természetesen váltakozó ciklusa jellemez.
AZ ÖRÖKKÉ VÁLTOZÓ VILÁG
SOHA NEM VÁLTOZÓ PONTJA
Az önmegvalósítás nem azt jelenti, hogy az Önvaló érdekében föláldozzuk az individuális ént. A cselekvés – benyomások – vágyak ciklusa továbbra is megmarad az egyéni
önazonosság-érzettel együtt. A megvilágosodott ember
megtartja jellemét és személyes emlékeit. Az önmegvalósítás útját nem kell összekeverni a lemondás és az
önmegtagadás útjaival, az alávetettséggel és az önfegyelmezéssel. Az önmegvalósítás a tudat tágulásának az útja.
A tudat fokozatosan növekedik, egészen addig, amíg az
individuális én mellett a tiszta Önvaló is részévé válik.
Az Önvaló olyan, mint az élet kerekének a tengelye. Az
individuális ego – emlékek, képek, tapasztalatok, vágyak,
gondolatok formájában – megállás nélkül a tiszta Önvaló
körül forog. Az Önvaló van a középpontban, sohasem
változik. Az önmegvalósított ember sem állította meg
ezt a mozgást, a kerék továbbra is ugyanúgy forog, mint
azelôtt, a változás csupán az, hogy tudatára ébredt a forgás
középpontjának is. A TM segítségével az önmegvalósítást
olymódonérjükel,hogyafigyelmetacselekvés–benyo
mások – vágyak ciklusaiból ismételten a Transzcendentális
Tudat irányába fordítjuk. Nem a körforgást állítjuk meg,

162

transzcendentalis-meditacio.hu
hanem lehetõvé tesszük, hogy az elme saját természeténél
fogva lenyugodjon, és ezzel minden cselekvés, vágy és
benyomás önmagától lecsendesedik. A ciklus ideglegesen
megáll. A Transzcendentális Tudatban csak az Önvaló
marad. Majd aktivitásunkon keresztül a tiszta Önvaló fokozatosan beleszövôdik mindennapi életünkbe.
Ha visszatérünk a nyolcadik fejezetben említett vetítôvászon hasonlatához, most egy újabb kérdés merül
fel: vajon a vászontól elkülönülten kezdjük-e érzékelni a
filmet.Ráébredtünkavászonlétezésére,ámezegyáltalán
nemzavarjamegafilmet.Afilm„individualitását”azôrzi
meg, hogy a képek a vásznon akkor sem vesznek el, amikor
a vászon létezésére ébredünk, továbbra is folyamatosan és
koherensen váltakoznak. Az ébrenléti tudatállapotban az
ember azonosítja magát élményeivel, vagyis az elme vetítôvásznára vetülõ képekkel. Az ötödik tudatállapotban
viszont az egyén tudatára ébred valódi Énjének, a Tiszta
Tudatnak, az Önvalónak, vagyis a „vetítôvászon”-nak,
amelyenazegészfilmjátszódik,samelymindenélmény
alapját alkotja. Ugyanakkor a vetítõvásznon folyamatosan
peregnek a „képek” is. Nem beszélünk elkülönült részként
róla, mivel ezt az állapotot egységként éljük meg, mint
határtalan Ént, és csak azt mondhatjuk róla, hogy az: AZ.
Ha az emberek megpróbálják megérteni ezt az új állapotot, akkor mindig az ismert állapotokat veszik alapul,
és ezért következtethetnek gyakran arra, hogy az ötödik
tudatállapot nem más, mint az elme és a test vagy az elme
és az ego különválása. A valóság azonban más. Az önmeg-
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valósítás azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jelzôkkel
leírhatatlan csendes Önvalót világosan megkülönböztetni az összes aktivitástól: a szellemitôl és a testitôl is. Az
egyén megvalósította önmagát, tudatára ébredt az „Én”nek, a tapasztalónak, és ezért képes megkülönböztetni a
testi, érzékszervi, intellektuális és érzelmi élményeit az
Önvalótól.
A SZABADSÁG
Mivel az identitásérzet már nem a környezettel való
kölcsönhatás folytán alakul ki, nem az egóhoz, az elméhez,
az érzékszervekhez vagy a testhez kapcsolódik. Az önmegvalósítást ezért a szabadság állapotának is nevezhetjük.
Sokan félreértelmezik a szabadság (a nem-kötôdés) állapotát és a hozzá vezetô utat. Ennek az a következménye,
hogy az anyagi világtól próbálnak megszabadulni, vagyis
mindentôl, ami anyagi értéket képvisel, ami élvezetet,
örömöt ad az életben. Ezt mind a függetlenség állapotának az eléréséért teszik. De az ilyen gyakorlat csupán a
szabadság érzetét vagy látszatát kelti – egy mesterségesen kialakult hangulatkeltést, egy képmutató állapotot
hoz létre. A valódi szabadságnak azonban semmi köze a
tétlenséghez vagy az örömök és az élvezetek kerüléséhez.
Cselekedjünk bátran az élet bármely területén, és élvezzük azt, csak személyes identitásunk ne függjön ezektôl
a cselekedetektôl és élvezetektôl. Világosan utal erre a
Bhagavad Gítá:
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„Nem a cselekvéstõl való tartózkodással éri el az ember a
‘nem-cselekvést’;* s puszta lemondással sem éri el a tökéletességet.
Valóban senki sem létezhet, még egy szempillantásnyi ideig
sem, anélkül, hogy ne cselekednék, mert a Természettôl született
gunák mindenkit ellenállhatatlanul cselekvésre ösztönöznek.
Aki a cselekvéstôl visszavonultan ücsörög, és elméje továbbra is az érzékek tárgyain idõzik, az csak önmagát csapja
be, és az ilyen embert képmutatónak mondják.” (III. 46.)
Kötõdés csak akkor létezik, ha az identitásérzet a cselekvés – benyomások – vágyak hármas forrásából táplálkozik. Például, ha valakinek az identitásérzete részben az
autóján alapul, akkor erre azt mondhatjuk, hogy kötôdik
az autójához. Ha elveszíti az autóját, akkor identitása is
megsérül. A függetlenség akkor születik meg, amikor
az identitásérzet a tiszta Önvalóból táplálkozik. Az igazán szabad ember lelki nyugalmát, függetlenségét még
autójának az elvesztése sem csorbíthatja meg. Ez nem
jelenti azt, hogy az önmegvalósított ember nem törôdik
többé a világi dolgokkal, vagy hogy érzéketlenné vált
volna az iránt, hogy mi történik körülötte. A függetlenség annyit jelent, hogy az egyén élete az Önvalón alapul,
és ezért a külvilági változások nem veszélyeztethetik az
identitását, a személyes létezését – így kell értelmezni a
szenvedés nélküliséget, mondja Maharishi. Az önmegvalósított embert ezért nem érhetik érzelmi veszteségek,
* Vagyis azt, hogy még a cselekvés közepette is a cselekvés
kötelékeitõl való szabadságot élvezi.
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nohaérzelmeiazátlagemberénélsokkalkifinoulatbbak.
Az önmegvalósított ember identitása nem függ többé a
személyes tapasztalataitól. Ô maga a változatlan Önvaló.
A fájdalmas külsô változások, az elmúlás, az elválás nem
befolyásolják, számára a szenvedés nem létezik többé.
Ha mégis veszteségek érik, akkor ezt bátran és elôkelôen
viseli el, de nincs többé szüksége arra, hogy megsérült
egóját foltozgassa.
„A szenvedés, állítja Maharishi, a tapasztaló téves azonosulásából adódik. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedés nem
létezô élmény. Az olyan ember számára, akinek a tudata csak
a létezés felszínesebb szintjeire korlátozódik, a szenvedés nagyon is valóságos. Az önmegvalósított ember számára viszont
csak EGY igazság létezik: az élet örök valósága, amely túl
van az öröm és a fájdalom határain. Ezen a síkon nincs többé
szenvedés.”
Az önmegvalósított ember nem „fatuskó”, és nem
érzéketlen a világban továbbra is létezô szenvedés láttán. Kívül került a szenvedés területén, szilárd talajon
alapozta meg az életét, és ezért sokkal mélyebben képes
átérezni mások szenvedését, és fejlett tudatszintjének
köszönhetôen segíteni is tud rajtuk.
„A boldog ember, mondja Maharishi, jobban észreveszi
és mélyebben érzékeli mások boldogtalanságát, mint a szenvedô.” A szenvedô ember annyira el van foglalva a saját
problémájával, hogy nincs is ideje mások szenvedését
észrevenni. Az együttérzés nem a szerencsétlen és nyomorúságos elmében, hanem a boldog és nyugodt ember
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elméjében jön létre. Ha visszatekintünk a múltba, azt
látjuk, hogy a nagy misztikusok és szentek egész életük
folyamán az emberek szenvedéseinek enyhítésén vagy
megszüntetésén munkálkodtak. Egy általánosan elfogadott tulajdonság valóban ráillik a szentekre: mindig is
az emberiség javát igyekeztek szolgálni.
Egyes tanítások szerint minden szenvedés gyökerénél
fellelhetô az ember „én”-je: az „én ezt akarom”, az „én nem
birtokolom azt”. Ezért tanítják azt, hogy az „én”-nek kell
megszûnnie. Ezek a tanítások csak a változó ént tagadják,
nem foglalkoznak a változatlan Önvalóval. Így válik fokozatosan az önfeltárás az önmegsemmisítés útjává. Az ilyen
technikáknak az eredménye csak önámítás lehet. Ha az
ember elôször nem a tiszta Önvalóval azonosítja magát,
hanem az illuzórikus identitásától próbál megszabadulni,
egyedül csak azt érheti el, hogy új identitásérzetet hoz
létre. Látszatvalóját egy másikra váltja fel.
Ha az én megszûnését úgy értelmezzük, hogy az ember
téves azonosulását kell megszüntetni, akkor ezt bizonyos
fenntartásokkal ugyan, de elfogadhatjuk. De ha ez azt jelenti, hogy az individuális egot szét kell rombolni, mint
ahogyan azt egyes „modern” buddhisták hiszik, akkor
ezt már el kell vetnünk. Az ilyen gyakorlatok nagyon
kétes kimenetelûek. (Modern buddhistákat említettem,
mert Buddha eredeti tanítása nagyon is közel áll Maharishi tanításához.) Az elõbbiekhez hasonló logika szerint
kell értelmezni Mohamed szavait is: „Aki a halála elôtt
még meghal, sok kellemetlenségtôl szabadulhat meg.” Jézus

167

transzcendentalis-meditacio.hu
pedig így szól Nikodémushoz: „Bizony, bizony, mondom
neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten
országát.”(Jn 3,3)
A VÁGYAKON TÚL
Abból kiindulva, hogy a szenvedés a vágyakból fakad,
sokan azt tanítják, hogy az összes vágyat fel kell számolni
ahhoz, hogy megszüntessük a szenvedést. Maharishi ezzel
az elmélettel sem ért egyet:
„Nem a vágyak okozzák a szenvedést, hanem a vágyak
be nem teljesülése. A szenvedés akkor jelentkezik, amikor az
ember nem képes megvalósítani a vágyait. A be nem teljesült
vágyak okozzák a szenvedést és a boldogtalanságot. Szabaduljunk meg be nem teljesült vágyainktól, de ne úgy, hogy elûzzük
vagy megzabolázzuk ôket, hanem úgy, hogy beteljesítjük ôket.
Az összes igazi vágynak célba kell érnie, meg kell valósulnia.”
Minden egyes megjelenô vágyat azért még nem kell
beteljesíteni. Egyes vágyak ütköznek más emberekével,
és vannak vágyak, melyek lehet, hogy ellentétesek a
társadalom vagy bolygónk élõvilágának az érdekeivel,
míg mások fizikai lehetetlenséget rejtenek magukban.
A vágyak legtöbbje a stabil identitás utáni törekvésbõl
fakad. Ha az Önvaló tudatunk tartós jellemzôjévé válik,
akkor elérjük az összes vágy célját, és a vágyak többé nem
jelentkeznek.
Ahhoz, hogy elérjük az összes vágy végcélját, nem
szükséges minden egyes megjelenô vágyat beteljesíteni.
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Nem minden vágy fakad az ego megerõsítésébõl. Egyes
vágyak az aktivitás – benyomások – vágyak ciklusait alkotják. A táplálék utáni vágy például természetes
biológiai szükségletbôl fakad, bár a túlzott táplálkozás
valamilyen rendellenes pszichikai késztetés eredménye.
Nagyon helytelen lenne ezeket a létfenntartáshoz szükséges ösztönöket eltávolítani, és úgyszintén téves lenne
elnyomni az olyan magasabb emberi vágyakat is, mint az
egészségre vagy a társadalmi megbecsülésre törekvés. Az
önmegvalósított ember elméjében ezek a természetes vágyak (de inkább ösztönzô erôk vagy szándékok) továbbra
is megmaradnak, egyetlen lényeges különbséggel: azzal,
hogy ezek nem hoznak létre „vágyakozást”.
Tudjuk,hogymindengondolatazelmelegfinomabb
szintjérôl kezd emelkedni, és a durvább, felszíni szintek
felé halad. Kezdetben a gondolat halvány ötletként nyilvánul meg, csak késôbb, a durvább gondolkodási szinten
alakulátvággyá.Afinomabbszintekenlévôgondolatokat
ösztönzô erôként éljük meg, olyan hajtóerôként, mely
a cselekvés irányába motiválja az egyént. A gondolatot
ezenafinomszintenmégnemvágykéntérzékeljük.Ha
a figyelem csak a durva gondolkodási szintekre korlá
tozódik, akkor az egyén nem veszi észre a gondolatot
kezdeti formájában, mint ösztönzô hatást, csak ha már
elérte a felszínt, és vággyá alakult át. Ezért kezdôdik az
embereknek minden aktivitása a vággyal.
Az önmegvalósított ember a gondolatot minden fejlôdési fázisában érzékeli. Még azelôtt megtapasztalja a
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gondolatot, hogy az a felszínre érne és erôssé válna, vagyis
a „vágy” formáját öntené magára. Az önmegvalósított
embernél a finom gondolatok mindjárt a cselekvéshez
vezetnek: azelõtt kezd cselekedni, mielôtt még a gondolat vággyá alakulna. A vágy, a vágyakozás és a szenvedés
ezért nem jelenhet meg a magasabb tudatállapotokban.
Csak most kezdjük érteni, miért mondja Maharishi, hogy
a megvilágosodott embereknek nincsenek vágyaik, és azt,
hogy miért ez a személyes beteljesedés állapota. Fontos,
hogy megértsük: a vágyak nem létezése a beteljesedés
következménye. Ha a beteljesedés érdekében távolítanánk
el vágyainkat, akkor felcserélnénk az okot az okozattal –
mintha a kocsit fognánk be a ló elé.
A HELYES CSELEKEDETEK
Az ön meg va ló sí tott em be rek min dig a hely zet
szükségletétôl függôen cselekszenek, nem pedig az
egójuk parancsára. Maharishi nem tanácsol konkrétan
semmit azzal kapcsolatban, hogy miként cselekedjünk
vagy viselkedjünk helyesen. Sosem mondja, hogy az
önmegvalósított ember ezt vagy azt tenné ebben vagy
abban a helyzetben, még csak azt sem mondja, hogy ezt
vagy azt kellene tennie – csak annyit mond, hogy az
önmegvalósított emberek cselekedetei spontánabbak,
a helyzetnek megfelelôbbek lesznek. Cselekedeteik
nemcsak természetesebbek lesznek, hanem bármibe
kezdenek, akkor tevékenységeiket siker koronázza,

170

transzcendentalis-meditacio.hu
hiszen az adott helyzetben a lehetõ legmegfelelõbb
módon cselekszenek.
Minden egyes cselekvés idôben és térben annyira összetett következményekkel jár, hogy egyetlen elme sem képes
átlátni cselekedeteinek összes következményét. De még
ha tudnánk is mindezt, még akkor sem lennénk képesek
arra, hogy átlássuk cselekedeteink helyénvalóságát vagy
téves voltát. Elôször el kell döntenünk, hogy milyen erkölcsi elveket fogadunk el, s csak ennek alapján lehetséges
mérlegelni a cselekvést. Ennek a feladatnak a megoldására
pedig nem elegendô pusztán az értelem.
Amikor döntenünk kell, akkor egyszerûen csak érzéseink
szerint cselekszünk. Amit spontán módon érzünk és érzékelünk, azok a természet impulzusai. Érzéseink a meditáció
gyakorlásávaltovábbfinomodnak,ésmindtöbbimpulzust
érzékelünk tudatosan. Maharishi ezt az intuíció fejlôdésének
tekinti. Erkölcsi elveink is intuítív megérzéseken alapulnak,
bármiféle racionális magyarázatot is fûzünk késõbb hozzájuk. Ám a helyes vagy helytelen cselekedeteknek intuitív
megítélése nem mindig pontos. Az intuitív megérzés pontossága az elme tisztaságától függ. Ezért fontos, hogy intuitív
megérzéseinket a megszokott mindennapi állapotunkban
is átgondoljuk. A TM gyakorlásával azonban egyre szorosabb kapcsolat alakul ki az értelem és az intuíció között,
megérzéseink egyre pontosabbá válnak.
Sok embert nyugtalanít, hogy Maharishi nem ad
semmilyen morális szabályt vagy viselkedési normát. A
meditáció hatékonyabbá teszi az embert, de, kérdezik
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sokan, mi fogja ôt a helytelen cselekedetektõl visszatartani? Az önmegvalósított ember az én korlátain túllépve
túllép a félelmeken is, mi akadályozná meg akkor, hogy
ne váljon bûnözôvé? Maharishi azt válaszolja erre, hogy
az önmegvalósított ember nemcsak énje korlátait haladja
meg, hanem az identitásérzet szükségletébôl fakadó nem
erkölcsös vagy helytelen cselekedeteken is túllép. Az embert
korábban cselekvésre ösztönzõ motiváció megváltozik, az
önmegvalósított ember egyszerûen nem megy bele ilyen
cselekedetekbe. Akik már régóta gyakorolják a TM-et,
fokozatosan kezdenek felhagyni az esetlegesen morális
szabályokba ütközõ tevékenységeikkel, ám ezt nem azért
teszik, mert valaki mondta nekik, hogy ez vagy az nem
helyes, vagy mert tartanak a büntetéstôl, hanem egyszerûen csak így érzik jól magukat.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a TM-gyakorlók kívétel
nélkül erkölcsösebbek bárki másnál. Az ember erkölcsössége nem csak attól függ, hogy milyen sebességgel fejlôdik,
hanem attól is, hogy honnan kezedett el fejlõdni. A tudat
növekedése azonban minden esetben maga után vonja a vágyat,
hogy az életet támogató cselekedeteket kövessük.
Maharishi sohasem beszél a negativitásokról, a rosszról.
Általában a jót emeli ki. Nem mintha a világban létezô
negativitásnemérdemelnefigyelmet,deMaharishiegy
másik szemszögbõl látja a dolgokat. A mi szempontunkból nézve egy bizonyos: a cselekedet a rossz vagy a jó
kategóriájába tartozhat. Ô viszont azt tartja, hogy minden
cselekedetnek közös a célja: egység a mindenség alapjával,
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az Önvalóval, az Abszolúttal, amely egyben az egész világegyetem alapját is képezi.
Maharishi szerint még a legönzôbb, legegocentrikusabb cselekedetek is csak a valóság utáni kutatás megnyilvánulásai, és a végsô beteljesedés keresésébôl fakadnak.
Ebbôl a szemszögbõl nézve minden cselekedet a fejlôdés
és a beteljesedés felé vezet. Maharishi a helyzetünket egy
hajóséhoz hasonlítja, aki törékeny kis csónakon szeretne
a másik partra jutni, miközben a folyóban hatalmas fatuskók úsznak, s ha ezek a csónakunkhoz ütôdnének, akkor
nyomban összeroppantanák azt. Hogy az akadályokat
ki tudjuk kerülni, néha kénytelenek vagyunk visszafelé
evezni. Az egész képbôl kiragadva, úgy tûnhet, hogy az
ember téves irányba evez, noha csak azért fordultunk
vissza, hogy utána ismét folytathassuk utunkat a másik
part felé. Ezekben a pillanatokban ez az egyetlen lehetséges
haladási irány. Lehet hogy egy erôsebb csónak kapitánya, mitsem törôdve a fatuskókkal, egyenesen átevezne a
folyón. A látszólag negatív cselekedetek valójában olyan
próbálkozások, melyekkel a gyenge ember a legjobb belátása szerint igyekszik átevezni az élet folyóján.
Az önmegvalósított ember cselekedetei bárki másénál nagyobb összhangban vannak a környezettel. Ám
az emberek tudatállapotát, modja Maharishi, kizárólag
cselekedeteik alapján, kívülrôl nem tudjuk megítélni. Az
egyedüli mértékadó a belsô tudatállapot, vagyis az, hogy
az Önvaló a tapasztalatoktól függetlenül, tartósan jelen
van-e. Egy megvilágosodott ember összes külsõ jellemzõje
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annyi, hogy cselekedetei, szavai mindig helytállóak, ám
még ezek sem igazán utalnak a tudatállapotára.
A Tao Te King szavaival élve:
„Hajdan az ihletettek
ismerték a rejtõzõt és a rejtettet,
de õket mélyükig nem ismerte senki.
Mert nem lehetett õket megismerni,
a kép róluk csak ennyi; ”
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11. MÉG MAGASABB
TUDATÁLLAPOTOK
A magasabb tudatállapotokat tárgyalva eddig csak a
Kozmikus Tudatról szóltunk, de léteznek még ennél is
magasabb tudatállapotok. Ez elsô hallásra talán meglepô, hiszen úgy találtuk, hogy a tudatos elme a Kozmikus
Tudatot elérve már tökéletesen kifejlôdött. Az ember
tudatában van mentális aktivitása minden szintjének, a
legdurvábbtólalegfinomabbtranszcendentálisszintekig.
Mi lehet az, ami még ennél is több?
Az ötödik tudatállapot az az állapot, amelyben a
Transzcendentális Tudat az egyszerû tudatállapotokkal
egyidejûleg fennmarad. A belsô fejlôdés ezzel befejezõdik.
Az Önvaló, a tapasztalat szubjektuma teljesen feltárult, ám
a külvilág mit sem változott. A továbbiakban ez kezd el
változni. Láttuk már, hogy a tiszta Önvaló nem különbözik
a természet, a teremtett világegyetem alapjától: a kettõ egy
és ugyanaz. Az ember „normális” ébrenléti állapotában
csak a belsô és a külsô világ felszíni értékeit érzékeli. A
TMgyakorlásaközbenagondolkodásegyrefinomabbá
válik, és amikor az elme a legfinomabb aktivitáson is
túllép, akkor az Önvaló tudatára ébred. A további fejlôdés
a világ érzékelésével kapcsolatos. Elkezdjük tapasztalni
adolgokfinomabbvalóságát.Akörnyezetmegismerése
egészen addig mélyül, amíg fel nem ismerjük az Abszo-
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lútat önmagunkban és mindenben, ami körülöttünk van.
William Blake szavaival élve: „Amilyennek látod magad,
olyan vagy.”
A HATODIK TUDATÁLLAPOT:
AZ ISTENTUDAT
A fejlôdés következô szintje a hatodik tudatállapot, az
Istentudat. Ebben az állapotban a dolgok olyan mélységeit
érzékeljük,hogyméglegfinomabb(relatív)szintjeiknek
is tudatában vagyunk. Az Istentudtban a relatív világ
legfinomabbértékeitismerjükfel,akövetkezõlépés,az
Abszolút felismerése pedig már a hetedik tudatállapotot
jelenti.
A hatodik tudatállapotban az ember a világegyetem
legfin
 omabbszintjétérzékeli.Perszenemazelektronokat
és a részecskéket, még csak nem is a mikroszkóp alatt látható parányok világát kezdjük el látni, hanem az anyagi
szerkezetfinomabbminôségeitkezdjükérzékelni.Ma
harishi sem az anyagi szerkezetek felismerésérõl beszél,
hanemérzékelésünkfinomodásáról.
Világegyetemünklegfinomabbszintjétatisztafény
alkotja. Ez nem egy új elgondolás, hasonló nézeteket
valltöbbfizikusvagyköltôis.AzIstentudatbanazérzé
kelés annyira fejlett – vagy ahogyan Maharishi mondja,
kifinomult–,hogyazembertudatáraébredateremtett
világegyetemlegfinomabbszintjeinek,melybenminden
fénnyel van telítve, minden ezzel van áthatva. Maharishi
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eztazállapototmégKifinomodottKozmikusTudatnak
vagy Isteni Tudatnak is hívja.
A múltban számos gondolkodó és költõ foglalkozott
a világegyetem legmélyebb értékeivel. William Wordsworth gyermekkori élményeire visszaemlékezve egy
nagyon hasonló élményrôl számol be: „Volt idô, amikor
a mezô, a rét, a patak és az egész föld – minden, még a legegyszerûbb táj is úgy tûnt, mintha égi fénnyel öltözött volna fel.”
Dante az Isteni színjátékban így ír: „Egyre mélyebbre
és mélyebbre hatoltam bele az örökös fénybe, a látásom is egyre
élesebbé vált a csodálatos fény hatására, amely a való igazság...
Láttam, hogy mélyen önmagamban egyetlen helyen megtalál
ható minden, még az is, ami a világegyetem legkülönbözôbb
pontjaira távolodott egymástól. A cselekmények, a tárgyak és az
ezt összekapcsoló viszony olyan szorosan simultak egymáshoz,
hogyha egyáltalán beszélhetek valamirôl, az csak a Fény lehet.”
Walt Whitman szavaival élve pedig: „Nem mindennapi világosság ez, s valójában kifejezhetetlen, és csak ez a fény
létezik, semmi más. Kicsúszik minden jelzô, lelírás alól, még
a beszéd számára is megfoghatatlan marad.”
A Kozmikus Tudat kialakulásához hasonlóan az
Istentudat kifejlôdésekor sem veszítünk el semmit önmagukból. A megszokott felszínesebb érzékelési szintek
továbbra is megmaradnak, a különbség csupán az, hogy
avilágfinomabbszintjeitiselkezdjükérzékelni.Aszék
továbbraisszékmarad,deazanyagfinomabbértékétis
érzékeljük.
Az Istentudat megvalósítása elôtt ez a finom szint
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kívül esik az ember érzékelési képességén. A relatív világ
finomabbérzékeléseazAbszolútmélyebbmegértéséneka
következménye. Az ötödik tudatállapotban az Abszolútat
a szubjektum szintjén ismertük fel, mint Önvalót. A hatodik tudatállapotban pedig az Abszolútat egyre jobban
felismerjük a körülöttünk lévô világban is.
A HETEDIK TUDATÁLLAPOT:
AZ EGYSÉGTUDAT, A MEGVILÁGOSODÁS
William Blake írja „A pokol és a mennyország házassága” címû írásában: „Ha érzékelésünk összes ablaka
megtisztulna, akkor minden olyannak látszana, mint amilyen:
végtelennek.”
A hatodik tudatállapotban érzékelésünk ablaka még
csak részben volt tiszta, a hetedik tudatállapotban, melyet
Maharishi Egységtudatnak vagy egyszerûen csak Egységnek nevez, azonban már tökéletessé lesz. Ez az az állapot, amelyben a világot a maga teljességében érzékeljük.
Megtapasztaljuk, hogy a külvilág alapja az Abszolútban,
a soha nem változóban van. Ez a Megvilágosodás, melyre
a különbözõ írások, mint például az Ísa Upanisad is oly
sokat utalnak:
„Ki az összes létezõket önnön valójában szemléli,
Minden lényben az Önvalót látva többé nincs oka félni.
Mert ki minden létezõben önmaga valójára rátalál,
Az Egységet ismerõhöz hogyan érhetne fel gond, homály?”
Az egységtudatban a szubjektumot és az objektumot
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Egy
két,
Egy henger
henger két,
látszólag
teljesen
látszólag teljesen
ellentmondásos
ellentmondásos
vetülete
vetülete

12. ábra
12.
ábra

is
teljes értékében érzékeljük, s a mindenséget úgy látjuk
felhôkiscsakaNapsugaraimiattláthatók.
meg,
mint az élet transzcendentális, abszolút alapjának a
Nagyonfontos,hogymegértsük:azEgységállapotanemegyszerûena„mindenegy”intellektuálisbelátásátjelenti.Ebbena
meg
nyilvánulását. Minden az Abszolút megnyilvánulása,
tudatállapotbanazemberérzékeliéséliazt,hogylényeegya
minden „AZ”, a belsô is és a külsô is. Mindent a tiszta
világegyetemmel.Eztatudástcsakszemélyesélményenkeresztül
Önvaló
fényében érzékelünk. „Én Az vagyok, te is Az vagy
lehetmegszerezni,apusztánintellektuáliselemzéssosemjuttatel
idáig.Számosfilozófusmégisfoglalkozottamindenekalapját
és
mindez Az”, írják az Upanisadok. Eckhart Mester bölcs
képezõegységgondolatával.Tanulmányaikat,írásaikatolvasva
szavai pedig ekként festik le ezt az állapotot: „Minden,
nehézaztfeltételeznünk,hogyezazegységegykellemesállapot,
amit
az ember a külvilágban különbözôségként érzékel, az
vagyhogybeteljesüléstjelentazemberszámára.Ámamegvilágobelül
mint EGYSÉG jelenik meg. Minden: a fû, a fa és még
sodottnagybölcsekmindegyikevilágosanmegmondta,azEgység
aállapotaegybenabékeabeteljesedésotthona.Maharishiígyírerrôl
kavics is, a legfinomabb szinten érzékelve eggyé válik. E
„Aléttudományaésazéletmûvészete”címûkönyvében:„Minden
mé
lységes látásmód varázsa teljesen rabul ejtett.”
érzékelésünk,aszavakhangzása,aparányitárgyakérintése,a
Fontos megjegyezünk, hogy az egység átélésekor a
dolgokillata,ahatártalanboldogságóceánjánakhullámzását
dolgok
különbözôsége nem vész el. A tudatban a fû, a fa
váltjakibennünk.Mindenfelmerülôgondolat,mindenszóvagy
cselekedet:ahatártalanboldogságáradatánakegy-egyhulláma.A
és a kô egységének a megtapasztalásakor továbbra is jelen
létezésmindenstatikusésdinamikusállapotában,azéletmegnyilvan
a felszíni különbözôség. A felszíni különbözôségek
vánultterületénanemmegnyilvánultistenicsodálatosságjátszik.
ér
zékeléséhez csak hozzáadódik az egységes alap megAzAbszolútarelatívbanjátszik,ésalétezésmindenelmúlópillanalátása. A megnyilvánult világ nem mosódik el, nem ölt
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magára valamilyen személytelen formát. A relatív világ, a
végtelen sok különbözôség területe, továbbra is ugyanúgy
létezik, mint azelôtt, csak teljességében érzékeljük azt is,
hogy a relatív világ alapja az Abszolút.
Az Abszolút és a relatív ilyen megközelítése világosan
tükrözi Maharishi tanítását, hogy a relatív, megnyilvánult
világ éppen oly valós, mint abszolút, meg nem nyilvánult
alapja. Vannak elméletek, melyek szerint csak az Abszolút
a valóság, a relatív világ pedig pusztán illúzió, májá, ahogy
egyesindiaifilozófiairendszerekbennevezik.Maharishi
viszont azt mondja, hogy a relatív, megnyilvánult világ
nem illúzió, hanem nagyon is valós. Az illúzió fátyla csak
az Abszolút és a relatív viszonyát fedi.
De hogyan lesz az Abszolút relatív világgá? Az Abszolút
és a relatív csak a valóság két nézôpontja. Mivel szemléletünk
két végpontját alkotják, nem vezethetôk le egymásból. A
relatív nem magyarázható az Abszolút keretei között, és az
Abszolút sem határolható körül a relatív világ jellemzõivel.
Gondoljuk csak el, hogy egy hengert tartunk a kezükben. Oldalnézetbôl négyszögnek fog tûnni, felülrôl pedig
körnek. Szerencsére a henger kétdimenziós vetületeit
egyesíthetjük egy mindent magába foglaló háromdimenziós testté, és e test részeként már nem ellentmondásosak
ezek a vetületek. De ha nem ilyen széles látószöggel elemeztükvolnamegfigyeléseinket,hakétdimenzióskoor
dináta-rendszerben kellene megoldani az ellentmondást,
akkor ez lehetetlen lenne, hiszen egy olyan alakzattal
foglalkoznánk, amely néha körnek, máskor pedig négy-
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szögnek látszik. Egy ilyen alakzatot pedig csak ellentmondásosnak nyilváníthatunk, hiszen hiába próbálnánk az
egyik vetületet a másikkal magyarázni. Másik választásunk
az lehetne, hogy az egyik vetületet illúziónak tekintjük.
Hasonló helyzetben van az az éber tudatállapotban
lévô ember is, aki a relatív és az Abszolút viszonyát próbálja megérteni. Az Abszolút és a relatív a valóság két
végpontja, de mivel a tudat ebben az állapotban még nem
képes a valóság mindkét végpontját átfogni, emberünk
csakis ellentmondásra következtethet.
A relatív világ nem illúzió, ahogyan azt sok indiai
filozófus tanítja, és létezik az Abszolút is, bár ezt sok
nyugati gondolkodó tagadja. Mindkettô valós, s látszólag
ellentmondásos viszonyukat csakis úgy tudjuk feloldani,
hogy elkezdjük tágítani a tudatunkat, és ezt egészen addig tesszük, míg az elme a valóság mindkét végpontját át
nem fogja. Ez az Egységtudatban következik be, s ekkor
az Abszolútat és a relatívat mint az Egység független részeit ismerjük fel. Ebben az állapotban nem merül fel a
kérdés, hogy hogyan magyarázhatnánk egyiket a másikkal.
Az a kérdés viszont felmerülhet, hogy hogyan lesz
az Abszolútból mindaz, amit magunk körül látunk. A
bölcsek azt válaszolják, hogy a májá, vagyis az Abszolút
és a relatív közötti illúzórikus különbség révén.
Az Abszolút tapasztalata, mint mondottuk, nem
homályosítja el a különbözõségekkel teli relatív világot
és annak tapasztalatát. Éppen ellenkezôleg: még több
erôt és életet visz a megnyilvánult világba.
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„A különbözôségek – mondja Maharishi – határtalan
örömmel töltenek el, és a végtelen harmónia részeként érzékeljük
ôket. Az ember érzékeli a sokféleség alapjában rejlõ rendet. Elkezdi megérteni, hogy a rendezetlen sokféleség a határtalanul
rendezett teljesség megnyilvánult része.”
Emlékszem egy szép történetre, melyet Maharishi
mesélt arról, hogy a megvilágosodott ember hogyan érzékeli még a negativitást is a harmonikus egész részeként.
Maharishi Risikes államban található ásramától északra,
mélyen a hegyek között élt egy megvilágosodott jógi. Ô
az Önvalót a Nappal hasonlította össze. A Nap mindent
megvilágít, és fénye teszi láthatóvá a tárgyakat. Ehhez
hasonlóan tapasztalataink tárgyát is az Önvaló világítja
meg, az Önvaló teszi lehetségessé, hogy tapasztalhassunk.
A megvilágosodás állapotában tudatára ébredünk ennek.
Az egyik tanítványa megkérdezte ezt a jógit, hogy a rendetlenség és a negativitás elhomályosíthatja-e az Egység
tapasztalatát. Válaszképp a jógi annyit mondott, hogy a
felhôk is csak a Nap sugarai miatt láthatók.
Nagyon fontos, hogy megértsük: az Egység állapota
nem egyszerûen a „minden egy” intellektuális belátását
jelenti. Ebben a tudatállapotban az ember érzékeli és
éli azt, hogy lénye egy a világegyetemmel. Ezt a tudást
csak személyes élményen keresztül lehet megszerezni,
a pusztán intellektuális elemzés sosem juttat el idáig.
Számosfilozófusmégisfoglalkozottamindenekalapját
képezõ egység gondolatával. Tanulmányaikat, írásaikat olvasva nehéz azt feltételeznünk, hogy ez az egység
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13. ábra
ábra
13.

egy kellemes állapot, vagy hogy beteljesülést jelent az

fejlôdéstöbbiszintjéreis.Anegyedikbôlazötödiktudatállapotbaa
ember számára. Ám a megvilágosodott nagy bölcsek
TMrendszeresgyakorlásánakésazaktivitásnakaváltakozásavezet
mindegyike világosan megmondta, az Egység állapota
el.Ezazaktivitásnelegyentúlmegerôltetô,hanemolyan,amit
mindigismegszoktunk.Ekkorazemberfokozatosanésspontánul,
egyben a béke és beteljesedés otthona. Maharishi így
mindenfélekorlátozásvagymesterségesirányításnélkülfelemelkeír errôl „A lét tudománya és az élet mûvészete” címû
dikaKozmikusTudatszintjére.Fejlôdésünkezutánsemállmeg,
könyvében: „Minden érzékelésünk, a szavak hangzása, a
haladtovábbazEgységtudatfelé,sazobjektumtapasztalata,ami
parányi tárgyak érintése, a dolgok illata a határtalan
boleddigváltozatlanvolt,atovábbiakbanegyremélyebblesz.Az
ötödikbôlahatodik,majdahetediktudatállapotbatartófejlõdéssemkíván
dogság óceánjának hullámzását váltja ki bennünk. Minden
semmifélebeavatkozást,hanemugyanilyenspontánéserôfeszítés
felmerülô gondolat, minden szó vagy cselekedet: a határtalan
nélkülifolyamat.
bolAvalóságbanazonbannemkülönülnekelennyireamagasabb
dogság áradatának egy-egy hulláma. A létezés minden
sta
ti
kus és dinamikus állapotában, az élet megnyilvánult
taudatállapotok.Nemlépcsõzetesen,egymásután,hanemszinte
párhuzamosanalakulnakki:Haegytudatállapototelértünk,akkor
területén a nem megnyilvánult isteni csodálatosság játszik.
márakövetkezôisrészbenkialakult.AzIstentudatésazEgységtudat
Az Abszolút a relatívban játszik, és a létezés minden elmúló
márazötödiktudatállapotteljeskifejlôdéseelôttelkezdkialakulni.
pillanatát az örökkévalóság hatja át.”
Azemberátélhetiezeketamagasabbtudatállapotokat,mielôttmég
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ELÔSZÖR ÖNMAGAD ISMERD MEG !
A TM rendszeres gyakorlásával a tudat növekedésének
útjára lépünk. A fejlôdés a megszokott ébrenléti tudatállapotban kezdôdik. Az ébrenléti tudatban csak részben
vagyunk tudatosak önmagunkról, és a tárgyaknak is csak
a felszíni értékeit érzékeljük. A TM rendszeres gyakorlásával kialakul a Transzcendentális Tudat. Az aktivitás
megszilárdítja ezt a tudatállapotot, és így jutunk el az
ötödik tudatállapotba, a Kozmikus Tudatba.
A szubjektum teljes kifejlôdésével, a Kozmikus Tudat
megvalósításával megalapozzuk annak a lehetôségét, hogy
a tárgyakat is egészében érzékeljük. Láthatjuk, hogy a
fejlôdés iránya belülrôl kifelé vezet. Ez egy nagyon fontos
észrevétel. Ahogy az elme tisztábbá és világosabbá válik, az
Önvaló egyre szilárdabb alapot nyer a tudatunkban, mindinkább megnyilvánul, és mindennapos tevékenységünk
egyre ritkábban homályosítja el. Egy idô után kialakul
az ötödik tudatállapot, melyben az Önvaló tökéletesen
megszilárdult, élô valósággá lesz, és semmilyen élmény
nem képes elhomályosítani többé.
A meditáció és az aktivitás váltakozása az, aminek hatására a
Kozmikus Tudat magasztos szintjére emelkedünk, és az Önvaló
mindig megmarad – ímmár határtalanná lett – tudatunkban. Ezért nagyon fontos, hogy tudatosan ne próbálkozzunkfenntartaniakifinomodottérzékelésérzetét,mert
az ilyen gyakorlatok csak hátráltatják a Kozmikus Tudat
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kialakulását. Lehet, hogy felemelô érzést keltenek, ám
nem az Önvalót tapasztaljuk, hanem valami mást, és ez
elhomályosítja az Önvalót. Ezért nagyon kétséges ezeknek a gyakorlatoknak a kimenetele.
A másik nagyon fontos követelmény a fokozatos fejlôdés: az, hogy az egész folyamat teljesen természetesen,
erôfeszítés nélkül történjen. A negyedik fejezetben láthattuk, hogy a TM gyakorlata a megfelelõ kezdés után
önmagától mûködik, és nem szükséges hozzá semmilyen
önellenôrzés vagy kontroll. Ugyanez az elv érvényes a
fejlôdés többi szintjére is. A negyedikbôl az ötödik tudatállapotba a TM rendszeres gyakorlásának és az aktivitásnak a váltakozása vezet el. Ez az aktivitás ne legyen túl
megerôltetô, hanem olyan, amit mindig is megszoktunk.
Ekkor az ember fokozatosan és spontánul, mindenféle
korlátozás vagy mesterséges irányítás nélkül felemelkedik a Kozmikus Tudat szintjére. Fejlôdésünk ezután sem
áll meg, halad tovább az Egységtudat felé, s az objektum
tapasztalata, ami eddig változatlan volt, a továbbiakban
egyre mélyebb lesz. Az ötödikbôl a hatodik, majd a hetedik tudatállapotba tartó fejlõdés sem kíván semmiféle
beavatkozást, hanem ugyanilyen spontán és erôfeszítés
nélküli folyamat.
A valóságban azonban nem különülnek el ennyire a
magasabb taudatállapotok. Nem lépcsõzetesen, egymás
után, hanem szinte párhuzamosan alakulnak ki. Ha egy
tudatállapotot elértünk, akkor már a következô is részben
kialakult. Az Istentudat és az Egységtudat már az ötödik
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tudatállapot teljes kifejlôdése elôtt elkezd kialakulni.
Az ember átélheti ezeket a magasabb tudatállapotokat,
mielôtt még az azt megelôzô állapot, a Kozmikus Tudat
teljes mértékben stabilizálódott volna. Így a hatodik
tudatállapot sokkal gyorsabban alakul ki, mint az ötödik, a hetedik pedig még annál is gyorsabban. Jó példa
ez a természet egyik nagyon fontos törvényére, az egyre
gyorsuló fejlõdésre, amelyre az utolsó fejezetben még
visszatérünk.
FELLEBBEN A MISZTICIZMUS ÉS A
TITOKZATOSSÁG FÁTYLA
Bár nagyon sok példával illusztráltuk, hogy Maharishi
és a nagy misztikusok tanítása között voltaképpen nincs
különbség, a TM mégsem valamilyen titkos gyakorlat. A
misztikának eredeti értelmében semmi köze a titokzatossághoz. Épp ellenkezôleg: a misztikus tapasztalatok a világ
titkait tárják fel elôttünk. A misztika szó görög eredetû, a
müein szóból ered, ami azt jelenti, hogy a szemet becsukni és elhallgatni. Mégis, a „misztikus” szóval az emberek
leggyakrabban valami homályosat, titokzatosat és valótlant jelölnek. Ennek oka, hogy a misztikusok többnyire
bölcsen hallgatnak azokról az elmondhatatlan dolgokról,
amikre a világtól való elvonulás belsô csendjében találnak
rá. A misztikát egyedül e végtelenül csendes állapot meg
nem értése teszi „misztikussá”.
Sidney Spencer egyik kitûnô tanulmányában azt írja,
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hogy a misztika alapja a transzcendentális szint közvetlen érintése. A misztikus tapasztalatokkal olyan nagy
nevek foglalkoztak, mint William James, Walter Stace,
Rudolph Otto, F. C. Happold, Margürita Laski, Evelyn
Underhill vagy Aldous Huxley. Írásaikban a misztikus
élményeköthatolyanjellemzõjérefigyelhetünkfel,me
lyek mindegyiküknél elõfordulnak:
Az az érzés, hogy az egyén eggyé vált az egész mindenséggel,
a világegyetem mélységeinek megismerése,
annak az érzése, hogy ez az élmény bármely más megismerésnél valósabb,
a határtalan boldogság és beteljesedettség tapasztalata,
egység az Abszolúttal,
és az élmény elmondhatatlansága.
Ezekben az élményekben a magasabb tudatállapotok jellemzôire ismerhetünk. Akik már hosszabb ideje
gyakorolják a TM-et, nagyon hasonló tapasztalatokról
számolnak be.
A VÉDÁK
Az emberiség legrégibb feljegyzéseiben, a szanszkrit
nyelven írt Védákban,* mondja Maharishi, egy meditációs
technikára lelünk, ami nem más, mint a Transzcendentális
Meditáció. A modern fordítások tolmácsolásai többnyire
csak a mitikus mesékkel, a különbözô istenek legendáival
*A Véda tudást, tiszta tudást jelent.
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foglalkoznak. Maharishi szerint ez csak a Védák verseinek
legfelületesebb értelmezése. A Védáknak sokkal mélyebb
és gazdagabb üzenete van, és ha ezt képesek vagyunk
megérteni, akkor rálelhetünk arra, hogy hogyan is kell
meditálni. Ez a meditáció pedig a Transzcendentális
Meditációt jelenti.
A hagyomány megköveteli, hogy a Védákat ritmikus
ének formájában, szájról-szájra adják tovább egymásnak a
nemzedékek. Ez azért szükséges, mert a Védák legnagyobb
értéke a szavak hangzásában van. Ha e szavak papírra
kerülnek vagy – rosszabb esetben – lefordítják ôket, e
hatalmas tudás legértékesebb része elvész. Attól kezdve,
hogy csak a felszíni szinteket kezdték el tolmácsolni, a
Védák üzenete elveszett az emberek számára.
Az ôsi szanszkrit nagyon pontos és tökéletes nyelvezet.
A Védákban egyes maguktól értetôdô szavakat kihagytak,
más kifejezések pedig a témától függôen több értelemmel
rendelkeznek. A magasabb tudatállapotokra vonatkozó
minden egyes szó pedig a magasabb tudatállapotok keretei között értelmezendõ. Ám ha a kommentátor nincs
a megfelelô tudatállapotban, s így nem birtokolja a megoldás kulcsát, akkor az írásokat ugyanolyan felszínesen,
vagyis tévesen értelmezi, mint a Védákkal foglalkozó
legtöbb mai kommentár. Helyes kommentárt nem fûzhet
a magasabb tudatállapotokról szóló védikus írásokhoz
az, aki nem éli ezeket a tudatállapotokat. Az ilyen bölcs
embereket Indiában risiknek, látóknak nevezik. Maharisi
nagy bölcset jelent, aki nemcsak látja, hanem tanítja is a
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Védát. Maharishi* a Védák új kommentárján dolgozik,
hogy ismét visszaadja a világnak a Védák hatalmas tudását.
Ez a tudás, mondja Maharishi a Bhagavad-Gítáról
írt kommentárjában, a Védák keletkezése óta gyakran
elveszett. „Ez a tudás tragédiája, írja, az a tragikus sors
melyben a tudatlanság részesíti a tudást. Elkerülhetetlen, hogy ez megtörténjék, hiszen a tanítás egy bizonyos
tudatszintrõl jön, és azt egy egészen más tudatszinten
fogadják. Az Egység tudománya az idõ múlásával szét
kell, hogy törjön a tudatlanság kemény szilkáin.” A magasabb tudatállapotok elérésének mûvészete, melyet az
Upanisadok vagy a Bhagavad-Gítá tartalmaz, elveszett, s
e Tudás elvesztével az emberek közül egyre kevesebben
élték a megvilágosodottság magasztos tudatállapotait, míg
végül szinte minden ember csak a három egyszerû tudatállapot értékeit tapasztalta. Ekkor „az a nézet kezdett el
terjedni, hogy minden, amit csak az élet nyújthat, a létezés
megnyilvánult szintjein van jelen, s ezért haszontalan
bármi olyasmire törekedni, ami a felszínes látszatoknál
mélyebben rejlene. A társadalomban ez a felszínes szemléletmód kezdett uralkodóvá válni, a Valóság ismerete
elveszett, az értékek helyes megítélése elfeledetté vált, s
az élet stabilitása megsemmisült. Feszültség, zûrzavar,
babonaság, boldogtananság és félelem uralkodott.”
Ám idõrõl-idõre a tudás, egy kimagasló személynek köszönhetõen, újra megkerült. Mert „amikor az
* Mivel Mahairshi angol írásmóddal használja, mi is „sh”-val
írjuk a nevét.
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ember látásmódja egyoldalúvá lesz, és a jelenségvilág
kötöttsége rabul ejti, nem foglalkozik többet a Valóság
abszolút arculatával. Ezért a létezés mindig változó arculatainak korlátai közé kerül, élete elveszti stabilitását
és szenvedni kezd. De ahogy az emberek egyre többet
szenvednek, a természet legyõzhetetlen ereje lép, hogy
újra a helyes irányba állítsa az ember látását, és egy olyan
életmódot alapozzon meg, mely ismét képes az emberi
létezés magasztos céljainak beteljesítésére.” A Gítában
foglalt bölcsességeket olyan nagyságok tárták fel újra,
írja Maharishi, mint Buddha vagy Sankara. Azonban
„a tudatlanság kemény szikláin” idõvel az õ tanításuk
is összetört.
Ám ne foglalkozzunk túl sokat azzal, hogy mi történt
a múltban. A legfontosabb az, hogy a Transzcendentális
Meditáció ismét egy valós lehetôséget kínál a magasabb
tudatállapotok kifejlesztésére. Maharishi önmagát egy
utászhoz hasonlítja, akit azért küldtek, hogy a tönkrement, használaton kívüli utat kijavítsa. Nem érdemes az
úton található lyukakat tanulmányozni, és azt nyomozni,
hogy kik haladtak ezen az úton vagy kik tették tönkre.
Minél rövidebb idôn belül ki kell javítani az utat, hogy
ismét közlekedhessünk rajta.
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12. PSZICHOLÓGIA ÉS
ÖNMEGVALÓSÍTÁS
Apszichológiagyökereiafilozófiábanyúlnakvissza.E
tudomány – ahogy az a nevébôl is kitûnik – a lélek tanulmányozását tûzte feladatául. Ám a természettudománytól
kölcsönzött „objektív” és kísérleti megközelítésmódjának
köszönhetõen, csupán az emberi „lélek” mûködésének
legfelszínesebb jelenségeit volt képes feltárni.
A század elején a pszichológiában az úgynevezett behaviorista felfogás uralkodott. Ez az irányzat azt vallotta, hogy
a pszichológia tárgya az, amit objektíven tanulmányozni
lehet, s ez nem más, mint a magatartás. Bár a behaviorista
iskola és az általuk képviselt szemlélet még ma is elfogadott
a világon, nagyon sok hiányosságot mutat. Egyálatalán
nemveszifigyelembeaszubjektívtapasztalatot,azembert
az ingerek és megerõsítékek között pattogó, emlékezettel
rendelkezõ pingponglabdának tekinti.
A pszichológia másik nagy irányzata, a Sigmund
Freud nevével fémjelzett pszichoanalitikus iskola a lelki
problémák mélyebb okait kutatta. Freud és munkásságának továbbfejlesztõi, Carl Gustav Jung és Alfred Adler az ember személyiségét, mint dinamikus rendszert
fogják fel, melyben kiemelt szerepet kap az ösztönélet és
a tudattalan. Vizsgálódásaik a mentális élményekre, az
elfojtott, ki nem élt ösztönkésztetésekre, s jobbára azokra
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az emberekre irányultak, akik lelki betegek voltak vagy
valamilyen mentális problémával küszködtek. Talán
jogos volt George Kelley kritikája, aki szerint a pszichoanalitikus iskola az ember elméjét egy hadszíntérnek
tekinti, egy „sötét pincének, ahol egy szexõrült majom és
egy jólnevelt vénkisasszony vívja véget nem érõ, halálos
küzdelmét egy meglehetõs zavarban lévõ banktisztviselõ
asszisztálása mellett.”
A behaviorisztikus és pszichoanalitikus szemlélettel
szembeni növekvõ elégedetlenség egy olyan tudóscsoport megjelenését segítette elõ, akik nem értettek egyet
a felsorolt tanítások egyikével sem. A század ötvenes
és hatvanas éveiben egy új, harmadik erõként (third
force) jelentek meg, s az általuk képviselt irányzat a
humanisztikus pszichológia néven vált ismertté. Az újfajta
pszichológia képviselõi között volt Carl Rogers, Rollo
May és Erich Fromm, továbbá olyan írók és gondolkodók
támogatták elképzeléseiket, mint Herbert Marcuse vagy
Norman Brown. A humanisztikus irányzat legismertebb
képviselõje azonban Abraham Maslow volt.
Maslow szakított a mentális problémáktól szenvedõ,
beteg emberek vizsgálatával, és egészséges embereket
kezdett el tanulmányozni, mégpedig a fellelhetô legegészségesebbeket. Ezek az emberek mind kiegyensúlyozottak, stabilak, a társadalomhoz alkalmazkodók voltak.
Mindegyiküknélvalamilyenmértékbenmegfigyelhetõ
volt az, amit Maslow „önmegvalósításnak”, a lehetôségek,
képességek fokozottabb megvalósításának nevezett. Ezek
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az önmegvalósított emberek képesek hatékonyan teljesíteni meghatározott életfeladataikat, jobban ismerik saját
belsô természetüket, képesek elfogadni önmagukat. Maslow munkái rávilágítottak arra, hogy az önmegvalósított
emberjobbmegfigyelô.Avizsgálatoksoránrájöttarra,
hogy a mindennapi életben kreatívabb és spontánabb az,
aki elfogadja önmagát. Az ilyen ember érdeklôdése saját
magán kívüli problémákra irányul, nem pedig arra, hogy
saját identitását megóvja. Erôs sorsközösséget érez az egész
emberiséggel, ezért képes mély, kölcsönös kapcsolatokra.
Leginkább optimista, nem foglalkozik a létezés negatív
oldalával, viszont észreveszi a pozitív lehetôségeket, és
azokat a lehetô legnagyobb mértékben felhasználja. Az
önmegvalósított ember számára az életnek jelentôsége
van, és meggyôzôdése, hogy az életet érdemes élni.
Egészen nyilvánvaló a hasonlóság Maslow önmegvalósított embere és azok között, akik Maharishi technikája segítségével elérték az ötödik tudatállapotot, a
Kozmikus Tudatot. Ezt a hasonlóságot számtalan pszichológiai teszt is igazolta, melyekkel a TM gyakorlókat
vizsgálták. A pszichológusok számos kérdõívet dolgoztak
ki az önmegvalósítottság vizsgálatára. Egy ilyen tesztet a Shostram-féle Személyiségleltárban is találunk.
Ezt egyetemi hallgatók egy csoportjának is kiosztották,
közvetlenül a TM gyakorlás elkezdése elõtt, illetve két
hónappal ezután. Az eredményeket összvetették egy nem
TMgyakorló kontrollcsoportéval, és figyelemre méltó
fejlõdést tapasztaltak a TM-es csoportnál. A kontrollcso-
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porthoz képest a TM-gyakorlók – a technika mindössze
két hónapos gyakorlása után – jelentôs haladást mutattak
az önmegvalósítás terén. Ezeket a pozitív változásokat
számos késõbbi teszt is alátámasztotta, s több tanulmány
is bizonyítja, hogy a TM gyakorlók lelki egészsége a
neurózissal, a betegségekkel, a szorongással ellentétes
irányban, a jobb lelki egészség felé tartva fejlõdik.
CSÚCSÉLMÉNYEK ÉS PLÁTÓI ÉLMÉNYEK
Maslow egyik legérdekesebb felfedezése az, hogy az
önmegvalósított emberek gyakrabban átélik az úgynevezett csúcsélményt. Ezeket a „csúcsokat” Maslow így
írja le: „a félelmetes tisztelet nagy pillanatai... a tiszta,
egyértelmû boldogság állapota, amelyben nincs többé
semmiféle gyanú, félelem vagy gyengeség”. Ezekben a
pillanatokban az ember érzi, hogy a világ nélkülözhetetlen
része, elégedett ezzel, és a pillanatot valóban sajátjának
tekinti. A világra nem kívülrôl tekint, hanem úgy érzi,
hogy valóban látta a végsô igazságot, a dolgok lényegét.
Az, hogy ilyen élmények léteznek, természetesen nem
új felfedezés. Misztikusok, költôk és más kimagaslóan
tehetséges emberek gyakran számolnak be hasonló
élményekrõl. Maslow azonban felfedezte, hogy az ilyen
élmények nem korlátozódnak az emberek egy meghatározott csoportjára. A csúcsélmény nem csak a papok mint
„hivatásos hívôk”, illetve a költôk, zenészek és mûvészek
privilégiuma; sokan rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal
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üzletemberek, gyárosok, vezetôk, nevelôk és politikusok
közül is.
Feltehetnénk a kérdést, hogy ezek a csúcsélmények
nincsenek-e kapcsolatban a Maharishi által leírt magasabb tudatállapotokkal. A csúcsélmény egészen biztosan
nem azonos a Transzcendentális Tudattal, mert a csúcsélmény ideje alatt a tudatot elragadja valami, míg a tiszta
TranszcendentálisTudatbannincsjelenamegfigyelés
tárgya. Fennmarad az a lehetôség, hogy a csúcsélmény a
Kozmikus Tudat pillanatnyi villanása. A csúcsélmények
leírása nagyon hasonlít ahhoz, amit a Kozmikus Tudatról
írnak, ám a csúcsélmény szót a tapasztalatok olyan széles
körében használják csaknem minden fellángolásra, hogy
aligha lehet a kettôt, a csúcsélményt és a Kozmikus Tudatot egyenlôvé tenni. Ha Maslow munkáiban a magasabb
tudatállapot nyomai után kutatunk, azokat valószínûleg
azokban az úgynevezett plátói élményekben találjuk, amelyekkel Maslow életének késôbbi éveiben foglalkozott.
A plátói élmények hasonlóak a tartós csúcsélményhez,
csakhogy ezekben nincs váratlan villanás vagy izgalom.
Maslow a plátói élményeket egyfajta csendes, szemlélõdõ
jelenlétként, egy nyugodt, magasztos felismerésként írja le. Sajnos Maslow nem sokkal azt követõen meghalt,
hogy a plátói élményekkel kezdett foglalkozni, így hátrahagyott írásai alapján nem lehet eldönteni, hogy ezek
a tapasztalatok a Maharishi által Kozmikus Tudatnak
nevezett tudatállapot villanásai-e. Még ha a kimagasló
plátói élményeket nem is azonosíthatjuk a tudat ma-
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gasabb állapotaival, tény, hogy a TM egyre teljesebb
önmegvalósításhoz vezet, s ez valószínûvé teszi, hogy a
magasabb tudatállapotok kialakulása az ilyen élmények
gyakoriságában fog megnyilvánulni.
METAPATOLÓGIA
Alan Watts „Pszichoterápia Keleten és Nyugaton”
címû mûvében kiemeli, hogy a nyugati pszichoterápián
alapuló technikák fôleg a drámai állapotban lévô vagy
csodálatos rendellenességû emberekkel, társadalmunk
legszerencsétlenebb, szenvedô alanyaival foglalkoznak,
míg a keleti „pszichoterápia” minden ember javát akarja,
mindenkinek javítani kívánja a sorsát. Amit normálisnak
veszünk, az tulajdonképpen a lelki szegénység állapota, és
messze elmarad emberi lehetôségeink csúcsától. „Ez az elszegényedés – hangsúlyozza Watts – magja és termôföldje
annak, hogy a lelki betegségek ilyen nagy számban alakulnak ki.”
Carl Gustav Jung is hasonlóképpen gondolkodott. Úgy
vélte, hogy minden ember szükségét érzi, hogy megértse
élete értelmét. Ha ez a vágyunk nem teljesedik be, akkor az
számtalan idegi és lelki betegség kialakulásához vezethet.
Maslow is kapcsolatot vett észre a lelki egészség és az önmegvalósítás között. Az emberi szükségleteket, írta, hierarchikus rendszerbe lehet sorolni, melyek, mint egy piramis
szintjei épülnek egymásra. A hierarchia alsóbb szintjein
az alapvetõ létfenntartáshoz nélkülözhetetlen biológiai
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szükségletek szintje található, ezt követik a biztonság és a
társas kapcsolatok szükségletének szintjei, majd a sikerre és
teljesítményre való igény szintje. A hierarchia csúcsán az
önmegvalósításra való igény áll. Magasabb szükségletek
akkor jelentkeznek, ha az alacsonyabb szint beteljesül.
Az éhezõ vagy fuldokló embert a legritkábban motiválja
a társadalmi elismertség vágya. A legmagasabb szint az
önmegvalósítás, a növekedés, az egészség és a teljes emberré válás szükséglete, ezt Maslow a többi egyszerûbb
szükséglettel szembeállítva metaszükségletnek nevezi.
S minthogy bármely egyszerûbb szükséglet ki nem elégítése testi és lelki betegséghez vezet, a metaszükséglet
iránti elégedetlenség is olyan helyzetbe hozza az embert, amelyet Maslow metapatologikusnak nevezett, és
amelyre a cinizmus, a nihilizmus, az utálat, a levertség,
a személyiség megszûnése, az unalom, a kilátástalanság,
a bizonytalanság, az önzés, a zavarodottság, a személyiségzavar és a letörtség a jellemzô. Manapság mindenütt
metapatologikus tüneteket látunk, és ez arra utal, hogy
társadalmunknak nincs egy olyan megbízható és hatásos eszköze, mellyel metaszükségleteit beteljesíthetné.
Társadalmunk ezért metaterápiára szorul.
Daniel Goleman a metaterápiát így határozza meg: „Ez
egy olyan eljárás, mellyel a hagyományos terápia minden fô
célja elérhetô. Célja: messze túllépni az összes terápia, vala
mennyi terapeuta és pszichoanalitikus lehetôségein – ez viszont
tudatállapot-változtatást követel meg.” A TM mindezeket a
feltételeket kielégíti. Goleman utal arra, hogy a behavio-
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rista terápia és a pszichoanalízis is a pszichológia fegyverei
közé tartozik. A valóban humanisztikus pszichológia fô
eszköze viszont a meditáció lehetne. Igen gyorsan terjed
ez a nézet a pszichológusok negyedik nemzedékének a
körében. Iskolájukat transzperszonális pszichológia néven
ismerik.
Mint azt a neve is elárulja, a transzperszonális pszichológia
azokkal a tapasztalatokkal foglalkozik, amelyek valamilyen
formában túlmutatnak az ember személyiségén. A kutatás,
mondja Roberto Assagioli, a transzperszonális pszichológia
egyik vezéralakja, az „elragadtatás, a misztikus élmények,
a lét, a lényeg, a boldogság, az áhítatos tisztelet, a csoda, a
szinkronicitás, önmagunk túllépése, a lélek, a mindennapi
élet magasztalása, az egység, a Kozmikus Tudat” irányába
halad. Noha téves lenne a transzperszonálist a transzcendentálissal azonosnak tekinteni, a transzperszonális
pszichológia mégis a lélektannak az a lépése, mellyel a
legjobban megközelítette a meditáció tanulmányozását.
Assagioli szerint a téves személyiségészlelés az, ami az
emberek közötti szükségtelen érzelmi összetûzéseket kiváltja, melyek azután szenvedésbe torkollanak. Ez pedig
egy olyan társadalomhoz vezet, mely állandóan haragban
van önmagával.
Az élet egyik fô célja pedig az lenne, hangsúlyozza,
hogy az ember tudatára ébredjen Önvalójának. Assagioli
eddig a pontig szinte ugyanazt mondja, mint Maharishi,
ám az önmegvalósításhoz vezetõ technika, amit tanít, más,
mint a Transzcendentális Meditáció. A tiszta Önvaló és a
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tudat normális fejlôdésének megvalósítását elõsegítendõ,
Assagioli kidolgozott egy pszichoszintézis néven ismert
személyiségfejlesztô rendszert.* A pszichoszintézis a
legkülönbözôbb technikákat öleli fel. Néhány közülük
testi (mint a test tudatosítása vagy a tánc és a zene), néhánypedigmentálistechnika(mintazönmegfigyelés,
az álmok elemzése vagy a hipnózis). Kétségtelenül akad
ezek között a technikák között olyan, amely jó hatással
van a testi-lelki egészségre, és hasznos az ember számára,
de az már kétséges, hogy elvezetnek-e a Transzcendentális Tudathoz. A fenti idézetbõl is kitûnik a Maharishi
és Assagioli közötti különbség. Assagioli többet foglalkozikazÖnvalóragondolással,amegfigyelésekkelésa
különbségek meglátásával, mint magával az Önvalóval,
a Tiszta Tudat állapotával. Fennáll a veszélye, hogy az
ilyen gyakorlatok csak gondolatokat termelnek az Önvalóról, és csupán tudat tartalmát növelik, ahelyett, hogy
az Önvalóhoz vezetnének.
A TUDAT KÉMIAILAG IS
MEGVÁLTOZTATHATÓ
A pszichológusok közül sokan úgy vélik, hogy a misztikus élményeket elôidézhetjük az agy vegyi összetételének
közvetlen megváltoztatásával is. Furcsamód, de Maharishi
* Ezt a kifejezést használja, hogy kiemelje a saját rendszere és a
pszichoanalízis közötti különbséget, noha, mint negjegyzi, Jung
analitikus pszichológiája is tartalmaz szintetikus elveket.
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ezzel egyetért. Minthogy a magasabb tudatállapotok egy
meghatározott módon mûködô idegrendszertôl függnek,
elméletileg lehetséges kell hogy legyen az is, hogy az
idegrendszer kémiai befolyásolásával érjük el a kívánt
változást az agymûködésben. Maharishi azonban hozzáteszi, hogy a ma ismeretes egyetlen vegyi összetétel sem
idézi ezt elô. A hozzáférhetô szerek által kiváltott hatás
nagyon gyakran a magasabb tudatállapotokkal éppen
ellentétes állapotot hoz létre.
A magasabb tudatállapotokról szóló írásokat és a drog
által kiváltott állapotok hatásainak leírását olvasva feltételezhetnénk, hogy a két állapot nagyon hasonló. Ám nem
feltétlenül szükséges, hogy minden misztikusnak tûnô
tapasztalat valóban misztikus természetû legyen. Amikor
tudatunk belsô állapotait kell jellemezni, a nyelv nagyon
korlátozott, és sokszor arra kényszerülünk, hogy két nagyon
különbözô élményt ugyanazokkal a szavakkal írjunk le.
Vegyünk egy példát: az LSD-nek nevezett vegyület legtöbbször az agy látórendszerében fejti ki hatását. Az idegrendszerben szelektíven fékezi egyes szervek mûködését,
és ebbôl kifolyólag megnöveli a látási aktivitást, ennek a
következménye pedig a legendás „színerôsség” és a minták
tarkaságának élménye. A tudatig eljut az is, ami korábban
csak véletlen zaj volt a rendszerben. Ha az élmény nagyon
erôs, az ember azt láthatja, hogy körülötte minden fehér
fénnyel van átitatva. Ezt a tapasztalatot a misztikus élmények
hasonló beszámolóival összevetve, könnyen feltételezhetnénk, hogy ekkor is egy misztikus élményrôl van szó. De
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ha mindkét állapotot átéljük, rögtön világossá válik, hogy
ezek egymástól gyökeresen különbözô élmények.
Ehhez hasonlóan az is lehetséges, hogy drogok segítségével olyan tudatállapotot hozzunk létre, amelyben a
megfigyelôegyesülazobjektummal,vagyisamegfigyelô
ésamegfigyeléstárgyaeggyéválnak.Deezaz„egység”
nagyban különbözik a hetedik tudatállapottól. A droggal
elôidézett állapotban az eggyéválás általában a különbség
érzékelésének az elvesztésébôl adódik: az ember elvész
az élményben. Az Egységtudatban nem ez történik, a
megfigyelôésamegfigyeléstárgyaúgyleszeggyé,hogy
közben a különbségük is megmarad. A mindennapos
normális tudathoz hozzáadódik az Egység tudatossága, amely mindennek az alapja, és felülmúlja az összes
különbséget. Szó sincs a különbözôségek számlájára írt
Egységrôl, inkább a sokféleslghez hozzáadott Egységrôl.
A drogok által elôidézett állapot általában átmeneti.
A test gyorsan megszabadul az idegen anyagoktól, és
visszatér a normális éber állapotba. Ami megmarad, az
csak a másik valóság emléke. Az emlékezés bármennyire
is erôs, nem ugyanaz, mint a tudatállapot-változás.
Másik oldaláról is szeretném megvilágítani ezt a
jelenséget. A drogok az ember figyelmét gyakran a
magasabb tudatállapotok elérésének lehetôsége felé
irányították, bár nem tették lehetôvé, hogy az ember fel
is emelkedjen e tudatszintekre. Ebbôl a szempontból
lehet, hogy a drog néha úgy szolgált, mint egy híd, de
ez a híd nagy veszélyeket rejt magában. Ám ha egyszer
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átjutottunk a folyón, a híd már többé nem szükséges.
Sokan, akik korábban kábítószerfogyasztók voltak, arról számolnak be, hogy miután elkezdték gyakorolni
a TM-et, csökkentették vagy teljesen abbahagyták a
kábítószer-fogyasztást.
Ezeknek a beszámolóknak a hitelességét ellenôrizendõ, több felmérést is végeztek. Eddig a legnagyobb
felmérés 1862 TM-gyakorlót ölelt fel, és az eredmények
a nikotintól a kokainig minden fajta drog fogyasztásának
lényeges csökkenésére utalnak. Az elmúlt években végzett újabb kísérletek csak megerõsíteni tudták ezeket az
eredményeket.
A megkérdezettek többsége úgy vélekedett, hogy a
TM-et gyakorolva jobban élvezik az életet, és nem érzik,
hogy annyira szükségük lenne a kábítószerekre. Egy
megkérdezett kijelentette, hogy neki a drog már nem
szükséges, mert rájött, hogy mi az élet és hogyan akarja azt
élni. Egy másik korábbi drogfogyasztó véleménye: most,
hogy meditál, végre elégedett az élettel, egy harmadik pedig
egyáltalán nem próbálta meg elhagyni a drogot, de egy idô
után egyszer csak arra lett figyelmes, hogy már nem használja.
Sokan kijelentették, hogy a kábítószerben nem találnak
már akkora élvezetet, s ezt így magyarázták: „A drog hatása
zavarta a TM hatását, eltompított, és mind furcsábbá váltam,
és én nem szeretek zavartan gondolkodni.”
Részben a drog negatív mellékhatásai miatt, részben pedig társadalmi és politikai okok miatt, a legtöbb
nyugati ország kormánya minden erejével küzd a ká-
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bítószer-fogyasztás ellen. Ez azonban csak a problé-

tudatállapotokat,aholõvan.Nemúgyleszünkgazdagok,hogya
ma tüneteinek kezelése. Amíg az emberek csak efféle
gazdagemberekviselkedésétutánozzuk.Egygazdagemberszinte
pótszerek segítségével találják meg a „beteljesedést”,
mindentmegvehet,amitmegkíván,aszegényember,akieztutánoznipróbálja,csakmégtávolabbkerülattól,hogygazdaglegyen.
addig igényük lesz arra, hogy drogokat használjanak.
Ahhoztehát,hogymegvilágosodjunk,tudatunkatkellamegfelelô
Ha pedig egy drogot betiltanak, az emberek találnak egy
szintreemelni,ígyspontánuléljükmajdamegvilágosodottember
másik,
é
letét. talán még veszélyesebb vegyi anyagot, csakhogy

kielégítsék szükségleteiket. Hogy a probléma hosszú táAZ ÖNVALÓRA GONDOLÁS
von megoldódjon, nem a kábítoszerek tiltásával, hanem
a léAleggyakoribbhibaaszellemifejlôdéstkeresõkgyakorlatai
nyeggel kell foglalkozni. Ez persze nem azt jelenti,
közöttaz,amikorazÖnvalóttudatosanpróbáljákmegfenntartani.
hogy a drogokat szabadon kell árusítani, hanem meg
Látvánazönmegvalósultembert,akiképességeiteljességének
kell szüntetni annak az okát, hogy az emberek a kábítószerek
birtokábanvan,sokanúgyhiszik,hogytudatosigyekezettel,önmaután nyúljanak.
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A legkülönbözôbb drogfajtákkal kísérletezô emberek többsége azért fodul a drogokhoz, mert valami
többre vágyik, mint amit a hétköznapi világ kínálni
tud neki, tulajdonképpen a magasabb tudatállapotokat
keresi. A kábítószerfogyasztás problémájának legfõbb
oka nem az, hogy könnyû a kábítószerekhez hozzájutni, nem is a társadalmi feltételek, melyek elôsegítik
a fogyasztásukat, hanem az, hogy egyetlen alternatív
eszköz sincs, mellyel fel lehetne emelni a tudatszintet.
Ahelyett, hogy a drogfogyasztást – mellesleg abszolút
sikertelenül – megpróbálják visszaszorítani, a kormányoknak arra kellene több figyelmet fordítani, hogy az
emberek számára lehetôvé tegyék a magasabb tudatállapotok elérését. Olyan módszerre van szükség, amely
a társadalom számára elfogadható, és nem veszélyes az
emberi életre.
A GYERMEKKOR
A misztikus is és a gyermek is valamilyen formában a
világgal való egységet éli át. A misztikusok tapasztalataiból arra következtethetünk, hogy elméjük úgy mûködik,
mintha visszatértek volna korai gyerekkorukba. A pszichológusok az ilyen korábbi agymûködésre való visszatérést regressziónak, visszafejlôdésnek nevezik. Sokan
ezzel próbálják megmagyarázni a misztikus élményeket.
Azonban a drogfogyasztás következményeként létrejött
élmények és a Kozmikus Tudat összehasonlításához
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hasonlóan, a misztikus élmény és a visszafejlôdött állapot hasonlósága is csak a felszíni szinteken érvényes;
inkább a nyelv kifejezôképtelenségének a következménye,
mintsem egy mélyebb hasonlóságé.
A misztikus állapot a különbözôségek egységének állapota. A világot csak tarkaságában élhetjük meg, de – a
magasabb tudatállapotokban – eközben tisztán érzékeljük
az Önvalóval való lényegi egységét is. Az egészen kis gyermekeknél azonban az egység állapota a differenciálatlan
egység állapota. A kisgyermek énje még nem alakult ki
teljesen, énfejlõdésének ezen a fokán még nem ismeri
fel teljesen a különbséget individuális énje és a külvilág
között.
Igaz, hogy sok megvilágosodott ember bizonyos értelemben hasonlít a gyermekekhez, ám õk nem a gyermekkorukba térnek vissza, hanem egy olyan magasztos
érettséget érnek el, melyben a gyerekkor ártatlansága és
nyitottsága egyesül a felnôttkor tapasztalatával és bölcsességével. Nem körfolyamtról van szó, amely az egységtôl a
különbözôségekhez, majd ismét az egységhez visz vissza,
hanem spirális fejlõdésrõl, mely az egységbôl indul ki,
hogy a különbözôségeken keresztül eljuthassunk az egység
és a különbözôség egyidejû tapasztalásáig. A misztikus
tapasztalat „kicseréli” az embert, személyisége integrálttá, egészségessé és önmegvalósítottá lesz. Amennyivel
egészségesebb valaki, annyival derûlátóbb, a cselekedetei
kevésbé irányulnak saját magára, és az élete is annyival
átgondoltabb. Ezek olyan tulajdonságok, melyeket a
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gyermekes visszafejlôdésben, az infantilis regresszióban nem találunk meg. Ezért a magasabb tudatállapot a
létezés egészének átélésébôl fakadó bölcs ártatlanságot, míg a
kisgyermekkor kialakulatlan énje csupán az éretlenség és a
tapasztalatlanság ártatlanságát jelenti.
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13. AZ ÚT ÉS A CÉL
„A felszabadulást nem lehet elérni sem testhelyzetekkel,
sem spekulatív filozófiával, sem vallási szertartásokkal, és nem
elegendô csupán a tanulás sem. Az emberek idézhetnek szentírásokat, még áldozatokat is mutathatnak be az isteneknek,
szertartásokat végezhetnek, különbözõ dolgokat imádhatnak,
ám a felszabadulást nem érhetik el az Önvalóval való egység
nélkül” – mondta Sankara.
A magasabb tudatállapot belsô állapotváltozás, melyet
egy felszíni viselkedésforma is kísér. Ezt megfigyelve
sokan utánozni kezdik a megvilágosodott embert, és abban reménykednek, hogy ezzel magasabb tudatállapotba
emelkednek. Ezek a „gyakorlatok” sosem hoznak sikert,
hiszen az okot (a megvilágosodást) cserélik fel az okozattal
(azzal, ahogy a megvilágosodott ember cselekszik), képletesen szólva a kocsit fogják be a ló elé. A kettõ közül
pedig leggyakrabban csak a kocsi marad meg, mert a ló
valahol elvész.
Az, ahogy a megvilágosodott ember cselekszik és
beszél, a tudatállapotából fakad. Ha csupán a felszínen
megfigyelhetôviselkedésétkezdjükelutánozgatni,nem
érhetjük el azokat a magasabb tudatállapotokat, ahol õ
van. Nem úgy leszünk gazdagok, hogy a gazdag emberek
viselkedését utánozzuk. Egy gazdag ember szinte mindent megvehet, amit megkíván, a szegény ember, aki ezt
utánozni próbálja, csak még távolabb kerül attól, hogy
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gazdag legyen. Ahhoz tehát, hogy megvilágosodjunk, tudatunkat kell a megfelelô szintre emelni, így spontánul
éljük majd a megvilágosodott ember életét.
AZ ÖNVALÓRA GONDOLÁS
A leggyakoribb hiba a szellemi fejlôdést keresõk gyakorlatai között az, amikor az Önvalót tudatosan próbálják
meg fenntartani. Látván az önmegvalósult embert, aki
képességei teljességének birtokában van, sokan úgy hiszik, hogy tudatos igyekezettel, önmagukra gondolással
fenntartható az Önvaló, s így is kifejleszthetô a magasabb
tudatállapot. Gurdjieff ezt rendszere egyik céljává kiáltotta
ki: „Utánozzuk a magasabb tudatállapot jellemzõit, hogy
ezek rögzüljenek bennünk!” Követôi azáltal próbálták
megvalósítani az Önvalót, hogy gondolkodtak róla. Ennek
érdekében napi tevékenységeik közben is megpróbálták a
figyelmetazÖnvalóntartani.Ezekagyakorlatokazértnem
sikeresek, mert az ember csak arra az egyetlen gondolatra
emlékszik, amit épp nem felejtett el. Ez pedig semmiképp
sem lehet az igazi Önvaló. Minél jobban erôltetjük az
elménket, annál nagyobb aktivitást fejtünk ki, és igazi
Önvalónk mind jobban beárnyékolódik. Ezért az ilyen
gyakorlatokkal elért eredmények nem a magasabb tudatállapotok megnyilvánulásai. Az ötödik tudatállapotban,
a Kozmikus Tudatban az Önvaló a határtalan aktivitás
tanúja. Azok a mentális tevékenységek, melyek az Tiszta
Tudat hangulatát tartják fenn, nem vezetnek eredmény-
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re. A „tudatában vagyok, hogy látom a virágot”, „tanúja
vagyok, hogy ezt meg ezt teszem” típusú hozzáállás sem
vezet a tiszta Önvaló megvalósításához, hiszen csupán egy
gondolatról van szó, mely már eltávolodott a gondolat
határtalan forrásától.
Csupán azzal, hogy egy élményre gondolunk vagy
megpróbáljuk megérteni azt, még nem magát az élményt
hoztuk létre. A Kozmikus Tudat az az állapot, amelyben az
Önvaló tanúja cselekvéseinknek, ám pusztán erre az állapotra gondolva nem tudjuk a tudatot olyan szintre emelni,
hogy ez a felismerés élô igazsággá is váljon. Soha senki sem
szökött meg sem a szellemi, sem a testi börtönbôl csupán a
szökésrôl való gondolkodással, vagy úgy, hogy azt bizonygatta önmagának, hogy szabad. A gondolat bátoríthatja és
ösztönözheti az embert, hogy valamilyen tevékenységbe
kezdjen, de az ilyen elgondolt szabadság csak illúzió, amely
ébredéskor el is múlik. Az Önvaló ilyen tudatos fenntartásafelszabdaljaafigyelmet,scsakgyöngítiazelménket.
Ahelyett, hogy egész személyiségünket fejlesztenénk, csak
szétforgácsoljuk azt. Az elme egyik felét a cselekvés és az
érzéki tapasztalatok mezeje felé irányítjuk, míg a másik
felét lefoglaljuk az Önvalóra gondolással. Ez a mindennapi élet szempontjából sem praktikus dolog, hiszen messze
vagyunk teljesítôképességünk csúcsától. A munkánkra
semfordítunkelégfigyelmet,Önvalónkatpedigcsakgon
dolkodásunk szintjén valósítottuk meg. Az élet mindkét
területén vesztesek leszünk így, és egyre távolodunk a
megvilágosodástól és a beteljesedéstôl.
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Egy másik variáció ugyanerre a témára azt ajánlja, hogy
amígeszünk,állandóanfigyeljükemûveletmindenmoz
zanatát. Vannak, akik úgy tartják, hogy ha megszüntetik
az evés élvezetét, akkor tanújává válhatnak az evés mûveletének. Mély meggyôzôdésünk azonban, hogy az
ilyesfajta eljárás eredménye csak annyi, hogy elvész a
táplálkozás öröme. A „tanúság” csak a gondolat szintjén
jön létre. Az egyén tényleg tanúja lesz gondolatainak, de
nem a Tiszta Tudatnak. Az efféle gyakorlatok még csak
meg sem közelítik azt a könnyen elérhetõ célt, melyhez
eljutva az önmegvalósított ember cselkedeteinek tanúja
is lesz, egyszersmind határtalanul élvezi, amit tesz.
HANGULATKELTÉS
Az önámítás egy másik, már említett, formája a megvilágosodott ember szavainak és tetteinek utánzása. Ez
lehet, hogy nevetségesnek tûnik, mégis nagyon elterjedt
gyakorlat. Nagyon sok ember érzi magát „jól”, bár nem
ez az eredeti és természetes állapotuk. Abban reménykednek, hogy ezzel magasabb tudatszintre emelkedhetnek
vagy hogy valamiféle szellemi jutalomban részesülnek.
Nincs szándékunkban azt mondani, hogy nem kell pozitív módon gondolkodni (a pozitív megerôsítés elvét követni), vagy hogy nem kell másokon segíteni, amikor csak
lehetséges; mindössze azt hangsúlyozzuk, hogy az ilyen
cselekedetek nem vezetnek a magasabb tudatszintekhez.
Ha csupán tudatszintünk felemelése érdekében viselkedünk
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önzetlenül, akkor legfeljebb a saját jóságunkkal válunk
eggyé, s nem a Tiszta Tudattal, minden jóság határtalan
forrásával. S ahogy egyre erôsebben kötôdünk önmagunk
jóságának tapasztalatához, úgy távolodunk el egyre jobban
az önmegvalósítástól. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy az,
amit egy megvilágosodott ember bizonyos körülmények
között tett, megfelel-e a mi sajátságos körülményeinknek?
Csak azt állapíthatjuk meg, hogy az ilyen viselkedés nem
hozza létre a magasabb tudatállapotokat, sôt, egyes formái
még ártalmasak is lehetnek, nem csak a magunk, hanem
környezetünk számára is.
Egyesek néha azt is megpróbálják, hogy az általuk megvilágosodottnakvéltemberfiziológiai„viselkedését”utá
nozzák. Az intenzív gyakorlatok következménye gyakran
végzetes.Megfigyelhetô,hogyamagasabbtudatállapotban
lévô emberek csak bizonyos fajta táplálékot esznek, és azt
is csak meghatározott mennyiségben, valószínûleg azért,
mert megváltozott szervezetük szükséglete. Ha ilyen táplálkozást erõltetünk egy fel nem készült szervezetre, az
gyorsan alultápláltsághoz vezet. Ez tényleg megváltoztathatja a tudatot, de egészen biztos, hogy nem a megvilágosodás irányában. Tudjuk, ép testben ép a lélek, ám ezek
az emberek cseppet sem ép testben – épphogy csak élnek!
Tapasztalatlanságuk miatt sokan hasonló önkínzásokat
folytatnak „légzõgyakorlat” címén. A Védikus szövegek
megemlítik, hogy a szamádhiban, a Transzcendentális
Tudat állapotában a légzés hosszabb ideig teljesen leáll.
Ezt az állítást egyébként a legújabb kísérletek is kezdik
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alátámasztani. Ám az is felettébb valószínû, hogy ha az
ember 5-10 percig erõszakkal visszatartja a lélegzetét,
akkor egy másfajta szamádhiba kerül!
A megvilágosodott embernek sem kell soha kontrollálnia, irányítania testét, viselkedését vagy beszédét. Ha
ezek valamilyen ok folytán mégis megváltoztak, akkor
az a magasabb tudatállapot spontán, természetes következménye volt. Csak tudatunk keretein belül tudunk
cselekedni, ennek kell megváltoznia, mielõtt bármit is
teszünk.
A JÓGA NÉGY IRÁNYZATA
Maharishi tanítása, annak ellenére, hogy Indiából
származik, lényegesen különbözik a manapság elterjedt
jógafilozófiáktól.Maharishiúgytartja,hogymindazok
a módszerek, melyeket ma a jóga névvel illetünk, közös
forrásból erednek. De mint mindig, az idô múltával az
eredeti tanítás eltorzul, és tévesen kezdik értelmezni.
Hasonló sorsra jutott a jóga is. Manapság a rendszerek
végtelen tarkaságát láthatjuk, a közöttük lévô kapcsolat
viszont már nem vehetô ki teljesen. Egyes gyakorlatok
még a forrásra sem vezethetôk vissza.
Hagyományosan a jógatechnikákat négy fô csoportra
osztják: rádzsa jógára, vagyis a királyi jógára, amely magában foglalja a hatha jógát és a meditáció különbözô
formáit, valamint sok idegrendszer-tisztító eljárást; a
karma jógára, vagyis a tevékenység, a cselekvés útjára;
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a bhakti jógára, vagyis az odaadás, a szeretet útjára; és a
dnyána jógára, a tudás útjára. E rendszerek mindegyikéhez összetett filozófiai és metafizikai nyelvezet társul,
továbbá nagyszámú technika és eljárás is kapcsolódik
hozzájuk. Ezért egy ilyen rövid ismertetésben lehetetlen
olyan részletesen tárgyalni ôket, mint amit megérdemelnének. A jógának vannak mellékrendszerei is, melyek
közül néhány független egységet alkot, míg egyesek a
négy fô irányzat alrendszereit képezik, és vannak válogatással összeállított rendszerek is. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden egyes technika, amelyik az
Egységtudat felé visz, jógának nevezhetô.
Maharishi szerint a négy jógarendszer egy közös forrásból fakad, és eredetileg ezek nem is a megvilágosodás
különbözô útjai voltak, hanem ennek az állapotnak a
más-más oldalról történõ megvilágításai. A tökéletesen
megvilágosodott ember a Transzcendentális Tudatot minden
tevékenysége közepette birtokolja, tehát igazi rádzsa jógi.
Mivel a cselekvés nem tartja kötöttségben, és amit tesz,
az a természet törvényeivel összhangban van, karma jógi
is. A szívében az egész teremtés iránt odaadást érez, ezért
ô bhakti jógi is. Személyes tapasztalatából fakadóan azt is
tudja, hogy az Önvaló azonos minden teremtett dolog
alapjával, ezért ô dnyána jógi is.
Mivel az idôk folyamán elfeledték az Egy sé ges
Tudathoz vezetõ ter mészetes utat, csak a jóga ha tásának le írá sai ma rad tak meg. A nem meg vilá go so dott
em berek ezért kezd ték el utá nozni a tu datál lapo tok
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kö vetkez mé nye it. Így vált a cél négy fô mi nôsé ge
négyféle úttá.
Maharishi számos példával szemlélteti, hogy az ôsi
jógatanítás hogyan torzult el, és a gyakorlás következményeit hogyan kezdték gyakorlatként értelmezni.
Sok tradícióban manapság is úgy tanulják, hogy a belsô
tisztaság és az erkölcsös élet az elôfeltétele a megvilágosodásnak, és ezért az embernek csak jót szabad cselekednie. Ezt követelik tôlük, még mielõtt megtanítanák
õket a meditációra. Viszont a belsô tisztaság és a helyes
cselekedetek, a helyzet felismerése, az erkölcsi értékek
megértése mind a megvilágosodás következménye. A
Transzcendentális Meditáció úgy tisztítja meg az idegrendszert, mint ahogyan a hóeke megtisztítja maga elôtt
az utat, és közben halad elôre. Az út az eke elhaladása
után válik tisztává. Az a szemlélet, hogy az ember elôször tisztítsa meg önmagát, az Önvalóhoz vezetô utat, és
csak utána kezdjen el meditálni, olyan, mintha a hóeke
elôtt lapátolnánk a havat. Ezt a nehéz munkát csak azért
végeznénk, hogy a gép elhaladhasson az úton! A célt
természetesen így is el lehet érni, de az eljárás hosszadalmasabb, megterhelôbb, és ami a legtragikusabb: az
ember legértékesebb energiáit fecsérli el.
KÉTSZÁZ SZÁZALÉKOS ÉLET
A „minden egy” elgondolására támaszkodó aszkétikus
kelet az „Egy” különbözô alakjait illúziónak, látszatnak
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tekintette. Az emberek megvetették az anyagi világot, és
kizárólag csak a lelki beteljesülést keresték, aminek gyakran katasztrofális következményei lettek. Ennek ellentéte
a látszatra sikeres, materialista világnézet. Nyugaton
ez oda vezetett, hogy mára már a legtöbb ember kételkedik a szellemi fejlôdés lehetôségében. Így az emberek
a beteljesedést leginkább az anyagi téren keresik, s ez az
egyoldalú szemlélet megintcsak súlyos felfordulásokat
okoz életükben.
Maharishi szemmel láthatóan forradalmasította a
szellemi fejlôdés útját. Tanítása szerint a beteljesedés
vagy – ahogyan ezt Indiában nevezik – a megvilágosodás
az élet mindkét területén lehetséges. Lehetséges, hogy
egyszerre éljük mind a belsõ, szellemi, mind a külsõ, materiális élet teljességét. Hogy a belsô fejlôdés gyümölcsét
learathassuk, nem szükséges és nem is hasznos az anyagi
világtól visszavonulni. Ám ez fordítva is igaz: nem élvezhetjük igazán az anyagi világot, ha nem gazdagítjuk
az életet a belsô értékekkel. A belsô megelégedést segíti
a külsô, a világi sikerek pedig visszahatnak a belsôre.
„Az életet beteljesülten élni – hangsúlyozza Maharishi –
anynyit tesz, mint kétszáz százalékban élni azt: száz száza
lékban a belsôt, és száz százalékban a külsôt.” Beteljesedett
szellemi életet élünk, s közben az anyagi értékeket is
élvezzük; az Abszolút teljes ismerete a miénk, a relatív
világ élvezetével párhuzamosan.
A teljesen megvilágosodott embernél a szív és az elme a lehetõ legmagasabb fejlettséget éri el. A szeretetet

215

transzcendentalis-meditacio.hu

15. ábra
ábra
15.

(az érzelmeket) és az értelmet gyakran ellentétesnek
nyábanHuxleyamodernoktatásrólaztmondja,hogyaztnemtartja
semhasznosnak,semfontosnak,mertnemtartalmazzaatudatfejgondoljuk, de ebben az állapotban harmonikusan
lesztésismeretét.Atantervannyiraigyekeszik,hogyteletömjea
együttmûködnek. Ha egyensúlyt teremtünk a két eldiákfejét„tudással”,hogyazelmévelmárnincsidejefoglalkozni.
lenEfogyatékosságokkiküszöbölésevégettvezettebeMaharishi
tétes gondolkodásmód között, a gondolkodás többé
azoktatásbaaTranszcendentálisMeditációt,snyitottamegsaját
már nem aktív vagy passzív, hanem egyszerre aktívvá
egyetemétazIowaállambeliFairfieldvárosában.AMaharishi
és passzívvá, logikussá és intuitívvá, tudományossá és
MenedzsmentEgyetemen(MaharishiUniversityofManagement,
mûvészivé, konkréttá és absztrakttá, összpontosítottá és
MUM;korábban:MaharishiNemzetköziEgyetem)azoktatáscélja,
diffúzzá válik. Minden ellentét egy magasabb egységgé
hogyazelsajátítotttudássalegyüttadiáktudataisfejlôdjön.Azitt
tanulóegyetemistahasonlótantervszerinttanul,mintbármelyik
integrálódik.
másikegyetemen,degyakoroljaaTM-etis.AMaharishiEgyeEz a szintézis a tudatban végbemenô gyökeres változás
temekalapelve:Atudásatudatbanépülfel.Eztamondatotakár
következménye; sokkal több, mint az ellentétek egyidejû
Huxleyismondhattavolna,ámagondolataRigVédábólszármazik.
észlelése.
Az utóbbi gondolkodásmód csak még jobban
Mitjelentez?Azt,hogyatudategyforma,amelybenatudás
alakotölt,illetve,hogyatudásmindigatudatbanvanjelen.Ahhoz,
megterheli az agy bal féltekéjét, így gondolkodva legfejebb
hogyazemberbármitistudhasson,elôszörisönmagárólkell
csak az ellentétes ötletek közötti középútra lelhetünk. A
tudatossáválnia,studatánakmélységétôlfüggôenváltozikatudamegvilágosodott ember kiegyensúlyozottsága nem ebtállapotais.Azalacsonytudatszintûemberszintesemmitnemtud;
akirészbentudatosönmagáról,annakatudásaiscsakrészleges;míg
bôl a kompromisszumból, hanem az ellentétek egységgé
akiráébredsajátbelsôtermészetére,azmegismerhetiazegész
forrásából születik. A megvilágosodott ember nem a mavilágot.Minélmagasabbatudatállapotunk,annálnagyobbésigateriális és a szellemi világ felezôvonalán egyensúlyozik,
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hanem mindkettôt a maga teljességében éli, az ellentétek
dinamikus egysége által alkotott magasabb valóságként.
Assagioli háromszöge rámutat a kompromisszum és
az ellentétek szintézise közötti különbségre. Hasonló
ábrával a többi ellentétes emberi gondolkodásmódot is
fölvázolhatjuk. Mi egy tetraéder segítségéhez folyamodtunk. A felénk lévô oldal egy háromszög, ennek alsó két
csúcsa az ellentéteket szimbolizálja, a közöttük-felettük
lévô csúcs pedig a középutat jelenti. A tetraéder negyedik
csúcsa – mely nem látszik – egy mélyebb valóság, egy új
dimenzió, mely magába foglalja mind a két ellentétet:
például a rokonszenvet és az ellenszenvet. A kettô közötti
kompromisszum a közönyösség, az ellentétek szintézise
pedig a jóindulatú megértés lesz.
Szinte minden misztikus utal az ellentétek egységére
és szintézisére, és ezt a misztika egyik fontos részének is
tekintik. A középkori alkímiában hasonló szintézisrõl
beszéltek, s ezt a kor megfelelô szimbólumaival fejezték ki. Ilyen például az alkímiai menyegzõ, melyenek
során a „vas” és a „vörösréz” „ötvözésével” „aranyat ”
hoztak létre. A szimbólumok nyelvén a vas a Marsot,
a férfiúi princípiumot, a vörösréz pedig a Vénuszt, a
nõi princípiumot jelenti. Ötvözetet elôállítani pedig
ez esetben annyit tesz, mint egyesíteni az ellentéteket,
a mindenség ellentétes pólusait. A sikeres ötvözet az
„arany”, ami a megvilágosodás dicsõséges és ragyogó
állapotát szimbolizálja.
Az ellentétek egységének ez a szimbolikus megkö-
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zelítése valóban magával ragadó, ám mégsem lenne túl
bölcs dolog a megvilágosodás eszközeként értelmezni,
mert akkor ismét a kocsink kerülne a ló elé. A tudat
ilyen egységes állapotba hozásának egyetlen módja van:
tudatállapotunk magasabb szintre emelése.
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14. A TUDÁS ÉS A TUDÓ
„A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt, hogy tudósok
a világ minden tájáról a csodájára jártak, s tanácsot kértek tõle.
Amikor az uralkodónak tanácsadóra volt szüksége, elment a
Mesterhez, és megkérdezte:
– Mondd, a fiatalember tényleg annyit tud, mint ahogy
állítják róla?
– Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten – , a
fiú annyit olvas, hogy fogalmam sincs, mikor lenne ideje arra, hogy
tudjon is valamit.” (Anthony De Mello: Egy perc bölcsesség)
Gyakran bírálják a modern oktatást, hogy a tudás,
amelyet ad, alig kötôdik a diákok tapasztalataihoz, és
nem készíti fel õket azokra a helyzetekre, melyekkel az
iskolábol kikerülve találkoznak. Az iskolában tanult ismeretek persze nem rosszak vagy tévesek, de kétségtelen,
hogy gyakran nem az élettel kapcsolatosak, és sokszor
teljesen feleslegesek.
A jelenlegi oktatási rendszer az elme racionális gondolkodását fejleszti, a tudat intuitív oldala ehhez képest
fejletlen marad. Így mindnyájan hatalmas mennyiségû
adattal rendelkezünk, legtöbbünk képes logikusan, ésszerûen ítélkezni, de sokkal kevésbé vagyunk képesek az
értékek megítélésére vagy felismerésére. E nélkül pedig
az ember nem tudja megállapítani, hogy értelmét jól vagy
rosszul használja. Az értelem határozza meg tetteit, de
cselekedeteinek következményeit – hogy azok jók-e vagy
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rosszak – már nem képes megítélni. Hogy belsô értékeinkre lelhessünk, fontos, hogy a racionális gondolkodással
egy idôben az érzelmi és intuitív értékeinket is fejlesszük.
A modern iskoláztatás eltekint az érzelmi és intuitív oktatástól, átengedi ezt a szülôknek vagy a diákokra hagyja.
Az esetek legnagyobb részében sem a szülôknek, sem a
diákoknak nincs fogalmuk arról, hogy ezt hogyan is kell
megoldani, vagy meg kell-e oldani egyáltalán! A mostani
oktatási rendszer óriási ismerethalmazzal rendelkezõ embereket termel, akiknek azonban hiányos az értékrendje.
Anevesfilozófus,AlfredN.Whiteheadszavaival:„Jól
informált emberek, de Isten unalmas és haszontalan teremtményei a földön.”
Az adattúltengés nem a szellemi képesség fejlôdését,
hanem annak halálát jelenti. Albert Einstein a saját iskoláztatásáról ezt mondja: „Akartad, nem akartad, rengeteg
dolgot kellett a fejedbe tömni. Ez a kényszer olyan undort
váltott ki belôlem, hogy a felvételi vizsgát követô évben
gyûlöltem minden tudományos munkát.” Ne higgyük,
hogy egy ilyen vagy ehhez hasonló helyzetet feledtetnek
a diákélet érdekesebb történetei vagy csínytevései. A diák
mérlegelheti az adatok helytállóságát, ám ítélôképessége
értelmi fejlettségétõl függ. A lomha és buta elme a helyes
és igaz adatot is unalmasnak tartja, míg az élénk és értelmes elme ugyanazt az információt már érti, és kötni
tudja a korábban tanultakhoz. Aldous Huxley „Az örök
filozófia” címû könyvében így ír errõl: „A tudás a Lét
függvénye. Ha a Létezés tudása megváltozik, akkor megvál
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tozik a tudó természete és tudásmennyisége is.” Egy késôbbi
tanulmányában Huxley a modern oktatásról azt mondja,
hogy azt nem tartja sem hasznosnak, sem fontosnak, mert
nem tartalmazza a tudatfejlesztés ismeretét. A tanterv
annyira igyekeszik a diák fejét „tudással” teletömni, hogy
az elmével már nincs ideje foglalkozni.
E fogyatékosságok kiküszöbölése végett vezette be
Maharishi az oktatásba a Transzcendentális Meditációt,
snyitottamegsajátegyetemétazIowaállambeliFairfield
városában. A Maharishi Menedzsment Egyetemen
(Maharishi University of Management, MUM; korábban:
Maharishi Nemzetközi Egyetem) az oktatás célja, hogy
az elsajátított tudással együtt a diák tudata is fejlôdjön.
Az itt tanuló egyetemista hasonló tanterv szerint tanul,
mint bármelyik másik egyetemen, de gyakorolja a TM-et
is. A Maharishi Egyetemek alapelve: A tudás a tudatban
épül fel. Ezt a mondatot akár Huxley is mondhatta volna,
ám a gondolat a Rig Védából származik.
Mit jelent ez? Azt, hogy a tudat egy forma, amelyben
a tudás alakot ölt, illetve, hogy a tudás mindig a tudatban
van jelen. Ahhoz, hogy az ember bármit is tudhasson, elôször is önmagáról kell tudatossá válnia, s tudatának mélységétôl függôen változik a tudatállapota is. Az alacsony
tudatszintû ember szinte semmit nem tud; aki részben
tudatos önmagáról, annak a tudása is csak részleges; míg
aki ráébred saját belsô természetére, az megismerheti az
egész világot. Minél magasabb a tudatállapotunk, annál
nagyobb és igazabb a tárgyi tudásunk is.
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OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV TUDÁS
A tudásról vagy az igazságról beszélve saját, szubjektív ismereteinkre vagy a világ változatlan, objektív
tapasztalására gondolhatunk. Egy állításunk akkor igaz,
ha különbözô feltételek mellett is mindig azt tapasztaljuk.
A tapasztalat azonban még nem tudás, mert a tapasztalat állandó változásokból áll. Minden információ, amit
érzékszerveink az agy felé továbbítanak, a külsô világ
változásaira vonatkozik. A tudás, mint objektív tudás a
világ változatlan tulajdonságainak az ismeretét jelenti.
Ha a szemünk a fát nézi, a mozgásban és változásban lévô
zöld és barna színeket észleli. Ezekben a változásokban
rend uralkodik, a fa belsô réteges felépítése is meghatározható, ám érzékszerveink errôl nem tájékoztatnak
bennünket. Ezt a tökéletes rendet az agyunk nem veszi
figyelembe,afaképétvetítielénk.Úgyismondhatnánk,
hogy a tapasztalat a transzcendens, a megfigyelô és a
megfigyelttárgyközöttikölcsönhatásbóladódik.Attól
függetlenül, hogy a tapasztalat állandóan változik, a tapasztaló, mint szubjektum és a tapasztalt objektum is
lényegében változatlan marad. A tudás keresésekor két
irányba indulhatunk el: a tárgyak és a dolgok változatlan
tulajdonságainak feltárása vagy a szubjektum változatlan
tulajdonságainak megismerése felé. Ezért a tudás megközelítése is két oldalról lehetséges: a szubjektum és az
objektum irányából.
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A tudásból akkor lesz igazság, ha minden kor minden
embere igazságnak tartja. Ha objektív módon próbálunk
tudást szerezni, igyekszünk kizárni azokat a lehetõségeket,
amelyekamegfigyelôbelsõállapotábóladódnak.Ezaz
objektivitás elve, és ezen alapszik a nyugati tudomány.
A szubjektív módszer a tudatot olyan szintre próbálja
emelni, hogy az minden megfigyelônél egyforma le
gyen, és a külsô világ ne legyen képes befolyásolni. Ez
a Transzcendentális Tudat, melyben az ember minden
lehetõségére ráébredt.
A tudás objektív és szubjektív megközelítése a felszínesmegfigyelôszámáraigencsakkülönbözônektûnik,
de egy alaposabb megfigyelô jelentôs hasonlóságokra
bukkan. Ahogy a nyugati világ tudománya egyre jobban
föltérképezi és elemeire bontja a való világot, eredményei úgy kezdenek hasonlítani azoknak a bölcseknek az
eredményeihez, akik tapasztalataikat szubjektív megközelítés útján nyerték. A felszínen a szubjektív és az
objektív módszer mindig különbözô, ám eredményeik
egymás nélkül részlegesek maradnak. A teljes tudás a
két út ötvözését követeli meg, ahol sem a szubjektív, sem
azobjektívmegközelítéstnemhagyjukfigyelmenkívül.
E cél érdekében vezette be Maharishi az egyetemein a
TM oktatást.
A lehetõségeinek teljességére ébredõ tudat egy belsô
egyensúlyt is birtokol, s így a Transzcendentális Meditációt gyakorló diákok zavartalanul tanulmányozhatják a
külsô világot, miközben ennek tárgyilagosságát a Tiszta
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Tudat biztosítja. Maharishi ezt nevezi tökéletes tudásnak. A tökéletes tudáson nem a mindentudást értjük.
Az ember szakosodik a munkájában, megismeri azt, de
egyúttal saját természetét és annak teljes lehetôségeit is
megismeri. Maharishi szerint: „... a teljes tudás magától
értetõdõen hozza létre a tartós tudatállapot-változást a hallgatókban, ideális állapotba hozza a tudatot, erôt, együttérzést,
stabilitást, alkotó szellemet és beteljesedést hoz.”
A KREATÍV INTELLIGENCIA TUDOMÁNYA
A múltban a különbözõ tudatállapotok tanulmányozása csak a világ keleti felére volt jellemzô, így a nyugati
emberek többsége ezt a tudományt a saját kultúrájától
túlságosan idegennek, túlontúl misztikusnak vélte, sôt le
is becsülte. Maharishi, hogy a nyugati emberek számára
is érthetôvé tegye ezt a tudományt, eltüntette keleties jellegét és megfogalmazását. A tudatállapotok tudományát
Maharishi szándékosan és tudatosan Kreatív Intelligencia Tudományának (KIT, angolul: Science of Creative
Intelligence, SCI) nevezi, és a tudat szerinte ugyanolyan
racionálisan és objektíven elemezhetô, mint bármely más
kutatási terület. Az egyedi és kollektív kísérletek eredményei ellenôrizhetôk, sôt osztályozhatók is.
Mondhatnák egyesek, hogy a KIT nem tudomány,
hiszen többnyire a szubjektíven megközelíthetô magasabb tudatállapotokat és azokat a feltételezéseket elemzi,
melyeket csak az az ember igazolhat, aki ugyanebben a

224

transzcendentalis-meditacio.hu
tudatállapotban van. De ez a bírálat érheti a többi tudományt is. Elfogadjuk például az atomfizika elméleteit,
mert elfogadták azok a tudósok is, akik ezeket az elméleteket kidolgozták. Nem szerelünk fel a kertünkben több
tízmillió dolláros kísérleti központot, hanem hiszünk
az elismert szakembereknek, annak hallgatólagos feltételezése mellett, hogy mi is meg tudnánk ismételni a
kísérleteket.
Az KIT kísérleteinek eredményeit is bárki megismételheti. A TM alkalmazása nem függ össze az ember
személyiségével, alapvetõ tulajdonságaival, intellektuális
képességeivel. A TM csak a gondolkodás természetes folyamatával kapcsolatos. Mindenki meditálhat, és elérhet
egy magasabb tudatállapotot, és ellenôrizheti a Kreatív
Intelligenciáról hallott tudományos magyarázatokat. A
magasabb tudatállapotba került ember igazolja Maharishi
állításait, és ez már elég bizonyíték.
A KIT ÉS A TUDOMÁNYOK
Az egyetem kifejezés a latin „universitas” szóból ered,
ami teljességet, egyetemességet jelent. Ám a középkori
egyetemek holisztikus eszméjét szétforgácsolta a tudományok egyre bonyolultabbá válása és az ismeretek
mennyiségének hirtelen növekedése, mely szûkebbre
fogott szakmai képzést követelt meg. A tudást és a valóságot azonban nem lehet jól behatárolt részekre bontani, ahogyan azt a tudományok egyes mûvelôi szeretnék,
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mert a különbözõ részek összefonódnak. Ahogy az ember
egyre tovább specializálja magát egy adott témakörben,
annál többet vesz igénybe más témakörök elveibõl és
törvényszerûségeibôl. Egy neuropszichológusnak például
szükségevanmatematikai,biokémiaiéskvantumfizikai
ismeretekre, ezen felül értenie kell a mûszerekhez és a
számítógépekhez is. Ilyen okok miatt született meg az
igény a tudományágak közötti áthidaló oktatásra, az interdiszciplináris tudományra.
Az oktatás e formájával kapcsolatban elterjedt vélemény, hogy meg kell keresni, mi a tudományágak közös
érintkezési pontja. Egyes szaktudományoknál könnyû
felismerni a hasonlóságokat, például a filozófián és a
pszichológián keresztül el lehet jutni a szociológiáig.
Ami az összes tárgynál közös, az a tökéletes rend felé
való törekvés. Ezért mindegyik tudományág igyekszik
minél több változatlan elemet feltárni a saját területén,
s így az emberek jobban megismerhetik, megtanulhatják
az adott tudományt.
Ám a tudás fájának koronája igencsak szétágazó, a kis
hajtások nagyon sok irányba nõnek. Ez a növekedés, illetve
a fa gyümölcsei annyira lekötnek minket, hogy megfeledkezünk a fa törzsérôl. A tudományágak összehasonlításakor
a kis hajtásokat hasonlítgatjuk össze, s közben elfelejtjük,
hogy közös törzsük, közös alapjuk van. Ebbôl a szemléletbôl
ered az, hogy a diákok a fô tantárgyakkal ellentétben nem
veszik komolyan az interdiszciplináris oktatást, hiszen az
képtelen beteljesíteni kitûzött célját.
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AKITszerintnagyobbfigyelmetkelleneszentelni
ennek a tudományágnak. A Maharishi Menedzsment
Egyetemen minden hallgató a Kreatív Intelligencia
Tudományával kezdi tanulmányait. A KIT nem csak
elméleti tudásanyag, egy gyakorlati része is van: a
Transzcendentális Meditáció. Ez az a szubjektív megismerésmód, ami az alapokból, a közös törzsbôl indul.
Tekintettel arra, hogy ez ugyanaz a törzs, amibôl az
objektív tudás ágacskái nônek, a hallgató minden kutatási területtel megismerkedhet. Elméje a Kozmikus
Intelligenciára nyitott – ezt nevezi Maharishi a mindentudás képességének. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az
ember,bársohasemtanulta,tudnifogjaakvantumfizi
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kát, hanem azt, hogy bármit könnyen képes elsajátítani,
hiszen a tudás nem halott információhalmazt jelent
számára, hanem eleven képességet, önmaga növekvõ
teljességének boldogságát.
A 16. ábrán a különbözõ tárgyak, a KIT és az
interdiszciplináris tanulmányok viszonyát szemlélhetjük.
A képen az egymással kapcsolatban álló tudományágak
között átfedések találhatók. A molekuláris szerkezetek
vizsgálataterénpéldáulafizikaésakémiakapcsolódik
össze. Az interdiszciplináris tudomány a kör külsô vonalán, vagyis a megnyilvánult, felszíni értékek szintjén
kísérli meg – különösebb sikerek nélkül – összekapcsolni
a tantárgyakat és feltárni azok összefüggéseit. Ezzel
szemben a KIT a kör középpontját, a Kreatív Intelligencia
határtalan mezejét tárja fel, ami minden tudomány magva
s a tudományok közös érintkezési pontja. A tudományok
ily módon egyesülnek egy közös alapban.
A MAHARISHI MENEDZSMENT EGYETEM
„Az egyetem az a hely, ahol kifejezésre jut az emberi elme
egyetemessége” (Albert Einstein.)
A Maharishi Menedzsment Egyetemen a KIT a
központi tantárgy; az elsõ évben minden diák ezt
hallgatja. Egy hónapig csak a Kreatív Intelligenciával
foglalkoznak, majd ennek ismeretében vizsgálják a
többi tudomány szerkezetét is. A hallgatóktól persze
nem lehet megkövetelni, hogy ilyen rövid idô alatt
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minden tudományágat megismerjenek. A tanfolyam
célja az, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a
Kreatív Intelligencia és a többi tudományág közötti összefüggésekbe. A közös eredet, a közös alapelv
megismerése után megkezdôdhet a többi egyetemmel
azonos tantervû oktatás.
Az Önvaló fogalmának az oktatási rendszerbe való
beépítése nemcsak a szubjektív tudást kapcsolja az objektívhez, hanem a tanulást is elôsegíti. A KIT-et hallgató
egyetemisták szerint a tanulás így érdekesebb, könnyebb,
s ezt elért eredményeik is bizonyítják.
Az MUM másik fontos sajátossága, hogy a diák
tanulmányi idejének nagy részét szakmai gyakorlattal
tölti ki. A diploma elôtti idôszakban már fél munkaidôben egyetemen kívüli munkát végez. Tapasztalja, hogy
a tanultakat hogyan lehet használni, és megismeri, hogy
választott szakmájával kapcsolatban mit vár el a társadalom. Az MUM diákjai ezért nem panaszkodnak, hogy
távol állnak az igazi problémáktól, vagy hogy az egyetemi
oktatásban nincs élet.
1973 óta az MUM hivatalosan is elismert, mûködô
egyetem. Maharishi és munkatársai videoszalagra vették
a legtöbb elõadást, hogy a KIT-et bárki hallgathassa saját
hazája, városa TM központjában is. Maharishi szeretné,
azt, ha ezt a tudást életkorra, iskolai végzettségre és nemre való tekintet nélkül mindenki elsajátíthatná. Fontos
lenne, hogy a középfokú, illetve a fôiskolai és az egyetemi oktatásban is jelen legyen a KIT, hogy mindenkinek
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módjában álljon az elme határtalanságát és a tökéletes
egészséget megvalósítani.
Maharishi egyik legfontosabb célja, hogy a KIT elmélete és gyakorlata (a TM) minden oktatási intézménybe
eljusson, s a jövõben az oktatás ezek szilárd talapzatára
épüljön.
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HARMADIK RÉSZ

Az elsô fejezetben láthattuk, hogy a mély pihenés
megtisztítja testünket, eltüntet szervezetünkbõl minden
szennyezô anyagot, még a legmélyebben és legrégebben
lerakódott stresszeket is. Ha rendszeresen gyakorolunk,
szervezetünk rövidesen egészségesebbé, elménk pedig
éberebbé válik. A második fejezetben olvashattuk, hogy
miként nyilvánul meg a feltárult tiszta tudat, s hogyan
nyílik meg ezzel az út a magasabb tudatállapotok felé. A
TM gyakorlásakor megérintett Transzcendentális Tudatállapot rendszeres megtapasztalása juttat el bennünket az
Önmegvalósításig. Ha a TM gyakorlása és a napi aktivitás
rendszeresen váltja egymást, elérhetjük az Önvaló állandó
tapasztalatát, a Kozmikus Tudatot. További fejlôdésünk a
külsôvilágérzékelésénekfinomodásábannyilvánulmeg,
míg végül az Egységtudatban érjük el a tudat legmagasabb fejlettségi fokát. Ebben a tudatállapotban az ember
nemcsak önmagában, hanem a külvilágban is felismeri
az Abszolútat, mint Önvalót.
A magasabb tudatállapotok értékeit vizsgálva mindeddig csak arról szóltunk, hogy miként hatnak személyes
tapasztalatainkra és tevékenységünkre. A könyv utolsó
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fejezetében azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a magasabb tudatállapotok kifejlõdése milyen hatással van az
emberekre és a társadalomra. Ha az emberiség szeretne
továbbfejlôdni, akkor szükségszerû lenne, hogy mindenki elérje a magasabb tudatállapotokat, vagy legalábbis
ezek felé haladjon, hogy jobban összhangba kerüljön a
Mindenséggel, hogy cselekedetei az Egészet, az élet teljességét támogassák. Komoly lépés lenne ez az emberiség
fejlôdésében egy fejlettebb, integráltabb társadalom felé.
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15. A KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK:
A SZIDDHIK
Maharishi gyakran említi, hogy a belsô csendben
megállapodott tudat számára minden lehetséges. Mi itt,
Nyugaton ezt a mindent leszûkítettük arra, ami a mi tudatszintünkön lehetségesnek látszott. Azt még elfogadtuk,
hogy a megvilágosodott ember midörökké beteljesedett és
egyesült az összes létezôvel, sôt azt is, hogy cselekedeteivel
sohasem okoz szenvedést. De azt, hogy a megvilágosodott ember képes a vízen járni, láthatatlanná válni vagy
repülni, abszurdumként kezeltük, hiszen ezek szemmel
láthatólagellentmondanakszámosfizikaitörvénynek.
A történelem folyamán a jógik és a megvilágosodott bölcsek gyakran hangoztatták, hogy a tudat megtisztulásával
párhuzamosan olyan képességek birtokába jutunk, amelyek
látszólag lehetetlenek. Kialakulhat például a nagyon mély
intuíció, a gondolatolvasás, a vízenjárás képessége, a levitáció
(lebegés), a jövôbelátás, a testünk feletti tökéletes uralkodás,
sôt bizonyos fokon a természet egésze feletti uralom is.
A legtöbb kultúra szellemi hagyománya említ olyanokat, akik e „különleges” képességekkel rendelkeztek,
sôt az ilyen képességek birtoklása gyakran a szellem útját
járók megvilágosodottságát bizonyította.
A buddhista szent írásokban említik, hogy Buddha
birtokában volt a repülés képességének, és képes volt
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keresztbe tett lábakkal, ülô helyzetben – „lótuszban” – a
levegõbe emelkedni. A szövegek tanusága szerint Buddha
még arra is képes volt, hogy egy idõben több helyütt legyen
jelen. Ezeket a képességeket, vagy Sziddhiket, ahogyan
Indiában nevezték, Buddha több követõje is birtokolta.
Az õsi indiai írások tradicionálisan 8 Nagy Sziddhit
(Mahásziddhit) említenek:
1. az atom parányi méretére való összezsugorodást,
2. az olyannyira könnyûvé válást, hogy még a repülés
is lehetséges,
3. a mérhetetlenül nehézzé válást,
4. a távoli tárgyak érintését, elmozdítását,
5. az ellenállhatatlan akaraterô birtoklását,
6. a test és az elme feletti tökéletes uralkodást,
7. az elemek használatának tökéletes ismeretét, az
anyagteremtést,
8. minden kívánság azonnali beteljesítését.
A buddhista írások nyolcvannégy Mahásziddha létezésérôl tesznek említést, vagyis nyolcvannégy, különféle
kultúrából származó szent emberrôl, akik birtokolták
mind a nyolc nagy Sziddhit. Az ôsi Indiában ezeket a
jelenségeket mindig is lehetségesnek tartották, noha
nem voltak túl gyakoriak. Az Upanisadok és a védikus
Bráhmanák egyáltalán nem kételkednek a megvilágosodott bölcsek természetfeletti képességeiben. Ezeket az
Egységes Tudat természetes tulajdonságainak tartják.
Az iszlám tradícióban is ismertek ezek a jelenségek.
Sok szufi bölcsnek olyan képességeket tulajdonítanak,
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amelyek szinte természetfelettinek tûnnek: betegek
gyógyítása, mások érzéseinek megérzése, egyszerre több
helyen való megjelenés vagy vízenjárás.
PATANDZSALI JÓGA SZÚTRÁI
E különleges képességek legteljesebb összefoglalását
Patandzsali jóga szútráiban találjuk meg. Patandzsali
körülbelül 2000 évvel ezelôtt Indiában élt, s az ô írását
tartjákajógafilozófiaalapjának.Patandzsaliajógaszútrák
harmadik fejezetében tárgyalja a különleges képességeket, s 52 sziddhit sorol fel, melyek a tudat fejlõdésével
párhuzamosan fejlôdnek ki, és leírja a gyakorlásukhoz
szükséges technikákat is. Az eddig felsoroltakon kívül
Patandzsali a következô sziddhiket is említi:
1. harmonikus, örömteli légkör létrehozását a jógi
környezetében,
2. az éhség és a szomjúság feletti uralmat,
3. az intuíció kifejlesztését,
4. a test akarat szerinti elhagyását,
5. világító fénysugarak kibocsátását,
6. a csillagok állásának és mozgásának tudását,
7. a testi erô fokozását,
8. minden élôlény nyelvének megértését,
9. az elôzô születések ismeretét, stb.
Annak ellenére, hogy sok ember olvasta Patandzsali
utasításait, és sokan közülük követni is megpróbálták,
nagyon kevesen vannak, akik tartós eredményt értek el.
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A sikertelenségnek valószínûleg két oka van:
1. nem jól értelmezték az utasításokat,
2. nem voltak a sziddhik megvalósításához szükséges
tudatállapotban.
A képességek kifejlesztésének kulcsa az a „technika”, amelyet Patandzsali szanjamának nevez. Ezt három független
képességszintézisekéntdefiniálja.Ezek:adháraná, vagyis
afigyelemösszpontosítás;dhjána, annak megengedése,
hogy az elme akadálytalanul foglalkozzon valamilyen
témával; és szamádhi, azaz elmerülés a Transzcendentális Tudatban.
Elsô pillantásra egy ilyen szintézis ellentmondásosnak tûnhet. Ha az elme szamádhiban van, akkor teljes
mentális csend uralkodik, nincs jelen az észlelés tárgya, tehát az elmének nincs lehetôsége, hogy bármiféle
gondolattal foglalkozzon. Ez az utasítás az emberekben
zavart keltett, és általában mindhárom említett elemet
igyekeztek egyszerre megvalósítani, ám ez az igyekezet
eleve kizárta a szamádhi állapotát.* A jóga szútrákban
említett szanjamát gyakran koncentrációnak fordították.
De egy különleges képességre való koncentrálással még
nem lehet elnyerni azt. Emiatt azok, akik megpróbálták
Patandzsali utasításait követni, nem értek el eredményt.
Végül még a technika értékében is kételkedni kezdtek.
Maharishi volt az, aki végül megvilágította a szanjama
lényegét. Maga a technika végtelenül egyszerû, olyannyira,
hogy végül elcsodálkozunk azon, hogy mi magunk miért
* lásd a 4. fejezetet
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is nem jöttünk rá. Mégis, amikor teljesen megértjük, belátjuk a mélységét is. Néha könnyebben észrevesszük és
megértjük az összetettet az egyszerûbbnél. Az egyszerû
dolgokat, mint például a TM technikát, sokáig észre sem
vettük, vagy ha mégis, gondolkodás nélkül elvetettük.
A titok abban rejlik, hogy ahelyett, hogy korlátoznánk
és kontrollálnánk az elménket, inkább tegyük lehetõvé
számára, hogy használja természetes képességeit. Ekkor
döbbenünk rá, hogy minden eredményes technika lényege
az egyszerûség. Maharishi megmutatta, hogy a szanjama
egyszerû technika, amely automatikusan tartalmazza
mind a három alapállapotot: a dháranát, a dhjánát és
a szamádhit, így teljesen felesleges a tudatos igyekezet,
hogy ezt a három különbözõ állapotot egymással egyesítsük. Maharishi megmutatta, hogy – csakúgy, mint a
Transzcendentális Meditációhoz – a Sziddhikhez sem kell
erôfeszítés. A paradoxon így megoldódott. A technika
pedig eredményesen mûködik.
Magától értetôdik, hogy a technika csak akkor mûködik, ha az, aki gyakorolja, egy bizonyos tudatállapotban van. Ez a tudatállapot határos a Transzcendentális
Tudatállapot teljes csendjével. Ezen a szinten születnek
agondolatok,semelkednekfelmintkifinomultimpul
zusok. A 3. fejezetben részletezett „buborékos ábrán” ez
az a hely, ahol a tó feneke érintkezik a tó vizével, ahol
a tevékeny elme egyesül az Abszolúttal. Mint sok más
szellemi tanító, Maharishi is azt mondja, hogy ezen a
szinten minden kívánság automatikusan beteljesül. A Pa-
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tandzsali által leírt technikák automatikussá válnak. Az
az ember, aki nincs ilyen tudatállapotban, bármennyire
is igyekezik, nem tudja alkalmazni a szanjamát. Ha nincs
áram, az izzó sem fog világítani bármilyen lendületesen
kapcsolgatjuk a megszakítót, ha viszont van energia a
vezetékben, elegendô csak megérinteni a kapcsolót, és
az izzó világít.
MAHARISHI FELFEDI A SZIDHIK TITKAIT
Maharishi a Szidhiket 1976-ban vezette be oktatási
programjába.* A TM-tanítók egy csoportjának átadta Patandzsali utasításait, és felfedte azt, hogy hogyan
kell helyesen elvégezni a szanjamát. Érdekelte, hogy az
emberek meditációja elég mély-e ahhoz, hogy a technika hatékonyan mûködjön. Három hónap múltán olyan
eredményeket értek el, hogy Maharishi elhatározta, a
Szidhi technikákat minden TM-gyakorló számára hozzáférhetôvé teszi, noha korábban csak a TM technika
tanítóinak a fejlõdésére szolgáltak volna. Ma a Szidhiket
megtanulhatja mindenki, aki két hónapnál hosszabb ideje
gyakorolja a Transzcendentális Meditációt.

* Azért, hogy el tudjuk különíteni Maharishi tanítását a többitôl,
a továbbiakban a Maharishi által felfedett Szidhiket egy „d”-vel
írjuk.
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A TM-SZIDHI PROGRAM
Patandzsali olyan technikáról is említést tesz, amellyel
elérhetô a látás tökéletessége, és amelynek segítségével olyan
tárgyak látása is lehetséges, amelyek alig észrevehetôek vagy
a látókörön kívül esnek – akár azért, mert messze vannak,
akár mert más tárgyak eltakarják õket. A TM-gyakorlók,
akik ezt a technikát gyakorolták, meggyôzôdhettek hatásáról, és „látták”, mi rejlik egy dobozban, vagy meghatározhatták azt a helyet, ahol egy elveszett tárgy volt. Egy
üzletember kijelentette, hogy ezt a technikát gyakorolva
mindig „tudta”, mi történik a tõzsdén, és elôreláthatta az
újságokban megjelenô tõzsdei jelentéseket is. Egy másik
esetben egy ember „látta” a barátját egy másik országban.
Elmondta, hogy barátja ott ül a szobában, és pontosan le
is írta az öltözetét. Patandzsali egy másik technikája a test
tökéletes ismeretét hozza létre. A gyakorlók arról számoltak be, hogy „látták” belsô szerveik sorrendjét, sôt néha
észrevették azok beteg részeit is. Az egyik gyakorló egy
alkalommal a saját szemében találta magát, és részletesen
megvizsgálta annak felépítését.
A TM-Szidhi program gyakorlásának következményeként – többek között – javul az érzékszervi észlelés,
kifejlôdik a múltba- és a jövôbelátás képessége, valamint
az éhség és a szomjúság legyôzésének képessége. A Szidhi
program hatásaival kapcsolatban objektív méréseket is
végeztek. A vizsgált Szidhák (Szidhi-gyakorlók) egy cso-
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portja a hallás élesítésének technikáját is gyakorolta, s
hallásuk élessége átlag 3 decibellel javult. Más szavakkal,
a vizsgált személyek most jóval halkabb hangokat tudtak
meghallani, mint a kísérlet kezdete elôtt.
Ezek az elsô látásra rendkívüli, illetve természetfeletti képességek a tökéletesen fejlett tudat természetes
képességei. Ebben a – Maharishi szavaival – „normális”
tudatállapotban az ilyen képességek is „normálisak”.
Csupán viszonylag gyengén fejlett tudatunk gátol minket az ilyen élmények gyakoribb átélésében. A stressz
és a fáradtság megakadályozza, hogy belsô képességeink
teljességét használjuk. Az ilyen képességek csak akkor
jutnak igazán kifejezésre, ha a mindennapi tevékenységek
és azok alapja, a Transzcendentális Tudat között tudatos
kapcsolat áll fenn. A „csodákat” nem lehet nagyságuk
szerint megkülönböztetni, állítják a csodákról nemrég
megjelentetett írásban. Azok természetesek, és ha nem
történnek meg, az azt jelenti, hogy valami nincs rendben.
Vannak, akik annak ellenére, hogy sohasem gyakorolták a TM-Szidhiket, rendelkeznek különleges képességekkel. Valószínûleg hallottunk már ilyen emberekrõl,
esetleg mi magunk is átéltünk már valami „természetfelettit”. Egyesek például váratlanul megérzik és „tudják”,
hogy mi történt valamelyik rokonukkal vagy barátjukkal
egy távoli vidéken. Esetleg álmodnak valamit, ami késôbb
valóban megtörténik. Az ilyen élmények nem mondhatók
nagyon rendkívülinek, az érzékenyebb és fogékonyabb
elme tökéletesebb mûködésébôl adódnak. A TM-Szidhik
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tulajdonképpen olyan technikák, amelyek lehetôvé teszik
e természetes képességek használatát, és ezáltal az ilyen
tapasztalatok gyakoriságát.
A technika mûködésének részleteit még nem teljesen
tárta fel a tudomány. A gyakorlat és annak hatásai közötti
kapcsolat tudományos magyarázata gyakran elég törékenynekbizonyul.Afinomabbgondolatokerejérõl,ésa
környezetre gyakorolt hatásukról nagyon keveset tudnak
a kutatók. Körülbelül olyan keveset, mint amennyit annak idején a jógáról tudtak. Akkoriban – a múlt század
elsõ felében – sokkal kevesebbet tudtak az ember belsô
szerveinek a mûködésérõl, de felismerték, hogy ezek a
testhelyzetek tényleg az egészség javulását eredményezik.
Azt viszont nem tudták, hogy minden egyes testhelyzet
bizonyos belsõ szervre hat. Azt a módot, ahogyan ezek
a helyzetek hatnak, hosszú idôn át a titokzatosság fátyla
övezte. Ehhez hasonlóan a TM-Szidhi technikák is rendkívülieknek és természetelleneseknek tûnhetnek pusztán
azért, mert nem értjük azokat a mentális folyamatokat,
amelyek ezeket mûködtetik.
A JÓGAREPÜLÉS
A Szidhi technikák közül valószínûleg a legizgalmasabb és legvonzóbb a jógarepülés technikája. Az emberek, akik ezt gyakorolják, egyszer csak felemelkednek
a földrôl, mintegy 30-40 centiméter magasra, és fél-egy
métert haladnak elôre.
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Ez a mozgás a kezdeti fázisában inkább az ugráláshoz
hasonlít, habár keresztbe tett lábakkal – lótuszülésben – elég
nehéz ugrálni. Amikor Arthur Köstler elôször látta ezt egy
buddhista kolostorban, eszébe sem jutott, hogy a szerzetesek
lebegéshez hasonlító gyakorlatai kapcsolatosak a tényleges
repüléssel. Azt gondolta, hogy egyszerûen csak valamilyen
kitalált trükkrôl van szó.
Az ôsi indiai Siva Szanhitá szövege szerint a repülés
három fázison keresztül fejlôdik ki. Elôször a légzésben
következik be változás, mely a gerinc tájékán megjelenô
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melegséggel és vibrálással párosul, ezután az a „békaugrálás”-nak tûnõ jelenség következik, amit a TMSzidhák többsége már átélt, végül a lebegés képessége.
A „lebegés” aránylag még mindig igen ritka jelenség.
Amikor ez a könyv íródott, még nagyon kevesen érték
el a lebegés állapotát.
Felmerül a kérdés, hogy a test lebegése, amirõl számosszentírásistanuskodik,nincseellentétbenafizika
törvényeivel? Az ilyen „repülés” csak az eddigi fizika
álláspontjával ellenkezik. A modern tudományok legmegbízhatóbb törvénye úgy hangzik, hogy semmi sem tart túl
sokáig. Állandóan új tényeket tárunk fel, és a törvények
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minduntalan bôvülnek, kiegészítésre szorulnak. Az utóbbi tíz évben végzett kutatások kilencvenöt százalékban
megváltoztattákafizikatörvényeit.Rövidlátásrautalna
ezért, ha határozottan kijelentenénk, hogy a jógarepülés
csupán azért lehetetlen, mert nincs összhangban a ma
ismertfizikaitörvényekkel.
Ha nem ismernénk az aerodinamika törvényeit, azt
állítanánk, hogy a repülô nem repülhet. Száz évvel ezelôtt az emberek ezt így is gondolták. Ehhez hasonlóan
sokan ma sem fogják fel, hogy miként lehetséges az, hogy
az ember pusztán gondolatai segítségével is repülhet. A
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fizikusokjelenlegistanulmányozzákatudatot,demég
mindig nem sokat tudunk a tudat és az anyag közvetlen
kapcsolatáról. A tudományos álláspontok lassanként
mégis változnak, és egyre gyakrabban említik az emberi
tudat tudományának a fejlôdését is. Az elsô változások
Heisenberg határozatlansági elvével és azzal a felfedezéssel kezdôdtek, hogy a tudat a megfigyelés tényétôl
elválaszthatatlan. A paranormális jelenségek sokasága,
melyek közül sokat kísérletekkel is ellenôriztek, komolyan
megingatták a régi mechanikus és materialista világnézetet. Lehetséges, hogy éppen a Szidhi-technikák lesznek
azok, melyek hozzásegítik a tudományt, hogy felismerje az
élet határtalan lehetôségeit. A Szidhiket újra és újra meg
lehet ismételni, ellenôrizni, és egyre több ember tanulja
meg õket, hogy kifejlessze élete teljességét, határtalan
intelligenciáját és tökéletes egészségét. Nagy lehetôséget
jelentenek számunkra, hogy egészében megértsük ezt a
csodálatos világot, amelyben élünk.
Maharishi a TM-Szid hik mûködését magyarázva
arról is beszél, hogy a Transzcenden tális Tudat mezeje min den emberben kö zös, és ez az alapja minden
létezônek is. A Transz cen den tá lis Tu dat szintjén a men tá lis te vé keny sé gek min den im pul zu sa
közvetlenül hat minden léte zô re. Az ember olyan,
mint egy sziget az óceánban. Amit lá tunk, az a sziget
és az óce án – de az egy ségre, a ten gerfe nék egy sé gére
ritkán gondo lunk. A Szidhi technikák „az óceán fenekérôl” hat nak, és ezért a lé tezés min den szint jére
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hatást gyakorolnak, nem csu pán ar ra, ami a szige ten
történik. Ma harishi ezt az alap vetõ tudatszint et az
összes lehetôség területének nevezi. Kiaknázása pedig
végtelenül egyszerû. Annyi szükséges, hogy a Lét: az
Önvaló, a Transzcendentális Tudat, az Átman – vagy
nevezhetnénk még sokféleképpen – a tudatosság szintjére emelkedjék, és a természetes, egyszerû belsô éberség
állapota jöjjön létre. Ez a Szidhik kulcsa.
A TM-SZIDHI TECHNIKA ÉS AZ EEG
A svájci MERU-n dolgozó kutatók számos vizsgálatnak
vetették alá a TM-Szidhi program gyakorlóit, s számtalan
érdekes változást figyeltek meg testmûködésükben. A
legérdekesebb eredmények az agytevékenység EEG-vizsgálatakor születtek. Az ötödik fejezetében beszéltünk
arról, hogy a TM gyakorlásakor összhangba kerül a jobb
és a bal agyfélteke. Ez a jelenség az EEG koherencia nevet
kapta. A TM-Szidhákon végzett kutatások eredményei
azt mutatják, hogy ez a koherencia növekszik, és kiterjed
az alfa hullámokról a lassúbb théta, valamint a gyorsabb
béta hullámokra is. A legnagyobb koherencia a repülés
gyakorlása során jelentkezik, ekkor a koherencia kiterjed
az agyi tevékenység minden frekvenciájára, 0-tól egészen
25-30 Hz-ig. (A méréseket a repülés elsõ, „szökellõ” fázisában végezték.) A koherencia növekedése alátámasztja
Maharishi állítását, hogy a Szidhik hatására az elme és
a test tökéletes összhangba kerül. Ez az összhang az agy
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összehangolt mûködésének a következménye, ez kelt
harmóniát az egész test mûködésében.
Felfedezték, hogy a különféle Szidhi technikák másmás EEG jeleket keltenek, azaz a gyakorolt technikától
függõen az agy meghatározott területei mutatnak tökéletes
összhangot. Ebben rejlik a szidhi technikák valódi értéke,
s nem az általuk létrehozott különleges jelenségekben:
az agy ritkán használt, érzékeny részeit fejlesztik;
minden szidhi más-más területet, ami a különbözõ EEG
mintákban is tükrözõdik.
A Szidhi gyakorlatok hasznosságát a testgyakorlatok
hasznosságával hasonlíthatjuk össze. Az az ember, aki a tornateremben naponta gyakorol az ugródeszkán és a nyújtón,
ezen felül fut és súlyt emel, rövid idõn belül fejlett izomzatú,
gyors, erôs és hajlékony lesz. Ehhez hasonlóan az az ember, aki
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rendszeresen gyakorolja a TM-Szidhi technikákat, megôrzi
és kifejleszti elméjének egészségét és rugalmasságát. A mindennapi életben ez az egyre nagyobb szellemi és intellektuális
tisztaságban, a sikeresebb életben, a nagyobb hatékonyságban
és a szeretet kiterjedésében nyilvánul meg. Ezek a Szidhi
technikák alkalmazásának az értékei.
A Szidhi technikák segítségével elért „természetfeletti” képességeket nem a technika céljának kell tekinteni,
hanem csupán kísérô jelenségeinek. Néha érdekesek lehetnek a TM közvetlen testi hatásai is, például a légzés
majdnem teljes megszûnése. De senki sem azért gyakorolja
a TM-et, hogy lelassítsa a légzését, hanem hogy a gyakorlás eredményeként egyre rendezettebb, egyre jobb életet
éljen a mindennapokban. Hasonlóképpen a TM-Szidhi
technikát sem a „természetfölötti” képességek megjelenése végett gyakoroljuk, hanem a test, az elme és az élet
minôségének általános javítása céljából.
ERKÖLCSI KÉRDÉSEK
Gyakran megkérdezik: a leírt technikákkal kifejlesztett képességeket fel lehet-e használni negatív, romboló
célokra?
A hagyományos álláspont szerint ez lehetetlen. Mindenekelôtt azért, mert ezen – a Jóga szútrákban ritambhará
pradnyának nevezett – tudatszinten minden cselekedet
közvetlenül és elodázhatatlanul magára az aktivitás végzôjére, a gyakorlóra hat. Mindenki, aki e képességekkel
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megpróbál visszaélni, igen hamar beleesik a maga ásta
verembe.
A másik, talán még fontosabb ellenérv a következõ:
Felettébb valószínûtlen, hogy ha valaki már tökéletesen
elsajátította ezt a technikát, akkor ártó szándékkal kívánná
– és tudná – azt használni. A Szidhik mûködéséhez szüksé
ges tudatállapot megköveteli, hogy a tudat az egész teremtéssel
összhangban legyen, s mint azt a tizedik fejezetben láttuk,
ezen a tudatszinten csak életet támogató cselekedetek léteznek. Ahhoz, hogy valaki megbolygathassa a természet
egyensúlyát, el kell hagynia az egységnek ezt a szintjét,
és ha ezt elhagyja, akkor többé már nem valósíthatja meg
a szanjamát.
Úgyszólván minden TM-Szidha, akikkel alkalmam
volt találkozni, a barátságot, a boldogságot, a szeretetet
és az emberi melegséget sugározta. Szívünkben egyre
nagyobb szeretetet táplálva nehéz lenne bárkit is megsérteni vagy megkárosítani. A bennünk élõ szeretet
pedig túlcsordul – átáramlik másokra is. Már pusztán a
Szidhákkal való barátkozás is azt eredményezheti, hogy
a szívünk megtelik melegséggel és szeretettel. A tiszta
érzelmek pedig olyan értékek, amikre a mai világnak
kétségtelenül nagy szüksége van.
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16. LEGYÕZHETETLENSÉG
ÉS TÁRSADALMI FÁZISÁTMENET
A legyôzhetetlenség és a halhatatlanság legendák és
mesék formájában ôsidôk óta él az emberek tudatában. A
huszadik század szürke valóságában élõ ember azonban
már nem engedheti meg, hogy komolyan vegye az efféle
történeteket. Mégis, gyerekkorunkban mindannyian
álmodoztunk a legyôzhetetlen és igazságos királyról, aki
a rosszak megbüntetôje és a rászorulók gyámolítója. Ezt
a tántoríthatatlan és legyôzhetetlen királyt a Természet
valóságában ismerhetjük fel, melynek minden szintjén
a legyôzhetetlenségre lelünk, hiszen minden, amit a
Természet véghezvisz, a legteljesebb tökéletességgel,
mindenfajta ellenállás nélkül, a legkisebb erõfeszítéssel
történik. A Természet végtelenül szabad, semmi sem
befolyásolja, semmi sem akadályozza, semmi sem árt
neki. Ezt jelenti a legyõzhetetlenség.
A Természet felszínén, a megnyilvánult, relatív, dologi
világban a változást találjuk, de ez a változás is legyôzhetetlen,
hiszen a változás örök, állandó és el nem törölhetõ. A
mély, az abszolút, a megnyilvánulatlan világ viszont éppen
változhatatlan, romolhatatlan, mindig ugyanolyannak
megmaradó természete miatt legyôzhetetlen.
A fizikában már régóta ismert Meissnereffektus
kitûnõen szemlélteti a legyôzhetetlenséget. Az ábrán
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egy mágnest és két drótot látunk metszetben, a
mágnes középen helyezkedik el. A mágnes bal oldalán
egy egyszerû vezetô található, melyben entrópikus,
rendezetlen állapot uralkodik, míg a jobb oldalán egy belül
tökéletesen rendezett szupravezetô. Az egyszerû vezetôn
keresztülhatolnak a mágnes erôvonalai, ám a szupravezetô
tökéletes rendezettsége miatt „nem engedi be” a külsõ
mágneses teret, bármilyen erõs is legyen az. A mágneses
erôvonalak képtelenek áthatolni a tökéletesen rendezett
szerkezeten; ez az erôvonalak számára legyôzhetetlen.
Mi lehet ennek az oka? Miért nem képes a mágneses
mezõ „legyôzni” a szupravezetôt? A választ a kvantummechanika segít megtalálni. A szupravezetôben uralkodó
tökéletes rendezettség – koherencia – az oka annak, hogy a
mágneses erôvonalak nem képesek behatolni az anyagba.
Ebben az állapotban az anyagban a lehetõ legnagyobb
rendezettség uralkodik, a molekulák oly tökéletes szerkezetet alkotnak, hogy a szennyezôdésnek már nem marad
hely.Ezatökéletességnemcsakafelszínenfigyelhetô
meg, hanem az anyag legmélyebb rétegeiben is; ez az
áthatolhatatlanságarelatívviláglegfinomabbszintjétis
jellemzi. A szupravezetônek más „szuper” minôsége is
van: tökéletes áramlást biztosít az elektronok számára,
a fajlagos ellenállása gyakorlatilag nulla!
Létezik tehát egy legyõzhetetlen, kívülrôl befolyásolhatatlan állapot, az anyag teljesen szabad, önálló, független, legyôzhetetlen állapota. Ez a tökéletes harmónia és
rendezettség a rendszer önviszonyuló állapota.
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17. 17.ábra:AMeissner-effektus
ábra: A Meissner-effektus

viszontösszeadódnak,ésnagyonrövididônbelülészrevehetôvé
Hogyan jön ez létre?
válnakarendszerben.Akoherensfénysugárzás,alézerlétrejöttéhez
Az önviszonyuló állapot tökéletesen rendezett állapot,
példáulaziselegendõ,haafotonokszámánaknégyzetgyökekoheegy rendszer alapállapotának is nevezhetnénk. A termodirensenviselkedik.
namika
harmadik fôtétele kimondja, hogy a hômérséklet
Domashszámításaiszerint,haanépesség1%-arendszeresen
gyakoroljaaTMtechnikát,egy–akoherensfénysugársáshoz
csökkenésével csökken az entrópia, azaz a rendezetlenség.
hasonló–rendkívülmegdöbbentõjelenségjönlétre:arendsugárzás.
Ahogy közelítünk az abszolút nulla fokhoz, a test entróEzaztjelenti,hogyazadottvárosbanvagyországbananegatív
piája is közelít a zérushoz.
tendenciák(bûnözés,balesetek,betegségek)statisztikailag
Ha elménk „mentális hômérsékletét” csökkentjük,
kimutathatómértékbencsökkennikezdenek.Azelsôhallásrahihetetlennektûnôjelenségetazutóbbihúszévsoránvégzett42kutatás
akkor ennek hatására csökken az elménkben uralkodó
igazolta,melyekolyannemzetközilegelismertszaklapokbanis
rendezetlenség. Amikor transzcendálunk, a teljes mentális
megjelentek,mintaJournalofMindandBehaviour,aJournalof
csend állapotába kerülünk, nullára csökken a „mentális
ConflictResolutionvagyaJournalofCrimeandJustice.Legelôször
hômérséklet” és az entrópia is. A lehetõ legrendezettebb
ahetvenesévekelejénmutattákkiajelenséget12olyanamerikai
városban,aholalakosságtöbbmintegyszázalékagyakoroltaa
állapotban vagyunk ekkor. Ez az önviszonyuló állapot.
TranszcendentálisMeditációt.Avizsgáltidôszakalattabûnözés
Ilyenkor a harmonikus rendszerbe semmilyen idegen
mértéke8,8%-kalcsökkent,mígakontroll-városokban8,7%-kal
elem sem képes behatolni.
többbûncselekménytkövettekel.Ez16,5%-osrelatívcsökkenést
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A legyôzhetetlenségnek több szintje létezik. A felszínen
levõ koherencia a legfelszínesebb, vagyis a legkisebb. A
teremtés minél mélyebb szintjén – molekuláris, atomi,
szubatomi vagy még ennél is mélyebb szinteken – jön létre
a koherens, rendezett állapot, annál szélesebb tartományra
tejed ki a legyôzhetetlenség. Ha a létezô legmélyebb szinten,
a Mindenség alapja, vagyis az Egyesített Mezô szintjérõl
teremtünk koherenciát, akkor tökéletes legyôzhetetlenséget
hoztunk létre. Az Egyesített Mezô szintjén semmit sem
lehet megsemmisíteni, s ezt nemcsak a modern fizika,
hanem az õsi Védikus bölcsesség is alátámasztja: „Tudd
meg, hogy Az, mely mindezt áthatja, valóban elpusztíthatatlan.
Senki sem képes ezt a megváltoztathatatlan Létet elpusztítani.
(Bhagavad-Gítá, 2.17.)”
A TM és a TM-Szidhi program segítségével a test és az elme
egységét a Transzcendentális Tudatban, vagyis az Egyesített
Mezô szintjén elevenítjük fel. A testben és az elmében a
gyakorlat hatására a lehetõ legteljesebb rendezettség és
harmónia fejlôdik ki. Határtalan erõ, energia, végtelen
kreativitás és intelligencia, tökéletes testi és lelki egyensúly
(egészség és boldogság); a gyengeség, a leépülés hiánya, az
öregedési folyamatok megszûnése – ezek jelentik bennünk
a legyôzhetetlenséget.
Ha a TM és TM-Szidhi programot egy nagyobb
létszámú csoport gyakorolja, akkor – mint azt a kutatási
eredmények is igazolták – ezek a minôségek nemcsak az
egyéni, hanem a társadalmi szinten is megjelennek. Ez
a fázisátmenet.
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A TÁRSADALMI FÁZISÁTMENET
Afázisátmenetakémiai,fizikairendszerekrendezettségében történõ alapvetõ változásra utal. Fázisátmenet
például az, amikor a viszonylag rendezetlen molekulákból
álló vízcsepp egy molekulárisan rendezettebb hópehellyé
lesz. Maharishi szerint ez a fázisátmenet az emberi társadalomban is érvényes, és az egyre nagyobb társadalmi rendezettségben és harmóniában nyilvánul meg. Ennek alapja pedig
az egyes emberben kialakuló nagyobb rendezettség.
Az MUM fizikaprofesszora, Dr. Lawrence Domash
számításai szerint ahhoz, hogy a társadalom egésze rendezôdjön, elegendô, ha az adott népesség egy kis csoportja
válik rendezetté. A véletlenszerû jelenségek általában
kioltják egymás hatását, a koherens aktivitások viszont
összeadódnak, és nagyon rövid idôn belül észrevehetôvé
válnak a rendszerben. A koherens fénysugárzás, a lézer
létrejöttéhez például az is elegendõ, ha a fotonok számának
négyzetgyöke koherensen viselkedik.
Domash számításai szerint, ha a népesség 1%-a rendszeresen gyakorolja a TM technikát, egy – a koherens
fénysugársáshoz hasonló – rendkívül megdöbbentõ
jelenség jön létre: a rendsugárzás. Ez azt jelenti, hogy
az adott városban vagy országban a negatív tendenciák
(bûnözés, balesetek, betegségek) statisztikailag kimutatható mértékben csökkenni kezdenek. Az elsô hallásra
hihetetlennek tûnô jelenséget az utóbbi húsz év során
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végzett 42 kutatás igazolta, melyek olyan nemzetközileg
elismert szaklapokban is megjelentek, mint a Journal of
Mind and Behaviour, a Journal of Conflict Resolution vagy
a Journal of Crime and Justice. Legelôször a hetvenes évek
elején mutatták ki a jelenséget 12 olyan amerikai városban, ahol a lakosság több mint egy százaléka gyakorolta
a Transzcendentális Meditációt. A vizsgált idôszak alatt
a bûnözés mértéke 8,8%-kal csökkent, míg a kontroll-városokban 8,7%-kal több bûncselekményt követtek el. Ez
16,5%-os relatív csökkenést jelent! A következô években
több mint ezer város érte el az 1%-os küszöböt, és a hatás,
amit a kutatók Maharishi-hatásnak neveztek el, minden
esetben mérhetô volt.
A TM-Szidhi technika még a Transzcendentális
Meditációnál is hatékonyabb. A Maharishi-hatás eléréséhez elég, ha a népesség egy százalékának négyzetgyöke
együtt, egy helyen gyakorolja a TM-Szidhi programot.
Magyarország esetében azt a rendsugárzó hatást, amit
a népesség 1%-a, azaz 100 000 ember tud kelteni a TM
technika rendszeres gyakorlásával, úgy is megkaphatjuk,
ha a TM-Szidhi technikát az 1% négyzetgyöke, azaz 340
ember gyakorolja egy helyen.
Nagy visszhangot keltett tudományos körökben
az 1993-ban Washingtonban, 3800 résztvevôvel végzett kísérlet. Ennek ideje alatt a városban a bûnözés
az elôre jelzetthez képest 18%-kal csökkent. A városi
rendõrparancsnok szerint a bûnözés ilyen mértékû visszaesését a város történetében eddig egyetlen dolog volt
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képes kiváltani – fél méternyi hó. A független kutatóbizottság szerint – melyben az ENSZ és a Világbank is
képviseltette magát – egyértelmû volt, hogy a meditálók
hozták létre a változást. Az adatok elemzôi szerint ha a
csoport 100 napig együtt maradt volna, akkor a bûnesetek
száma 49%-kal csökkent volna.
A FEJLÕDÉS EREJE
Az fejlõdés önmagát gyorsító folyamat. Minden
következõ lépéshez rövidebb idô szükséges, mint az elôzôhöz. A csillagászok világegyetemünket mintegy 15-20
milliárd évesnek tartják. Hogy errôl az idôrôl mégis megközelítô elképzelésünk legyen, gondoljuk el, hogy ezt az
idôt egy évbe sûrítettük össze. Az elsô kilenc hónapban
a Föld még nem is létezett, az élet az egysejtû algákkal
és baktériumokkal pedig körülbelül két hónappal ezelôtt
vette kezdetét. Az egysejtûek két-három hete kezdtek
összetettebb szervezeteket alkotni, de ezek csak tíz napja
másztak ki a vízbôl. A dinoszauruszok tegnap sétáltak a
bolygónkon, és ekkor keletkeztek az elsô emlôsök is. Az
ember mintegy két órája van jelen az élet színpadán, és
a legtöbb idôt vadászattal, gyûjtögetéssel töltötte; földmûveléssel néhány perce kezdett el foglalkozni. Az elsô
civilizáció az utolsó öt percben jött létre. A mai technika,
aziparitársadalomfiatalabbazutolsómásodpercnegye
dénél is. Gondoljunk csak bele, hogy mi minden változott
a saját életünk folyamán: ez a másodperc századrésze alatt
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történt! A fejlõdés, az evolúció egyre gyorsul, és semmilyen jelét sem találjuk annak, hogy lassulni kezdene. Mi
vár ránk az elkövetkezô ezredmásodpercben? Hogy ezt
elképzelhessük, vizsgáljuk meg az úgynevezett evolúciós
robbanási modellt.
A fejlõdés minden nagyobb lépése az egyre fejlettebb szervezôdésben és a mind összetettebbé válásban nyilvánul meg.
A hidrogénatomok kondenzálódtak a csillagközi térben,
és összetettebb atomokat hoztak létre, melyek Földünket
is alkotják. A késôbbiek folyamán a különbözô atomok
szerves molekulákká, ezek pedig élô szervezetekké alakultak. A molekulák élô sejtekbe csoportosultak, s egyre
összetettebb szervezetekké rendezôdtek. Szervezetnek lenni annyit jelent, mint összeszervezôdni, egyre összetettebbé
alakulni. Ez a fejlõdés ereje, és az élet lényege.
A fejlõdés logikáját követve az evolúció következô
lépése az individuális szervezetek harmonikus, szilárd
társadalmi egységbe rendezõdése lesz. Láthatjuk, hogy az
utóbbi néhány ezer évben ilyen irányba történtek a változások. A mindent átható iparosításnak köszönhetõen
az elmúlt kétszáz évben ez még hangsúlyosabbá vált. A
távolságok lerövidültek, a gyorsaság megnövekedett, a
kommunikáció egyre szélesebb körû lett, az információ villámgyorsan áramlik az egyének és a csoportok
között. Hogy ennek a kibontakozása egy „barátságos
diktatúrában” fog-e végzôdni, melyet néhány technokrata multinacionális cég vagy egy személytelen, mindent
ellenôrzô, háborús, szociális, ipari, kommunikációs,
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rendôrségi bürokrácia irányítana (ezt többé-kevésbé
már ismerhetjük Orwell „1984” címû regényébõl) vagy
egy magas szinergiájú társadalomba vezet a fejlôdés, ez
csak rajtunk múlik.
Az emberek tudatállapot-fejlôdése elválaszthatatlan az
anyagi evolúció alapját képezõ egyre fejlettebb szervezôdéstôl. A tudatfejlõdés és a biológiai evolúció ugyanannak
a folyamatnak két egymást kiegészítõ nézôpontja: a tudat
a materiális világban élõ szervezet szellemi megfelelôje. A
magasabb tudatállapotok növekedése így nem más, mint
a szellem területén zajló evolúció.
A SZINERGIKUS TÁRSADALOM
Ruth Benedict amerikai antropológus használta elôször a szinergia kifejezést, 1941-ben. Vizsgálatainak
tárgya az volt, hogy miként jelenik meg az agresszió a
különbözô természeti népek életében. Felfedezte, hogy
az agresszivitás kevésbé jellemzô vagy nem is létezik az
olyan társadalmi szerkezetekben, ahol az egyéni aktivitás
az egész csoport érdekeit szolgálja. Az ilyen társadalmi
rendet magas szinergiájúnak nevezte. Ezekkel ellentétben
az alacsony szinergiájú társadalmakban az egyének elsôsorbanasajátérdekeiketveszikfigyelembe,ésgyakran
megsértik az egészet. Az ilyen társadalmakban gyakrabban
fordul elõ az agresszió.
Ma már a szinergia kifejezést nemcsak a társadalomra
vonatkoztatva használják. A test egésze is magas sziner-
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giájú rendszer, minden alapegysége önmagában teljes, és
ezek szükségletei az egész test szükségletei is. A magas
szinergiájú rendszerek legfontosabb jellemzôje, hogy a részek,
illetve az egész érdekében végzett tevékenységek nem különböznek. Látszólag a test egyes részei egymástól függetlenül
mûködnek. A láb izomzata, úgy tûnhet, nem sokat törôdik
a szem vagy a test egészének a jólétével. Ám a szervezet
minden szintjének alaposabb vizsgálatalor kitûnik, hogy
az egészséges emberi szervezet magas szinergiájú rendszer.
Minden sejt az egész érdekét is szolgálja, s emellett saját
céljait is beteljesíti. Ehhez hasonlóan a magas szinergiájú
társadalmakban az emberek nem azért tevékenykednek az
egész társadalom javára, mert szeretnek önzetlenül dolgozni vagy mert a társadalmi érdekeket személyes érdekeik
elé sorolnák, hanem azért, mert az, ami az egyén számára
vonzó és hasznos, a társadalom érdekeivel is megegyezik.
A magas szinergiájú rendszereket ugyanaz jellemzi,
mint az egészséges szervezetet. Ez ösztönözte az embereket arra, hogy az emberi közösségeket egyfajta élõ
szervezetkéntkezdjékfigyelni.Amennyibenezazössze
hasonlítás valós, akkor – döbbenhetünk rá –, a jelenlegi
társadalmak „szervezete” nem teljesen egészséges. Ha
pedig a bolygónkat, mint szervezetet vesszük alapul,
akkor az emberi társadalmak akár rákos daganatként is
értelmezhetôk. A rák alacsony szinergájú jelenség, mert
belsejében az individuális részek többé már nem a test
érdekében cselekszenek. Konrad Lorenz egyik könyvében
megdöbbentô képeket mutat be. A rosszindulatú daganat
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növekedésérõl és a modern nagyváros terjeszkedésérõl
készült felvételeket hasonlította össze, s a kettõ – mint
láthatjuk – megdöbbentõen hasonlít egymásra. Ha a
saját testünkkel tennénk azt, amit a környezetünkkel, joggal
néznének bennünket teljesen bolondnak.
A rákos sejtekben azok a genetikai folyamatok
zavarodnak össze, amelyek az összes fügetlennek
tûnõ sejt viselkedését irányítják. A gének mindenhol
megtalálhatók, õk azok, amelyek az különálló részeket
egésszé „hangolják”. Ha ezen a szinten történik zavar,
akkor a rész többé már nem a saját feladatát látja el, hanemfigyelmenkívülhagyvaazegészet,asaját„hasznára”
kezd dolgozni.
Az embe re ket egy hatalmas biorendszer alapegysé geinek te kinthetjük. Ha az egyé nek el ve szítik az
egy ségrôl való tu dásu kat, ak kor ha sonló hely zet jön
lét re, mint az em beri szer ve zetben a rákos sejtek
kialakulásakor. Az emberek eseté ben a szellemi tudás
nem a génekben, hanem az el mében található. Ami
minden em berben egy for ma, és ami az em ber in dividualitásán túlmutat, az a tiszta Önvaló, az Egy ség
tapasztalása. Ennek a tu datnak a hi ányában az egyén
elszi getelt egységként próbál boldogul ni, viselke dé se
pillanatnyi hangu latá ból fa kad, és nem képes az egész
érde keiért dol gozni.
Az ilyen alacsony szinergiájú rendszerekben az egyének néha rendkívül önzô módon viselkednek. Ám a
hiba mégsem az, hogy önzôek vagyunk, hanem hogy
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önmagunkat bôrbe zárt egoként éljük meg. A megoldás semmiképpen sem természetes egyéni szükségleteink, vágyaink feladásában, hanem énünk határainak
kiterjesztésében rejlik. A megvilágosodott ember is
saját jólétéért cselekszik, de mivel önmagát, mint az
univerzális Önvalót éli meg, tudatában van az egésznek
– mint önmagának. Cselekedetei egyszerre szolgálják a
saját hasznát és az egész érdekeit. Az önzô és önzetlen
cselekedetek eggyé válnak, s eltûnik az önzés fogalma. Ez
egy természetes (és az egyetlen!) út, amely a magas szinergiájú társadalmakhoz vezet. Az ilyen közösségekben az
együtt dolgozó embereket nem holmi jótékonysági elvek
vezérlik, hanem a természeti törvényekkel összhangban,
spontán módon valósul meg a magasan összehangolt,
természetes viselkedés.
Felmerülhet a kérdés, hogy a meg vi lá go so dott
emberek társadalma a nem a „birkák”, az egyforma,
jellegtelen emberek társadalma lesz-e. Nem. Az egész
jólétéért való ténykedés nem feltétlenül jelenti az individuális autonómiáról és integritásról való lemondást, mert – mint az elôzôekben láttuk – a magasabb
tudatállapotokban létrejött Egy ség egyáltalán nem
veszélyezteti a különbözôséget. A kettõ teljesebbé
teszi egymást, de az egyik is és a másik is önálló egészet alkot. A megvilágosodott társadalmakban a végtelen sokféleség van jelen, melynek alapjában ott van
az integráció. Ez lesz a valódi „emberi test”: végtelen
sokféleség egy magasan szervezôdött egységben.
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csupánarra,amitmanapságalegtöbbemberéletébenlátunk.Azélet
A LEGYÕZHETETLEN VÉDELEM
dinamikus,ésnemstatikus.Azélettelevanenergiával,elõrelépés
éselõrehaladásjellemzi.
Haazemberboldogtalan,haintelligenciája,ereje,kreativitása,
A
legyôzhetetlen honvédelem titka a háború nélküli
békéjeésboldogságanemnövekszikállandóan,akkorazemberaz
gyôzelem,
az, hogy elejét vesszük az ellenségeskedésnek.
életcéljátvesztetteszemelõl.Azéletnemazértvan,hogyszürkén,
Az
atomfegyverek és a terrorizmus korában egyetlen
tétlenül,szenvedveéljük;ezeknemtartoznakazéletalapvetõ
Természetéhez.IlyenáldatlanhelyzetbenaTranszcendentális
nemzet
sem tudja tökéletes biztonsággal megvédeni
MeditációésaTM-Szidhiprogram(aJógarepülés)óriásisegítség
magát. Történelmi példák tucatjai bizonyítják, hogy sem a
lehet,mertvisszaállítjaaTermészetrendjét,anövekedést.
katonai
erô, sem a politikai egyezmények nem szavatolják
Haazemberiélettermészetesmódonegyrefejlõdik,haa
aszervezettisztulaszennyezôanyagoktól(astresszektôl),akkoraz
tökéletes biztonságot. Az atomfegyverek korában a
életanormálismedrébenhalad,segyreközeledikabeteljesedéshez,
védelem szinte lehetetlenné vált. Még a gyôzelem sem
melyetszületésünktôlfogvaszeretnénkelérni.Elôszörmint
jobb, mint a vereség, hiszen egy nukleáris háborúban
„különlegesállapot”egymélybelsônyugalomjelenikmeg,ezt
még
a „gyõztes” fél sem valószínû, hogy elkerülheti a
egyretisztábbgondolkodás,egyretöbberôéskreativitásköveti.
Eljönazazidôis,mikoraTermészeterôteljestámogatásátkezdjük
teljes
megsemmisülést.
észlelni;vágyainkspontánéserõfeszítés
nélkülbeteljesednek,
Az egyetlen hatásos módszer a védelemre
az ellenség
cselekedeteinkkönnyedénésmindenerõfeszítésnélkülsikerre
keletkezésének
a megelôzése. Ellenségek akkor jönnek
vezetnek.Idegrendszerünkolytökéletesenkezdmûködni,hogy
vágyainkahogymegjelennek,beisteljesednek.Shaéppenarra
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létre, ha a nemzet gyenge. A gyengeséggel szembeni
kizárólagos alternatíva a legyôzhetetlenség. Az egyre
pusztítóbb atom fegyverek megjelenésével még a
nagyhatalmak sem érezhették magukat biztonságban,
sõt, talán nekik van a legtöbb okuk a félelemre. Hogy a
(hon)védelem ismét jelentôséggel bírjon, erõsebb alapokra
kellene építeni, mint a hatalom és a nukleáris arzenálok
fenyegetése.
Szerencsére, az Egyesített Mezõ felfedezésével, a
Természet leghatalmasabb ereje került a kezünkbe.
A Maharishi-féle Egyesített Mezô technika (a
Transzcendentális Meditáció és a TM-Szidhi program),
a Természet törvényeinek legyôzhetetlen erejét használva,
egy legyôzhetetlen védelmi stratégiát kínál, amely
megszabadítja az emberiséget a teljes megsemmisüléstõl
való állandó félelemtõl.
Az Egyesített Mezõre épülõ technikákat védelmi
stratégiaként alkalmazva minden nemzet egy tartós
alapokon nyugvó, legyôzhetetlen védôburkot hozhatna
létre. Ez szükségtelenné tenne mindenféle fegyvergyártást
és külföldrôl történô fegyvervásárlást, és teljesen elavulttá
tenne a védelemmel kapcsolatos minden eddigi elképzelést
és stratégiát. Maharishi új módszere, az Egyesített Mezô
védelemre történô felhasználása, az egyetlen lehetôség,
mely a védelmet valóban hatásossá teszi, és ezáltal minden
ország biztonságát garantálja.
A hatás attól függ, hogy mekkora létszámú jógarepülô
csoportot hozunk létre. Többszörösen igazoltuk már
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a világ különbözô pontjain, hogy igenis lehetséges
az Egyesített Mezô technológiájával – a csoportos
jógarepüléssel – magasabb szintre emelni egy ország vagy
akár az egész világ „kollektív tudatát”. A kollektív tudat
emelkedésével egyidejûleg nô a rendezettség is. Ennek
eredményeképp csökken a bûnözés és minden negatív
jelenség. Növekszik az emberek közötti harmónia, a béke
és a boldogság.
A jógarepülést nemcsak önmagunk fejlõdése érdekében
gyakoroljuk – hatással vagyunk környezetünkre is, a
családunkra, sõt az egész országra. A gyakorlással azt
a végtelen belsô csendet elevenítjük fel, mely az élet
legyôzhetetlen atmoszférájának, egy sokkal tökéletesebb,
valóságosabb életnek a kulcsa.
ÉN IS REPÜLHETEK?
Teszik fel gyakran a kérdést az emberek.
A válasz: Igen! Sôt, nemcsak Te, nemcsak egy-két
kiváltságos ember birtokolhatja a repülés különleges
képességét, hanem minden egyes ember.
Mindenkinek joga, hogy – a TM és a TMSzidhi program gyakorlásának eredményeképp – egy
tökéletesebb, tisztább, rendezettebb gondolkodást,
és a Természet törvényeivel összhangban élt életet
élvezhessen.
– Igen, ez egy felettébb kívánatos dolog, de engem
fôleg az érdekel, hogy hogyan emelkedhet fel az ember a
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A könyv szerzõje a levegõben...

földrôl pusztán a gondoltai hatására? – kérdezôsködnek
továbbazemberek.–Ezellenkezikafizikatörvényeivel!
Ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy melyik törvénnyel?
– Természetesen a gravitációs törvénnyel – hangzik
a válasz.
Sokáig mindannyian így gondolkodtunk, de az
Egyesített Mezô felfedezése mára már megváltoztatta a
helyzetet. Az Egyesített Mezô az összes lehetôség területe,
ez az egész Mindenség alapja, ez a szint minden Természeti
törvény otthona. Ha ezt a szintet megnyitjuk a tudatunk
számára, akkor az összes lehetôség az élô valóság szintjére
emelkedik. Bármit megtehetünk.
Mint ismeretes, az ember elméje képességeinek csupán
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1-2%-át használja, van tehát hely a bôvítésre. S mégis,
mi mindent értünk el eddig csupán ezzel a soványka
egy-két százalékkal! Szinte elképzelhetetlen távlatokat
nyitna meg elõttünk, ha képességeink harminc, hetven
vagy esetleg száz százalékát használnánk. A jógarepülés
segítségével ez is lehetséges.
A jógarepülés megértését az élet megértésével
kell kezdeni. Tegyünk ezért egy kis kitérõt, hogy
megvizsgáljuk azt az elragadó és csodálatos valamit, amit
életnek nevezünk.
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Az élet alapvetõ természete a növekedés, a fejlôdés, a
többé válás. Az élet célja a boldogság növekedése és kiteljesedése,
s a fejlõdés az a folyamat, amelynek révén ez beteljesül. A
boldogság növekedése magával vonja az intelligencia, az
erõ, a kreativitás és minden olyasmi növekedését, ami az
életben fontosnak mondható. Ezért az egyéni élet célja
az egész Mindenség életének a célja. A teremtés célja a
boldogság növekedése, és ez nem korlátozódik csupán arra,
amit manapság a legtöbb ember életében látunk. Az élet
dinamikus, és nem statikus. Az élet tele van energiával,
elõrelépés és elõrehaladás jellemzi.
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Ha az ember boldogtalan, ha intelligenciája, ereje,
kreativitása, békéje és boldogsága nem növekszik
állandóan, akkor az ember az élet célját vesztette szem elõl.
Az élet nem azért van, hogy szürkén, tétlenül, szenvedve
éljük; ezek nem tartoznak az élet alapvetõ Természetéhez.
Ilyen áldatlan helyzetben a Transzcendentális Meditáció
és a TM-Szidhi program (a jógarepülés) óriási segítség
lehet, mert visszaállítja a Természet rendjét, a növekedést.
Ha az emberi élet természetes módon egyre fejlõdik, ha
a szervezet tisztul a szennyezô anyagoktól (a stresszektôl),
akkor az élet a normális medrében halad, s egyre közeledik
a beteljesedéshez, melyet születésünktôl fogva szeretnénk
elérni. Elôször mint „különleges állapot” egy mély belsô
nyugalom jelenik meg, ezt egyre tisztább gondolkodás,
egyre több erô és kreativitás követi. Eljön az az idô is,
mikor a Természet erôteljes támogatását kezdjük észlelni;
vágyaink spontán és erõfeszítés nélkül beteljesednek,
cselekedeteink könnyedén és minden erõfeszítés nélkül
sikerre vezetnek. Idegrendszerünk oly tökéletesen kezd
mûködni, hogy vágyaink ahogy megjelennek, be is teljesednek. S ha éppen arra vágyunk, hogy felemelkedjünk
a földrôl, és repüljünk, akkor ez is megtörténik.
A jógarepülés tudományos magyarázatát a kvantumfizikaszolgáltatja.(Szeretnémhangsúlyozni,hogya
jógarepüléstkönnyedéngyakorolhatjukakvantumfizika
ismerete nélkül is. A TV-nézéshez sem szükséges
ismernünk a készülék belsejében lévõ tranzisztorok
mûködési elvét.)
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Ha magyarázatot szeretnénk találni a test
felemelkedésére, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy
milyen összefüggés áll fenn a fizika „klasszikus”
törvényei és a kvantummechanikai törvények között.
A tudósok már magyarázatot találtak a huszadik század
csodáira, a szupravezetésre és a szuperfolyékonyságra.
Afizikaklasszikustörvényeiszerintezekajelenségek
nem létezhetnének, mert kereteik között nem lehetséges,
hogy valami önmagától mûködjön, mindenféle hajtóerõ nélkül.
A tudomány legújabb eredményei viszont egyre
csak azt igazolják, hogy a megfelelô módszer segítségével majdhogynem minden lehetséges. Egyre több
megdöbbentô jelenségre derül fény, a szupravezetô
gyûrûben például az áram a végtelenségig kering körbekörbe.Akellôenfejletttechnika,hangzikegyikfizikus
barátom szellemes megjegyzése, már-már megkülönböztethetetlen a mágiától!
A világ gyorsan változik, újabb és újabb természeti
törvényeket fedezünk fel, a korábban felismert törvényeket
azonban mégsem kell elvetni, mert ezek a maguk keretein
belül továbbra is igazak. Ám ha egy másik, átfogóbb
területet vizsgálunk, akkor a korlátozottabb területre
vonatkozó elvek már kiegészítésre szorulnak. Einstein
relativitás-elmélete egy nagyon szép elmélet, de lassan
kezd idõszerûtlenné válni. A tudósok már ötven éve
próbálják kidolgozni a gravitáció kvantummechanikai
elméletét. Néhány évvel ezelôtt sikerült felállítani az
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úgynevezett szuperhúr-elméletet, s ma már tudjuk, hogy
a gravitáció is kvantummechanikai „eredetû”.
A kvantummechanikai törvények alkotják a klasszikus törvények alapjait. A jógarepülés egy pillanatnyi
és drámai bizonyítéka annak, hogy az Egyesített
Mezô és a TM során megtapasztalt Tiszta Tudat egy
és ugyanaz. A lebegést nem tudjuk a fizika klasszikus
törvényeinek szintjén megmagyarázni, túl kell lépnünk
ezen, és a kvantumgravitációhoz kell folyamodnunk. A
kvantumgravitáció maga az Egyesített Mezô. Ha egy ember
megtanul repülni és lebegni, az csakis a kvantumgravitáció
alapján történhet. Nincs más olyan szintje a Természet
törvényeinek, amely elég alapvetõ lenne ahhoz, hogy
„legyõzze” a gravitáció klasszikus törvényeit.
Ismét egy analógia segíthet. Ha a kertész szeretné,
hogy a rózsája kék szirmokat hozzon, akkor a növényt
éltetõ nedv szintjén, azaz a felszíni szintet létrehozó
legmélyebb szinten kell befecskendeznie a kék festéket.
Az Egyesített Mezô a gravitáció forrása is, tehát ha
errôl a szintrôl cselekszünk, akkor a gravitáció felett is
uralkodhatunk. A Szidhi-repülés gyakorlói a Természet
legmélyebb szintjérõl indítják cselekedeteiket, és ezzel
bármit el lehet érni a felszínen. Ha repülni szeretnénk
vagy bármi mást tenni, nem kell erôlködnünk ennek érdekében vagy azon töprengnünk, hogy egyes molekulákat
miképp kell ide vagy oda helyezni, a Természet mindezt
megteszi helyettünk. Maharishi azt mondja, hogy az
ember méltóságán aluli, hogy a részletekkel foglalkozzon.
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A Szidhi-gyakorló elgondolja kívánságát és a Természet
gondoskodik mindenrõl. A TM-Szidhi azt a képességet
nyújtja, hogy az Egyesített Mezô szintjérôl indítsuk, s
így spontán módon beteljesítsük vágyainkat.
Az Egyesített Mezô minden ember tudatának csendes
mélyén születésétôl fogva jelen van, így mindenki képes
repülni, csak meg kell nyitnia tudatát e határtalan szint
felé. A TM-Szidhi program rendkívüli áldás számunkra,
hiszen egyszerû, természetes módon megnyitja az
Egyesített Mezõhöz vezetõ kapukat, és összhangba
hozza az életünket a Természet minden törvényével.
Nemcsak a repülés válik így lehetségessé, az összes
létezô különleges képesség – Szidhi – is megjelenik, s
az ember a Természet törvényeinek ismerôjévé és urává
válik. Boldog, szenvedésmentes életet élhet így minden
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ember, minden család, minden nemzet. Ha pedig
sikerül létrehoznunk egy elegendõen nagy létszámú
jógarepülô csoportot, akkor az egész világ a békét, a
fejlôdést, a harmóniát, egy valóságos földi Mennyországot
élvezhet. Ez a jógarepülés legnagyobb értéke. Mindezek
megvalósításának érdekében talán ez a könyv alkotja az
elsõ lépést.
Most viszont rajtad a sor!
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HALADÓ ELÔADÁSOK ÉS
BENTLAKÁSOS TANFOLYAMOK
A már meditálók számára a TM-központok rendszeresen
szerveznek haladó elõadásokat és közös meditációkat. Érdekes
elõadásokat hallhatunk a magasabb tudatállapotokról, az ÁjurVédáról, a Védikus építészetrõl, a Szthápatja Védáról, a Védikus
asztrológiáról, a Dzsjótisról és más Védikus tudományokról.
Rendszeresen szervezünk bentlakásos tanfolyamokat, ahol
lehetõségünk nyílik megtapasztalni az otthoninál mélyebb meditációt, amely nagymértékben felgyorsítja egyéni fejlõdésünket. Itt
megbeszélhetjük tapasztalatainkat a TM-tanárokkal és meditációellenõrzést is kérhetünk.

276

281

