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ELÕSZÓ

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

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

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

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

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

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

Külön köszönet Pál Tamásnak, Pál Dánielnek és 
Zimonyi Katalinnak.

Szeged, 1997. november 17.

Sôregi Ottó 

a TM és a Kreatív Intelligencia  

Tudo má nyá  nak Tanára
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ELSÔ RÉSZ

1. A TM-RÕL ÁLTALÁBAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELTÛNIK A STRESSZ

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

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

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

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

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

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

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

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

HO GYAN TA NUL HATJUK MEG A TM-ET?

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

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

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

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

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

A Transz cen den tá lis Me di tá ció nem új tech ni ka. 
Hosszúésfigyelemreméltó történetevan,amely több
évez red re nyú lik vissza. E tu dás foly to nos sá ga az idôk 
fo lya mán rö vid idôk re meg sza kadt, gyak ran – legalábbis 
a min den na pi em ber szá má ra – el ve szett, majd ké sôbb, 
esetleg új né ven, is mét fel buk kant.

A tu dás el vesz té se a tudás nem ze dék rôl-nem ze dék re 
tör té nô áta dá sa so rán el kerül he tet lenül be kö vet ke zik. 
Ele gen dô egy tel je sen je len ték te len nek tû nô hi ba, ami 
idô vel mind na gyob bá és na gyob bá vá lik. Végül a ta ní tás 
annyira fel hí gul és el ferdül, hogy már na gyon ne héz fel-
is mer ni ere de ti for má ját. Ez egy ki csit ha son lít ahhoz a 
gyer mek já ték hoz, amely ben az üze ne tet az egyik gye rek 
sú gás sal ad ja to vább a má sik nak. A vé gén az üze net fel-
is mer he tet len né vá lik. Vagy mint a fény má so lás során: 
ha min den má so la tot az elô zô má so lat ról ké szítünk, az 
ere de ti bôl úgy szól ván sem mi sem ma rad meg.

Ha a mód szer sza bály ta lan, ak kor el ve szí ti ha té kony-
sá gát. A me di tá lók ilyen kor ál ta lá ban el ha nya gol ják a 
gya kor lást, ami a hely te len módszer tel je sen lo gi kus kö-
vet kez mé nye. A me di tá ció ered mé nye i csak mint üres 
szavak ma rad nak meg. Ha a me di tá ci ós tech ni kák el is 
vesz tek a vi lág szá má ra, a mag, mely bôl sar jadt, még is 
to vább élt. Idô rôl idô re nagy ta ní tók je len nek meg, akik 
fel é lesz tik az ere de ti tu dást. Ma egy ilyen ôsi tech ni ka 
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Guru Dév
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fel é le dé sé nek lehetünk tanúi. Ezt a technikát Ma ha ris hi 
Ma hesh Yo gi – akit egy sze rû en csak Ma ha ris hi nek ne vez-
nek – ho zta el a vi lág nak.

BRAH MÁ NAN DA SZA RAS ZVA TÍ – GURU DÉV

Mi e lôtt 1955-ben Ma ha ris hi elhagy ta vol na a Hi ma-
lá ját, oda a dó ta nít vá nya volt a hí res in di ai bölcs nek, 
Brah má nan da Sza ras zva tí nak. Tel jes ne ve és cí me így 
hang zott: Szvá mí Brah mánan da Sza ras zva tí Ma hárádzs, a 
Dzsjótir Mathi Dzsa gad Gu ru Bha ga ván San ka rá csár ja. Ám 
Ma ha ris hi, ha ró la be szél, egy sze rû en csak „Guru Dév”-
nek hív ja. In di á ban ezzel a névvel szokták illetni azokat 
a nagy mes te re ket, akik egy ha gyo mány élén áll nak. Szó 
sze rin ti for dí tás ban „is te ni ta ní tót” je lent. 

Gu ru Dév 1868-ban szüle tett, és 9 éves gyer mek ként el-
kezd te ku tat ni a szel le mi fej lô dés le he tô sé ge it. Már ak kor 
érez te, hogy a vi lá gi örö mök nem hoz nak tar tós be tel je se dést 
szá munkra – ez csak ön ma gunk ból, a bel sônk bôl fa kad hat. 
Et tôl a gondolattól ve zér el ve in dult el, hogy szel le mi mes tert 
ke res sen ma gá nak. A Hi ma lá já ba ér kez vén el kezd te ke res ni 
azt a böl cset, aki majd meg fe lel ma gas el vá rá sa i nak: legyen 
a bölcselet irodalmában jártas bölcs és legyen megvilágo-
sodott szent, aki életre szóló cölibátusban él.

Ma ha ris hi rit kán be szél ta ní tó ja éle té rôl. Guru Dév éle té-
nek fel szí ni ese mé nyei nem mérv adó ak, és nem is tük rö zik 
Guru Dév va ló di ér té ke it, azaz tu da tá nak bel sô ál la po tát, 
mond ja Ma ha ris hi. Né ha egy-egy kis tör té ne tet még is el me sél 
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ró la. Az aláb bi elbeszélés vi lá go san meg mu tat ja azt a gon dol-
kodást,amellyelakisfiúatanítójautánkutatott:

Út köz ben a gyer mek ta lál ko zott egy szannjá szi val, 
aki rôl azt me sél ték, hogy meg vi lá go so dott. A szannjá szi 
olyan re me te, aki a ma ga sabb cé lok ér de ké ben le mon dott 
az anya gi ja vak ról és a vi lá gi él ve ze tek rôl.  Ha gyo mányosan 
tilos szá má ra még az is, hogy ételt fôz zön ma gá nak, mert 
a tûz hasz ná la tá nak kerülé se is a világi dolgoktól való 
tartózkodáshoztartozik.Afiúmegkérdezteaszannjászit,
hogy van-e tüze, mi re a re me te meg ha ra gu dott, és meg-
dor gál ta ôt bu ta kér dé se mi att: „Talán nem tu dod, hogy a 
szannjá szik nak so ha sincs tüzük, s ha még is tôlük kérsz, 
ez zel na gyon meg sér ted ôket.”  „A tûz nek, az em be ri ha-
rag nak még is fel kel lett va la hon nan lob ban nia ben ned” 
– hang zott a gyer mek egy sze rû vá la sza. A szannjászi er re 
le hig gadt, és fel fog ta, hogy nem kö zön sé ges gyer mek áll 
elôt te, ezért meg hív ta, hogy ma rad jon ve le, és vál jon a 
tanítványává.Deafiúnakmindezelégvoltahhoz,hogy
fel is mer je: nem ez az a szent em ber, akit ô ke res.

Né gy é vig járta a Hi ma lá ját, míg rá ta lált ar ra az em ber-
re, aki meg fe lelt az el vá rá sa i nak. Ez Szvá mí Kris ná nand 
Sza ras zva tí volt, azon idôk leg na gyobb böl cse, aki messze 
a he gyek kö zött, Ut tar Kas i ban, a „Szentek Völ gyé ben” 
élt.Afiúnemsokáraalegkedvesebbtanítványalett,és
ve le ma radt húsz éven át.

Guru Dév, mi kor be töl töt te a har minc ne gye dik éle-
té vét, el hagy ta ta ní tó ját, és el vo nult Kö zép-In dia egyik 
bar lang já ba, ahol negy ven évet ma gány ban töl tött. Kö-
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zép-In dia he gyeinek sû rû dzsun gel lel be nôtt vad vidékére 
rit kán jut nak el em be rek. Ezek a rit ka ta lál ko zá sok még is 
ele gen dô ek vol tak ahhoz, hogy messzi re el jus son mély 
meg vi lá go so dott sá gá nak a hí re.

Mi u tán már húsz évet ma gány ban élt, fel a ján lot ták 
szá má ra, hogy tölt se be a Dzsjótir Mat hi San ka rá csár-
ja tiszt ét. Az Észak-In di á ban lé vô Dzsjótir Math azon 
négy math* egyi ke, ame lye ket San ka ra ala pí tott, annak 
érdekében, hogy a védikus tu dás ere de ti tisz ta sá gá ban, 
a leg ki sebb vál toz ta tás nélkül fenn ma rad jon. Akkor már 
szá zöt ven év e nem volt olyan ember Észak-Indiában, aki 
mél tó lett vol na a San ka rácsár ja tisztségére. Ezt a ti tu-
lust csak a leg teljesebb mértékben meg vi lá go so dott jó gi 
kap hat ja. A mindenkori Sankarácsárja kép vi sel i a nagy 
mesterek tra dí ció ját, és õt te kint ik a vi lág spi ri tu á lis ve-
ze tô jé nek is, mindenek tanítójának, Dzsagad Gurunak.

A nagy jó gik szá má ra vi lá gos volt, hogy Brah mánan da 
Szaraszva tí elér te a be tel je se dés ál la po tát, és így vissza-
hoz hat ja az in di ai nép nek a meg vi lá go so dás hoz ve ze tô 
utat, ere de ti, mû kö dô ké pes for má já ban. Ezért kér ték fel, 
hogy fo gad ja el ezt a tiszt sé get. Üze ne te ket küld tek ne ki, 
de õ a meg tisz tel te tést ki tar tó an vissza u ta sí tot ta. Húsz év 
telt el így, végül kér le lôi el ha tá roz ták, hogy töb bé nem 
ad nak al kal mat a vissza u ta sí tás ra.

In di á ban ti zen két éven ként meg tart ják a szen tek és 
a böl csek ta lál ko zó ját Al la ha bad vá ro sá ban, a két szent 

* Math = Sankarácsárja négy fõ kolostorának egyike, a védikus 
tudás székhelye
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folyó, a Ja mu ná és a Gan gesz találkozásánál. Még a re-
me ték is le jön nek a he gyek bôl, és részt vesz nek ezen az 
ünnepségen, a Kumbha Mélán. Gu ru Dév is el hagy ta 
bar lang ját, és el ment Al la ha bad ba. Amint meg ér ke zett, 
tisz te lôi ki hasz nál ták az al kal mat, és el vé gez ték a fel-
a va tá si szer tar tást. Most már nem volt más vá lasz tá sa, 
hi va ta lo san is Észak-In dia San ka rácsárjá já vá vált. Éle te 
hát ra lé vô ré szét itt töl töt te, s in nen utaz gat va ta ní tot ta 
az ôsi ta nok he lyes ér tel me zé sét.

MA HA RISHI

Maharishiabbanaz idôbenfizikát tanultazallaha
ba di egye te men. Egye te mi ta nul má nya in kívül ér de kel-
ték a szel le mi ta nítások is, és ami kor meg hal lot ta, hogy 
Brah mánan da Sza ras zva tí Al la ha bad ba ér ke zett, egy es te 
el ment ab ba a ház ba, ahol Gu ru Dév meg szállt.

Ma ha ris hi me sé li, hogy el sô ta lál ko zá sa Gu ru Dév vel nagy 
csend ben tör tént. La pos te te jû épüle te ken át ve zet ték, és a 
sö tét ben se nem lát hat ta, se nem hall hat ta a nagy böl cset. 
Egy idô múl va egy tá vol ban el ha la dó au tó lám pái meg vi-
lágítot ták Guru Dév ar cát, s Ma ha ris hi ab ban a pil la nat ban 
rá döb bent, hogy elôt te egy ki véte le sen nagy bölcs és szent 
em ber ül. Né hány szor még meg lá to gat ta, és utá na vég leg 
el ha tá roz ta, hogy ta nít vá nyá vá lesz. Gu ru Dév azon ban csak 
az zal a fel té tel lel fo gad ta el ôt, ha elô ször be fe je zi meg kez dett 
ta nul má nya it. Ezt Ma ha ris hi meg is tette, majd vissza tért 
Gu ru Dév hez, és ti zen két éven át ná la ta nult.
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Az idôk fo lya mán Gu ru Dév leg ked ve sebb ta nít vá-
nyává vált, és a tra dí ció sze rint az ô kö te les sé ge lett, hogy 
foly tas sa Gu ru Dév mun ká ját. Ami kor Gu ru Dév el tá vo-
zott, Ma ha ris hi egy tá vo li bar lang ma gá nyá ba vo nult a 
Hiamlájába. Ek kor még nem voltak tervei. Egy sze rû en 
csak egyedül akart len ni a csend ben.

Két év ma gány után mind gyak rab ban je lent ke zett 
az a gon do la ta, hogy vissza tér a vi lág ba, így el ha tá roz-
ta, hogy elin dul. A vi dék re me téi meg pró bál ták er rôl 
a ter vé rôl le be szél ni, mond ván, nincs rá ok, hogy egy 
szent em ber „besározza” ma gát a vi lág szennyé vel. Ám 
Ma ha ris hi úgy érez te, men nie kell. El hagy ta a bar lang 
csend jét, és Észak-In dia sík sá gai fe lé in dult. Itt tör tént 
meg elô ször, hogy az emberek meg kér ték ôt arra, tanítsa 
meg õket me di tá lni. 

A két év csendjét negy ven év in ten zív munkája kö vet-
te. Nap mint nap, hó nap ról hó nap ra, Ma ha ris hi meg ál lás 
nélkül dolgozik. Min den per cét a Transz cen den tá lis 
Me di tá ció és az ôsi vé di kus tu do má nyok ha té kony ter-
jesz té sé nek szen te li.

A mun ká já ba be fek te tett idô és igye ke zet el le né re Ma-
ha ris hi si kereit nem tekinti kizárólag a saját sze mé lyes 
di csô sé gé nek. Mint mond ja, mindez Gu ru Dév ér de me, 
aki e tu dást a mai nem ze dék  számára hozzáférhetõvé 
tette. A nagy ta ní tó irán ti elis me ré sé nek je léül Ma ha ris hi 
min den elô a dá sa e sza vak kal fe je zô dik be: „Jai Gu ru Dev” 
(ejtsd: Dzsái Guru Dév), azaz Di csô ség Gu ru Dév nek.
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Maharishi Mahesh YoGi
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MOZ GA LOM SZÜLE TIK

Mi u tán el hagyta a Hi ma lá ját, Ma ha ris hi elô ször a dél-
in di ai Ke ral ál lam ba ment. Nem akart semmiféle elõadást 
tartani, egy sze rû en csak von zot ta ez a hely.

Két-há rom nap pal azután, hogy megér ke zett, egy ide-
gen fel is mer te ben ne az észa król jött remetét, oda lé pett 
hoz zá, és fel kér te, hogy tart son né hány elô a dást. Ma ha ris-
hi ele get tett a ké résnek, és ezek az elô a dá sok nem so ká ra 
olyan nép sze rû ek let tek, hogy egy má sik, na gyobb ter met 
kel lett bé rel ni, majd ha ma ro san a szom szé dos vá ros ba is 
el hív ták. Az el kö vet ke zô hat hó na pot utaz gat va töl töt te, 
és akik úgy kí ván ták, azo kat be ve zet te a Transz cen den-
tá lis Me di tá ció tech ni ká já ba.

En nek az idõszaknak a vége fe lé je lent meg az el sô 
könyv a TM tech ni ká já ról „A Hi ma lá ja vi lá gí tó tor nya” 
címmel. Na gyon kis pél dány szám ban je lent meg, ezért 
saj nos ma már nem kap ha tó. A könyv be mu tat ta a TM-
et, vagy is a Transzcen den tá lis Mély Me di tá ci ót, ahogy 
ak ko ri ban ne vez ték, és a ve le pár hu za mos kom men tá rok 
fel tár ták a vi lág szá má ra a in di ai szent írá sok ere de ti ta-
ní tá sát. 

Mi u tán már be jár ta Ke ralt, elu ta zott In dia más tá ja i ra 
is. Ma ha ris hit és a Transzcendentális Meditációt ha mar 
el fo gad ták. 1958-ban Mad ras ban meg a la kult a Szel le mi 
Újjászületés Moz ga lom, és egy év vel ké sôbb meg kezd ték 
a tech ni ka szer ve zett ter jesz té sét. Ma ha ris hi ezu tán még 
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távolabb vit te a Transzcendentális Meditáció üze ne tét. 
Mint mondta, a nyu ga ti or szá gok azért fej let teb bek In di-
á nál, mert haj lan dó k be fo gad ni a vál to zá so kat, és min dig 
ké szek ki pró bál ni az újat. Ha az egész vi lággal szeretnénk 
megismertetni a TM tech ni kát, ak kor e lô ször a „haladóbb 
szel le mû” né pek hez kell for dul ni. 1958-ban Ma ha ris hi 
Indiából Szin ga púr ba ment, 1959 ele jén pe dig a Ha wa-
ii-szi ge te ken át Ka li for ni á ba uta zott. Itt a TM tech ni kát 
ta nít va töl tött né hány hó na pot, majd ke let re in dult, New 
York ba és Eu ró pá ba.

Az év vé gé re annyi ra meg nôtt a TM irán ti ér dek lô dés, 
hogy  Ma ha ris hi szá má ra vi lá gos sá vált, egyedül nem 
ké pes el vé gez ni az összes fel a da tot. Ezért fo gott hoz zá a 
TM-okta tók kép zé sé hez. Ez gyö ke res el té rés volt az in-
di ai ha gyo má nyok tól. In di á ban a ta ní tást és a tech ni ka 
áta dá sát csak ma ga a mes ter vagy leg kö ze leb bi ta nít vá nyai 
vé gez het ték. Ma ha ris hi szerint ezt meg fe le lô  kép zés után 
bárki meg te he ti. Ter mé sze te sen ez nem azt je len ti, hogy 
azok, aki ket Ma ha ris hi meg ta ní tott a tech ni ka áta dá sá nak 
mód sze ré re, va la mi fé le gu ruk vagy spi ri tu á lis mes te rek 
len né nek. Õk egy sze rû en csak „technikusok”. A TM tech-
ni ka átadásának tu do má nyát meg ta nul hat ja úgy szól ván 
min den ki, aki nek né mi ta pasz ta la ta van a gya kor lás ban 
és el vég ezte a ta nár kép zô tan fo lya mot.

A TM tanárait Ma ha ris hi ele in te In di á ban ok ta tta, 
Ris ikesben, a Gan gesz for rá sá nál. Sok hin du szá má ra itt 
kez dô dik a za rán do kút. A vá ros kö ze lé ben a me re dek, 
er dôs hegy ol dal ban Ma ha ris hi me di tá ci ós köz pon tot 
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vagy ahogy az in di a i ak mond ják, „ásram”-ot épít te tett. A 
tech ni ka jö ven dô be li áta dói há rom hó na pot töl töt tek itt.

 Az el sô tan fo lya mon mind össze har minc hall ga tó vett 
részt, a má so di kon már két száz. Be lát va, hogy mind több 
ok ta tó ra van szük ség, Ma ha ris hi a tan fo lya mo kat át hoz ta 
Eu ró pá ba, s volt, hogy ezer hallgató is részt vett ezeken. 
Ma a vi lá gon több mint negyve nö te zer TM okta tó 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 ame ri kai egye te mis ták mutatták. Ennek va ló-
szí nû leg az volt az oka, hogy ki áb rán dul tak a fo gyasz tói 
tár sa da lom ból, a ha gyo má nyos ne ve lé si mód sze rek bôl, és 
fel is mer ték, hogy a ká bí tó sze rek nem hoz zák lét re a várt 
„alternatív tu da tot”. Ugyan ak kor a tu dó sok is ér dek lôd-
nikezdtekameditációpszichológiaiésfiziológiaihatásai
iránt, és en nek kö vet kez mé nye ként a TM te kin té lye je len-
tô sen meg nôtt. A TM nép sze rû sé gé nek ha tá sá ra ala kult meg 
két in téz mény: a Ma ha ris hi Nem zet kö zi Egye tem (MIU), 
ame lyen a szo ká sos tu do mány ága kon kívül gya ko rol ják 
a TM tech ni kát is, és a Kreatív Intelligencia Tudomány 
Ala pít vá nya, mely nek el sôd le ges cél ja, hogy a Transz cen-
den tá lis Me di tá ció ered mé nye i vel meg is mer tes se az ipart 
és az üz le ti vi lá got. Az Egyesült Ál la mok ban 1975 kö ze pén 
a TM gya kor lók szá ma 550 000 körül volt. Ma a vi lá gon 
több mint öt mil lió em ber medtiál, és ez a szám ha von ta 
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mintegy 35 000-rel nö vek szik. Mos ta ná ig Ma gyar or szá gon 
közel 20 000 em ber ta nul ta meg a TM-et. 

Az érdek lô dés nem kor lá to zó dott Észak-Ame ri ká ra és 
Eu ró pá ra. A TM tech ni kát ma már a vi lág szinte min den 
or szá gá ban meg le het ta nul ni. A TM irán t leg na gyobb ér-
dek lô dést mu ta tó or szá gok kö zé tar to zik In dia is, aho vá 
sa ját tu do má nya nyu ga ti ru há ba öl töz tet ve került vissza. 
Csak hogy, bár mi lyen is a tu dás cso ma go lá sa, a tudás min dig 
ugyan az ma rad. Csak azért mutatják be különbözõ módon, 
hogy mindenféle hall ga tó ság megértse az üzenetet. Az al ma 
le pottyan a fá ról, te kin tet nélkül ar ra, hogy mi mit tartunk a 
le e sés oká nak: az al ma tö rek vé sét, hogy le es sen, a gra vi tá ci ós 
erôt, esetleg a meg görbült négy di men zi ós téridõt. Ugyan-
ez a hely zet a TM ese té ben is. A tech ni ka hat a test re és a 
lé lek re, te kin tet nélkül ar ra, hogy mi mit tar tunk e ha tás 
oká nak: a stresszektôl való meg sza ba du lást, a kre a ti vi tás 
és az in tel li gen cia nö ve ke dé sét vagy a tu dat kiteljesedését.

A TM-gyakorlók számának alakulása Magyarországon
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A TU DÁS TISZ TA SÁ GA

A sze mé lyi ség fej lesz té sé re szol gál ó me di tá ci ós tech-
ni ká kat és rend sze re ket tekintve, azt lát hat juk, hogy 
mindaz, amit a se gít ségük kel nyer hetünk, gyak ran ér-
dek te len a hétköznapi em ber szá má ra, hiszen rendkívül 
nehéz megvalósítani, amit hirdetnek. Az át lag em ber csak 
za var ban van és hi tet len ke dé sét árul ja el, ha a külön fé le 
mód sze rek rôl hall. Más ta ní tók tól el té rô en Ma ha ris hi 
min dig ar ra tö rek szik, hogy a ta nu lók olyan szín vo na lon 
kap ják meg a tu dást, ame lyen tö ké le te sen meg ért he tik, 
és ame lyen szá muk ra is van ér tel me. 

Hogy a jövõben is meg ta nul has sák az emberek a TM-et, 
szük sé ges, hogy meg ô rizzük a ta ní tás tisz ta sá gát. Ma ha-
ris hi nem sze ret né, hogy ez az újra felelevenített ta ní tás 
ismét olyan gyor san el ferdül jön és el vesszen, mint ahogy 
az a múlt ban tör tént. Ez tu laj don kép pen el kerül he tet len, 
de ô még is min dent meg tesz azért, hogy er re mi nél ké-
sôbb kerül jön sor. Ma ha ris hi min den elô a dá sát mo dern 
au di o vi zu á lis esz kö zök kel rög zí tik, hogy ta ní tá sát mi nél 
tar tó sab ban és mi nél ere de tibb for má já ban ôrizzük meg. 

 Min dig ügyelni kell arra is, hogy ma guk a gya kor lók 
ne hogy meg vál toz tas sák a tech ni kát. A Transz cen den tá lis 
Meditációnagyonkönnyû,deegyúttalnagyonkifinomult
módszer, ezért a kez dô meditáló, még mi e lôtt tel je sen 
meg ér tet te vol na, ész re vét lenül és „jelentéktelenül” 
el fer dít he ti a gyakorlás menetét. A gya kor lók gyak ran 
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ön kén te lenül is korlátozzák a tech ni ká t, vagy azon igye-
kez nek, hogy a meditáció egész fo lya ma tát el len ôr zésük 
alatt tart sák, ám ez rontja a tech ni ka ha té kony sá gát. Hogy 
ezt el kerüljük, meg kérjük ôket, hogy – leg a lább a kez de ti 
idô szak ban – ne gya ko rol ja nak a TM-mel pár hu za mo san 
sem mi lyen más me di tá ci ós tech ni kát. Nem azért, mert a 
töb bi mód szer ér ték te len, ha nem azért, mert a TM ön ma-
gá ban is ele gen dô, tel jes, egész tech ni ka. Min den kí sér let, 
hogy va la mit hoz zá ad junk, vesz te sé get ered mé nyez. 

Saját TM-ok ta tói tapasztalatomból tu dom, hogy azok 
az em be rek, akik né ha arról pa nasz kod nak, hogy a TM 
nem hat úgy, mint az elôtt, a leg gyak rab ban – ön tu dat la nul 
is – egy ki csit meg vál toz tat ják a tech ni kát. Tu laj don kép-
pen ôk már nem is a TM-et gya ko rol ják, ha nem va la mi 
mást, ami lé nye ge sen külön bö zik a TM-tôl. Ezért nem 
jogos, amikor azt mondják, hogy a TM töb bé már nem 
ha tá sos. Azt kell mondanunk, hogy az a má sik mód szer 
nem olyan ha tá sos, mint a TM.

Ma ha ris hi azt ta ná csol ja, hogy a TM-et ne ke verjük 
más me di tá ci ós tech ni kák kal, és ké ri, hogy azt az el mé-
letet,amelyenaTMalapul,válasszukelatöbbifilozófiai
ésmetafizikai rendszertôl. Ismételtennemazért,mert
más né ze tek té ve sek (azok sa ját ke re tei ken belül le het nek 
tö ké le te sen helytállóak), ha nem azért, mert meg tör tén-
het, hogy el kö dö sí tik a TM mûködésének meg ér té sét. 
Egy apró el té rés a pon tos ta ní tás tól ma lé nyeg te len nek 
tûn het, ám né hány nem ze dék múl va ez az ár tat lan mag 
ki nô het, és a tech ni ka fél re ér té sé t okozhatja. 
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Ma ha ris hi a ta ní tá sát tel je sen új mó don ter jesz ti. A 
múlt ban, ami kor nem vol tak meg a mo dern in for má ci ós 
esz kö zök, a tu dás ter jesz té sé nek egyedüli mód ja a sze mé-
lyes to váb ba dás volt. Így a hi ba be csú szá sát szin te le he tet-
len volt el kerül ni. A TM tech ni ka ilyen meg bíz ha tat lan 
áta dá sá nak fo lya ma tát Ma ha ris hi meg gátolja azál tal, hogy 
min den ki nek elér he tô vé te szi, hogy a Transz cen den tá lis 
Me di tá ci ót a for rás nál, a ma ga ere de ti sé gé ben, el sô kéz-
bôl kap ja meg.

Nyil ván va ló, hogy le he tet len min den ki nek sze mé-
lye sen Ma ha ris hi tôl kap nia a tech ni kát, ezért Maharishi 
nagy szá mú TM okta tót kép zett ki. Az ok ta tás szi go rú és 
ala pos, és Ma ha ris hi min den egyes eset ben ma ga el len-
ôr zi, hogy a ta nu ló el sa já tí tot ta-e a tu dás alap ja it. Ez zel 
biz to sít ja, hogy a tech ni kát min den TM-ok ta tó a ma ga 
tisz ta sá gá ban ad ja to vább, hogy a ta nu lók azt az ere de ti 
for má já ban hasz nál has sák.
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3. AZ EL ME  TER MÉ SZETE

Ma ha ris hi ta ní tá sa sok mindenben külön bö zik az 
in di ai és ke le ti ta nok tól, el sô sor ban ab ban, hogy so ha-
sem becsüli le az élet anya gi ol da lát, sem a tes ti egész ség 
fon tos sá gát. Lé tez nek tanítók, akik azt ta rt ják, hogy az 
em ber fô, sôt egyet len el fog lalt sá ga a szel le m fejlesztése 
kell, hogy le gyen. Né me lyek olyan messzi re men nek, hogy 
ta gad ják a ma te ri á lis vi lág lé te zé sét, és azt az „op ti kai csa-
ló dá sok”, az illúziók bi ro dal má ba so rol ják. Sze rintük az 
anya gi vi lág lé te zé sét min den erô vel ta gad ni és tá mad ni 
kell. Ma ha ris hi ezek kel az el vek kel egyál ta lán nem ért 
egyet, hanem a körülöttünk lé vô vi lág valódiságát, az 
egész sé ges élet fon tos sá gát eme li ki, és hang sú lyoz za a 
test és a szel lem szo ros kap cso la tá t.

A modern pszi cho ló gia úgy tartja, hogy min den men-
tá lis vál to zást, min den él ményt, ér zel met az agy bi zo nyos 
mû kö dé se jel le mez. Az újabb kutatások fényében kezd 
vi lá gos sá vá lni, hogy ez for dít va is ér vé nyes: min den 
fiziológiaiváltozástvagytörténéstegymegfelelômen
tá lis te vé keny ség kí sér, vagy is min den, ami a fej ünkben 
tör té nik, ki hat lel ki ál la po tunk ra. Ál ta lá ban az ilyen 
vál to zá sok nak csak a leg na gyobb hul lá mait ér zé keljük, 
a ki seb bek ész re vét le nek ma rad nak.

„A gon do lat – ír ja Ma ha ris hi – a leg mé lyebb tu dat ban 
kez dô dik, és las san emel ke dik fel az el me mély érôl... míg végül 
annak fel szí nén fel nem buk kan, mint tu da tos gon do lat.”  
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Egy hasonlattal élve úgy képzelhetjük ezt el, mint aho gyan 
egy lég bu bo rék emel ke dik fel a tó fe ne ké rôl a fel szín re. 
Ha a tó vi ze za va ros, ak kor a bu bo rékot már csak akkor 
vesszük észre, ha a felszínre kerül és ott szétpukkan. Ha 
az el ménk „zavaros”, a gon do la tok fej lô dé sét  nem lát hat-
juk, ha vi szont tisz ta, ak kor fel fe dez hetjük a gon do la tot, 
még mi e lôtt a fel szín re ért vol na, és ér zé keljük azt is, 
hogy fel szín re emel ke dés köz ben mennyi re „fel ka var ja” 
a bel sô szin te ket.

A gon do lat szüle té sé nek ilyen el kép ze lé se – amint az 
az el mé ben ép pen fel fe lé emel ke dik – persze csak egy 
könnyebb meg ér tést szol gá ló ha son lat, amit nem kell szó 
sze rint ér te ni. Ez a mo dell még is szem lél etesen festi le 
a helyzetet, és se gít sé gé vel könnyeb ben el kép zel hetjük 
az embe ri agy ban le ját szó dó fo lya ma to kat. Külön bö zô 
irá nyú ku ta tások iga zol ták, hogy az agy nak a tu da tos 
ész le lés hez körülbelül ti zed má sod perc nyi idô re van szük-
sé ge. Ez na gyon rö vid nek tûn het, ám ideg élettani szem-
pont ból igen hosszú. Tud juk, hogy az in gerület az egyik 
ide gvégzõdésrõl a má sik ra a má sod perc ez redré sze alatt 
jut el, s hogy min den ne u ron a kör nye ze té ben lé vô ezer 
má sik ra ké pes hat ni. Így vi lá gos sá vá lik, hogy mennyi re 
össze tett fo lya mat ját szód hat le egy ti zed má sod perc alatt. 
Ez nem csak azért bo nyo lult, mert ren ge teg ide gvégzõdés 
vesz részt ben ne, ha nem azért is, mert ezek kö zött igen 
ma gas fokú szer ve zett ség lé te zik.

Ha az egyik meghatározott ideg te vé keny ség , például a 
lá tás  tu da tá ban aka runk len ni, ak kor agyunknak rá kell 
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„reflektoroznia”arraazidegtevékenységre,amialátással
kap cso la tos. A tu da tos él mé nye ket lét re ho zó ide gi te vé-
keny sé ge ket össze tett szer ve zett ség, il let ve a rend ma gas 
fo ka jel lem zi. Mind több té nye zô mu tat ar ra, hogy a tu-
da tos ta pasz ta lat ennek a szer ve zett ség nek egy bi zo nyos 
men tá lis ki e gé szí té se.

Ahíresneurofiziológus, Sir JohnEccles azt állítja,
hogy az em be ri agy mun ká ja a leg össze tet tebb fo lya mat 
az egész Nap rend szer ben. Az elôb bi ek kel össz hang ban 
ar ra kö vet kez tet het nénk, hogy ez a leg tu da to sabb fo lya-
mat is, ám tud juk, hogy az em be ri ség je len le gi fej lô dé si 
sza ka szá ban ez nem így van. Ma te ma ti kai elem zés se gít-
sé gé vel ar ra a fel is me rés re jutottak, hogy az ideg dúcok 
vagy ne u ro nok na gyon kis szá za lé ká nak az össze han golt 
mun ká ja ele gen dô ahhoz, hogy a za jos hát tér bôl egy 
meg ha tá ro zott ideg te vé keny sé get megkülön böz tessünk. 
A funk ci ók egy be han go lá sá ra a ne u ro nok nak egy ti zed-
má sod perc re van szük ségük, vagy is ép pen annyi idô re, 
amennyi a gon do lat meg al ko tá sá hoz kell.

Ez a ki ber ne ti ka nyel vé re le for dít va úgy hang zik, hogy 
a szer ve zô dés fo lya ma tán keresztül a zaj ból ki e mel ke dik a 
jel.Ajelazazesemény,amirefigyelünk,azajpedigatöbbi
háttérte vé keny ség. Mi nél össze han gol tabb (koherensebb) 
a kí vánt in for má ció, an nál in kább a jel jut ki fe je zô dés re 
a za jos hát tér rel szem ben. Ek kor a jel vi lá go sabb, tu da-
to sabb – a ta pasz ta lat pe dig erô sebb.

Az össz hang azért szük sé ges, hogy a gon do lat el jut-
has son a tu da tig, de a tu da to so dás függ a hát tér ben lé vô 

transzcendentalis-meditacio.hu



36

zaj faj tá já tól és mennyi sé gé tôl is. Van egy szint, ame lyet 
a tu da tos ta pasz ta lat kü szö bé nek is ne vez hetünk. Azok a 
te vé keny sé gek, me lyek arány lag ala csony ko he ren ci á jú ak, 
kü szöb alat ti ak ma rad nak. A je lek, me lyek a kü szö böt 
ép pen hogy csak át tud ják lép ni, a tu da tos el mé ben kö-
dös gon do la tok for má já ban nyil vá nul nak meg, a na gyon 
össze han golt te vé keny sé ge ket vi szont vi lá gos, ért he tô 
ta pasz ta lat ként éljük át.

A 2. áb ra azt il luszt rál ja, hogy Maharishi hogyan írja 
le ezt a folyamatot. Ugyan e zen az ábrán láthatók azok a 
tes ti fo lya ma tok is, ame lyek ez zel egy idô ben ját szód nak 
le az agy ban.

2. ábra
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viszonttiszta,akkorfelfedezhetjükagondolatot,mégmielôtta
felszínreértvolna,ésérzékeljükaztis,hogyfelszínreemelkedés
közbenmennyire„felkavarja”abelsôszinteket.

Agondolatszületésénekilyenelképzelése–amintazazelmében
éppenfelfeléemelkedik–perszecsakegykönnyebbmegértést
szolgálóhasonlat,amitnemkellszószerintérteni.Ezamodell
mégisszemléletesenfestileahelyzetet,éssegítségévelkönnyebben
elképzelhetjükazemberiagybanlejátszódófolyamatokat.Külön-
bözôirányúkutatásokigazolták,hogyazagynakatudatosészlelés-
hezkörülbelültizedmásodpercnyiidôrevanszüksége.Eznagyon
rövidnektûnhet,ámidegélettaniszempontbóligenhosszú.Tudjuk,
hogyazingerületazegyikidegvégzõdésrõlamásikraamásodperc
ezredrészealattjutel,shogymindenneuronakörnyezetébenlévô
ezermásikraképeshatni.Ígyvilágossáválik,hogymennyire
összetettfolyamatjátszódhatleegytizedmásodpercalatt.Eznem-

transzcendentalis-meditacio.hu



37

A GON DO LAT FOR RÁ SA

A gon do lat az el me leg mé lyebb szint jén szüle tik, mint 
gyen ge im pul zus, majd a fel szín fe lé emel ke dik, és fo-
ko za to san felveszi sa ját sá gos szer ke ze tét és je len té sét. A 
fel szín re ér ve min den gon do lat külön bö zô szer ke ze tû és 
je len té sû. A gon do lat szer ke ze te, fel é pí té se ha tá roz za meg 
a gon do lat je len té sét az elme fel szí nén.  A gon do la tok nak 
szüle tésük pil la na tá ban nincs sem mi fé le tu laj don sá guk, 
ezért nem is le het ôket egy más tól megkülön böz tet ni. A 
tu da to so dás út ján azon ban mind egyik mind sa ját sá go-
sab bá vá lik, míg min den na pi gon dol ko dá sunk dur va 
szint jén nem ész leljük ôket, mint vi lá gos, meg ha tá ro zott 
gon do la to kat.

Ha meg for dít juk a fo lya ma tot, és egy men tá lis él ményt 
a ke let ke zé sé vel for dí tott irá ny ban vizs gá lunk, ak kor a 
tevékenységekmindfinomabbésfinomabbszintjéhez
kö ze ledünk, míg végül el ju tunk a ke let ke zé s pil la na tá-
hoz. Ek kor a tu dat nem vib rá l, a men tá lis te vé keny ség 
„a nul lán áll”.

Ezt az ál la po tot – a men tá lis csen det – Tiszta Tudatnak 
vagy a tiszta Önvalónak ne vezzük.* Ha vissza térünk a 
légbu bo ré kok ha son la tá hoz, ak kor ez a tó fe ne ke, ahon-
nan a bu bo rék meg kez di uta zá sát a fel szín fe lé. Ez a szint 
a gon do la tok for rá sa, min den gon do lat ere de te, vagy is a 
Tiszta Kreatív Intelligencia me ze je. 

* er rôl bô veb ben lásd a nyolcadik fe je zetet
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Minden men tá lis te vé keny ség, mint min den te vé-
keny ség, bi zo nyos vál to zá so kat kelt. A vál to zás  pedig a 
ter mé szet al ko tó el vé nek a meg nyil vá nu lá sa. A kre a ti vi-
tás – mint al ko tóké pes ség – nem csak ih le tet ad az egyén 
szá má ra, ha nem min den vál to zás alap ját is al kot ja. Min-
den gon do lat nak van je len té se, tar tal ma és irá nya. Ezt az 
irá nyí tott sá got ne vezzük in tel li gen ci á nak, ez visz ren det 
a vál to zás ba, és ez ad ne ki irányt. 

A kre a ti vi tás és az in tel li gen cia min den gon do lat ban és 
a gondolatok min den fej lô dé si sza ka szá ban je len van. Ezért 
ne ve zi Ma ha ris hi a gon do lat for rá sát – min den gon do lat ere-
de tét – a tisz ta kre a ti vi tás és a tisz ta in tel li gen cia me ze jé nek, 
Tisz ta Kreatív In telli gen ci á nak. Más szavakkal, a gon do la tok 
for rá sa az összes vál to zás és rend po ten ci á lis terüle te.

Fon tos, hogy megkülön böz tessük a gon do lat for rá sát a gon-
do lat oká tól. A forrás szó val Ma ha ris hi azt a terüle tet je lö li, 
ahon nan a gon do la tok in dul nak. Min den, ami re va la ha is 
gon dol tunk, ezen a terüle ten szüle tett meg gyen ge men tá lis 
im pul zus for má já ban, majd nö ve ked ni kezdett, míg  el ju tott 
a tu da tos szint re. Szüle tés ünktôl a ha lá lunkig így mûködik 
az elménk. A gon do lat tar tal mi oka, vagy is az a mód, aho-
gyan a gon do lat je len tést kap, et tôl tel je sen független do log.

Min dannyi an tud juk, hogy egyik gon do lat éb resz ti 
a má si kat, és azt is, hogy egy ese mény a gon do la ta inkat 
tel je sen vá rat lan irány ba te rel he ti. Ami kor a gon do la-
tok okát ku tat juk, ál ta lá ban képzeteink és a külvilág 
ese mé nyeinek mo ti vá ló ere jé re gon do lunk. Meg fo gal-
maz hat nánk ezt úgy is, hogy a gon do la tok for rá sa az zal 
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a terület tel kap cso la tos, ahol ez a men tá lis te vé keny ség 
lét re jön, míg a gon do lat oka az, ami meg ha tá roz za azt a 
for mát, ame lyet a gondolat ma gá ra ölt.

Ért he tôbb lesz a különb ség, ha azt a TV kép er nyôn látható 
kép keletkezésével ha son lít juk össze. A ké pet a ka tód ról 
áram ló elekt ro nok ra ja hoz za lét re különbözõ elekt ro mág-
ne ses te rek se gít sé gé vel. Az elekt ro nok kis pon tocs ká kat 
al kot nak, de ez meg ha tá ro zott rend szer ben tör té nik, ezért 
érzékeljük ezeket összefüggõ képként. A kép forrása a csô 
hát só ré szé ben lé vô ka tód. A kép okának tulajdonképpen 
az elekt ronnya lá bok at tekinthetjük, ám ezek kez det ben 
rendezetlenek, nem alkotnak képet. Rendezettségük okát 
az elekt ro mág ne ses te rek ben fedezhtjük fel, ezeknek az 
okát pedig a TV készülék elekt ro mos szer ke ze té ben, s az 
okok hosszú során visszafelé haladva eljutunk az an ten-
ná hoz, a le a dó hoz, a stú di ó ba, to váb bá a pro du cer hez, a 
ren de zô höz, a kö zön ség óha já hoz, a po li ti kai nyo más hoz, a 
pénzü gyi aka dá lyok hoz... s így a vi lág ban vég be me nô vég-
te len hosszú fo lya ma tok össze tett lán co la tá hoz ér kezünk. 
Eh hez ha son lít hat juk az elménkben keletkezõ gon do lat 
ki a la ku lá sát is. A gon do lat megje le né sé nek okát és tar tal mát 
a ter mé szet ha tár ta lan összefüg gé seinek sorában találjuk.

HOGYAN MÛKÖDIK A TM?

A TM tech ni ka gyakorlása során a dur vább men tá lis 
tevékenységekelcsendesednek,satudatfinomabbszintjei
nyílvánulnak meg. „A tech ni ka lé nye ge , mond ja Ma ha-
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ris hi, a fi gye lem  be fe lé – a gon do lat mind fi no mabb szint jei 
fe lé – fordítása, és ez egé szen ad dig foly ta tó dik, míg az el me 
el nem éri a leg fi no mabb szin tet, végül transz cen dál ja (átlépi) 
még ezt is. Ek kor ér keztünk el a gon do lat for rá sá hoz.” 

Amikor meditálunk, a men tá lis ak ti vi tás le csök ken, 
ala cso nyabb lesz a ta pasz ta la ti tu datkü szöb is – ezt a 2. 
ábránszaggatottvonaljelzi–ígyagondolatainkfinomabb
állapotait is képesek vagyunk tudatosan érzékelni. A me-
di tá ció köz ben fel buk ka nó gon do la tok ha ma rabb érik el 
a tu da tos ta pasz ta la ti szin tet, így ke vés bé mó do sul hat nak 
és „szennyezôdhetnek be”. 

Olyan mind ez, mint ha egy há zi bu lin ta lál nánk ma gun kat. 
Ha azt sze ret nénk, hogy a nagy hang za var ban és tömegben 
az em be rek hall ják a sza vun kat, ak kor fel kell emelnünk 
a han gunkat. Gon do la ta ink nak is „hangosaknak” kell 
len niük, ha hal la ni akar juk a gon dol ko dás nor má lis szint-
jét. Ha vi szont a szo bá ban min den ki csen de seb ben kez d 
be szél ni, ak kor nem kell ki a bál nunk. A TM tech ni ka gya-
kor lá sa köz ben az összes men tá lis „fecsegés” el csen de se dik, 
és tu da to san ér zé keljük az el me min den sut to gá sát. Végül 
az el me tel je sen le nyug szik, meg szû nik a meg szo kott gon-
dol ko dá si fo lya mat, és a Tisz ta Tu dat ál la po tá ba kerülünk, 
mely a gon do la tok csen des for rá sa. 

Ilyen kor megszûnik min den men tá lis te vé keny ség. 
Olyan ál la pot ez, mely ben a csend és a ha tár ta lan bol dog-
ság ural ko dik. Ellent mon dá sos nak tûn het, hogy a gon do-
lat for rá sa egy ben az öröm és a bol dog ság for rá sa  is,* de 

* Ezt a 11. fe je zet ben fog juk meg vizs gál ni.
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tud juk azt is, hogy a misz ti kus böl csek közül so kan a TM 
gya kor lá sa kor átélt ta pasz ta la tok hoz fel tû nô en ha son ló 
ál la po tok ról be szél tek. Mindnyaján hang sú lyoz ták, hogy 
ez a tel jes men tá lis csend ál la po ta, ugyan ak kor a csen des, 
bol dog meg e lé ge dett sé gé is. A ti zen ha to dik szá za di spa-
nyol misz ti kus, Avilai Szent Te réz ír ja: „... a lé lek tel je sen 
bol dog eb ben a csend ben.” Az elôt te két ezer év vel író dott 
Upanisá dok  a „szat-csit-ánan dáról”, vagy is a változatlan, 
tiszta tudat és üd vös ség ál la po táról írnak. A szá za dunk-
ban élt R. M. Buc ke sa ját misz ti kus ta pasz ta la tát „az 
el ra gad ta tás avagy a vég te len öröm” él mé nyeként írta le.

A gya kor lat cél ja, 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 na gyobb bol dog ság irá nyá ba va ló von-
zó dás az, ami a TM tech ni ka mû kö dé sét ve zér li. Ezért 
nem kell kontrollálni ezt a fo lya ma tot. Íz leljük csak meg 
egy szer a célhoz érkezés meg elége dett sé gét, elménk ma-
gától meg nyug szik, min den erô szak és felü gye let nélkül.

Jogosan merül fel mégis a kérdés, hogy ez mi ért nem 
tör té nik meg egyéb ként is, min den tech ni ka nélkül. 
Azért, mert gyer mek ko runk tól kezd ve ar ra ta ní tot tak 
bennün ket, hogy a bol dog sá got az ér zék szer ve ink út ján 
ta lál juk meg. Nyu ga ti tár sa dal munk ezt még egy lé pés sel 
meg told ja, és ar ra ösz tö nöz, hogy a kül vi lág ban ke ressük 
a bol dog sá got, a szó ra koz ta tás szám ta lan for rá sán keresz-
tül. A fo gyasz tói tár sa dal mak rek lám ja i nak mind egyi ke a 
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kül vi lá gi „beteljesedést” hir de ti. Rá szok tunk ar ra, hogy a 
tar tós bol dog sá got a körülöttünk lé vô mú lan dó örö mök 
vi lá gá ban ke ressük, mi vel jó for mán csak ezt a terüle tet 
is merjük. Ezért szá munk ra a bol dog ság min den eset ben 
az ér zék szer ve ken ala pul. 

Egy szel le mes anek do ta világosabbá teszi ezt: „Nasz-
reddin Hodzsát meglátta egyszer a szom szédja, amint 
va la mit ke resgél a föl dön.

– Mit ve szí tettél el? – kér di tô le.
– A la kás kul cso mat – fel e li.
Ek kor ô is térd re eresz ke dett, és ket ten ke res gél tek 

to vább. Egy idô múl va a szom széd meg kér di:
– Még is, körül belül hol ve szí tet ted el?
– A há zam ban – hang zik a vá lasz.
– Ak kor mért itt ke re sed?
– Azért, mert itt vi lá go sabb van.”
Azt mond hat nánk, hogy mi is el ve szí tettük az iga zi 

bol dog ság kul csát. Va la hol bennünk van, de mi kívül 
ke ressük, mert ez az egyedüli hely, ahol ke res ni tud juk, 
hiszen csak ezt is merjük.

Felmerül egy má sik kér dés is, az, hogy a bol dog ság 
for rá sa mi ért van el rejt ve elôlünk. Azért, mert bete met-
ték a dur va men tá lis te vé keny sé gek, el lep te az in ten zív 
gon dol ko dás, a men tá lis zaj. Arra tanítottak minket, 
hogy állandóan az él ve ze tek utá n kutassunk, ám ezzel 
csak még jobban bom báz zuk az ér zék szer ve in ket. Még 
na gyobb men tá lis zajt ter melünk, így a gon do la ta ink nak 
is mind han go sab bak nak kell len niük, hogy el jut has sa nak 
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a tu da tos ság kü szö bé ig. Ez az a füg göny, amely el rej ti 
bel sô vi lá gun kat.

No ha a gon do lat forrását tudatunk nem érzékeli, még is 
érezzük „ki su gár zá sát”. Olyan ez, mint a vi lá gí tó to rony, 
amely a köd ben is vi lá gít. Nem lát juk, hogy pon to san 
hol van, de fény su ga rai még is el jut nak hoz zánk. Mi-
nél job ban kö ze ledünk fe lé, a fény annál erôs ebb lesz. 
Ugyanígy a me di tá ci ó ban is ha mar fel fe dezzük, hogy a 
gondolatfinomabbformáivonzóbbakaszámunkra,ésha
eztegyszerészrevettük,akkorafigyelemönkéntelenül
is e szin tek fe lé for dul. Fo ko za to san el tá vo lít juk a fáty-
lakat,egyrefinomabbszintekreérünk,sezmindjobban
magávalragadjaafigyelmünket.Végülatudatátlépia
legfinomabbgondolatotis,éseljutabelsôcsendvilágába.
A fo lya mat ál lan dó an ön ma gát erõsíti, ezért nem szük-
sé ges erô fe szí tés, kon cent rá ció, kont roll vagy irá nyí tás. 
Min den ön ma gá tól mû kö dik.
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4. A TECH NI KA

„ – Azt hi szem, odame gyek és elbeszélgetek vele – mond-
ta Alice, mert bár a virágokat is érdekesnek találta, úgy 
érezte, sokkal nagyszerûbb volna egy igazi királynõvel 
megismerkedni. 

– Ne tegyél ilyet – mond ta a Ró zsa. – Én azt mondom, 
inkább az el len ke zô irány ba menj. – Ez akkora szamárságnak 
hangzott, hogy Alice nem is felelt rá, hanem elindult a 
Fekete Királynõ felé. Na gy meg le petésére egy pillanat 
alatt eltévesztette szem elõl, és megint a ház ajtajában 
találta magát. 

Mér ge sen for dult vissza, s miután mindenfelé körülné-
zett a Királynõt keresve (és végül jókora távolságban meg 
is pillantotta), úgy döntött, hogy megpróbálja az ellenkezõ 
irányból megközelíteni. És valóban: egy percig sem gya-
logolt, 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 gya kor ló em be rek 
leg gyak rab ban ak kor té ved nek, ami kor a Tisz ta Tu dat ál-
la po tá ba pró bál nak jut ni. Az igye ke zet el tá vo lít bennün ket 
a cél tól, akár csak Alízt, és ismét csak az út ele jén ta lál juk 
ma gun kat. A meditáció akkor ér célhoz, ha nem próbálunk 
meditálni. Csak ek kor le het sé ges a ki tû zött cél elé ré se.

Az az ál lás pont, mely sze rint az el mét csak irá nyí tot tan, 
erô sza kos mó don le het meg nyug tat ni, az el me mû kö dé-
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sé nek té ves is me re tén ala pul. Min den ki ta pasz tal ja, hogy 
az el me az egyik gon do lat ról a má sik ra vált; egyik kel 
sem fog lal ko zik túl so ká ig. Az el mét tel je sen nyu godt – 
gondolatmentes – ál la pot ban nem is tud juk el kép zel ni. 
El mé nkben a gon do la tok lán co la tai és ké pei sza ka dat la nul 
pe reg nek, ezért fel té te lez ték sokan, hogy az el me alap ter mé-
sze te a moz gás és a ván dor lás. Ebbõl a té ves feltételezés bôl 
arra kö vet kez tet tek, hogy az el me meg nyug ta tá sá ra irá-
nyí tást és erô fe szí tést kell al kal maz ni. Le he tet len né kell 
ten ni az el me szá má ra, mondják, hogy csa pon gó haj la ma it 
kö ves se. Az in di ai írá sok az el mét a ma jom mal ha son lít ják 
össze: a ma jom is ál lan dó an mo zog, ág ról-ág ra ug rál. In di-
á ban úgy tart ják, hogy a maj mok já té kos ter mé sze tû ek, és 
fé kentar tá suk  egyedüli mód ja, ha ki kö tik õket. Ugyan ezt 
ér vé nye sí tet ték az el mé re is. A csapongó elme meg za bo-
lá zá sá nak egyik mód ja a  „meg kö tö zés”, a koncentráció. 
Ám az el me sze ret „vándorolni”, ezért ez na gyon ne héz 
fel a dat ; az elme megzabolázása óri á si  e rôfeszítést igé nyel. 
Ren ge teg tech ni ka szüle tett ki mon dot tan az el me ilyesfajta 
irányítására.Egyestanítókafigyelemegybizonyosponton
tar tá sát hir de tik, míg má sok az el me kiürí té sét szor gal-
maz zák. Bár mi is legyen e tech ni kák lé nye ge, ok ta tóik az 
ön fe gyel met, az erô fe szí tést a tech ni ka ré sze ként em lí tik.

Haazagondolatvagykép,amelyreafigyelmünket
összpontosítani  próbáljuk nem külö nö seb ben von zó 
az el ménk szá má ra, ak kor ha mar unal mas sá vá lik, és 
vándorló elménk ér de ke sebb dolgok felé fordul. Nyil-
vánvaló,hogyhafigyelmünketegymeghatározotttémán
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sze ret nénk  tar ta ni, ak kor szi go rú men tá lis fe gye lem re 
van szük ségünk. Az em ber pró bál ko zik, igyek szik, és 
rá döb ben, hogy ez tény leg nem könnyû. 

Ám sen ki sem sej ti, hogy azért ju tot t ilyen kö vet kez te-
tés re, mert va lót lan fel té te le zés bôl in dul t ki. Az a fel té te-
le zés ugyan is, hogy az el me ter mé sze te a bo lyon gás, té ves.

A bölcs va dász gyor san rá jön, hogy a ma jom nem ok 
nélkül mász kál ág ról-ág ra, ha nem ku tat va la mi után. Le-
het, hogy épp ba nánt ke res. A va dász na gyon jól tud ja, 
hogy a ma jom utá ni fut ko sás – mi vel hol az egyik fán, 
hol pe dig a má si kon csüng – csak idô po csé ko lás. 

Sokkal egy sze rûb ben és gyor sab ban megnyugtathatjuk 
a majmot, ha a fa tö vé be egy fürt ba nánt teszünk, és az zal 
oda csa lo gat juk. Rö vid idôn belül meg je le nik a fa tö vé ben, 
és nyu god tan el kez di en ni a ba nánt. Ha a vadász ismeri 
a ma jom bel sô szük ség le tét, akkor erõfeszítés és kötelek 
nélkül le csen de sí theti és meg nyug tathatja ôt.

Hason ló a hely zet a ván dor ló el mé vel is. Az el me 
alapvetõ  tu laj don sá ga nem az, hogy ván do roljon, ha nem 
hogy mind na gyobb örö mök fe lé forduljon. Akár szemlélünk 
valamit,akárunatkozunk,figyelmünkönkéntelenülis
va la mi von zóbb do log fe lé for dul hat. Gya ko ri ta pasz ta-
lat, hogy ol va sás köz ben azt vesszük észre, hogy egy kel-
lemeszenérekezdtünkfigyelni.Ezmindenerôfeszítés
nélkül tör ténik. Az el me azért bo lyong ál lan dó an, mert a 
kül vi lág ban semmi sem tud tar tós bol dog sá got nyúj ta ni 
szá má ra. Ezért az elme le csendesítésének az a leg egy-
sze rûbb és leg gyor sabb mód ja, ha a bennünk lé vô öröm 
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for rá sa fe lé irá nyít juk, és hagy juk, hogy magától jusson 
el oda. Így az el me ön ma gá tól meg nyug szik, min den fé le 
erô fe szí tés és irá nyí tás nélkül.

A KÖNNYEDÉN JÁR HA TÓ ÚT

Ha az õsi ta ní tá sok ból indulunk ki, azt lát juk, hogy 
a me di tá ci ó nak könnyû nek kell len nie. Ám az idôk fo-
lya mán az ere de ti tech ni ka el ferdült, és el vesz tet te ha-
té kony sá gát.  Meg gon do lás nélkül el ve tet ték azt, hogy a 
me di tá ció egy sze rû, és az ere de ti ta ní tást is úgy kezdték 
értelmezni, hogy a meditáció erô fe szí téssel jár.

Az ôsi szö ve gek ol va sá sa köz ben gyak ran ta lá lkozunk 
ilyen kijelentésekkel: „Az el mét a nyu ga lom ál la po tá ba 
kell hoz ni”. Ez egy tel jesen sem le ges ki je len tés, nincs ben-
ne uta lás ar ra, hogy hogyan kell az elmét megnyugtatni, 
és hogy szükséges-e bármilyen irányítás vagy erô fe szí tés. 
Azok, akik ezt a sa ját tu dá suk korlátai között kezd ték ér-
tel mez ni, gyak ran úgy gon dol ták, hogy azért nem ér nek 
el ered ményt, mert nem fej te nek ki elég erôt. A ki je len tés 
ér tel me idô vel meg vál to zott, és „az el mét minden erôvel 
meg kell nyug tat ni” for mát öl töt te.

A nyu godt el me a me di tá ció ered mé nye, nem pe dig a 
módja. Az elme szándékos megnyugtatása csak zavarja az 
el me megnyugvását. Ez olyan, mint amikor nagyon akarunk 
aludni. Pró bál junk csak meg akarattal ela lud ni, és eköz ben 
meg les ni az elal vás pil la na tát! En nek az lesz az ered mé nye, 
hogy még nyug ta la nab bak ká vá lunk, és se ho gysem jön 
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álom a szemünk re. Ha viszont nem akarunk mindenáron 
elaludni, ak kor könnyedén álomba szenderülünk.

A Transz cen den tá lis Me di tá ció cél ja az, hogy lét-
re hoz za a tel jes men tá lis nyu gal mat. Ám ha eköz ben 
a leg ke ve sebb erô fe szí tés is je len van, ak kor az el me 
to vább ra is ak tív ma rad, meg tart ja nyug ta lan ál la po tát. 
Olyan ez, mint ha a sar kunk ba ka pasz kod nánk fel ál lás 
köz ben: mi nél job ban igyekszünk, an nál ne he zebb. A 
leg va ló szí nûbb az, hogy az erôl kö dés sel csu pán annyit 
ér hetünk el, hogy azt gon doljuk, hogy az el ménk nyu godt. 
De et tôl még nem leszünk nyu god tab bak. Ez ter mé sze-
te sen nem azt je len ti, hogy azok a tech ni kák, ame lyek a 
kény sze rí té sen és az erô fe szí té sen ala pul nak, so ha sem 
ve zet het nek ered mény re. Több évi lel kes erôl kö dés után 
eset leg ered ményt hoz hat nak. E tech ni kák szó szó lói so ha 
nem is ál lí tot ták azt, hogy ezek a gya kor la tok könnyû ek, 
és az ered mé nyek kéz nyúj tás nyi ra van nak. E rit ka ered-
mé nyek egyik le het sé ges ma gya rá za ta, hogy az el me a 
vég sô ha tá rig tar tó hossza dal mas és fá rasz tó erõlködés 
után „megadja ma gát”. Az el me töb bé már nem ké pes 
tö rôd ni sem mi vel, és transz cen dál.

A Transzcendentális Meditációban nincs kon cent rá-
ció. A TM tech ni ka gya kor lá sa köz ben az el me teljesen 
automatikusan önma ga felé fordul, a kon cent ráltság állapotába 
kerül, ez azonban nem azonos a koncentráció erõfeszítést 
ígénylõ gyakorlásával. A Transzcendentális Meditáció 
közben min den erô fe szí tés nem csak hogy fel es le ges, ha nem 
még zavarja is e ha tár ta lanul össz pon to sult ál la pot elé ré sé t. 
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A tudatot a men tá lis csend va rá zsa vonz za. Ami kor össz-
hang ba kerülünk az el me ter mé sze tes tö rek vé sé vel, és nem 
„harcolunk” el le ne, ak kor a kény szer szük ség te len né vá lik. 

A má sodik leg gya ko ribb hi ba a külön fé le me di tá ci-
ók ban az, hogy nem külön böz te tik meg a gon do lat for-
rá sát és a gondolat okát. Vannak külön fé le tech ni kák, 
ame lyek ben a gya kor ló visszafelé követi a gon do la ta it, és 
vissza em lé ke zik a gon do la tok vég te len lán co la tá ra, min-
dig a megelõzõ gon do lat ra, míg el nem érkezik egy vélt 
kiindulópontig. A gon do la tokat visszafelé követni vagy 
egy gon do la tot a Transzcedentális Meditáció során az ak-
ti vi tás mind csen de sebb szint jein átélni – két különbözõ 
dolog. A kö ve té si tech ni ká kat gya ko rol va a gon do la tok 
tartalmávalfoglalkozunk,ígyfigyelmünkamentálistevé
keny sé gek dur vább szint jé hez kötõdik. Ezek a mód sze rek 
meg ta lál hat ják cél ju kat és al kal ma zá si területüket például 
a pszi cho a na lí zis ben, de nem va ló szí nû, hogy a gon do la t 
for rá sá nak csend jé hez  ve zet nek bennün ket.

Amikor a TM-et gya kor oljuk, egyál ta lán nem tö-
rôdünk a gon do la tok jelentésével. Nem fon tos, hogy 
mi rôl gon dol ko dunk, csak az, hogy ké pe sek va gyunk a 
gon dol ko dás ra. Ma ha ris hi sza va i val él ve: „Mindenki, 
aki tud gon dol kod ni, gya ko rol hat ja a TM tech ni kát.” 
Gon do la ta ink le het nek hasz no sak, unal ma sak, vi lá go sak, 
kö dö sek, el ra ga dó ak vagy ér tel met le nek, de a TM szem-
pont já ból az összes gon do lat egy for mán ér té kes.

Vannak olyan szerencsés emberek, akik spontán mó-
don le merül nek a gon do la tok for rá sá hoz, noha sem mit 
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sem tud nak an nak lé te zé sé rôl, sôt még a tech ni ká ról sem, 
mely nek se gít sé gé vel meg kö ze lít het nék azt. Elmondásuk 
szerint ez leg in kább olyan kor tör té nik meg, ami kor na-
gyon el la zultak, és gon do la taik sza ba don áramlanak. A 
következõ idézet R. M. Buc ke írá sá ból származik, s azt az 
ál la po tot írja le, amely meg e lôz te a koz mi kus tu dat él mé-
nyét. Figyeljük meg az el me nyugodt, ellazult állapotát, 
ami kor mind ez – min den erõltetés nélkül – lét rejött:

„A lel kem... csen des és nyu godt volt. Csak ül tem a csend ben, 
és él vez tem azt – szin te passzív vol tam. Nem mond hat nám, 
hogy gon dol koz tam. Gon do la ta im, a ké pek és ér zel mek ma-
guk tól jöt tek-men tek...”

Ép pen ez a passzív ma ga tar tás, az irá nyí tás, kont roll 
vagy erô fe szí tés teljes hiánya az, ami le he tô vé te szi, hogy 
min den ma gá tól történjék.  Annak, hogy csak kevesek, 
és õk is csak ritka alkalmakkor élik át ezt az ál la po tot, 
az a leg fôbb oka, hogy a cél elé ré sére mind un ta lan erôt 
hasz nál unk. Ál lan dó  igyekvésünk, erõlködésünk az, ami 
meg a ka dá lyoz za, hogy ez a ter mé sze tes ál la pot  lét rejöjjön. 
Igaz, hogy az élet ben né ha szük séges erõfeszítéseket tenni 
valami érdekében, és gyak ran a befektetett igyekekzet 
függvényében valósulnak meg terveink, de a TM ese té ben 
ez nem így van, hanem pontosan for dít va: mi nél ki sebb 
az igye ke zet, an nál jobb az ered mény. 

A TM tech ni ka lehetõvé teszi az elme számára, hogy 
önma gá tól le nyu god jon. Ezért a TM könnyû, von zó, 
min den ki ál tal gya ko rol ha tó egy sze rû el já rás, mely ter-
mé sze tes mó don lét re hoz za a Tiszta Tudat állapotát.
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A FI GYE LEM BE FE LÉ FOR DÍTÁ SA

A TM tech ni kát rö vi den úgy jellemezhetnénk, hogy 
figyelmünket 180 fokban elfordítja, azaz a felszínes
gondolkodás és az ér zék szer vek vi lá gá ból befelé, az el me 
finomabbrégióifeléirányítja.ATMgyakorlásasorána
gondolkodásfinomabbtartományaitésaTisztaTudatot
megtapasztaljuk, nem csak elmélkedünk ezekrõl. Az el mél-
ke dés vagy a gon dol ko dás a je len tések felszínes szintjén 
tartja az elmét, és ilyenkor afigyelemnemváltoztatja
meg az irá nyát, nem for dul be fe lé, a gon dol ko dás mé-
lyebb területei fe lé. A TM-mel összehasonlítva a Tiszta 
Tudatról va ló gon dol ko dás ugyanolyan kül sô ak ti vi tás, 
mint például a fa vá gás. Valódi be fe lé fordulás alatt azt 
értjük,amikorafigyelemnemagondolatitartalomvagy
az ér zé ki ta pasz ta la tok terüle té re irá nyul, ha nem a Tiszta 
Tudat meg nem  nyil vá nult terüle te fe lé.

Meg tör tént már az is, hogy né há nyan – a TM megta-
nulása nélkül – a bevezetõ elôadáson szerzett ismereteik 
alapjánpróbáltákmegelképzelniafigyelembefeléfor-
dulását. A leg jobb tu dá suk sze rint igye kez tek ki vál ta ni a 
Tiszta Tudat ál la po tát, és szak ér tô segítsége nélkül „me-
ditálgattak”. Az ilyen „technikák” ered mé nye két sé ges, 
hiszen a gya kor lók saját el kép ze lé se ik sze rint sze ret nék 
meg él ni a Transz cen den tá lis Tu da tot. Ám ez megint csak 
men tá lis ak ti vi tás, és nem a va ló di bel sô csend ál la po ta. 

En nek fel is me ré se számos misztikus szövegben is 
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fellelhetõ. „A tu dat lan ság fel hô je” – egy ismeretlen tizen-
negyedik századi angol misztikus szerzõ tollából született 
mû – így ír errõl:

„Hal lot tak vagy ol vas tak arról, hogy miként kell az el me 
ak ti vi tá sát »kívül rôl be fe lé« for dí ta ni, de mi vel nem tud ják, hogy 
mit je lent a »be fe lé«, ezért szük ség képpen té ved nek.  El méjüket 
természetellenes módon a test irá nyá ba fordítják, így csupán 
a fel szí ni szin te ken erõlködnek. Az el mét a tes ti sze me ik kel 
pró bál ják lát ni, és megpróbálják füleikkel hal la ni, és sza gol ni, 
íz lel ni, ta pin ta ni a bel sô szin te ket, oly mó don, mint aho gyan 
azt kívül te szik. Az ilyen gya kor la tok a fe je te te jé re ál lít ják 
a ter mé sze tes ren det, nagy igye ke zet re van szük ség hozzájuk, 
és eb bôl a szük ség te len erô fe szí tésbôl szüle tik az ál böl cses ség.”

Ha már elõzetesen tudjuk vagy elvárjuk azt, ami történ-
ni fog, az nemhogy nem segíti, hanem inkább hátráltatja 
a meditáció folyamatát. Az elménkben történõ vál to zás 
in tel lek tu á lis elem zé se is akadályozza az elme befelé 
fordulását, hiszen nem engedi az el mét a gondolkodás 
fel szí ni szin tjeinél mélyebbre merülni. Ezért van az, hogy 
Ma ha ris hi nem ad ja át a kez dôk nek a me di tá ció rész le tes 
le í rá sát, ne hogy az esetleg türel met len  kezdõ elemezni 
kezdje, hogy mi történik vele, és így le tér jen a he lyes út ról. 

Ma ha ris hi hang sú lyoz za, hogy nem kell erô vel el nyom-
ni a fel szí ni gon dol ko dást, nem kell „meg sza ba dul ni” a 
gon do la tok tól. Amíg meg pró bá lunk el fe lej te ni va la mit, 
ad dig em lé keznünk is kell ar ra, amit el aka runk  fe lej te ni. 
A TM gya kor lata nem az ob jek tív vi lág el fe lej té sét, ha-
nemafinomabbszintekmegélésétsegítielõ.
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A  fe lej tés a gyû lö let vagy az elí té lés mag já ból fa kad, 
mígagondolatokfinomabbszintjeinekspontánátélése 
– a transz cen dá lás során – az ön ként el fo ga dás ból ered. Az 
elmetermészetébõladódóanfordulafinomabbszintek
fe lé. Ez a leg ter mé sze te sebb út, ez a nö vek vô bol dog ság 
irá nya. 

Láthattuk, hogy sem a gondolatoktól való megszaba-
dulás, sem az intellektuális elem zés, sem a Tiszta Tudat 
tapasztalatának el várása nem hoz hat ered ményt. Min den 
pró bál ko zás – még ha az egy ne ga tív „nem igye ke zet” is 
– csak egy men tá lis ak ti vi tás, amely nö ve li a gon do la tok 
in ten zi tá sát, és a gondolkodást a fel szí nen tartja. Ezért 
ne igye kezzünk „nem igye kez ni”, mert le he tet len így az 
el mét a befelé fordulásra kész tet ni. Csak annyit tehetünk, 
hogy lehetõvé tesszük az elme számára, hogy fo ko za to san, 
min den erô fe szí tés nélkül vissza hú zód jon ön ma gá ba. 
Nincs sem mi, amit an nak ér de ké ben te het nénk, hogy ezt 
a fo lya ma tot felgyor sít suk. Ha a fo lya mat el kez dô dik, meg 
kell en ged ni, hogy sa ját ma gá tól foly ta tód jék, csend ben 
és türel me sen, min den fé le si et ség és nyugtalanság nélkül, 
ter mé sze te sen és irá nyí tás men te sen.

A TECH NI KA, AMI NEM IS TECHNIKA

A Transz cen den tá lis Me di tá ció technikájának a lé-
nye ge a he lyes kez dés ben rej lik. Ha he lye sen kezdjük el a 
meditációt,akkormindjártfinomabbszintenérzékeljük
a gon do la to kat. En nek ha tá sá ra az egész ideg rend szer 
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lé nye ge sen meg nyug szik. Az elme a csen de sebb gon do-
la tok va rá zsát követve ezután újabb lé pést tesz be fe lé, 
és a fo lya mat így megy to vább. A meditációhoz csak a 
megfelelôkezdetet,vagyisafigyelembefeléfordításátkell
biz to sí ta ni. Ha ezt – min den fé le erô fe szí tés nélkül – meg-
tesszük, az egész ugyanolyan au to ma ti ku san foly ta tó dik, 
mint aho gyan az érett al ma le e sik a fá ról.

Ma ha ris hi a Transz cen den tá lis Me di tá ció „vezérelvét” 
gyakranhasonlítjaafizikábanrégótaismertleg ki sebb cse-
lek vés el vé hez. A leg ki sebb cse lek vés tör vé nye a ma te ri á lis 
vi lág min den kis vál to zá sá ban ér vé nyes. Ez az elv ha tá-
roz za meg a lej tôn gu ru ló go lyó se bes sé gét és út vo na lát, 
a mág ne ses me zô alak ját, vagy a fény sugár út ját, mi köz-
ben az egy kö ze gen áthaladva meg tö rik. Ha egy rend szer 
kez dô fel té te lei és a folyamat körülményei is mer tek, 
ak kor bármilyen ese mény vég ki fej le te elõrelátható. Ezt 
a leg ki sebb cse lek vés el ve alap ján ki is tud juk szá mí ta ni, 
feltéve, hogy a fo lya mat az is mert rend szer ke re te in belül 
zaj lik. Ez a klasszi kus me cha ni ka alap el ve.

Ma ha ris hi ál lít ja, hogy a legkisebb cselekvés elve min-
den terüle ten ki fe je zés re jut. Nem csak az anya gi vi lág ban 
uralkodik, ha nem a szel le mi vi lág, a lel ki fo lya ma tok is 
en nek van nak alá ren del ve. Ez az ál lí tás ma még nem bi-
zo nyít ha tó teljes mértékben, hiszen je len leg nincs olyan 
meg bíz ha tó el já rás vagy mû szer, ami vel e men tá lis szin-
te ket átfogóan ele mez ni le het ne. Ezért en nek az elv nek 
a je len lé tét a tu dat ban vég be me nô vál to zá sok mi nô sé gi 
kö vet kez mé nye i bôl tud juk le szûr ni.
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ATranszcendentálisMeditációfolyamatánakmegfi
gye lé se kor úgy ta lál juk, hogy ha biz to sít juk a he lyes kez-
dô fel té te le ket, ak kor az el me nem csak hogy lenyug szik, 
ha nem ezt a leg e red mé nye sebb mó don teszi. Ha egy szer 
az el me elin dul a he lyes úton, ak kor e fo lya ma tot le he-
tet len to vább gyor sí ta ni, mert már a le he tô leg na gyobb 
se bes ség gel tör té nik.

A TM ha tá sa nem függ at tól, hogy hiszünk-e a tech-
ni ká ban vagy sem. Ha egy szer he lye sen el kez djük, és 
engedjük, hogy megtörténjen, ak kor a fo lya mat az el me 
alaptermészetének kö szön he tô en – amit akár „men tá lis 
gra vi tá ci ó nak” is ne vez hetünk – ön ma gá tól tör té nik. Ha 
a bú vár meg fe le lô szög ben  kezd le merül ni, ak kor a gra-
vi tá ci ós erô hatására a mély be süllyed, füg get lenül at tól, 
hogy hisz ben ne, vagy sem. Sôt, mi nél ké tel ke dôb bek 
va gyunk, an nál jobb. Akik a TM-et olyan el vá rá sok kal 
ta nul ják meg, hogy majd va la mi na gyon külön le ges fog 
tör tén ni velük vagy hogy rög tön meg fog vál toz ni az életük, 
esetlegmeditációközbenvalaminagyonfigyelemreméltó
ered ményt vár nak, azok a tech ni kát „elem zik”, s el ve szí tik 
azt az ár tat lan sá got, amellyel a kez dô me di tá lók ál ta lá ban 
ren del kez nek. A leg jobb ta pasz ta la ta ik azok nak van nak, 
akik annyi ra szkep ti ku sak, hogy egyál ta lán nem vár nak 
sem mit a tech ni ká tól. 

Ha a Transz cen den tá lis Me di tá ci ót még is körül sze-
ret nénk ír ni va la hogy, ak kor a legszerencsésebb, ha azt 
mond juk, hogy nem kell sem mit sem csi nál ni. Ez a tech ni ka 
a klasszi kus ér te lem ben vé ve nem is tech ni ka.
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Ezzel a meg ha tá ro zással találkozhattunk egyes ke le ti 
filozófiákírásaiban: olyan módszer, mely valójában nem 
is módszer, olyan út, mely lé nye gé ben nem is út. Ma ha ris hi 
a töb bi nagy mes terrel egyetemben el vet min den olyan 
tech ni kát, amely ben va la mit „ten ni” kell. 

A „nem-cselekvés” azonban nem azt je len ti, hogy 
egyál ta lán sem mit sem kell csi nál ni. Az erô fe szí tés nélküli 
me di tá ció és a semmivel nem törõdés, noha ár nya lat be-
linek tûnik köztük a különbség, két különbözõ dolgot 
jelent. Né ha ta lál ko zom olyan em be rek kel, akik hal lot ták 
va la hol, hogy a meditációhoz nem szükséges semmiféle 
erõfeszítés, ezért ôk na pon ta két szer 20 per cet csu kott 
szem mel ál mo doz nak. Ez saj nos nem a TM, és meg sem 
kö ze lí ti an nak ha té kony sá gát. A nemtörõdömség eltu-
nyult, lusta, nehézkes állapothoz vezet, míg az erõfeszítés 
nélküli meditáció a Transzcendentális Tudat tapasztala-
tához. Óriási különbség!

Egyes em be rek éppen azért gya nak vó ak a TM-mel 
szemben, mert egy tech ni ká ról van szó. A meg vi lá go so dás, 
ál lít ják, ön ma gunk meg is me ré sé nek kö vet kez mé nye, nem 
pe dig va la mi lyen tech ni ka ál ta li tö ké le te sedés. Ezeknek az 
em be rek nek va la hol iga zuk van: a meg vi lá go so dás  alap ja 
az ön me gis me rés, ám ez nem jelenti azt, hogy min den-
ki nek önál ló an kell meg ta lál nia a meg vi lá go so dás hoz 
vezetõ utat. Ha a múlt ban is mindent egyéni tapasztala-
taink alapján próbáltunk volna elérni, anélkül, hogy az 
elôttünk élô k ta pasz ta la tá ból me rít ettünk volna, ak kor 
az em be rek több sé ge még a mai na pon is egy bar lang ban 
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ücsö rög ne, és azon töp ren ge ne, hogy ho gyan kell tüzet 
gyúj ta ni. Ma ha ris hi a mély testi és lel ki nyu ga lom fe lé 
ve ze tô utat mu tat ja meg az em be rek nek, s ezen az úton 
a Transzcendentális Meditáció segítségével haladunk.

A TM gyakorlatának nagyszerûsége ab ban áll, hogy a tö ké-
le tes csend és nyugalom ál la po tá ba a cselekvés, a tevékenység 
út ján ve zet el bennün ket. Olyan különleges tevékenység ez, 
mely fo ko za to san meg szün tet min den más tevékenységet, 
legvégül még ön ma gát is. Innen adó dik ha té kony sá ga. A 
Transzcendentális Meditáció olyan technika, mely képes 
önmagán túllépni, transzcendálni. Azok a tech ni kák, ame-
lyek erre nem ké pe sek, nem jut tat hat ják el az el mét a tel jes 
men tá lis csend bi ro dal má ba. Ám ez for dít va is igaz: azok a 
tech ni kák, amelyek a gyakorlat egyetlen szakaszában sem 
ígényelnek sem mi fé le erô fe szí tést, és még önmagukat is 
transz cen dál ják, Transz cen den tá lis Me di tá ci ó nak ne-
vez he tôk, füg get lenül at tól, hogy éppen milyen névre 
hallgatnak.

A MANT RÁK

A Transz cen den tá lis Me di tá ció gya kor lá sa közben 
egyrefinomabbésfinomabbszintenélünkátegykivá
lasz tott gon do la tot. Er re a fel a dat ra azonban nem minden 
gon do lat al kal mas, csak azok, ame lyek lehetõvé teszik el-
ménk szá má ra, hogy a meg szokott, min den na pi, dur vább 
szintekrôlafinomabb,mélyebbszintekfeléforduljon,és
eb ben az irány ban ha lad jon to vább. 
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Az el sô követelmény, hogy a gon do lat nak ne le gyen 
sem mi lyen ér tel me. Az értelemmel bíró gon do la tok a 
gon dol ko dá s fel szí nes szin tjein tart ják az elmét. Ezért 
egy olyan gon do la tot kell ki vá lasz ta ni, amely sem mi lyen 
asszo ci á ci ót sem éb reszt bennünk. Az ilyen gon do lat bár-
mely ér zék szervünk bôl származhat, le het egy kép, egy 
il lat. A tra dí ció, mely bôl a Transz cen den tá lis Me di tá ció 
szár ma zik, a leg meg fe le lôbbnek mégis a hal lás ér zék szer-
vét tartja, mert sza vak ban gon dol ko dunk. (Le het, hogy ez 
összefügg az zal a ténnyel is, hogy a hal lás a „legszí vó sabb” 
és leginkább „ megkülön böz te tô” ér zék szer v. Az elal vás 
fo lya mán is ez kap cso ló dik ki utol já ra.)

Mégsem hasz nál ha tunk min den hang zást. Nyil ván-
va ló, hogy a lá gyabb hang zá sok alkalmasabbak az olyan 
éle s, in ger lô  zajoknál, mint az ab laküveg kö röm mel va-
ló ka pa rá sa. Noha ez is egy ér te lem nélküli hang zás, az 
em be rek több sé gére nem hat meg nyug ta tóan, ezért ez a 
csi kor gás nem meg fe le lô a me di tá ci ó hoz. A me di tá ci ó ban 
csak azo kat a hang zá so kat hasz nál juk, ame lyek az egész 
ideg rend szer re meg nyug ta tó an hat nak.

Az utóbbi években a nyu ga ti tu do mány is megbi-
zonyosodott ar ról, hogy a han gok igen je len tôs ha tás t 
gyakorolnak az élô szer ve ze tek re. Úgy ta lál ták, hogy 
egyes bak té ri u mok in ten zí ven sza po rod nak bi zo nyos 
ze ne mû vek ha tá sá ra, míg más hang zá sok le gyen gí tik 
vagyéppenelpusztítjákôket.Aztismegfigyelték,hogy
a nö vény ek job ban nô nek a Bran den bur gi Hang ver seny 
ha tá sá ra, mint a rock ze né re. A ku ta tók úgy ta lál ták, hogy 
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a ka la pácsüté sek za já ra egyes al gák nál genetikai mu tá-
ci ók jön nek lét re. (Nem akár mi lyen ka la páccsal és nem 
mindenféle ütés re – az ütés nek meg ha tá ro zott rezgéseket 
kell lét re hoz nia a mu tá ci ó hoz.)

As sa gi ol i olasz pszi cho ló gus el mé le te nagy rész ben 
azon ala pul, hogy a ze ne a be teg sé gek  gyógy sze re és ki-
vál tó oka is lehet. Hans Jenny munkája pedig feltárta, 
hogy meghatározott rezgések tér ben és idô ben össze tett, 
há rom di men zi ós for má kat hoz nak lét re, me lyek felettébb 
em lé kez tet nek az élet egy sze rû for má ira. 

A Transz cen den tá lis Me di tá ci ó ban hasz ná la tos hang-
zá sok az ôsi, Védikus tra dí ci ó ból szár maz nak, mely ôsi dôk tôl 
fog va azt tar tot ta, hogy a for ma és a hang zás szo ros kap-
cso lat ban áll egy más sal. Ezeket a me di tá ci ó ban hasz ná lt 
hangokat mant rák nak ne vezzük. 

A mant rák nak két nagy cso port ja van. Az egyik a világtól 
visszavonult életmódot folyatató embereknek, a „re me ték-
nek”, a má sik a világi életet élõ, „csa lá dos” em be rek nek 
va ló, mint amilyen az eu ró pai em be rek körülbelül 95%-a. A 
mant rák mind két cso port ja ket tôs ha tást gya ko rol  az ideg-
rend szer re: a vál tozás rö vid és hosszú tá von nyil vá nul meg. 

Az idôk fo lya mán az ere de ti tech ni ka el tor zult és el-
ve szett. Elô ször a csa lá dos em be rek tech ni kái vesz tek el. 
A re me ték nek va ló tech ni kák nem vol tak olyan szé les 
kör ben el ter jedtek, ezért va la mi vel tisz tább for má ban ma-
rad tak fenn. Miután a csa lá dos em be rek tech ni ká i ról min-
den em lék fe le dés be merült, ha va la ki me di tál ni sze re tett 
vol na, fel kel lett ke res nie va la mi lyen re me te ren det, mert 

transzcendentalis-meditacio.hu



60

ôk még va la mennyit meg ô riz tek az ere de ti ta ní tá sok ból. 
De a tudás, amit meg ô riz tek, a sa ját re me te-tech ni ká juk 
volt, ezért a meditációt gya kor ló em be rek nek vissza kel-
lett vo nul ni uk a vi lág tól. Ez lát szó lag alá tá masz tot ta azt 
az el mé le tet, hogy a meg vi lá go so dás hoz az egyet len út a 
világtól való el vo nu lá son keresztül ve zet.

Sokszorpedigfigyelmenkívülhagytákaztakülönbsé
get, hogy a re me te-mant rák az elvonult, re me te élet mó dot 
foly ta tók nak va lók, míg a csa lá dos em be rek mant rái a 
tár sa dalomban élõ, hétköznapi tevékenységeket folytató 
em be rek nek fel el nek meg, és re me te-mant rá kat ad tak az 
ak tív, csa lá dos em be rek nek is.  

A mant ra he lyes ki vá lasz tá sa ezért dön tô fon tos sá gú 
a gya kor lat ki me ne te le szem pont já ból. Vannak, akik le 
akarják másolni a TM-et, és úgy jár nak el, hogy a barátjuk 
el mond ja a tech ni kát ( bár ez sza vak kal körülír ha tat lan), és 
lel ke sen ki vá lasztanak egy mant rát (gyak ran va la milyen 
könyv bôl). Ami kor rá lel nek a meg í té lésük sze rint meg fe-
le lô mant rá ra, el kez dik gya ko rol ni a „Transzcendentális 
Me di tá ci ót”. De na gyon gyor san össze za va rod nak, és 
azt ta pasz tal ják, hogy az életük mi nô sé ge nem hogy ja-
vulna, ha nem mind rosszabbá vá lik, és – a számukra nem 
megfelelõ „remete-mantrák” hatására – a mun ka irán ti 
kedvük is alább hagy. Ezek nem azok az ered mé nyek, 
ame lye ket a Transz cen den tá lis Me di tá ci ó tól várhatnánk. 
Egye sek ezu tán ki áb rán dul va ab ba hagy ják a meditációt, 
míg má sok meg ta nul ják a he lyes tech ni kát, és mind járt 
jobb ered mé nye ket kez de nek elér ni.
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A TM-ben a mant ra hasz ná la ta is sokban külön bö zik 
a más tech ni kák ban meg szo kott mant ra-hasz ná lat tól. A 
mant rát majd nem min den tech ni ká ban fo lya ma to san 
is mé tel getni kell, vagy han go san vagy csak ön ma gunk-
ban. Ezt a meg ál lás nélküli hang zá sis mét lést In di á ban 
mant ra-dzsa pá nak nevezik, és azért végzik, hogy az el-
me áti ta tód jon és valamilyen lelki egységbe kerüljön az 
imá dat tárgyával, va la me lyik is ten séggel.

Le het sé ges, hogy sok tech ni ka a Transz cen den tá lis 
Me di tá ci ó hoz ha son ló módszer meg nem értésébôl vagy 
el tor zí tá sá ból szüle tett.  San ka ra ta ní tá sában, a mo dern 
hin du ta ní tá sok egyik fô for rá sában, rá lelünk az is mé-
telgetés kri ti ká já ra: a megvilágosodást nem le het  csu pán a 
„Brahman” szó is mét elgeté sé vel elér ni, a megvilágosodást 
a Brahman (a Tiszta Tudat, az Egyesített Mezõ) ta pasz-
ta la tán ke resztül ér hetjük el. 

Saj nos, ma nap ság San ka ra ta ní tá sát nagyon sokan té ve-
sen ér tel me zik, és „követôi” meg ál lás nélkül, nap hosszat 
a „Brahman”-t vagy más szent ne ve ket ismételgetik. Az 
effélegyakorlatazelmefelszíniszintjeintartjaafigyel
met,ésnemengedi,hogyafinomabbgondolatiszinteket
érzékeljük. Nem lehetséges így a Tisz ta Tu datot sem 
megtapasztalni, hiszen a Tiszta Tudat a legfinomabb
gon do la tok bi ro dal mán túl ta lál ha tó. 

A Transzcendentális Meditációban hasz ná lt mant-
rák sem mi lyen asszo ci á ci ót sem éb resztenek bennünk, 
az el já rás nem ver bá lis, és a men tá lis is mét lés sem a 
ki tar tó egyen le tes sé gen ala pul. A Transz cen den tá lis 
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Me di tá cióban a mant ra csak egy esz köz,amiafinomabb
gon do la ti szin tek re vi szi az el mén ket. Csak esz köz, nem 
pedigobjektum,amelyreafigyelmetösszpontosítanikell.
Ah hoz, hogy a mant ra, mint hang zás, el vé gez hes se a fel-
a da tát, sem mi lyen jelentéssel sem sza bad ren del kez nie, s 
majd hogynem passzí van kell hasz nál nunk. A gya kor lás 
soránafinomabbgondolatiszintekvarázsamagávalra
gadjafigyelmünket,ésatovábbiakbanmármindenféle
be a vat ko zás szük ség te len, ma gá tól tör té nik min den.

A SZE MÉ LYES OK TA TÁS

A Transz cen den tá lis Me di tá ció gyakorlata saj nos 
sza vak ban körülír ha tat lan, ezért nem le het sé ges könyv-
ben sem leírni, ki zá ró lag sze mé lyes ok ta tá son ke resztül 
 ta nul hatjuk meg. Azért „saj nos”, mert Ma ha rishi a 
le he tô leg rö vi debb idôn belül a le he tô leg több em ber 
szá má ra sze ret né lehetõvé tenni, hogy megtanulhassa 
a Transzcendentális Meditációt. Ha le het sé ges vol na, 
va ló szí nû leg Maharishi lenne az el sô, aki – ki hasz nál va 
a gyors ter jesz té si le he tô sé get – írott szó for má já ban, 
köny veken keresztül jut tat ná el az em be rek hez a TM-et. 
De Ma ha ris hi a TM-et sze ret né átadni az em be rek nek, 
nem pe dig va la mi mást, egy na gyon ha son ló, ám ki csit 
el fer dí tett tech ni kát.

„A Lét Tu do má nya és az Élet Mû vé sze te” cí mû köny-
vé ben Ma ha ris hi így ír a sze mé lyes ok ta tás ér té ké rôl : 
„A Transz cen den tá lis Me di tá ció kizárólag sze mé lyes ok ta tás 
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út ján ta nul ha tó meg. Nem ta nul hat juk meg köny vek bôl, mert 
a ta nár nak nem csak a fi no mabb szin tek él mé nyét kell meg mu
tat nia az új gya kor ló nak, ha nem  kö vet nie és felü gyel nie kell 
fej lô dé sét. Az emberek ta pasz ta la tai külön bö zô ek, ezért nem 
túl prak ti kus min den le het sé ges él ményt fel je gyez ni. Egyál ta lán 
nem vá lik a kez dô elô nyé re, ha az összes lé te zô él ményt is me ri.” 

„...a gon do lat egyre fi no mabb szint je it kezdjük el ér zé kel ni, 
az élmények vi szont ezeken a sí ko kon mind abszt rak tab bak. 
A kez dô nek még az ok ta tó se gít sé gé vel is idô re van szük sé ge, 
hogy a finomabb gon do la ti szin te ket meg ta pasz tal ja. A gya
kor lat rész le tes le í rá sa ezért sem mi lyen praktikus ér té ket nem 
kép vi sel. A Transz cen den tá lis Me di tá ció tech ni ká ját egyedül 
a me di tá ció szak ér tôi ta nít hat ják, aki ket er re ké pez tek ki, és 
akik olyan gya kor la ti is me re te kkel rendelkeznek, hogy ké pe-
sek to váb bad ni és el len ô riz ni a transz cen dá lás mû vé sze té nek 
tö ké le tes el sa já tí tá sát.” 

5. A TM, A TEST ÉS A LÉLEK

A TM testre és lélekre gyakorolt jó té kony ha tá sa it több 
mint hat száz tu do má nyos ku ta tás igazolta. Ám a TM tech-
ni ka ha tá sainak vizsgálatakor ma gá ból a mé rés té nyé bôl 
adód óan nehézségek léphetnek fel: a gya kor lót a vizsgálat 
fizikailagéspszichikailagiszavarjaameditációban,ezért
gyak ran fel szí ne sebb ál la pot jön lét re, mint ál ta lá ban. A 
me di tá lók nak sokszor ren ge teg ve ze ték és csô kö zött, 
a mé rô mû sze rek kat to gá sa és a tech ni ku sok jár ká lá sa 
köz epette kel lett gya ko rol ni uk. Nem kell külö nö sebben 
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meg le pôdnünk azon, ha a ku ta tók ilyen fel té te lek mel lett 
oly kor sokkal kisebb változásokat ész lel nek. 

Az anyagi eszközök za va ró hatásait arány lag egy sze rû 
el tá vo lí ta ni a be ren de zé sek, mû sze rek tö ké le te sí té sé vel, 
de egy másik, lelki ere de tû prob lé ma már nem old ha tó 
megilyenkönnyen.Annakatudata,hogyvalakifigyel
bennün ket, két ok ból is  ha tás sal van a TM gyakorlatára. 
Az el sô az zal a ténnyel kap cso la tos, hogy a TM tel je sen 
ter mé sze tes el já rás, mely ben a le he tô leg ke ve seb bet sem 
kellerôlködnünk.Agyakorló,akinekafigyelmeazál
la pot kel le mes sé gé re irá nyul, gyak ran ész re sem ve szi, 
hogy az el me és a test mi lyen mély nyu ga lom ba került. 
Egy la bo ra tó ri u mi hely zet ben azonban el kerül he tet lenül 
tu da tá ban va gyunk e vál to zá sok nak. Ez akár mennyi re 
is je len ték te len nek tû nik, még is dön tô ha tás sal van az 
ered mények re. A leg több eset ben a meg kér de zett kí sér le ti 
ala nyok alá tá masz tot ták ezt, ki je lent ve, hogy me di tá ci ó juk 
nem volt olyan mély, mint nor má lis körül mé nyek kö zött. 

Ameditációsoránlegkönnyebbenmérhetôfiziológiai
változás a lég zés, ami a testben vég be me nô leg ki sebb 
vál to zást is hí ven tük rö zi. Azok az or vo sok, akik az elsõ 
ku ta tá so kat vé gez ték ezen a téren, úgy talál ták, hogy a 
vizs gált személyeknek mint egy két hó na pos rend sze res 
me di tá ci ó ra volt szük ségük a mû sze rek kö zött, mi re 
meg szok ták a la bo ra tó ri u mi körül mé nye ket. Csak ezu tán 
mér tek je len tôs vál to zást a lég zés ben.

A má sik ne héz ség ab ból adó dik, hogy a vizs gálati 
alanyok sze ret nék iga zol ni a kí sér le ti fel te vé se ket. Ezen 
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nem azt ér tjük, hogy tu da to san jó ered mé nye ket akar nak 
elér ni, mi vel min den TM gya kor ló tud ja, hogy ez mennyi-
re fel es le ges, és mennyire rontja a gyakorlat hatásfokát. 
Ám elõfordulhat, hogy önkéntelenül is a „jó” me di tá ció 
után vá gya koz nak. És tudjuk, a leg ki sebb el vá rás is aka-
dályozza a TM ha té kony mû kö dé sét.

ATranszcendentálisMeditációkísérletimegfigyelése
hasonlít ahhoz, amit a He i sen berg-féle ha tá ro zat lan sá gi 
el v mond ki. Mi nél pre cí zeb ben igyekszünk va la mit meg-
mér ni, a za var an nál na gyobb lesz. Ma guk a mé rô mû sze rek 

A vizsgált személyeknél a légzésszám változását mérték 
miközben a TM-et gyakorolták. A légzésszám a percenkénti 
14-rôl 11-re csökkent, ami azt mutatja, hogy a TM technika 
nyugalmat és ellazult állapotot  teremt. A légzésszám vál-
tozása természetes, erôltetés nélküli és kényelmes. 

A  LÉGZÉS  TERMÉSZETES  VÁLTOZÁSA

3. ábra

TM elôtt TM közben TM után
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A vizsgált személyeknél a légzésszám változását mérték miközben a

TM-et gyakorolták. A légzésszám a percenkénti 14-rôl 11-re csökkent,

ami azt mutatja, hogy a TM technika nyugalmat és ellazult állapotot

teremt. A légzésszám változása természetes, erôltetés nélküli és

kényelmes.

A  LÉGZÉS  TERMÉSZETES  VÁLTOZÁSA

3. ábra

TM elôtt TM közben TM után

egészenkülönlegesállapotbakerülnek.

AZ ANYAGCSERE

Atestenergia-felhasználásátlegegyszerûbbenazanyagcsere
szintjénmérhetjük.Minélaktívabbakvagyunk,annáltöbbenergiát
használunkel;felgyorsulazanyagcsere.Amegszokottaktivitás
közbenelõfordulólegalacsonyabbanyagcserétalap-anyagcsere
szintnekhívjuk,ennyienergiakellafekvôvagyülôtestszámáraa
„túléléshez”.Amélyalvásbanazenergia-felhasználástízszázalék-
kalazalap-anyagcsereszintalásüllyed.

Mivelazoxigénnagyonszorosankapcsolódikazanyagcseré-
hez,abekövetkezôanyagcsere-változásokatnagyonpontosankö-
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nagymértékbenzavarjákamegfigyeltjelenséget,ésnem
tud hat juk, hogy mi lyen ál la pot ban len ne a vizs gált sze-
mély,hanemfigyelnénk.Mindemenehézségekellenére
az ered mé nyek meg le pô ek, a gyakorlás során egyedülálló 
tes ti vál to zá sok lépnek fel, ame lyek bôl vi lá go san ki tû nik, 
hogy a Transzcendentális Meditáció hatására az em berek 
egy tel je sen új és egészen különleges ál la pot ba kerülnek. 

AZ ANYAG CSERE

A test ener gia-fel hasz ná lá sát legegyszerûbben az 
anyag cse re szint jén mér hetjük. Mi nél ak tí vab bak va-
gyunk, an nál több ener gi át hasz ná lunk el; fel gyor sul az 
anyag cse re. A megszokott aktivitás közben elõforduló 
legalacsonyabb anyag cse rét alap-anyag cse re szint nek 
hív juk, ennyi ener gia kell a fek vô vagy ülô test szá má ra 
a „tú lé lés hez”. A mély al vás ban az ener gia-fel hasz ná lás 
tíz szá za lék kal az alap-anyag cse reszint alá süllyed.

Mi vel az oxi gén na gyon szo ro san kap cso ló dik az anyag-
cse ré hez, a be kö vet ke zô anyagcsere-vál to zá so kat na gyon 
pon to san kö vet ni tud juk az em berek lég zé sén. Ami kor 
az el sô TM gya kor lók fel fe dez ték, hogy a lég zés rit mu suk 
las súb bá és fel szí ne seb bé vált, a tudósok ebbõl az anyag-
cse re szint csök ke né sé re kö vet kez tet tek.

A lég zés sel kap cso la tos el sô ob jek tív kí sér le tet Dr. 
John Al li son vé gez te Lon don ban, 1965-ben. A TM tech-
ni ka gya kor lá sa közben kialakult lég zés rit must mérte. 
Úgy ta lál ta, hogy a per cen kén ti lég zésszám rendkívüli 
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Az oxigénfogyasztást mérve az anyagcsereszint változását

vizsgálták a TM technika gyakorlása, az alvás és a hipnózis

közben. Az oxigénfogyasztás 16%-os csökkenése mellett a

vérben az oxigén és a széndioxid aránya nem változott.

Robert Keith Wallace: American Journal of Physiology 221 3

(1971) 795-799
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nye,éshaavérbenaszén-dioxidszintazoptimálisalásüllyed,
alégzéslelassul.Wallacekísérleteiigazolják,hogyaTMtech-
nikagyakorlásakoravérbenmindkétgázoptimálisszinten
marad.Tehátalégzésritmusánakésmélységénekacsökkenése
azanyagcserecsökkenésébôladódik,nempedigfordítva.

Merthaalégzésszám-lassuláslenneazanyagcsereszintcsökke-
nésénekoka,akkoravérbenazoxigénszintcsökkenésétésaszén-
dioxidnövekedéséttapasztalnánk.Eztsajnosamúltbangyakran

mértékben le csök kent, a pi he nés nél meg szo kott húsz ról 
hat ra. Igaz, hogy ez na gyon ala csony lég zésszám, még sem 
ab nor má lis, mert ha na gyon mé lye ket lé legzünk, elér-
hetjük ezt me di tá ció nélkül is. A meg döb ben tô az volt, 
hogy ez a hat le ve gô vé tel annyi ra fel szí nes volt, hogy 
alig le he tett ér zé kel ni. Ez azt je len ti, hogy a gya kor ló a 
le ve gôt nem a mély lé leg zés sel pó tol ta, hanem a meg szo-
kottnáljóvalkevesebblevegôtlélegzettbe.Egyfiziológus,

Az oxigénfogyasztást mérve az anyagcsereszint vál-
tozását vizsgálták a TM technika gyakorlása, az alvás 
és a hipnózis közben. Az oxigénfogyasztás 16%-os 
csökkenése mellett a vérben az oxigén és a széndioxid 
aránya nem változott.

Robert Keith Wallace: American Journal of Physiology 
221 3 (1971) 795-799
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a lég zô rend sze rek ne ves szak ér tô je, úgy ér té kel te, hogy 
az ilyen lég zés az ala p-a nyag cse reszinthez képest 75%-os 
csökkenést jelent. Meg í té lé se sze rint bár ki, aki ezt húsz 
per cen keresztül meg pró bál ná el ját sza ni, meg hal na. De 
amegfigyelteképpenellenkezôleg,nagyonisélénkek,
élet kedv vel te ltek vol tak.

A TM tech ni ka során létrejövõ kisebb oxi gén fo gyasz-
tást Dr. Robert Ke ith Wal la ce is alá tá masz tot ta 1970-ben, 
Ame ri ká ban. Az oxigénfogyansztás csök ke nést vizsgálva 
úgy ta lál ta, hogy a meditáció során a le ve gô fo gyasz tás az 
alap-anyagcsereszint hez képest 16%-kal kevesebb. Wal-
lacekutatásaimásfiziológiaijellemzôkreiskiterjedtek.
Ész re vet te, hogy az anyag cse re szint süllye dé se kor a 
szén-di o xid ter me lés ha son ló  métékben csök ken, mint az 
oxi gén fel vé tel. Ez azt je len ti, hogy a fel szí ne sebb lég zés 
a ki sebb le ve gô i gény bôl adó dik. A szén- di o xid ter me lés 
csök ke né sét alá tá maszt ja az is, hogy az em berek lég zé se 
nem gyor sul fel a me di tá ció után, jelezve, hogy a testnek 
nem kell oxi gén hi ányt pó tol nia, illetve azt, hogy a vér-
ben az oxi gén és a szén di o xid mennyi sé ge nem vál to zik.

Nehézmunkavagyfizikaimegerôltetésközbenamel
lett, hogy bi zo nyos sej tek oxi gé ni gé nye nô, nö vek szik a 
vér ben a szén-di o xid mennyi sé ge. Ilyen kor az egyen súly 
hely re ál lí tá sa ér de ké ben öntudatlanul is gyor sab ban 
és mé lyeb ben kezdünk el lé le gez ni. El len ke zô eset ben, 
ha csök ken a szer ve zet oxi gé ni gé nye, és ha a vér ben a 
szén-di o xid szint az op ti má lis alá süllyed, a lég zés le-
las sul. Wal la ce kí sér le tei iga zol ják, hogy a TM tech ni ka 
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gya kor lá sa kor a vér ben mind két gáz op ti má lis szin ten 
ma rad. Te hát a lég zés rit mu sá nak és mély sé gé nek a 
csök ke né se az anyag cse re csök ke né sé bôl adó dik, nem 
pe dig for dít va.

Mert ha a lég zésszám-las su lás len ne az anyag cse re szint 
csök ke né sé nek oka, ak kor a vér ben az oxi gén szint csök-
ke né sét és a szén-di o xid nö ve ke dé sét ta pasz tal nánk. Ezt 
saj nos a múlt ban gyak ran más ként ér tel mez ték, és azt fel-
té te lez ték, hogy a fel szí nes és las sú lég zés sel lét re hoz ha tó 
a bel sô nyu ga lom. De a lég zés tu da tos vissza tar tá sa csak 
az oxi génszint csök ke né sé hez és egy eny he szén-di o xid 
mér ge zés hez ve zet. Ez valóban meg vál toz tat ja a tu da-
tál la po tot, de ez a vál to zás tá vol ról sem ugyan az, mint a 
me di tá ció ál tal elért ál la pot.

A TM tech ni ka gya kor lá sa kor tehát sem a test, sem 
az agy nem szen ved oxi gén hi ányt. A vér ben az oxi gén a 
nor má lis szin ten ma rad. A  légzés megvál to zása na gyon 
természetes módon, a tes ti mû kö dé sek ter mé sze té bôl 
adó dik. Elô for dul hat, hogy me di tá ló kis ma mák ag gód-
nak, hogy az oxi gén fel vé tel csök ke né se ká ro san hat a 
mag za tuk ra. Mi vel az oxi gén szint a vér ben nem vál to zik, 
tel je sen fel es le ges a fé lelmük: sem a gyer mek, sem az anya 
nem szen ved le ve gô hi ány ban.

A TESTI VÁL TO ZÁ SOK RÓL

ATMgyakorlásaközbenalegszembetûnôbbfiziológi
ai vál to zás a las súbb és fel szí ne sebb lég zés, de nem ez az 
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egyet len vál to zás. A ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy a TM az 
em ber egész testmûködésére ha t. A las súbb lég zést szív-
rit mus-csök ke nés is kí sé ri: mint egy hu szon öt szá za lék kal 
csök ken a szív ál tal ára mol ta tott vér mennyi sé ge. Eb bôl 
kö vetkezik, hogy csök ken a szív ter he lé se és a vér nyo más 
is, fô leg azok nál, akik ma gas vér nyo más ban szen ved nek. 
A TM gya kor lá sa ezért képessé teszi az embereket, hogy 
jobban ellenálljanak a stresszeknek. Azt is ész re vet ték, 
hogy ezek a vál to zá sok a min den na pi élet be is át szû rôd-
nek. Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a rend sze re sen 
me di tá lók na pi te vé keny ségük közepette is nyu god tab bak.

A me di tá ció alat ti változások vizsgálata megmu tat-
ja, hogy a TM-gya kor lás köz ben gyor sab ban tá vo zik a 
vérbôlanehézfizikaiaktivitásés szorongásközepette
ter me lô dött tej sav. Az agyban történõ változások és az 
EEG vizsgálatok alapján pedig ar ra kö vet kez tet hetünk, 
hogy a testi-lelki nyu ga lom men tá lis éber ség gel pá ro-
sul. Na gyon ér de kes vál to zá so kat ta lál tak az agy fél te kék 
együttmûködésável kap cso lat ban is, amit a ké sôb bi ek 
so rán még rész le te seb ben tár gyalunk. Az agy elektromos 
tevékenységeinek vál to zá sa ál ta lá nos szo ron gáscsök ke-
nést, valamint az al kal maz ko dóké pes ség és a sta bi li tás 
növekedését tük rözi. Ezek a vál to zá sok na gyon gyak ran 
már az elsõ meditáció során lét re jön nek.

Afelsoroltfiziológiaikísérletekenkívülakutatásokki
ter jed tek az élet min den terüle té re, és azt ta pasz tal ták, hogy 
a TM po zi tív ha tás sal van az általános egész ség i állapotra, 
az ál mat lan ság ra, az aszt má ra, a re ak ciósebességre, az ér-
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zé ke lés re, a test és az el me ko or di ná ci ó já ra, a sze mé lyi ség 
fej lô dé sé re, az al ko tó ké pes ség re, az in tel li gen ci á ra, sôt 
még az em be rek kö zöt ti kap cso la tok ra is, to váb bá eny hí-
ti a dro gok tól va ló füg gô sé get. Az ered mé nyek a mentális 
képességek és az egészség általános és nagymértékû javu-
lását mutatták. E ku ta tá so k közül néhányat részletesen 
ele mez ünk a ké sôb bi ek so rán.

A TM-mel kap cso lat ban ál lan dó an foly nak ku ta tá-
sok, és egyre újabb és újabb fel fe de zé sek szület nek. Le-
het, hogy mi re ez a könyv az ol va só ke zé be kerül, újabb 
eredmények lát nak nap vi lá got. A je len le gi ku ta tá sok 
zö me meg ta lál ha tó a Da vid W. Or me-John son és John 
T. Far row szerkesztette Sci en tific Re se arch On Trans cen
den tal Me di ta ti on and the TMSID HI Prog ram, Col lec ted 
Pa pers (Mill Press, New York) hat kötetében.* Eze ket és 
az utánuk kö vet ke zô ki ad vá nyo kat min den ki nek aján lom, 
aki sze ret né tüze te seb ben meg is mer ni a Transz cen den-
tá lis Me di tá ci ó emberre, társadalomra és környezetre 
gyakorolt hatásait.

A NEGYEDIK TU DA TÁL LA POT

ATranszcendentálisMeditációval kapcsolatos fizi
o ló gi ai ku ta tá sok egy ne gye dik tu da tál la pot lé te zé sé re 
utal nak. Egy olyan tu da tál la pot ra, amely gyökeresen 
külön bö zik az éb ren lét, az ál om és a mély al vás tu da tál-

* Össze gyûjtött ku ta tá sok a Transz cen den tá lis Me di tá ci ó ról és a 
TM-Szid hi prog ram ról
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la po ta i tól. Ezt a ne gye dik fõ tu da tál la po tot Transz cen den-
tá lis Tu dat nak ne vezzük. Az ezzel kapcsolatos kísérletek 
ered mé nyei alá tá maszt ják a TM gya kor lók tapasztalatait: 
a mély nyu gal mat és az él mény el ra ga dóságát.

A kí sér le ti mód sze rek bôl adó dó fentebb em lí tett ne-
héz sé gek miatt igen nehéz „elcsíp ni” a transz cen dá lás 
pil la na ta it, mi vel a Transz cen den tá lis Me di tá ció so rán a 
gya kor ló nem merül be le húsz perc re a Transz cen den tá lis 
Tu dat ba, ha nem gon do la tai meg ál lás nélkül mo zognak 
adurvábbszintekrôlafinomabbakfeléésfordítva.Aje
len le gi vizsgálatok, me lyek az oxi gén fo gyasz tást, a tej sav  
mennyiségét, a vér nyo más t és a szív ve rés t mérik, nem a 
leg mé lyebb me di tá ci ós ál la po tot körül ha tá ro ló jel lem zôk, 
ha nem egy át la gos me di ta tív ál la pot jellemzõi, me lyek a 
legdurvábbésalegfinomabbszintekközöttiállandóan
vál to zó ál la po tot jel lem zik, de pont ezért na gyon ér de-
ke sek szá munk ra. Fontos az is, hogy a vizsgálatokban 
leginkább a kez dô me di tá lók nál meg je le nô vál to zá sok at 
mérték. Ezért ezek bôl az ered mé nyek bôl ar ra is kö vet-
kez tet hetünk, hogy a leg mé lyebb me di tá ci ó ban, illetve 
arégótameditálókszervezetébenafiziológiaiváltozások
sok szor ta na gyob bak; va ló szí nûleg még kép ze letünk ha-
tá rait is túlszárnyalják.

A TM tech ni ka gya kor lói gyak ran em lí tik, hogy a leg-
mé lyebb me di tá ci ó ban meg áll a lé leg zetük. Ezt az ál lí tást 
alá tá maszt ja a Svájc ban mû kö dô Ma ha ris hi Eu ró pai Ku-
ta tó e gye tem át fo gó ku ta tá sa. Úgy ta lál ták, hogy a tisz ta 
Transz cen den tá lis Tu da tál la pot pil la na ta i ban a lég zés 
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tény le ge sen meg állt. Itt nem tu da tos lég zés-vissza tar tás ról 
van szó, ha nem egy olyan változásról, mely természetes 
módon következik a vizs gált sze mé lyek rendkívül nyugodt 
és ellazult ál la po tá ból. Ez az ál la pot több ször meg is mét-
lô dött a me di tá ció fo lya mán, a lég zésszünet körülbelül 
har minc má sod perc tôl egy per cig tar tott, de a leg ú jabb 
megfigyelésekszerintezazidôhosszabbislehet,eltarthat
akár tíz per cig is. Ez ar ra utal, hogy a gya kor lók anyag-
cse ré je rendkívül je len tô s mértékben le csök ken het.

Nohaafiziológusoknaknincs túl sok ismeretükaz
ilyen meg hök ken tô en ala csony anyag cse re szint rôl, nem 
volnaszabadfigyelmenkívülhagynieztazállapotot.Az
egész sé ges szkep ti ciz mus nyi tott ság gal kell, hogy pá ro-
suljon. Er re azért vol na szük ség, mert a TM gya kor lók 
ered mé nyei sok területen túl szár nyal ják a nyu ga ton el fo-
ga dott le he tô sé gek ha tá ra it. Ezek szé les kö rû bi zo nyí tá sa 
na gyon nagy lé pést je len te ne a tu do mány szá má ra.

A JÓ GA ÉS A ZEN

Az egyik jel leg ze te sen ke le ti tu do mány, a jó ga ta ní-
tá sa sze rint a leg mé lyebb me di ta tív ál la pot a sza mád hi, 
az „összeszedettség”, a „nyu godt el me ál la po ta”, me lyet 
tel jes tes ti nyu ga lom is kí sér. Gyak ran hall hat juk, hogy 
ez va la mi lyen ela lélt ál la pot le het, ám hang sú lyoz nunk 
kell, hogy a kül sô lát szat el le né re az em ber tökéletes 
öntu da tá nál van eb ben az ál la pot ban. A jóga tu do má nyos 
vizsgálatakor ugyan o lyan ne héz sé gek kel ta lál juk szem ben 
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ma gun kat, mint a TM ese té ben. Ezek hez járul még az is, 
hogyajógasokféleségeösszetettebbétesziamegfigye
lést, nem be szél ve a tech ni kai ne héz sé gek rôl és azok ról 
az erô fe szí té sek rôl, ame lyek a ne he zen elér he tô he gyek 
meg kö ze lí té se kor je lent kez nek, mi vel a ma ga san fej lett 
jó gik itt él nek. E ne héz sé gek el le né re még is végeztek a 
jógával kapcsolatban tudományos megfigyeléseket, és
ezek az ered mé nyek is az anyag cse re szint csök ke né sét 
mutatták. Ha son ló vál to zá so kat ta pasz tal tak Ja pán ban a 
zenszerzetesekkörében.Ajógaésazenfiziológiaivizs-
gálatai során kapott ered mé nyek hasonlítanak azokhoz, 
amelyeket a Transz cen den tá lis Me di tá ciót vizsgálva 
mértek, de a Transz cen den tá lis Tu da tál la pot elé ré sé hez 
szüksé ges idô már lé nye ge sen külön bö zik. A jó ga és a zen 
kö ve tôi gyak ran egész életükön át gya ko rol nak, mi re elé rik azt 
az ál la po tot, amit a TM-gyakor lók egy-két hó nap alatt lét re-
hoz nak, na pi kétszer húsz perc gya kor lás sal!

Ma ha ris hi so ha sem ál lí tot ta, hogy a TM a bel sô fej lô-
dés egyet len út ja, sôt gyak ran em lí ti, hogy a sok módszer 
ugyan ah hoz a cél hoz ve zet. Ám azt is ki e me li, hogy a TM 
a leg gyor sabb út, mert az el me természetén ala pul, és a 
fo lya ma tot az élet fejlõdésének ere je ve zér li. Az utak zö me 
kont rollt, men tá lis kon cent rá ci ót, irá nyí tást tar tal maz, 
te hát nincs össz hang ban az el me alap ter mé sze té vel, a mind 
na gyobb bol dog ság és be tel je se dés irá nyá ba fordulással. 
Azokagyakorlatok,amelyeknemveszikfigyelembeazel
me alap vetõ tu laj don sá gát, nem csak fá rad sá go sak, ha nem 
hosszú ak is, mi vel kerülôutak ról van szó. Megjegyzendõ 
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még, hogy a jó gik és a zen mes te rek több sé ge, aki ken 
eze ket a mé ré se ket vé gez ték, egészen másként éltek, 
mint a TM gya kor lói. Míg a legtöbb jó gi és zen mes te r a 
világtól visszavonult re me te ként, ad dig a TM gya kor lók 
meg szo kott csa lá di kör nye zetük ben él nek. Ez igazolja 
Ma ha ris hi ál lí tá sát, hogy a le mon dás, a nélkülö zés és a 
vi lág tól va ló vissza vonulás nem fel té te le a me di tá ci ó nak 
és az önmegvalósításnak, és azt is, hogy a TM tech ni ka a 
leg meg fe le lôbb a csa lá dos em be rek szá má ra.

A BI O LÓ GI AI VISSZA CSA TO LÁS  
(BI O FE ED BACK)

Az utób bi idôk ben be bi zo nyo so dott, hogy tu da to san 
islehetségesolyanfiziológiaiváltozásokatkiváltani,me
lyek rôl elô zô leg úgy gon dol tuk, hogy kívül van nak az em-
be ri aka rat ha tá rán. A kísérletekben résztvevõ személyek 
„megtanulták” a vér nyo má sukat, a bô rel le nál lá sukat és 
az agy mû kö dé süket kont rol lál ni. Eze ket a vál to zá so kat 
nem közvetlenül hoz zták lét re, ha nem mé rô mû sze rek 
ál tal szol gál ta tott ada tok se gít sé gé vel, ezért ez a tech ni-
ka a bi o ló gi ai vissza csa to lás, a biofeedback ne vet kap ta.

A módszer lényege, hogy az em berek fel fe de zik, hogy 
melyikazalelkiállapot,amelykiváltjaakívántfiziológiai
vál to zást. Mi vel sok vál to zás na gyon ha son lít a me di tá ció 
ál tal lét re jött ál la pot hoz, fel té te lez het nénk azt is, hogy 
ez egy még rö vi debb út, mely ugyan ah hoz a cél hoz ve-
zet. Kez det ben ez a fel té te le zés igaz nak tûn het, mi vel a 
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bi o fe ed backhez és a me di tá ci ó hoz is na gyon fon tos az 
ellazulás, a nyu ga lom.

A leg ú jabb ku ta tá sok vi szont azt mu tat ják, hogy a 
bi o fe ed back nem csak, hogy nem rö vid út, hanem egy-
általán nem vezet a ma ga sabb tu da tál la po tok elé ré sé-
hez. A bi o ló gi ai vissza csa to lás legnagyobb hi á nyos sá ga 
kor lá to zott sá gá ból adó dik. Ez zel a módszerrel az em ber 
meg ta nul hat egy vagy két testi változást ki vál ta ni, de ez 
távolról sem ele gen dô a tel jes testmûködés spontán és 
természetes megváltoztatásához.

A TM nem olyan tech ni ka, mellyel tu da to san vált juk 
ki az említett vál to zá so kat. Ezek a men tá lis ak ti vi tás le-
csen de se dé sé nek természetes kö vet kez mé nyei, és gyak-
ran ma ga a gya kor ló sem ve szi ész re õket, hiszen tudatos 
figyelmenemezekreirányul.

AZ ÖN HIP NÓZIS

Egyesek szerint az em ber min den rôl meg gyôz hetô, 
ami ér tel mes nek tû nik a szá má ra, és azt ál lít ják, hogy 
egyes sza vak, mon da tok vagy ké pek is mé telt fel i dé zé se 
vál to zá so kat hoz lét re bennünk, eset leg a test re la xá ci ós 
ál la po tát is kivált hat ja. Nem nyug szik-e ha son ló ala po-
kon a TM is, kérdik, és ha tá sá ban nem egye zik-e meg az 
önhipnózissal?

A vá lasz: nem. Elô ször is, a TM testi-lelki ha tá saiban 
külön bö zik a hip nó zis tól. Ha a hip nó zis alatt lé vô sze-
mélynek azt a szug gesz ti ót ad juk, hogy tel je sen en ged je 
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el ma gát, csak az izom zat kerül eb be az ál la pot ba, az 
anyag cse re szint nem mu tat je len tôs vál to zást. (Ha még is 
va la mi tör té nik, ak kor az anyag cse re szint kis mér ték ben 
nö vek szik, lásd a 4. áb rát!) Ezen felül a hip nó zis ban lé vô 
em ber EEG je lei éber sé get je lez nek, ha vi szont a hip no-
ti zált nak azt az uta sí tást ad juk, hogy alud jon el, ak kor 
az EEG az al vás ál la po tát tük rö zi. A TM-gya kor lók EEG 
je lei külön böz nek az ébrenlét és az al vó ál la pot im pul zu-
saitól.Ezekésmásfiziológiaikülönbségekbizonyítják,
hogy a TM nem az ön hip nó zis  egy for má ja.

A mant ra hasz ná la ta és a hipnoti kus rit mus csak 
lát szó lag ugyan az. Szem elôtt kell tar ta nunk azt, hogy 
a TM-ben a mant ra hasz ná la ta nem meg ál lás nélküli 
ki tar tó is mé tel ge tést je lent. A fo lya ma tos han gis mét lés 
két ség te lenül hat az ideg rend szer re, az ilyen meg kö ze lí-
tés mégsem ma gya ráz za meg kel lô képpen a TM ha tá sát.

Na gyon ér de kes, hogy a mant rák kal kap cso la tos 
ilyesfajta vé le ke dés ál ta lá ban a TM-et nem gya kor lók 
tá bo rá ból kerül ki. E té ve désük va ló szí nû leg ab ból adó-
dik, hogy nincs sze mé lyes ta pasz ta la tuk, és ezért nem 
ér tet ték meg a lé nye gi különb sé get a meg ál lás nélküli 
is mét lés (az elô zô ek ben már em lí tett mant ra-dzsa pa), és 
a mant ra nem irá nyí tott, passzív-tu da tos hasz ná la ta kö zött. 
Ha a TM ön hip nó zis len ne, ak kor nem len ne egy sze rûbb 
fo lya ma to san, ki tar tó an is mé tel ni a mant rát, hogy mi nél 
mé lyebb ál la pot jöj jön lét re? Csak hogy azt már min den 
TM-gya kor ló tud ja, hogy az ilyen meg ál lás nélküli is mét-
lés nem hoz za lét re a „pihenõ éberség” ál la po tát.
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ÖSSZEHANGOLT AGYMÛKÖDÉS ÉS AZ EEG

Az elekt ro-en ke fa log ráf olyan mû szer, amely az agy-
kére gben le ját szó dó pa rá nyi elekt ro mos vál to zá so kat 
ész le li és le jegy zi. Az elekt ro-en ke fa log ráf ál tal ké szí tett 
jegy ze tet elekt ro-en ke fa logram nak, EEG-nek ne vezzük. 
A le írt je le ket al ko tó ré sze i re – frek ven ci a tar to má nyok ra 
– bont hat juk, me lyek meg ha tá ro zott men tá lis tevékeny-
ségeket tük röz nek.

Ha pél dá ul va la mi lyen in tel lek tu á lis fe ladattal va gyunk 
elfoglalva, ak kor a má sod per cen kén ti két-há rom rez gés tôl 
egé szen har minc-negy ven hert zig ter jed het a rez gés szám. 
Ezt a je len sé get de szink ro ni zált ak ti vi tás nak (összhangot 
nem mutató tevékenységnek) nevezzük. Azok ban a pil-
lanatokban,amikorsehovásemirányítjukfigyelmünket
(úgy is mond hat nánk, hogy az agy üres já rat ban van), az 
em be rek több sé gé nél az EEG úgy ne ve zett al fa ak ti vi tást 
mu tat. Eb ben fô leg a má sod per cen kén ti nyolc, ki lenc, 
tíz hertzes rez gés szám uralkodik, s ezek az agyhullámok 
leginkább az agy ké reg hát só ré szén ész lel he tô ek. A mély 
al vás ban az agyi ak ti vi tás le las sul, a má sodper cen kén ti 
rez gés szám egé szen egy-ket tô re csök ken. Ezek a del ta 
hul lá mok. 

Az EEG az agyi ak ti vi tás mé ré sé nek igen dur va mû-
sze re. Amit így mérünk, az nem más, mint a mil li árd és 
mil li árd ide gsejt tevékenységének át la gos ér té ke. Egy 
pél da se gít  ezt vi lá go sabbá tenni. Ha a vá ros fe lett mik-
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ro font he lyezünk el, és rög zítjük a za jo kat, ak kor meg-
ha tá roz hat juk a leg na gyobb ak ti vi tás, a for ga lom ide jét, 
és a leg csen de sebb éj sza kai pil la na to kat, ta lán még azt is, 
hogy a vil lany ren dô rök mennyi re van nak össze han gol va 
a vá ros ban. Ez min den, amit ezek bôl a hang fel vé te lek bôl 
meg tud ha tunk. Noha az EEG dur va mû szer, je len leg ez 
a leg jobb tech ni kai esz köz, amellyel az agy aktivitását a 
külön bö zô tu da tál la po tok ban vizs gál ni tud juk.

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 összhan-
got 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 agy-
féltekék 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 tevé-
kenységet mutat. De ha az ember rajzol, akkor a jobb 
agyfélteke aktívabb a balnál. Feltételezhetô, hogy amíg 
az egyik oldal a felmerülô feladattal foglalkozik, a má-
sik 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 jus-
son. Ezért nem igaz az, hogy a bal agyfélteke eredendõen 
domináns. Ez az elsôdlegesség csak látszólagos, és abból 
adódik, hogy az emberek a hétközna pok 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 Transzcenden-
tális 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 gon-
dolkodásnak, majd ô maga is elcsendesedik.

A TM a jobb agyfélteke aktivitását segíti. A Transz-
cendentális 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) gon-
dolkodást, 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 
nemegyenlítôdtekki,hanemamegfigyelés idejealatt
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 
különleges számítógépes berendezést, mellyel az agykéreg 
tevékenységeit lehet vizsgálni. Két legjelentôsebb 
felfedezésük az volt, hogy az agytevékenység már a legelsô 
meditációtól kezdve megváltozik, illetve, hogy a TM során 
mért agyi tevékenységek az összes többi tudatállapottól 
különböznek. A meditáció során az agyhullámok spontán 
módon szinkronizálódnak, a TM gyakorlók így mindkét 
agyféltekéjüket egyszerre használják, hiszen nem kell az 
egyik agyfélteke aktivitását sem elnyomniuk azért, hogy 
a másikat aktivizálhassák. 

A TM és a TM-mel kapcsolatban feltárt újabb 
és újabb tudományos eredmények egyre közelebb 
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,amikorfizikaimunkátvégez,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 tudatálla-
pot – az ötödik tudatállapot. 
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6. ELTÛNIK A STRESSZ

Ha egy tárgyat terhelésnek teszünk ki, akkor de-
formálódik. 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 vál-
tozás 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,stresszthagyottazideg-
rendszerben. (Ha nagyon szigorúan tartanánk magunkat 
afizikaimeghatározáshoz,akkoraztkellenemondanunk,
hogy a testben felgyülemlett a feszültség. Stresszen a szó 
szorosabb értelmében a megterhelést értjük, míg a feszült-
ség 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 identitásér-
zetünket 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 szüksé-
gessége, a gyakran ellentétes társadalmi kötelezettségek, 
a szellemi fáradtság – ezek a stressz legismertebb formái.

Afiziológusokegyrészeúgytartja,hogylényegében
mindenváltozás stressz.Eztazzalamegfigyeléssel tá-
masztják alá, hogy az emberek többnyire akkor betegsze-
nek 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 ös-
szesküzdelembe,mígegykevésbéstresszes,kifinomul-
tabb 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 szerzete-
seknek 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 lénye-
gesen nem változott testtel rendelkezik. A múltból ránk 
maradt testben pedig még mindig a régi harc-menekülés 
reakcióuralkodik.WalterCannonamerikaifiziológus
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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 veszély-
helyzet 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 vár-
hatta 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 gya-
logosnak lenni, most vizsgáljuk meg a sofôr helyzetét! 
A statisztikai adatok szerint a városban vezetô sofôrök 
állandó izgalmi állapotban vannak. Miközben egy má-
sik autót elôznek, szívverésük elérheti a  percenkénti 
150–160-at, vérnyomásuk megugrik, izmaik megfeszül-
nek, 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 veszé-
lyeztetettség, 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 meg-
ütnénk azt, aki megbántott bennünket, de ezt általában 
mégsem tesszük. Visszafogjuk magunkat, és próbálunk 
megnyugodni.

Az emberek többsége a kellemetlen és fájdalmas dolgo-
kat 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 lét-
rejön, 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 fel-
sorolt 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 min-
den 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. Kép-
zeljük 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 ál-
lapot. 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 termé-
szetes 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.Senkisemké-
telkedik 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 öt-
ven 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 igyek szik 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)munkaszerkezetiválto-
zást 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 meg-
nyújtott 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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A TM technikát gyakorló kísérleti személyek alacsonyabb

kortizonszintet (a stresszel összefüggésbe hozható hormon)

mutattak a kontrollcsoport tagjaihoz képest, akik csukott

szemmel pihentek. Ez az alacsonyabb kortizonszint a

közönséges pihenésnél mélyebb nyugalmi állapotot jelez.
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hormon) mutattak a kontrollcsoport tagjaihoz képest, 
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mentális aktivitást, ám a megjelenô gondolat tartalmát 
nem határozza meg. Elménk pillanatnyi állapotától 
függõen kap fel egy gondolatot. Ha a stresszt egy nagyon 
erôs vizuális élmény váltotta ki, akkor nagyon nagy a 
valószínûsége, hogy a látással kapcsolatos idegközpon-
tokban rakódik le. A stressz eltávolításakor az aktivitás 
ezeken a területeken válik intenzívebbé, ezért ha eljut a 
tudatig, akkor vizuális élmény formájában 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 sok-
kal 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 cél-
ja 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 hely-
reállításában 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 nyil-
vánosság 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 viszontnemafiziológiai stresszre, hanema
helyzetnek megfelelô „normális” reagálási képességre van 
szükség. „Normális” reakción azokat a reakciókat kell 
értenünk,amelyeknembillentikkia testetfiziológiai
egyensúlyából.Afiziológusokszavaivalélve:a stressz, mint 
külsõ ösztönzés szükséges, de az általa keltett belsô feszültség 
már nem.Ezértafiziológiaifeszültségfeloldásanemhát-
rányt, 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, megkön-
nyíti 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 vissza-
állítja 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 gondolko-
dásiszintekennyilvánulmeg.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 gyakori-
ságáttanulmányozta.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 gyakor-
lók 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 ellenál-
lóbbak 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,akiknélnagyonerõspszichogalvanikusrefle-
xek 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 mag-
netofonszalagról. A körülbelül 120 nem TM-gyakorlónál 
a bôr pszicho gal va nikus 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 egyál-
talán 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 harc-
menekülés reakciót. 

Ez a kísérlet igazolja azt, hogy a TM-gyakorlók má-
soknál ellenállóbbak a stresszekkel szemben, és gyor-
sabban alkalmazkodnak a változó környezethez. Alwin 
Tofflerírja„Ajövôsokkhatása”címûkönyvében,hogy
életritmusunk napról-napra gyorsul, és az ember mind 
gyakrabban kerül olyan helyzetbe, hogy képtelen alkal-
mazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez. 
Olyan módszert kell tehát találnuk, mondja, amelynek 
segítségével képesek leszünk megnövelni a környezethez 
való alkalmaz kodó képes sé gün ket. A fent említett kísér-
letek világosan bizonyítják, hogy a TM technika a belsô 
alkalmazkodási képesség, a tolerancia vagy a stabilitás 
megnövelésének kiváló módszere lehet. 
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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 
elengedjük, a jéghegy újra kiemelkedik. Hasonlóképpen, 
ahelyett, hogy a testi tüneteket próbálnánk elnyomni, az 
orvostudománynak el kellene gondolkodnia a betegségek 
alapvetô okairól. 

A kérdés csupán az, hogy melyek ezek az okok. Húsz évvel 
ezelôtt az orvosok óvatosan ugyan, de azt állították, hogy 
a betegségeknek legalább a fele stressz alapú. Ez az arány 
az utóbbi években nagyon gyorsan növekedett, míg Peter 

KEVESEBB MEGBETEGEDÉS

Egy biztosítótársaság több mint 2000 olyan embert vizs-
gált, akik a Maharishi-féle Transzcendentális Meditációt 
és TM-Szidhi programot gyakorolták. Öt év után arról 
számoltak be, hogy ezek az emberek minden fontosabb 
betegség-kategóriában jóval kevesebb kórházi kezelést 
ígényeltek.
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A TM ÉS A PSZICHOTERÁPIA

ATranszcendentálisMeditációnemcsakatestettesziegészsé-
gesebbé;egyNewYork-ipszichiátermegfigyeléseszerintpozitív
módonhatazemberelméjéreis.ATMtechnikátösszekapcsoltaaz
általavezetettpszichoterápiával:„Apszichoterápiafolyamánazok-
nakapácienseknekazelméje,akikrendszeresengyakoroltákaTM
technikát,gyorsabbanjavult,mintazoké,akikeztnemtették.
Sokuknáldrámaifordulatokisbekövetkeztek,szintecsodálatos
javulástmutattak,smégapszichoterápiánakegyébkéntmakacsul
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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 stresszein-
ket. 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 folyamato-
san arról számolnak be, hogy milyen jól érzik magukat, és 
ezeket az eddigi kutatások csak igazolni tudják. Nemcsak 
általános egészségi állapotuk javul,  hanem jóval keve sebb 
nyugtatót és más gyógyszert fogyasztanak.

„Az úgynevezett egészséges ember, akit makkegészsé-
gesnek hívunk, csak egy töredéke annak, ami az ember 
lehetne”, mondja William James.

A TM ÉS A PSZICHOTERÁPIA

A Transz cen den tá lis Me di tá ció nem csak a tes tet te szi 
egészségesebbé;egyNewYorkipszichiátermegfigyelése
sze rint po zi tív mó don hat a pszichés megbetegedésekben 
szenvedõkre is. A TM tech ni kát össze kap csol ta az ál ta la 
ve ze tett pszi cho te rá pi á val: „A pszi cho te rá pia fo lya mán 
azok nak a pá ci en sek nek az el mé je, akik rend sze re sen gya-
ko rol ták a TM tech ni kát, gyor sab ban ja vult, mint azo ké, 
akik ezt nem tet ték. So kuk nál drá mai for du la tok is be-
kö vet kez tek, szinte cso dá la tos ja vu lást mutattak, s még a 
pszi cho te rá pi á nak egyéb ként ma ka csul el len ál ló tüneteik is 
megszûntek. Két pá ci ens annyi ra fel épült, hogy én tu da tuk 
és tevékenységeik ha té kony sá ga a csök ken tett pszi cho te-
rá pi ás ke ze lés mel lett is erô sö dött, s egyre nö ve ke dett az 
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élet örömük is. A TM-et rend sze re sen gya kor lók ál la po ta 
leg a lább két szer olyan gyor san ja vult, mint azt egyéb ként 
vár nánk. Egyes ese tek ben a ja vu lá si se bes ség tíz sze re sé re 
nôtt. Ak kor vi szont, ami kor a pá ci ens el kez dett pa nasz-
kod ni, hogy nem fej lô dik a vá ra ko zás sze rint, meg tud tam, 
hogy ab ba hagy ta a TM-et. Ami kor új ra el kezd te, a ja vu lás 
is mét fel gyor sult .”

Dr. Ber nard Glu eck a Hart for di Ku ta tó Köz pont ból 
már ré gó ta al kal maz za a TM-et a ski zof ré nia gyó gyí-
tá sá ra, és nagy re mé nyek kel ke cseg te tô ered mé nye ket 
ért el. Egyik vizsgálata során nagy szá mú ski zof rén 
be te get – aki ket korábban már a klasszi kus mó don 
ke zelt – há rom egyen lô lét szá mú cso port ra osztott. Az 
el sô cso port a TM-et tanulta meg, a má so dik a bi o ló gi ai 
vissza csa to lást (biofeedbacket), a har ma dik pedig egy 
hagyományos relaxációs tech ni kát. A három technika 
közül a TM mu tat ko zott a leg ha té ko nyabb nak. Az el sô 
cso port leg több tag jánál jelentõs mértékben csökkent-
hették a skizofréniára szedett gyógyszerek fogyasztását. 
Ezen felül a TM gyakorlása a biofeedback-tôl eltérõen 
nem igé nyelt ne héz és drá ga berendezéseket. A bi o fe-
ed backet gya kor ló pá ci en sek csak ak kor tud tak po zi tív 
ered mé nye ket felmutatni, ha elér he tô volt szá muk ra az 
elekt ro-en ke fa log ráf és a szá mí tó gép. A TM-esek kel el-
len tét ben e se géd esz kö zök nélkül nem tud tak el la zul ni.

Dr.HaroldBloomfield,akipszichiátriaigyakorlatában
szin tén al kal maz za a Transzcendentális Meditációt, a TM-
nek a ké mi ai szerekkel és a pszi cho te rá pi á val szem ben 
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mutatott elô nye it hang sú lyoz za. Az egyik fon tos elôny az, 
hogy a TM ki zá ró lag a pá ci ens „tulajdona”. Fel épülé sét 
nem a te ra pe u tá nak és nem a pi ru lák nak kö szön he ti, ha-
nem önmagának, sa ját re ge ne rá ló ké pes sé gé nek. Emel lett 
a TM rengeteg idõt takarít meg mind a pá ci ens, mind az 
or vos számára. 

Da ni el Go le man a „Journal of Trans per so nal Psy cho-
logy” címû fo lyó i rat ban két olyan ese ttanulmányt közöl, 
me lyek megmutatják, hogy milyen jelentõs szerepet 
vál lal hat a TM az egyé ni ség meg vál to zá sá ban. Az el sô 
eset ben egy negy ven év fe let ti hölggyel fog lal ko zott, akit 
na gyon mé lyen meg ren dí tett az édes any ja ha lá la, amit 
se ho gyan sem tu dott el fo gad ni. Az egyik me di tá ci ó ja 
fo lya mán meg sza ba dult a lap pan gó szo mo rú ság nagy ré-
szé tôl. Nem so ká ra elô buk kan tak a korábban el fojtott szép 
em lé kei is, és más szem mel kez dett néz ni a körülöt te élô 
em be rek re: „Mintha most lát nám ôket elô ször... Mint ha 
a rongy ba bák fel  éled tek vol na” – mondja, és így foly tat ja: 
„Ha teg nap  kér dez ik, azt vá la szol tam vol na, hogy tö ké-
le tesen érzékelem a világot, de csak most ébredtem rá, 
hogy ahogyan a világot láttam, az csu pán egy meg szo kott 
re ak ció volt... Az em be re ket nem lát tam igazán. Most 
min den egé szen más. Az elôtt, ami kor meg pil lan tot tam 
a kis lá nyom ar cát, tény leg lát tam ôt, de so ha sem ennyire 
valóságosan, mint most. Ezt a kis lá nyom is és má sok is 
ész re vet ték.”

Mi vel a legtöbb ember nagy stresszek kö ze pet te és 
feszült sé gek kel ter helt kör nye zet ben kény te len él ni, fon-
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tos az elô zô pél dá ból ki e mel nünk, hogy a pá ci ens még 
csak nem is tud ta, hogy nem hasz nál ja képességeinek 
teljességét. Egé szen ad dig, amíg az „érzékelés aj ta ja” 
nincs tel je sen nyit va, nem va gyunk tu da tá ban an nak a 
sû rû köd nek, ame lyen keresztül a kül vi lágot ér zé ke ljük. 
Amikor az emberek megtanulják a Transzcendentális 
Meditációt, sokan hir te len fel fe de zik, hogy a külvilág 
érzékelése éle sebb, élén kebb és gaz da gabb is le het. Ez 
egy na gyon kel le mes meg le pe tés.

Az elô zô fe je ze tek ben lát hat tuk, hogy amikor a stressz 
feloldódik, nem fel tét lenül éljük át újra a stresszt ki vál-
tó helyzetet. A me di tá ló ál ta lá ban nem ve szi ész re, nem 
tu da to sít ja, hogy mi lyen lel ki ter he lés tôl sza ba dul meg. 
Vi lá go san mu tat ja ezt az em lí tett hölgy  ese te. Ha bár átél-
te az édes any ja ha lá lá val kap cso la tos ér zel me ket, a ré gi 
él mé nyek nem is mét lôd tek meg.

A pszi cho a na lízis esz kö ztárában ezzel szemben gyak-
ran sze re pel az a módszer, hogy a szel le mi egész ség vissza-
ál lí tá sá nak érdekében újra felkelt ik az átélt stressz ha tást. 
Tu da to san felidézik az elfojtott vagy el fe lej tett él mé nye-
ket, így próbálják meg eltávolítani a be teg sé geket ki vál tó 
stresszt. Ez szö ges el len tét ben áll a TM módszerével, 
mely nem tar tal maz a „mélyben va ló tur ká lást”. Ma ha-
ris hi nem ért egyet az zal az ural ko dó pszi cho a na li ti kus 
ál lás pont tal, hogy az em ber csak ak kor le het a stresszeken 
és feszültségeken úr rá, ha tel je sen tu da to sít ja a ki vál tó 
oko kat. Hang sú lyoz za, hogy a pszi cho a na lí zis és a TM 
kö zött nagy és je len tôs a különb ség. Ha egyes él mé nye ket 
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új ra és új ra tu da to san fel é lesztünk, könnyen meg tör tén-
het, hogy az is mé telt tu da tos em lé ke zés ismét stresszt 
vált ki. Vi szont az zal, hogy nem idé zik fel új ra az él mé-
nye ket, és a stresszek feloldásakor nem élik át tu da to san 
a feszült sé ge ket, a TM-gya kor lók el kerülik ezt a ve szélyt.

Go le man be szá mol egy má sik eset rôl is, amely ben tes ti 
de for má ci ók áll tak hely re. Egy 22 éves lány így mond ja 
el tör té ne tét: „Gyerekkoromban fel tû nô en erô sen nôt tek 
a fo ga im. Túl na gyok vol tak az áll kap csom hoz ké pest, 
ezért nyol cat közülük ki kel lett húz ni. Mi kor a ren des 
fo ga im kezd tek nô ni, ész re vet tem, hogy ezek sem il le nek 
áll kap csom hoz. Né hány hó na pos me di tá ció után úgy 
érez tem, hogy áll kap csom gyak ran a jobb ol da li irány ba 
húzódik. Ez a nyo más egyre in ten zí veb bé vált, egé szen 
ad dig, míg egy na pon erôs fáj dal mat nem érez tem, és 
reccs, az áll kap csom el moz dult. Egy kis sé meg i jed tem. 
Igaz, hogy na gyon in ten zív volt ez az él mény, még sem 
hagy tam ab ba a me di tá ci ót. Va ló já ban sej tet tem, hogy mi 
tör té nik. Mi kor ezek után a tükör be néz tem, fog so ro mat 
egye nes nek lát tam. A szám körüli iz mok mos ta ná ban 
már egé szen la zák. Ha ne ve tek, egé szen más ér zé sem 
van, mint ko ráb ban.”

Egyhasonlóesetrôlmagamistudok.Egyfiúleesetta
mo tor ról, és el tör te a kö nyö két. Bár he lyé re il lesz tet ték 
ésregenerálódott,afiúmégsemtudtateljesenkinyújtani
a ke zét. Az or vo sok azt mond ták, hogy ez a kö nyök csont 
 tö ré sé nek gya ko ri kö vet kez mé nye, és hogy ezen már nem 
le het se gí te ni, el kell fo gad nia mint tar tós de for má ciót. 
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Két év vel ké sôbb azon ban me di tá ció közben erôs fáj da lom 
je lent meg a kö nyö ké ben, egé szen ha son ló ah hoz, amit 
a bal eset al kal má val ér zett. Ke ze tel je sen meg bé nult. A 
se gít sé gé re ér ke zô or vos meg ál la pí tot ta, hogy a bénulás 
ha son ló ah hoz, mint ami ideg szál sérülés ese tén lép fel. 
Kétnapmúlvaafájdalmakmegszûntek,safiúnemcsak
hogy moz gat ni tud ta, de tel je sen ki tud ta nyúj ta ni a ke zét!

Az em be rek több sé ge el tud ja fo gad ni a lel ki és ér zel mi 
fel épülést, de meg le pô dik az ilyen tes ti és szer ke ze ti re ha bi-
li tá ció hal la tán. Az or vo sok legnagyobb része nem is fo gad ná 
el, hogy ilyen vál to zá sok min den fé le se bé sze ti be a vat ko zás 
nélkül vég be me het nek, és min den eset ben el ve tik, hogy 
ezek a ja vu lá sok olyan spon tá n módon és min den elôz mény 
nélkül történnek, mint az elô zô két eset ben. 

Ter mé sze te sen ezek az él mé nyek nem min den esetben 
je lent kez nek, ám ezek a viszonylag rit ka  je le nségek is 
rendkívül je len tô sek. Ha  bi zo nyo ssá válik, hogy a testi-
lelki re ge ne rá ló dás jó val szé le sebb ská lán le het sé ges, 
mint azt eddig gondoltuk, ak kor ez for ra dal ma sí ta ni 
fog ja nem csu pán az or vos tu do mányt, ha nem az em be rek 
gondolkodását is. 

A TU DAT TÁ GU LÁ SA

William James, a XX. szá za di pszi cho ló gia aty ja ír-
ja: „Bármirôl is le gyen szó, a test rôl, az in tel lek tus ról vagy 
egyebek rôl, az em be rek több sé ge igen kor lá to zot t mértékben 
aknázza ki ké pes sé ge it. Tu da tá nak csupán egy je len ték te len 
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ré szét hasz nál ja. Ez az ál la pot egy olyan em ber hez ha son lít ha tó, 
aki nek az a rossz szo ká sa ala kult ki, hogy összes test ré szé bôl 
csu pán az egyik kis uj ját hasz nál ja.” 

Na gyon ha son ló an vé le ke dik sok más pszi cho ló gus 
is. Azt ál lít ják, hogy az em be rek több sé ge tel jes le he tô-
sé geinek legfeljebb ha tíz szá za lé kát hasz nál ja.

Ha az el mét Ma ha ris hi mo dell jének tükrében vizsgáljuk, 
azt látjuk, hogy meg szo kott na pi tevékenységeink közben 
csak a fel szí ni, men tá lis tevékenység szin tjeit ér zé keljük 
és hasz nál juk. A stresszes elmék na gyon „erôs” men-
tá lis ak ti vi tást végeznek, ami meg gá tol ja a csen de sebb 
gon do la ti szin tek ér zé ke lé sét. A tó hasonlatával él ve, a 
stressz a víz ben lé vô iszap pal azo nos. Ha a víz za va ros, 
a lég bu bo ré kot csak a fel szí ni szin te ken ér zé keljük. A 
kris tály tisz ta víz ben lát hat nánk, ho gyan emel ke dik 
fel fe lé a tó fe ne ké rôl. Eh hez ha son ló an, ha az ideg rend-
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melybenmélységescsenduralkodik.Ebbenacsendbenkétnagyon
közelizeneihangotisképesekvagyunkmegkülönböztetni.Ha
azonbanazablakunkalattelkezdiklégkalapáccsaltörniazútburko-
latot,valószínû,hogyaháttérzajmiattmárnemleszünkerre
képesek.Agyunknaknemleszelegendôinformációja,melynek
alapjánmeghozhatnádöntését,sezértahangokegyformánakhallat-
szanak.Mindeneseményalkalmávalhasonlófolyamatjátszódikle
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voltaattólfügg,hogymennyiretudjukakétjelközöttiárnyalatbeli
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Azt,hogyaTMazérzékelésáltalánosjavulásáthozzalétre,a
sok-sokTM-gyakorlóbeszámolójánkívülszámospszichológiai
kutatásisigazolja.Eztajelentôsérzékelés-élesedéstGrahamés
Pirot,valamintBrownéstanítványaifedeztékfel.ShawésKolb
pedigészrevette,hogyaTM-gyakorlókjobbszem-éskézreflexekkel
rendelkeznek,amitkülönbözõ,összetettkoordinációtkövetelô
feladatokkalbizonyítottak.

Lényegébenmindaz,amitcselekedeteinkhatékonyságáról
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szert el hagy ják a stresszek, azon nal le csök ken a men tá lis 
morajlás,ésagondolatokmindfinomabbállapotukban
lesznek ér zé kel he tôek, nem csak a me di tá ció ideje alatt, 
ha nem a min den na pi élet tevékenységei során is. Egy re 
tu da to sab bak ká vál unk arról, hogy mit tesz az elménk. 
Ma ha ris hi ezt a je len sé get „a tu da tos men tá lis ka pa ci tás 
tá gu lá sá nak” ne ve zi. A tu da tos el me tá gu lá sa nem az elme 
nö ve ke dé sét je len ti, az elme nem vá lik na gyob bá. Annyi 
történikcsupán,hogyelkezdjükérzékelniafinomabb
gon dol ko dá si szin te ket. Ez te szi le he tô vé – a me di tá lók 
be szá mo ló i ból már is mert – egy re tisz tább, vi lá go sabb és 
ha té ko nyabb gon dol ko dást.

Létezésükfinomabbszintjeinagondolatoksokkalerô
tel je sebbek, mint a dur vább szin te ken. Az erõteljesebben 
nem az erô sebb – és így durvább – men tá lis ak ti vi tást kell 
érteni,hiszenezafinomabbszintekennemisjöhetnelétre,
ha nem azt, hogy a gon do lat ezeken a szin te ken na gyobb 
po ten ci á lis ener gi á val ren del ke zik, ezért sok kal ha té ko-
nyabb. Ezt a hely ze tet az au tó ban va ló rá di ó hall ga tás hoz 
ha son lít hat nánk. Mi köz ben a szá gul dó au tó ban ülünk, a 
mo tor za ja és a szél süví té se mi att fel kell erô sí tenünk a 
han got. An nak el le né re, hogy a rá dió teljes hang erô vel 
szól, a zenét csak fel szí nesen hall juk, a rész le tek el tor-
zul nak és elmosódnak. Ha csök kentjük a se bes sé get, a 
hang erôt is lej jebb ve hetjük, sõt, a zenét is csak ek kor 
kezdjük mély sé gé ben meg hal la ni. Gon dol ko dá sunk kal is 
hasonlóahelyzet.Haaktivitásunklecsökken,afinomabb
gon do la tok is ki fe je zés re jut nak. Ez zel gon dol ko dá sunk 
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gaz da go dik, s ami kor a gondolkodás cse lek vés be vált át, 
az is jóval hatékonyabb lesz.

A hát tér mo raj lá sá nak csök ke né se nagy hatással van az 
ér zé ke lés re és a cse lek vés re. Az agy ra úgy is te kint hetünk, 
mint egy dön té se ket ho zó, rend kívül össze tett rend szer-
re. Egy ne u ron száz vagy akár ezer más idegsejt je leit is 
ér zé kel i egy szer re. Ezek közül né me lyek ér tel me sek, míg 
egy részük nek nincs külö nö sebb ér tel me. Ez az a bi zo-
nyos szük ség te len hát tér zaj. Az agy egyik fel a da ta, hogy 
a je le ket ki szûr je a za jok közül, annak érdekében, hogy a 
ké sôb bi ek fo lya mán dön te ni tud jon a meg fe le lô re ak ció 
fe lôl. Mi nél na gyobb a zaj, a fel a dat an nál ne he zebb. Egy 
pél da segítségével ezt még könnyeb ben meg ért hetjük. 
Kép zeljük el, hogy ülünk egy szo bá ban, mely ben mélysé-
ges csend ural ko dik. Eb ben a csend ben két na gyon kö ze li 
ze nei han got is ké pe sek va gyunk megkülön böz tet ni. Ha 
azonban az ab la kunk alatt el kez dik lég ka la páccsal tör ni 
az út bur ko la tot, va ló szí nû, hogy a háttérzaj mi att már 
nem leszünk erre ké pe sek. Agyunknak nem lesz ele gen dô 
in for má ci ó ja, melynek alap ján meg hoz hat ná dön té sét, s 
ezért a han gok egy for má nak hal lat sza nak. Min den ese-
mény al kal má val ha son ló fo lya mat ját szó dik le az agy ban. 
Ezért ér zé ke lésünk éles sé ge és cse le ke de te ink  meg fe le lô 
vol ta at tól függ, hogy mennyi re tud juk a két jel közötti 
ár nya lat be li különb sé ge ket ér zé kel ni, és hogy mek ko ra 
zaj van ma gá ban a rend szer ben.

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 érzékelés-
élesedést Graham és Pirot, valamint Brown és tanítványai 
fedezték fel. Shaw és Kolb pedig észrevette, hogy a TM-
gyakorlók jobb szem és kézreflexekkel rendelkeznek,
amit különbözõ, összetett koordinációt követelô felada-
tokkal bizonyítottak. 

Lényegében mindaz, amit cselekedeteink hatékonysá-
gáról 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 ér zé ke lés ja vu lá sá val a gon dol ko dás vi lá go sabbá, a 
cse lek vés pedig ha té ko nyabbá válik. Más szavakkal, nõ az 
in tel li gen cia. Ma ha ris hi rész le te sen kifejti ezt, és meg is 
ha tá roz za az in tel li gen cia fo gal mát. E meg ha tá ro zás sze rint 
az intelligencia az, ami irányt és ren det visz a vál to zá sok ba. 
Ez zel össz hang ban, ha va la ki re azt mond juk, hogy in tel-
li gen seb bé vált, azt mond tuk, hogy ren de zet teb bé vált a 
gon dol ko dá sa és a cse lek vé se. Azt az em bert ne vezzük 
in tel li gens nek, aki a tapasztalat során szer zett in for má ci-
ó kat ren de zet tebb for má ba ké pes ön te ni, és cse le ke de te it 
meg fe le lô en tud ja irá nyí ta ni, hogy azok mi nél ha té ko-
nyab bak és cél ra tö rôb bek le gye nek. Az in tel li gen cia 
ilyen ér tel me zé se össz hang ban van a je len leg el fo ga dott 
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meg ha tá ro zás sal, vagy is azzal, hogy az intelligencia a 
ta pasz ta la tok ál tal szer zett ta nu lá si ké pes sé get je len ti. 

E könyv terjedelmi korlátait messze túllépné, ha 
részletesen ismertetnénk mindazokat a ku ta tá sok at, ame-
lyek a TM rendkívüli ha tá sait ta nú sít ják.* Elégedjünk 
meg most annyival, hogy a TM gya kor lás észrevehetõ 
és bi zo nyí tott ha tá sa az in for má ci ók gyor sabb fel dol go-
zá sa, az élén kebb, tisz tább gon dol ko dás és az íté le tal ko-

AZ INTELLIGENCIA FEJLÔDÉSE – NÖVEKVÔ IQ

Personality and Individual Differences 1991. szept.

A Maharishi Nemzetközi Egyetem diákjai (MIU, Fairfield, 
Iowa, USA), akik több mint 2 éve gyakorolták Maharishi 
Transzcendentális Meditáció programját, az intelligencia 
jelentõs növekedését és gyorsabb döntési képességet 
mutattak egy másik  iowai egyetem diákjaihoz képest.

9. ábra

* Ezekrõl részletesen lásd: Denise Denniston: TM Könyv, avagy: 
hogyan élvezhetjük maradék(talanul) életünket, Dávid Kiadó, 
Szeged, 1996.
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*Ezekrõlrészletesenlásd:DeniseDenniston:TMKönyv,avagy:hogyanélvezhetjük
maradék(talanul)életünket,DávidKiadó,Szeged,1996.

AZ INTELLIGENCIA FEJLÔDÉSE – NÖVEKVÔ IQ

Personality and Individual Differences 1991. szept.

A Maharishi Nemzetközi Egyetem diákjai (MIU, Fairfield,

Iowa, USA), akik több mint 2 éve gyakorolják Maharishi

Transzcendentális Meditáció programját, az intelligencia

jelentõs növekedését és gyorsabb döntési képességet

mutattak egy másik  iowai egyetem diákjaihoz képest.

9. ábra

rendetfelszívni.Ezzeltartjafennszervezetemagasszintûrendezettsé-
gét.”

Maharishitanításáhozhûenaztismondhatnánk,hogyazéleta
természetintelligenciájánakakifejezôdése,éshogyaTMamentális
aktivitáscsökkentésévellehetôvétesziazemberszámára,hogy
intenzívebbenszívjamagábaarendet,vagyismagátazéletet.
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tó-kész ség ja vu lá sa. Ezek az ered mé nyek lé nye gé ben az 
in tel li gen cia nö ve ke dé sét tük rö zik, amit egye te mis tá kon 
vég zett fel mé ré sek 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).

Ma ha ris hi azt mondja, hogy a gon dol ko dás ban meg-
je le nô na gyobb ren de zett ség – ami a szink ro ni zá ló dott 
EEG je lek bôl is ki tû nik – a har mo ni ku sabb agymû kö dés  
eredménye. Ki e me li, hogy ez a ren de zettség egyedül 
a mély és min dent át ha tó pi he nés bôl származik. A 
„pihenésen keresztül az in tel li gen ci á hoz” elv meg fe lel 
a fizikábanmár régóta ismert  harmadik termodina
mi kai fô té tel nek, amely ki mond ja, hogy az ent ró pia (a 
ren de zet len ség) csök ken a hô mér sék let csök ke né sé vel, 
és hogy az ent ró pia nul la mér té kû ál la po ta lé nye gé ben a 
tö ké le tes rend ál la po ta len ne. Ez az ab szo lút nul la fokos 
hô mér sék let nek fel el ne meg. Ez az ab szo lút nyu ga lom 
állapota, melyben nincs sem mi lyen rez gés vagy ak ti vi-
tás. Az ab szo lút nul la fok je len le gi is me re te ink sze rint 
elér he tet len, de nagy mértékben meg kö ze lít he tô, és 
ek kor már min den a nul la ent ró pi át tük rö zi. Az ab szo-
lút nul la fok kör nyé kén min den ak ti vi tás mi ni má lis ra 
csökken,safizikairendszerekbenegyrenagyobbhul
lámkoherenciaésszinkronizálódásfigyelhetõmeg,ami
pedig a szu per fo lyé kony ság ban és a szup ra ve ze tés ben 
nyilvá nul meg. 
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A TM gya kor lók ban lét re jö vô egyedülál ló an mély pi-
he nés az agy hul lá mok szink ro ni zá ló dá sát váltja ki, s ez a 
jelenség fel tû nô en ha son lít az abszolút nulla fok közelében 
létrejövõ szuperfolyékonysághoz és szupravezetéshez. 
Ha a men tá lis és az idegrendszeri aktivitást egyfajta 
„men tá lis hô mér sék let nek” tekintjük, akkor, ahogy a 
TM tech ni ka segítségével mód sze re sen csök kentjük az 
aktivitást, az elmében számos olyan jelenségre figyel
hetünk fel, me lyek rendkívüli módon em lé kez tet nek a 
ter mo di na mi ka har ma dik fô té te le ál tal körül ha tá rol ha tó 
jelenségre,melyetafizikábanmárrégótaismernek.Ez
a kvan tum me cha ni kai ana ló gia rá mu tat ar ra, hogy az 
agy ban és a gon dol ko dás ban megjelenõ ren de zett ség az 
az ala pál la pot, me lyet mint le he tô sé get szüle tésünk tôl 
fog va ma gunk ban hor do zunk. A TM ezt a ren dezettséget 
azál tal va ló sít ja meg, hogy lehetõvé teszi az el me szá má-
ra, hogy alap ter mé sze te sze rint vi sel ked jen, mint ahogy 
a természteben is erre törekszik minden.

Az élet ter mé sze tes törekvése a na gyobb, a több fe lé 
valóhaladás.ErwinSchrödinger,ahíresfizikusismerte
ezt fel elô ször. „Az élet – ír ja – ne ga tív ent ró pi á val táp-
lál ko zik. Ha a szer ve zet összent ró pi á ja meg nô, ak kor 
az mo le ku lá ris ren de zet len ség be megy át, ami a ha lál 
jellemzõje. Az élô szer ve zet pon to san ad dig ma rad élô, 
amíg ké pes a kör nye zet bôl a ren det fel szív ni. Ez zel tart ja 
fenn szer ve ze te ma gas szin tû ren de zett sé gét.”

Ma ha ris hi ta ní tá sá hoz hû en azt is mond hat nánk, hogy 
az élet a ter mé szet in tel li gen ci á já nak a ki fe je zô dé se, és 
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hogy a TM a men tá lis ak ti vi tás csök ke nté sé vel le he tô vé 
te szi az em ber szá má ra, hogy in ten zí veb ben szív ja ma-
gá ba a ren det, vagy is ma gát az éle tet.

AZ AL KO TÓKÉ PES SÉG

Al ko tá son ál ta lá ban va la mi egé szen új , eddig még 
ismeretlen dolog lét re ho zá sát, szin té zi sét vagy fel tá rá sát 
értjük. Az al ma le e sé sé t New ton össze kapcsolta a Hold 
mozgásánakmegfigyelésével,ésmegalkottagravitációs
el mé le tét. A rendkívüli al ko tó ké pes ség gel – kreativitás-
sal – meg ál dott em be rek több sé ge, tu dó sok és mû vé szek 
egya ránt ész re vet ték, hogy az al ko tó gon do la tok a nyu-
godt és ellazult el mé bôl fa kad nak. Ha son ló ál la pot ban 
„látta meg” Ke ku lé a ben zol gyû rû mo le ku lá it ál mában. 

Maharishielmemodelljeszerintazalvóállapotfino
mabb tu dat szint, és a fel szí ni, dur vább szin tek hez ké pest 
kevésbékiforrottéshatározottszerkezetû.Afinomabb
szin te ken a ha tá rok el tûn nek, és ezért na gyobb a va ló szí-
nû sé ge, hogy a gon do la tok össze fo nó dnak. Mi vel az ezen 
a szin ten átélt él mé nye ket konk rét for má ba kell ön te ni, 
azo kat ne vez hetjük al ko tó ké pes ség gel meg ál dot tak nak, 
akik a gon do la ta i kat e mély szin tek rôl, az ál mo do zá sok 
síkjáról könnye dén az éber tu dat szint jé re tud ják emel ni.

ATMafigyelmetennélazálmodozószintnélmélyebb
szint re vi szi, ezért a gya kor lat olyan táv la to kat nyit meg 
szá munk ra, ame lyek min den el kép ze lés ha tá rát, va la-
mennyi fel szí ne sebb szint le he tô sé ge it túl szár nyal ják. 
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A TM-gya kor lók ta pasz tal ták, hogy a me di tá ció után 
gyakran olyan problémákat oldanak meg könnyedén, 
ame lyek kel egyébként már ré gó ta küsz köd tek. Fontos 
azonban, hogy a me di tá ció közben nem igye kezünk 
meg ol da ni a prob lé má kat, mert ez a fel szí nen tar ta ná az 
el mén ket. Az összefüg gé sek fel is me ré se spon tá n és egé-
szen könnye dén tör té nik.

Az el me tu da tos ka pa ci tá sá nak meg nö ve lé sé vel a 
TM le he tô vé te szi az el me szá má ra, hogy a mé lyebb, 
fi no mabb szin te ken ma rad jon, mi köz ben éber sé gét 
is megõrzi. Így az al ko tó gon do la tok az élet ál ta lá nos 
jel lem zô jé vé vál nak, az el me tisz ta sá gát még a kör-
nye zet ben le ját szó dó stresszes ese mé nyek sem fog ják 
el ho má lyo sí ta ni.

Az al ko tás fo lya ma tát az agy fél te kék kö zöt ti kap cso lat 
tekintetében ismegközelíthetjük.Amegfigyelésekazt
mu tat ják, hogy az al ko tó gon do lat a jobb agy fél te ké hez 
kap cso ló dik. A kre a tív em ber ter mé sze te sen mind a két 
agy fél te ké jét hasz nál ja, hiszen az in tu i tív fel is me rés nem 
túl so kat ér, ha nem va gyunk ké pe sek for má ba vagy sza-
vak ba ön te ni. Az az em ber ne vez he tô tehát kre a tív nak, 
aki az összefüg gé se ket spon tá n módon fel is me ri, majd ezt 
a meg ér zé sét sza vak ba, cse le ke de tek be, for mák ba tud ja 
ön te ni. Az agyféltekék egy ide jû ak ti vi tása nagymértékben 
erô sö dik a TM gya kor lók nál, ami agy hul lá ma ik szink ro-
nizálódásábólisleolvasható.Amegfigyelésekaztmutat
ják, hogy ez a ren de zettség a me di tá ció után is tar tó san 
fenn ma rad. A TM tehát a kreativitás ál ta lá nos nö ve ke-
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dését ered mé nyezi, amit ismételten számos tudományos 
kísérlet  támaszt alá.

Hallha tunk né ha olyan el mé le te ket is, hogy a stressz 
csök ke né se al ko tó ké pes ségünk gyengülé sé hez ve zet. 
Egye sek azt ál lít ják, hogy a leg na gyobb mû vé szi al ko tá sok 
feszült ség ben, erôs stressz ha tás alatt ke let kez tek, s ezért 
a stressz va ló já ban se gí ti a kre a ti vi tás ki bon ta ko zá sá t, és 
ha tel je sen meg sza ba dul nánk a stresszek tôl, ak kor nem 
érez nénk szük sé gét, hogy kre a tí van fe jezzük ki ma gun kat. 
Er re a gon do lat me net re vá la szol va Ma ha ris hi elis me ri, 
hogy a mû vészt ösz tö nöz ni kell az al ko tás ra, mert min den 
lé te zô ak ti vi tás hoz szük ség van bi zo nyos ser ken tés re, de a 
haj tó e rô nek nem kell fel tét lenül stressz t és feszültségeket 
okoznia. Épp el len ke zô leg: mi nél inkább el tá vo lít juk a 
stressze ket, al ko tó ké pes ségünk an nál sza ba dab ban jut 
ki fe je zés re.

Mint azt a korábbi fejezetekben említettük, Ma ha ris hi 
különb sé get tesz a stresszek, a kör nye zet nyo má sa és az 
ennekhatására létrejövôfiziológiai sérülések között.A
mû vész nek va ló ban szük sé ge le het a stressz re, a kör nye-
ze ti nyo más ra, de nem a testi el vál to zá sok ra. Ha a mû vész 
ideg rend sze re nem elég gé erôs, ak kor az al ko tó mun ka 
kö ve tel mé nye, nyo má sa káros hatással lehet szervezeté-
nek mûködésére. Ma ha ris hi  hang sú lyoz za, hogy noha 
ezek a fiziológiai stresszek a legtöbbmûvész számára
mun ká juk el kerül he tet len kö vet kez mé nyei, még sem 
szük ség sze rû ek, és nem is fel té te lei a kre a ti vi tás nak. A 
kreativitásafigyeleméberségétõl,azelmenyitottságától

transzcendentalis-meditacio.hu



122

és at tól a ké pes ség tôl függ, hogy a bel sô disz har mó ni át 
mennyi re tud juk egy épí tô jel le gû szin té zis sel feloldani. 
Afiziológiaistresszeltávolításávalafelsoroltképességek
mind egyi ke nö ve ke dik.

ÖN TÖZD A GYÖ KE RET!

„A prob lé mák több sé ge a stressz kö vet kez mé nye  
– mond ja Ma ha ris hi –, és ha el tá vo lít juk a stressze ket, 
ak kor min den prob lé ma okát meg szün tettük.” Ez ter-
mé sze te sen nem azt je len ti, hogy a TM egy pil la nat 
alatt min dent meg old. A gon dok egy ré sze na gyon va lós 
tes ti ne héz sé gek bôl adó dik, és csak a test szint jén tör té-
nô vál toz ta tás old hat ja meg õket. Ám Ma ha ris hi azt is 
hang sú lyoz za, hogy csu pán a fel szí ni, tüne ti prob lé má val 
va ló fog lal ko zás az okok ke ze lé se nélkül so ha sem hoz hat 
tel jes si kert.

A me di tá ció fo lya ma tát Ma ha ris hi a ker tész mun-
ká já hoz ha son lít ja, aki épp egy be teg fát ápol. Ha a fa 
le  ve lei el kez de nek szá rad ni, fonnyad ni, és meg vál toz tat-
ják a színüket is, és a ker tész csu pán a fel szí ni tüne te ket 
pró bál ná meg szün tet ni, ak kor biz tos, hogy sem mit sem 
ér ne el. Min den szak ér tô ker tész a gyö kér he lyes táp lá lá sát 
biz to sí ta ná, és áten ged né a ter mé szet nek, hogy egyedülál ló 
ha té kony sá gá val gon dos kod jon a fa fel épülésérôl.

Úgy gon do lom, több ségünk el is me ri azt, hogy ideje 
nagy ré szé ben a prob lé ma le ve le i vel tö rôdik an nak 
gyö ke re he lyett. Ma gunk körül szám ta lan prob lé mát 
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lá tunk: ezek közül sok le het sze mé lyes, né hány tár sa-
dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi ere de tû, más gon dok pedig 
az ok ta tás ból vagy a kör nye zet vé de lem bôl fa kad nak. 
Ennyi prob lé má val szem besül ve a leg több ember tüne ti 
ke ze lé sek be kezd a ki vál tó ok meg szün te té se he lyett. 
Sok kal hatékonyabb len ne, ha a prob lé mák gyö ke rét 
tárnák fel, amit a leg több eset ben sze mé lyes stressze ik 
ké pez nek. 

Ma ha ris hi ezt egy mon dat ban így fog lal ja össze: „Ön-
tözd a gyö ke ret, hogy a gyümöl csöt él vez hesd!” Ma ha ris hi 
kiemeli, hogy a me di tá ció vég sô cél ja nem a gon do la tok 
finomabbszintjeinekamegélése,nemisamélypihenés
ál la po ta, még csak nem is a stressz eltávolítása vagy az 
al ko tó in tel li gen cia nö ve ke dé se, ha nem az élet  örö me, 
a lé te zés él ve ze te a bol dog ság ha tár ta lan hul lá ma i ban, 
mely a gyö kér ön tö zé sé nek ter mé sze tes kö vet kez mé nye. 
A me di tá ci ó ba be fek te tett idô mint sze mé lyes be tel je se-
dés térül meg.

transzcendentalis-meditacio.hu



124

MÁ SO DIK RÉSZ

Az el sô rész ben szóltunk a TM ere de térõl, Ma ha ris hi 
moz gal má nak a ter je dé sérõl. Láttuk, hogy a TM ho gyan 
teszilehetôvéagondolatokfinomabbszintjeinekameg
ta pasz ta lá sát, és megtudtuk, mi ért szük sé ges, hogy ez 
min den fé le kon cent rá ció és irá nyí tás nélkül tör tén jék. 
Megvizsgáltuk a TM elônyös ha tá sa it: az el me ha té ko-
nyabb mû kö dé sét és a test egész sé ge seb bé vá lá sát. E ha-
tá sok tit ka az, hogy a mély pi he nés alatt a leg mé lyeb ben 
lé vô stresszek is el tá voz nak. 

Eb ben a rész ben a ma ga sabb tu da tál la po tok kal fog-
lal ko zunk.  Arról lesz szó, hogy a test és az idegrendszer 
mûködésének vál to zásai milyen hatással vannak a kör-
nye zet ér zé ke lé sére és ér té ke lé sé re. Újabb szem pont ból 
vi lá gít juk meg a TM-et: mint a ma ga sabb tu da tál la po tok 
fe lé ve ze tô út meg tisz tí tá sának eszközét fogjuk vizsgálni. 
Ki térünk né hány, a múlt ban hasz ná lt mentális technikára, 
me lyek idô vel meg vál toz tak, és el vesz tet ték ere de ti ér-
téküket. Szó esik végül arról is, hogy Ma ha ris hi sze ret né 
biz to sí ta ni az általa közvetített tu dás fenn ma ra dá sát, ezért 
hoz ták lét re számos or szág ban a Ma ha ris hi Nem zet kö zi 
Egye te me ket.
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8. A NE GYE DIK TU DA TÁL LA POT: 

 A TRANSZ CEN DEN TÁ LIS TU DAT

A TM gya kor lá sa közben so ha sem kerülünk ön kívüle ti 
állapotba,mégakkorsem,amikoralegfinomabbmentális
ak ti vi tá son is túllépünk. Ezt a leg ki sebb ak ti vi tá son is 
tú li, tel je sen egyedülál ló ál la po tot, melyben a men tá lis 
csend bel sô éber ség gel pá ro sul „pihenõ éberségnek” ne-
vezzük. Eb ben a rendkívül mély nyu ga lom ban megszûnik 
min den men tá lis te vé keny ség, el csen de se dik min den  
tu da ti ak ti vi tás: megáll a gon dol ko dá s. Az el me ki lép 
az ak ti vi tás terüle té rôl, és a men tá lis csend bi ro dal má ba 
érkezikmeg.Túllépjük,transzcendáljukmégalegfino
mabb gon dol ko dást is, ezért ezt az ál la po tot Transz cen-
den tá lis Tu dat nak vagy Tiszta Tudatnak hív juk. Noha a 
tu dat vib rá ci ó ja megszûnik, ma ga a tu dat természetesen 
to vább ra is lé te zik. A Transzcendentális Tudat nem egy 
tudattalan állapot, hanem a tudat megnyilvánulatlan ál-
lapota, ahol a tu dat, a ta pasz ta ló to vább ra is éber ma rad. 
A tudat önmagára, önmaga teljességére éber, ezért ezt az 
állapotot gyakran a tiszta Ön va ló ál la po tá nak is ne vez ik. 
A ké sôb bi ek ben lát ni fog juk azt is, hogy a Tiszta Tudat 
nem az ego és nem is az in di vi du a li tás  egy for má ja.

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 gon do la tok  terméke, az önmagamról 
tudott információk összessége, esetleg a tu dat  vagy az el me 
egy ré sze. Az ilyen ér te lem ben vett „self”-ek mindig a men-
tá lis ak ti vi tás ter mé kei, de ha min den men tá lis ak ti vi tás 
meg szû nik, ak kor ezek sem lé tez nek to vább. Ez zel el len-
tét ben a tiszta Önvaló –  a „nagybetûs” Self, az Upanisadok 
Átmanja – al kot ja az összes ta pasz ta lat alap ját, és még ak kor 
is lé te zik, amikor nincs szá má ra ta pasz tal ha tó ob jek tum. 

A NE GYE DIK TU DA TÁL LA POT

A Transz cen den tá lis Tu dat a tudat negyedik fõ álla-
pota. Teljesen más, mint a hétköznapjaink során is mert 
há rom tu da tál la pot :

1. a mély alvás ,
2. az ál mo dás ,
3. az ébrenléti tudatállapot. 
A tu da tál la po to kat szemléltethetjük egy 2x2-es táb lá zat 

se gít sé gé vel is. A víz szin tes ten gely en az em ber éber sé gi 
ál la po tát, a füg gô le ges en pe dig a tárgy ról va ló tu da tos sá got 
tün tettük fel. Lát hat juk, hogy a Transz cen den tá lis Tu dat 
pon to san be il lik a 4. hely re. Ez persze a tu da tál la po tok  
na gyon le egy sze rû sí tett fel osz tá sa, ami csak a fõbb tudat-
állapotokat mutatja, hiszen az ébrenléti tu da ton belül is 
van nak ár nya la tok, és ugyan ez a hely zet a mélyal vás sal 
és az ál mo dás sal is. Sõt, léteznek ha tár ese tek is az egyik 
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10. ábra

tu da tál la pot ból a má sik ba va ló át me net kor. Ez az áb ra 
még is ál ta lá nos ké pet ad a transz cen den tá lis és a másik 
há rom fõ tu da tál la pot ról. 

Még könnyeb ben meg érthetjük a tu da tál la po to kat a 
mo zi vá szon pél dá ján. Eb ben a ha son lat ban az em be ri 
agy a ve tí tô gép, amely a lel ki vá szon ra ve tí ti a ké pet. A 
ve tí tô tôl füg gô en más-más kép tû nik fel a vász non.

A vász nat külön bö zô ese tek ben külön bö zô kép pen lát-
juk. Ha a ve tí tôt egy szink ron ban mû kö dô fel ve vô gép pel 
kötjük össze, ak kor a kép er nyôn cso dá la tos vi lá gun kat, 
az éle tet je le ní tetjük meg. Ez az éber tu da tál la pot tal 
ha son lít ha tó össze: ilyen kor többé-kevés bé tu da tá ban 
va gyunk a kül vi lág nak.

Hafilmetvetítünk,akkorbármiisjelenikmegavász
non(rajzfilmvagyéppenabsztraktképek),nemsokköze
van a mo zi ter men kívüli élet hez. Ez az álom mal ha son-
lít ha tó össze. Eb ben az ál la pot ban a tu da tot a fan tá zia 
ural ja, és az ér zel mek ön tik el.

93

10. ábra

tapasztalunk–atapasztalattárgyamellettjelenvanatapasztalat
hordozója,azélményokais.Amikorazonbanatudatönmagáról
lesztudatos,akkorazobjektumésaszubjektumközöttikülönbség
megszûnik,ígykölcsönhatássemlétezikközöttüktovább,smeg-
szûnnekazáltalunkmegszokotttapasztalatokis.Ezértvanaz,
hogyaTisztaTudatmegtapasztalásakorkezdetbensokszorüres-
ségetélünkát.Demiveleztazürességetegybeteljesítôérzésis
követi,gyakranacsendesboldogságállapotakéntírjukleeztaz
élményt.Ezazaboldogság,amiaTMgyakorlásaközbenmagához
vonzzaafigyelmünket, éslehetõvéteszi,hogymindenerõfeszítés
nélkültapasztaljukmegaTisztaTudatállapotát.AzUpanisádok
–mintpéldáulaMándúkjaUpanisád–részletesentaglaljáka
negyediktudatállapotjellemzõit:

„Eznemszubjektívésnemisobjektívtapasztalat,mégcsaknem
isazezekközöttiterületélménye.Nemvalamilyennegatívállapot,
nemistudatos,denemistudattalan.Nemérzékszervekáltalszerzett
tudás,nemrelatívtudás,ésnemiskövetkeztetésekútjánmegszerzett
tudás.Anegyediktudatállapotazérzékszervekentúlvan:amegért-
hetôség,akifejezésekvilágántúllelhetõfel.EzaTisztaEgységes
Tudatállapot,melybenmegszûnikavilágisokféleségrôlvalótudatos-
ság.”
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Ha a ve tí tôt ki kap csol juk, ak kor vi szont sö tét lesz: ez a 
mélyal vás. Eb ben az ál la pot ban sem mi nek sem va gyunk 
a tu da tá ban.

A ne gye dik le he tô ség a Transz cen den tá lis Tu dat ál la po-
tá nak fe lel meg: ilyen kor a ve tí tô be van kap csol va, vi szont 
nincsbennefilm.Avászonmegvanvilágítva,denincsrajta
kép; ébe rek va gyunk, de nincs je len a ta pasz ta lat tár gya.

Az éb ren lé t vagy az ál om so rán a vász nat ál ta lá ban 
nem lát juk, csak a rávetített ké pe ket ér zé keljük. Ám 
ha a vász nat nem is lát juk, azért az még lé te zik. Még a 
sö tét ség pil la na ta i ban is je len van. Az el me mo zi vász na 
az Önvaló, mely so ha sem szû nik meg lé tez ni – hiszen 
nélküle egyet len ta pasz ta lat sem len ne le het sé ges – csak 
eltakarják a rávetülô men tá lis ké pek .

A TM gya kor lá sa köz ben a men tá lis ak ti vi tás a tö-
kéletes nyu ga lo mig csök ken, csak ek kor je le nik meg 
a vál to zat lan „mozivászon”, a Tisz ta Tu dat: tudatunk 
tel je sen éber, tökéletesen csen des, nyu godt és vég te lenül 
be tel je sí tô ál la pota.

A VÉG TE LEN SÉG ÉS AZ ÜRES SÉG

A Tiszta Tudat megtapasztalásakor a ta pasz ta lat tárgya, 
objektuma és a ta pasz ta ló, a szub jek tum eggyé válik. Az 
Önvaló ön ma ga tu da tá ra éb red. Min den na pi életünk ben – 
bármit is tapasztalunk – a ta pasz ta lat tár gya mel lett jelen 
van a ta pasz ta lat hor do zó ja, az él mény oka is. Ami kor 
azon ban a tu dat ön ma gá ról lesz tu da tos , ak kor az ob jek-
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tum és a szub jek tum kö zöt ti különb ség meg szû nik, így 
köl csön ha tás sem lé te zik kö zöttük to vább, s meg szûn-
nek az ál ta lunk meg szo kott ta pasz ta la tok is. Ezért van 
az, hogy a Tiszta Tudat megtapasztalásakor kez det ben 
sok szor üres sé get élünk át. De mi vel ezt az üres sé get egy 
be tel je sí tô ér zés is kö ve ti, gyak ran a csen des bol dog ság 
ál la po taként írjuk le ezt az élményt. Ez az a bol dog ság, ami 
aTMgyakorlásaközbenmagáhozvonzzaafigyelmün
ket, és lehetõvé teszi, hogy minden erõfeszítés nélkül 
tapasztaljuk meg a Tiszta Tudat állapotát. Az Upa nisa-
dok – mint például a Mándúkja Upa nisad – rész le te sen 
taglalják a negyedik tudatállapot jellemzõit:

„Ez nem szub jek tív és nem is ob jek tív ta pasz ta lat, még csak 
nem is az ezek kö zöt ti terület él mé nye. Nem va la mi lyen ne ga tív 
ál la pot, nem is tu da tos, de nem is tu dat ta lan. Nem ér zék szer vek 
ál tal szer zett tu dás, nem re la tív tu dás, és nem is kö vet kez te té sek 
út ján meg szer zett tu dás. A ne gye dik tu da tál la pot az ér zék szer-
ve ken túl van: a meg ért he tô ség, a ki fe je zé sek vi lá gán túl lelhetõ 
fel. Ez a Tisz ta Egy sé ges Tu da tál la pot, mely ben meg szûnik a 
vi lá gi sok fé le ség rôl va ló tu da tos ság.”

A nyugati bölcselõk közül – többek között – a III. 
századbanéltfilozófus,Plótinosz írt anegyedik tuda
tál la po tról:

„Eb ben az ál la pot ban nem teszünk külön bséget a dol gok 
kö zött. A ket tôs ség csak az elkülönült ség ben lé te zik. Ezért van 
az, hogy a ví zi ót nem le het körülír ni. Az em ber, aki ta pasz-
tal ta az egy sé get a Leghatalmasabbal, az nem be szél het ró la 
úgy, mint ha külön vol ná nak... A meg fi gye lô és a meg fi gyelt 
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egy volt... a külön bö zô sé gek egy sé gé vé vált, ame lyet ma gában 
és min de nban meg fi gyelt... Az ér te lem ké szen lét ben vár, még 
az ér te lem is meg kö töt té vált... a tö ké le tes csend ben min den 
le nyug szik... Lét re jött az én meg nyug vá sa, és vissza nyer te 
ere de ti tisz ta sá gát.”

A huszadik századi hindu bölcs, Krish na mur ti pedig 
így ír: „Az élet hez egyfajta transz cen den tá lis spon ta ne i tás is 
tar to zik. Az el me al ko tó ké pes sé ge ak kor nyil vá nul meg, ha 
az el me az éber passzi vi tás ál la po tá ban van. Az éb ren lé ti ál-
la pot ban ál ta lá ban a meg fi gye lô és a meg fi gyelt lé te zik, te hát 
lé te zik a ket tôs ség, ahol vi szont ket tôs ség van, ott je len van az 
összeüt kö zés is. A Transz cen den tá lis Tu da tál la pot ban a ta-
pasz ta ló és a ta pasz ta lat ob jek tu ma eggyé vá lik. Nincs töb bé 
ket tôs ség, csak a ha tár ta lan bol dog ság ma rad. A gon dol ko dó 
és a gon do lat eggyé vált.”

En nek az ál la pot nak a le í rá sát min den je len tôs 
val lá sos írás ban meg ta lál juk. A buddhizmusban ez a 
nir vá na (ellobbanás), a hinduizmusban a sza mád hi 
(összeszedettség) ál la po ta, a zenben ming (ön meg va-
ló sí tás), a taoista tra dí ci ó ban co-vang (gon do lat nélkül 
ülés). A szufizmusban a fanának (meghalásnak), a
judaizmusban pedig én-szófnak (vég te len ség nek) ne-
ve zik. A kö zép ko ri misz ti ku sok úgy ír tak róla mint az 
egyén alap járól, a ko rai kereszténység re me téi pe dig 
mint qu i esrôl (bé ké rôl) be szél tek róla.

Ezek az él mé nyek nem csak a val lá sok nagy alakjainak 
vagy a misz ti kusoknak az írá sa i ban lel he tôk fel. Számos 
nagy köl tô akadt például, akik talán a leg szebb le í rá sát 
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ad ták en nek az ál la pot nak. Words worth mint az el me és 
a lé lek bol dog, nyu godt ál la po tá ról, a bölcs passzi vi tás 
ál la po tá ról be szél ró la, és vi lá go san leír ja a Transz cen-
den tá lis Tu da tál la po tot: „...bol dog, össze sze dett ál la pot, 
mely ben a sze re tet gyen géd ösz tön zô-ere je jut ki fe je zés re. Ez 
egé szen ad dig tart, míg a test ke re té ben a lé leg zet áll, ad dig, 
míg em be ri vérünk egy pil la nat ra meg áll, egé szen ad dig, míg 
az élet fel nem éb resz ti az el mét.”

A köl tô Tenny son ver se alap ján ar ra kö vet kez tet-
hetünk, hogy õ is meg ta pasz tal ta a negyedik tudatállapo-
tot a Transz cen den tá lis Me di tá ci ó hoz ha son ló tech ni ka 
se gít sé gé vel.

„Gyakran tet tem ezt: egyedül ül tem, és ön ma gam ban ke
ring tem az en gem szim bo li zá ló szó val, az én ha lá los paj zsa 
meg e resz tett, és át vál to zott szín te len né. Ez olyan, mint a fel hô, 
ami kor az ég be ol vad be le.”

NYU GA LOM – A MEG ÉR TÉS HA TÁRA IN TÚL

A legtöbb ember szá má ra a tu dat el vá laszt ha tat lan a 
tu dat tárgyától. Még a tárgy nélküli tu dat fo gal ma is el-
lent mon dá sos nak tû nik szá muk ra. A men tá lis ak ti vi tás 
meg szû né sé vel, vélik sokan, a tu dat is meg szû nik, vagy is 
va la mi lyen ha son ló ál la pot lép fel, mint a mély al vás vagy 
a kó ma. A vi lág nagy böl csei azonban ta nu sít ják, hogy 
a Transz cen den tá lis Tu dat ál la po tát nagyfokú éber ség 
és élénk ség jel le mzi. Azt tanítják, hogy ez az éberség az 
iga zi éberség, és a min den na pok ébrenléte csak hal vány 
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ár nya la ta az igazi va ló ság nak: „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. 

Ho gyan „képzelhetnénk” hát el ezt az ál la po tot, 
amely ben nincs sem mi, ami rôl tu da to sak le het nénk, és 
amelyben még is tu da to sak va gyunk? 

Ezt va ló szí nû leg nem tud juk el kép zel ni. Ha va la mi új 
je len sé get pró bá lunk meg ér te ni, ak kor ter mé sze te s, hogy 
össze kötjük az zal, amit már is merünk és értünk. Ám 
eb ben az eset ben hiába próbálnánk így tenni, hiszen a 
Tiszta Tudat túl van minden ed di gi ta pasz ta la tunk ha tá-
rán. A Transz cen den tá lis Tu da tot ugyan o lyan le he tet len 
el kép zel ni, mint ahogy a va kon szüle tett em ber képtelen 
elképzelni a szí ne ket. Bár milyen tökéletesen is írjuk le a 
színeket, vi zu á lis ta pasz ta la ta in kat ô csak a sa ját ta pasz-
ta la tai ke re te in belül fog ja ér te ni, a hal lás, az íz le lés, a 
ta pin tás és a szag lás út ján. Csak ak kor lesz ké pes teljesen 
megérteni a ma gya rá za ta in kat,  ha biz to sít juk szá má ra 
a lá tás él mé nyét. Csak ek kor tud ja meg iga zán, hogy 
mi az a fény. Mi is ha son ló an, ta pasz ta la ta ink ke re te in 
belül pró bálhat juk csak el kép zel ni a Transz cen den tá lis 
Tu da tot. Ám ez a gon do la to kon tú li ál la pot szó szerint túl 
van minden men tá lis ak ti vi tá son, ezért a gon dol ko dás ke re te in 
belül el kép zel he tet len! 

Hall ha tunk né ha olyan el mé le teket, melyek sze rint a 
me di tá ció vég sô cél ja az összes gon do lat el tá vo lí tá sa, és 
en nek ér de ké ben az embernek fo ko za to san a sem mi re 
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gon do lás ál la po tá ba kell kerül nie. A sem mi rôl va ló gon-
dol ko dás azonban még min dig va la mi féle gon dol ko dás, 
ezért az ilyen ál la pot nem a Transz cen den tá lis Tu dat. 
Gon dol kod ha tunk er rôl az ál la pot ról, és va la mi lyen 
for má ban el is kép zel hetjük ezt az ál la po tot, de puszta 
gon dol ko dás sal nem ta pasz tal hat juk meg a gon do lat nélküli 
ál la po tot, a Tisz ta Tu da tot.

A Transz cen den tá lis Tu da t ál la pot ában nem gondol-
kodunk sem mi rôl, még ma gá ról az ál la pot ról sem. Ha 
me di tá ci ónk fo lya mán bár mi kor azt fel té te lezzük, hogy 
most a Transz cen den tá lis Tu dat ban va gyunk, ak kor biz-
tos, hogy nem va gyunk ott, hiszen ez az ál la pot túl van 
a gon do la to kon, túl van minden ak ti vi tá son, túl van a 
fel fo gá s ha tá rán, túl van az in tel lek tu á lis meg ér tés vagy 
az érzelmi átélés terüle tén. Szent Iván, a spa nyol misz ti-
kus így ír  a Tiszta Tudat e sa já tos sá gáról, pon to sab ban 
e sa já tos ság -nélküli sé gérõl:

„Ezt a misz ti kus tu dást nem ké pek ben, nem ért he tô je lek ben, 
sem pedig az ed di g meg szo kott for má kban éljük meg. Mi vel 
eb ben a fel is me rés ben nem hasz nál juk az ér zék szer ve in ket, 
sem a képzeletünk erejét, ezért ennek az ér zé ke lé se nem le het 
sem abszt rakt, sem konk rét él mény. Miután átéljük, nem tud-
juk körülír ni, és sem mi vel sem tud juk össze ha son lí ta ni, noha 
ez a tit kos és édes böl cses ség egye ne sen a lelkünk leg rej tet tebb 
ré szé bôl su gár zik.”

Mi vel a Transz cen den tá lis Tu da tot nem jel le mez-
hetjük a gon dol ko dás kategóriáival, ezért az összes 
pró bál ko zás, amellyel meg kí sé reljük körülír ni ezt az 
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ál la po tot, el lent mon dá sos. Ha azt ál lít juk ró la, hogy tu-
laj don ság és jel lem zô nélküli, ak kor már meg ha tá ro zott 
tu laj don sá got és jel le get ad tunk ne ki: a tu laj don sá ga, 
a jel lem zô je az, hogy tu laj don ság és jel lem zô nélküli. 
Le het, hogy hall gat nunk kel le ne ró la, mint aho gyan 
azt Budd ha tet te. Ha el len ke zô irány ba in du lunk el, 
és azt ál lít juk, hogy „A tulaj don sá gú...” ak kor mind járt 
pon to sí ta nunk is kell, hogy „nem A tulaj don sá gú...” is. 
De ha azt ál lít juk, hogy nem A tu laj don sá gú, ak kor rá 
va gyunk kény szerül ve, hogy ki je lentsük: nem nem A 
tu laj don sá gú. Di onü sziosz a „Misz ti kus te o ló gia” cí mû 
köny vé ben ír ja: 

„Nem tudjuk használni, nem tudjuk megerõsíteni, és nem 
tudjuk ta gad ni sem a jel lem zô it.”

Anthony De Mello egyik kis története ugyanezt 
szemlélteti: 

„A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mon-
dásán, 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 Tisz ta Tu dat fo gal ma éppen fogalmaink korlá-

tozottsága miatt annyi ra el lent mon dá sos, hogy egyes 
filozófusokmégalétezésétiselvetették.Egyesekolyan
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messzi re men tek, hogy azt ál lí tot ták: eb ben az ál la pot ban 
az em ber haj la mos bu ta sá go kat be szél ni. Tény, hogy a 
Tiszta Tudat le í rá sa nem el lent mon dá soktól mentes, ám 
ez nem csökkenti ennek az ál la potnak az értékét. Csak 
nyelvünk, be szédünk kor lá to zott sá gát mu tat ja, hogy a 
tu da tot kizárólag a ra ci o ná lis ol da lá ról ta nul má nyoz zuk. 
Ezért nem meg le pô az, hogy az igaz sá got ke re sôk – mi vel 
ki zá ró lag a lo gi kus ér vek re és a be széd re tá masz kod tak – 
ne he zen tud ják meg ér te ni a ta pasz ta la to kat. Ha vi szont 
azt ál lít juk, hogy ez a tapasztalat nem is lé te zik, ak kor 
ahhoz a sze me fé nyét ve szí tett em ber hez leszünk ha son-
lóak, aki saját fogyatékosságából kifolyólag tagadja a fény 
lé te zé sét. A töb bi vak em ber szá má ra na gyon lo gi ku sak 
az ér vei, sôt di csé ret re mél tó ak, ám a látók szá má ra nem 
többek üres sza vaknál és alap ta lan ér veknél.

A TISZ TA ÖN VA LÓ

A Transz cen den tá lis Tu dat va ló já ban nem más, mint 
a tiszta Önvaló, legmélyebb és legvalóságosabb önma-
gunk, valódi „Self”-ünk, az Upanisadok sokat emlegetett 
Átmanja. Ebbõl persze nem következik fel tét lenül az, 
hogyaz„én”másmeghatározásaitévesek.Sokfilozófi
ai, pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai jel lem zô je van az egyé ni 
iden ti tás nak, de a tiszta Önvaló külön bö zik ezek tôl. 

A pszi cho ló gu sok na gyon sok min dent ér te nek az 
énrõl, a self-rõl vagy az egóról be szél ve: az ön ma gunk ról 
al ko tott ké pet, ame lyet esetleg má sok ra is rá e rõl tetünk; 

transzcendentalis-meditacio.hu



136

azt a ké pet, ame lyet sze ret nénk, hogy má sok gon dol ja nak 
ró lunk; egyé ni ségün ket; vagy elképzeléseink, észlelete-
ink és értékeink összességet. Ezek mind az individuum, 
az egyé n jel lem zôi; nem ezek al kot ják a tiszta Önvalót, 
amely jel lem zô nélküli. Ugyan ez a hely zet a „self” szo-
ci o ló gi ai fel fo gá sá val is. Egyes szo ci o ló gu sok azt tartják, 
hogy énünket a tár sa da lom és a kör nye zet ala kít ja ki és 
határozza meg. Ez igaz is individuális énünkre, amely 
azonban külön bö zik a tiszta Önvalótól, at tól, amely az 
összes ta pasz ta lat alap ja. A tiszta Önvaló a tár sa dal mi-
környezeti hatások által formált sze mé lyes énnek is az 
alap ját képezi.

Minden embernek van va la mi lyen ön ma gáról alko-
tott elképzelése. Az emberek ön ma guk ról be szél nek, ám 
köz ben a testüket, az el méjüket, sa ját os ta pasz ta la ta i kat 
vagy az egóju kat írják le. Mindezek csupán a ta pasz ta lat 
tárgyai. Az „én vagyok” gondolata nem azonos a tiszta 
Önvalóval, nem az az „én”, amelyik gon dol ko dik, s amely 
az összes ta pasz ta lat hordozója. A tiszta Önvalót a tu dat 
ragyogásaként kép zel hetjük el, amely saját fényét árasztja, 
és a kör nye zetünk ben lé vô tár gya kat is ezál ta l ér zé keljük. 
Ha a tiszta Önvalót ke ressük, az olyan, mint ha fák lyá val 
ke res nénk a fény for rá sát. Csak a vi lá gos ság hatására lát-
ha tó vá vál t tár gya kat fog juk ész reven ni. Ez volt az oka 
an nak, hogy az olyan bölcselõk is, mint például David 
Hu me, hiába vizsgálódtak, nem lelték meg az Ön va ló t. 

„Állandóan va la mi lyen külö nös per cep ci ó im van nak: a 
me leg és a hi deg vál ta ko zá sai, a fény és az ár nyék, a sze re tet 
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és a gyû lö let, a fáj da lom vál ta ko zá sai... de so ha nem tu dom 
raj ta kap ni  ma gam azon, hogy nem ér zé ke lek sem mit; nem 
va gyok ké pes az ér zé ke lés tár gyán kívül mást meg fi gyel ni.”

Té vedés azonban ar ra kö vet kez tet ni, hogy az Önvaló 
nem lé te zik. Már ma ga a tény, hogy tu da to sak va gyunk, 
azt mu tat ja, lé te zik va la ki, aki tu da tos. Az, hogy a fény 
vissza ve rô dik a tár gyak ról, nem csak a tárgyak, hanem 
a fényfor rá s lé te zé sé re is utal. A tiszta Önvaló fel is me-
ré se egyet len mó don tör tén het, úgy, hogy mód sze re sen 
csök kentjük az ér zék szer vi ta pasz ta la to kat. Pon to san ez 
tör té nik a Transzcenden tá lis Me di tá ci ó ban: egé szen ad-
dig csök kentjük a men tá lis ak ti vi tást, míg el nem érjük a 
Transz cen den tá lis Tu da tot. Ezt az ál la po tot nem úgy éljük 
át, hogy én ez va gyok vagy az va gyok, még csak úgy sem, 
hogy én va gyok. A tiszta Önvaló az in di vi du á lis tu dat 
ha tá ra in kívül esik, ép pen ezért eb ben az ál la pot ban az 
in di vi du a li tás nem lé te zik. Ha még is va la mi lyen iden-
ti tá sér zet je le nik meg, ak kor ez az egyetemesség ér ze te: 
az összes te rem tet t dologgal va ló egy ség megtapasztalása. 
Az egyik ént a má sik tól elválasztó ha tá rok eb ben az ál-
la pot ban elol vad nak, és az elhatárolás töb bé már nem 
le het sé ges. El kezdjük ta pasz tal ni azt, hogy „minden 
egy és ugyan az”, és azt, hogy a tiszta Önvaló nem más, 
mint az egye te mes Való, amely mindörökké a maga 
teljességében tün dö köl, és az ideg rend szer külön bö zô 
ál la po ta in át in di vi du á lis tu dat for mát ölt, és in di vi du-
á lis valóként je le nik meg.
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AZ AB SZO LÚT RÓL

A ke le ti és a nyu ga ti hagyományok legtöbb követõjéhez 
hasonlóan Ma ha ris hi is azt tanítja, hogy az el mé nek, és 
egy ben min den lé te zô do log nak az Abszolút al kot ja az 
alap ját. Ezt az ab szo lút me zôt Ma ha ris hi Tiszta Kreatív 
Intelligenciának ne ve zi. A har ma dik fe je zet ben lát hat-
tuk, hogy min den gon do lat ön ma gá ban hor doz za az 
al ko tó ké pes sé get (kre a ti vi tást) és az in tel li gen ci át, ezért 
a gon do la tok for rá sa nem más, mint a Tiszta Kreatív 
Intelligencia birodalma. Ma ha ris hi azt mond ja, hogy 
ez al kot ja min den lé te zô  alap ját. Egy tárgy – az is, ami 
a je len pil la nat ban ta pasz ta la tunk tár gyát ké pe zi – nem 
le het ál lan dó, ha nem örö kös vál to zás ra van ítél ve. A ré-
gi min dig szét hul lik, és he lyet te új for mák jön nek lét re. 
Ezt az örö kös ak ti vi tást, ezt a nem vé let len sze rû, hanem 
éppenséggel tökéletes rendben történõ vál to zást Ma ha-
ris hi te rem tô erô nek, kre a ti vi tás nak ne ve zi.

A test ben a ké mi ai vál to zá sok egy bi zo nyos ren det 
igye kez nek fenn tar ta ni. A tár gyak ma te ma ti ka i lag jól 
meg ha tá ro zott tör vény sze rû ségek ke re te in belül mo zog-
nak. A ta nu lást pedig olyan pró bál ko zás nak te kint hetjük, 
amely ál tal a ren det sze ret nénk meg ta lál ni az örö kös 
vál to zás kö ze pet te. Azt a ren det, mely az összes vál to zás 
alap já ban meg ta lál ha tó, Ma ha ris hi in tel li gen ci á nak ne ve-
zi. Ha a re la tív vi lág ban min den ön ma gá ban hor doz za 
a kre a ti vi tást és az in tel li gen ci át, ak kor az Ab szo lút, 

transzcendentalis-meditacio.hu



139

mely bôl mind ez ki a la kul, a Tiszta Kreatív Intelligencia 
terüle te. Ezért be szél Ma ha ris hi a lé te zés két arculatáról. 
Az Ab szo lút ról, vagy a Tiszta Kreatív Intelligencia nem 
meg nyil vá nult terüle té rôl, és an nak re la tív terüle té rôl, 
mely nek lé te zé se megnyilvánult és számunkra nyil ván-
va ló. E re la tív vi lág ról ta pasz ta lunk meg fo lya ma to san 
újabb és újabb rész le te ket.

Az Ab szo lút hoz nem tu dunk el jut ni sem az ér zék-
szer vek , sem a tu do mány segítségével, mert ezek az 
eseményeket,vagyisarelatívvilágváltozásaitfigyelik.
Az Ab szo lút vi szont vál to zat lan. Ezért lé te zé sét sem bi-
zo nyí ta ni, sem ta gad ni nem le het. A re la tív vi lág ta nul-
má nyo zá sá ra ki dol go zott el já rá sok itt nem hasz nál ha tók. 
Amit fel fe dez hetünk, amit meg ért hetünk, az már mind az 
Ab szo lút egy for má ja . Ha son ló a hely zet a fénnyel: so ha 
nem lát hat juk a tisz ta fényt. Ha bár mi kor fényt lá tunk, 
az már a fény egy meg ha tá ro zott for má ja. A fény nek azt 
a for má ját lát juk, ame lyet ép pen ma gá ra öl tött. A tisz ta 
fény szín te len, alak ta lan, lé nye gé ben hoz zá fér he tet len. 
Aztazelméletet,hogymindenáltalunkmegfigyeltjelenség
re la tív, és hogy nem lé te zik sem mi Ab szo lút, amit meg 
tud nánk mér ni vagy körül tud nánk ha tá rol ni, Eins te in a 
re la ti vi tás el mé le té ben ál lí tot ta fel. Eb ben az el mé let ben 
sem az idô, sem a tér nem Ab szo lút. Amit je len leg mint 
idôt és te ret ta pasz ta lunk, csak ak kor lesz egyen lô más 
va la ki idô- és té rér zé ke lé sé vel, ha én is, és ô is egyen lô 
se bes ség gel mozgunk. Nincs ab szo lút idô, sem ab szo lút 
tér, csak a téridô folytonossága van. Mi ezt re la tív idô ként 
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és tér ként ér zé keljük. Az is mert egyen let bôl (E=mc²) 
tudjuk, hogy az ener gi át és az anya got fel cse rél hetjük 
egy mással. Ha son ló a hely zet az idô és a tér ese té ben is: 
ezek sem ab szo lú tak. 

A Mindenség egységes alapját az anyag finomabb
szer ke ze te i nek ta nul má nyo zá sa segít meglelni. A min-
dennapi megfigyeléseken túllépve a mikroszkopikus
szin tek re érünk, majd a mo le ku lá ris szin tek re, majd 
to vább, az ato mi és a szu ba to mi részecskék szint jé re. 
Ahogyazanyagfinomabbszintjeifeléhaladunk,azzala
tendenciával találkozunk, hogy a külön bö zô sé gek egyre 
inkább eggyé lesznek. A kör nye zetünk ben ta lál ha tó 
vég te len nagy szá mú tárgy né hány mil lió külön fé le mo-
le ku la össze tett kom bi ná ci ó já ból épül fel. A mo le ku lá kat 
körülbelül százféle ato m al kot ja, az ato mo kat pe dig néhány 
tucat szu ba to mi ré szecs ke. Lát hat juk, hogy a külön bö zô 
dolgok mé lyé ben az egy sé g lakozik.

A szu ba to mi ré szecs kék ter mé sze tét vizsgálva, lassan 
a ré szecs ke fo gal ma is el tû nik. A ke mény, szi lárd tár gyak 
vég te len sok hul lám ra bon tód nak fel, me lyek az idôn és 
té ren át ki ter jed ve a Lét ten den ci á ját je le ní tik meg. Az 
elkülönült ré szecs ke min den je len té sét el vesz ti. Ezen a 
szintencsakamegfigyelôésamegfigyeltközöttiviszony
lé te zik, majd az „én” és a „világ” kö zöt ti különb ség is 
el hal vá nyo dik, és mi nél mélyebbre hatolunk az anya gi 
szer ke ze te kbe, an nál in kább az oszt ha tat lan egy sé get 
ta lál juk. 

Néhány bölcseleti felfogásban, fôleg az indiai filo
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zófiákban vannak olyan feltételezések, hogy az egész
körülöttünk lé vô vi lág nem va lós, ha nem il lu zó ri kus, 
mert csak az alap ma rad min dig ugyan az. A te rem tett 
vi lág egye tem ilyen ér tel me zé se va ló já ban té ves, mert 
itt nem vagy ilyen vagy olyan ál la potról van szó. Ha az 
Ab szo lút va lós, az nem fel tét lenül je len ti azt, hogy a re-
la tív nem va lós, és ez for dít va is igaz. Mind két vi lág: az 
Ab szo lút és a re la tív egya ránt va lós.

Ez a könyv bi zo nyos szin ten va ló ban könyv, egy má sik 
szin ten vi szont a fa szö ve te i nek hal ma za, egy har ma dik 
szintenpedigmolekulákösszessége,majdalegfinomabb
szin ten is túl ez a könyv nem más, mint a Tiszta Kreatív 
Intelligencia. Ezek az egy más tól külön bö zô né zô pon tok 
mind va ló sak, és nem zár ják ki egy mást, csupán a va ló ság  
külön bö zô né zô pont jai. Még ha az Ab szo lú tot nem is tud-
juk úgy – az ér zék szer vek  segítségével – meg ta pasz tal ni, 
mint ahogy bár mi mást meg tu dunk ta pasz tal ni, az ember 
még is fel is mer he ti az Abszolútot a Transzcendentális 
Tudatállapot megtapasz ta lá sá val. 

Ezt a TM-ben a tu dat ha tá ra i nak a ki tágításával érjük 
el. A tu dat egé szen ad dig tá gul, amíg meg nem ta pasz tal-
juk a tisz ta Létet. Azt a  Létet, amely túl van az összes ôt 
jellemezni próbáló, sok fé le for má jú ki fe je zé sen. A tiszta 
Önvaló, me lyet a me di tá ci ó ban ta pasz ta lunk, nem csak 
az el me alap ja, ha nem az uni ver zá lis Önvaló is, a vi lág-
egye tem ben min den lé te zô  alapja.

Ez az Upanisadok köz pon ti té má ja: „Ami bennünk van, 
az kívül is lé te zik; ami kívül van, az bennünk is lé te zik.”
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Az Evangéliumban ezt ta lál juk: „A Mennyek or szá ga 
ben ne tek lakozik.”

Plótinosz pedig így fogalmaz: „Min den élô lény ma gá ban 
hor doz za az egész te rem tett vi lág egye te met. Ezért min den min-
den hol meg ta lál ha tó. Min den ki min den, és min den min den-
ki. Az em ber ma meg szûnt min den len ni. Ám ha meg szû nik 
egyén nek len ni, is mét fel e mel ke dik, és is mét át hat ja az egész 
vi lág egye te met.” 
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9. AZ ÖTÖ DIK TU DA TÁL LA POT:  

A KOZ MI KUS TU DAT

A ne gye dik tu da tál la pot a TM gya kor lá sa köz ben 
megtapasztalt Transz cen den tá lis Tu dat. Ez a leg mé lyebb 
tu da tál la pot, ame lyet elér hetünk. A Transz cen den tá lis 
Tu dat rend sze res érin té sé vel még ma ga sabb tu da tál la-
po tok ki a la ku lá sát alapozzuk meg. Azért hasz ná ljuk a 
„ma ga sabb” jel zôt, hogy a mindennap tapasztalt tu da tál-
la po to kat: az ébrenléti ál la po tot, az álom és a mélyalvás 
ál la po tát elkülö nít sük a „rendkívüli” tu da tál la po tok tól. 
A to váb bi ak ban e három tu da tál la po tot egy sze rû vagy 
meg szo kott tu dat ál la pot nak nevezzük. A Transz cen-
den tá lis Tu dat vagy a Tisz ta Tu dat nem tar to zik sem az 
egy sze rû, sem a ma ga sabb tu da tál la po tok kö zé. Tel je sen 
külö nál ló ka te gó ri á t alkot.

A ma ga sabb tu da tál la po tok az ötö dik tu da tál la pot nál, a 
Kozmikus Tudatnál kez dôd nek. Az ötö dik tu da tál la pot-
ban az el me vál to zat lan alap já nak a ta pasz ta lá sa mel lett 
a vál to zó fel szí ni szin te ket is átéljük. Ez az el me tu da tos 
ka pa ci tá sá nak a tel jes ki fej lô dé sét jelenti. A gon dol ko dás 
eb ben az ál la pot ban a men tá lis ak ti vi tás min den szint jét 
átfogja, ezért ne ve zi Ma ha ri shi ezt a tu da tot Koz mi kus 
Tu dat nak.

A Kozmikus Tudatot a Transz cen den tá lis Tu dat  
és az egy sze rû tu da tál la po tok egyi ké nek egyi dejû je-
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len lé te al kot ja. Ez az ál la pot lé nye ge sen külön bö zik 
az ed di gi ek tôl. A Kozmikus Tudat jel lem zô je, hogy 
a Tisz ta Tu dat nem csak a mély me di tá ci ó ban je le-
nik meg, hanem a nap 24 órá já ban fenn ma rad, még a 
leg mé lyebb al vás ál la po tá ban sem vész el. Ám ez nem 
je len ti azt, hogy az el mé ben va la mi lyen plusz men tá-
lis ak ti vi tás je lent ke zik. Az ébrenlét, az ál mo dás és a 
mélyal vás tu da tál la po tai ugyan o lyan ter mé sze te sen 
foly ta tód nak to vább, a vál to zás csu pán az, hogy a há rom 
egy sze rû tu da tál la pot mel lett meg je lent a vál to zat lan, 
tiszta Önvaló is. Az ötö dik tu da tál la potban tehát még 
a legerõteljesebb aktivitás közepette sem veszítjük el 
az Önvalót. En nek az ér té két a kö vet ke zô fe je ze tek-
ben tár gyal juk, most elô ször vizsgáljuk meg azt, hogy 
hogyan fejlõdik ki ez az állapot. 

A KOZ MI KUS TU DAT KI FEJ LÔ DÉ SE

Ma ha ris hi hang sú lyoz za, hogy min den tu da tál la-
potváltozás egyfiziológiai állapotváltozásthoz létre a
testben. (Ez fordítva is igaz:hamélyrehatófiziológiai
vál to zást ho zunk lét re a test ben vagy ma gá ban az agy ban, 
ak kor ez tar tós tu da tál la pot-vál to zás hoz ve zet.) Ha a test-
ben nem ala kul ki vál to zás, ak kor a ta pasz talt el me be li 
vál to zá sok nem többek, mint han gu lat kel té sek az éber 
tu da tál la pot ban. 

Az ötö dik tu da tál la pot ki fej lô dé sét két szemszögbõl 
elemezhetjük: 
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1. A test ben vég be me nô vál to zá so kat (a stresszek 
feloldódását)figyelve.

2. Az el mé ben lezajló vál to zá so kat vizsgálva (hogyan 
nyilvánul meg tudatunkban a Tisz ta Tu dat).

A KOZMIKUS TUDAT KIFEJLÕDÉSE 
– AZ IDEGRENDSZER TISZTULÁSÁNAK

 SZEMSZÖGÉBÕL

 Említettük már, hogy ál ta lá ban csak elménk fel-
szí ni tevékenységeinek va gyunk a tu da tá ban. Az ideg-
rend szerünk ben fel hal mo zó dott stresszek azok, amik 
kor lá toz nak bennün ket ab ban, hogy meg ta pasz tal juk 
agondolatokfinomabbszintjeitéslegvégülaTiszta
Tu da tot. Az ötö dik tu da tál la po tot ak kor érjük el, ha 
az összes fel hal mo zó dott stressz el tá vo zott a szer ve-
zetünk bôl. Mi vel a Tiszta Tudatnak ebben az állapotban 
fo lya ma to san je len kell len nie, ezért nekünk is tar tó-
san stressz men tes nek kell len nünk. Egy-egy mú lan dó 
„villanást” idôn ként átél hetünk a stressz ide ig le nes 
el tá vo lí tá sá val, de ötö dik tu da tál la pot, amely ben tar-
tó san van je len a Tisz ta Tu dat, egé szen más. Eb ben az 
ál la pot ban az ideg rend szer teljes mértékben meg sza ba-
dult a stresszek tôl, és meg sze rez te azt a ké pes sé get is, 
hogy meg a ka dá lyoz za a to váb bi stresszfel hal mo zó dást.

Azt gondolhatnánk, hogy a Kozmikus Tudatot akkor 
érjük el a leggyorsabban, ha meg ál lás nélkül, reg gel tôl-
es tig, nap mint nap csak a TM-et gya ko rol juk, és ezt 
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egé szen ad dig foly tat juk, míg az összes stressz fel nem 
sza ba dul. Le het, hogy ilyen mó don ide ig le ne sen el tá vo-
lít juk a testünk bôl a stressze ket, de a test to vább ra sem 
tud ná el vi sel ni a meg ter he lést, és egy erô sebb ér zék szer vi 
in ger ha tá sá ra már is elin dul na a stressz fel hal mo zó dás. A 
Tisz ta Tu dat el ho má lyo sod na, és rö vi de sen is mét a meg-
szo kott ébrenléti tu da tál la pot ban ta lál nánk ma gun kat. 
Az ötö dik tu da tál la pot a meditáció és az ak ti vi tás lé pé se i nek 
folyamatos vál ta ko ztatásával fejlõdik ki. A meditáció és az 
aktivitás egy for mán fon tos. Ahhoz, hogy a test fo ko za-
to san megszokja új mû kö dé si for má já t, a stressz ek fe lol-
dó dása után a tes tet hozzá kell szok tat ni az ak ti vi tás hoz. 
Az ak ti vi tás elô se gí ti, hogy a test fel épül jön, hogy is mét 
a nor má lis ál la po tá ba kerül jön, és hogy kikü szö böl je a 
stressz kö vet kez té ben el szen ve dett rend el le nes sé ge ket.

A Kozmikus Tudatot az ideg rend szer meg fe le lô ak ti vi tá sá-
nak és meg fe le lô pi he né sé nek a rend sze res vál ta ko zá sa hoz za 
lét re. Ez az ál la pot csak ak kor va ló sul meg, ha az ideg rend-
szer tel je sen meg sza ba dult a fel hal mo zó dott stressz cso mók tól, 
és el len ál lóvá vált a to váb bi stresszfel hal mo zó dás sal szem ben.

Noha az em be rek eb ben az ál la pot ban jóval el len ál-
lób bak a stresszek kel szem ben, ez nem je len ti azt, hogy 
ke vés bé van nak tu da tá ban a körülöttük tör té nô dol gok-
nak. Éppen ellenkezõleg, még tu da to sab bak min den rôl, 
csakhogy az in ten zív in ge rek nem hagy nak ma ra dan dó 
nyo mot az ideg rend szerük ben. Ma ha ris hi ezt a kô be vé-
sett vo nal lal és a víz be hú zott vo nal lal ha son lít ja össze. 
A kô ben tar tó san meg ma rad a vo nal, és ne héz el tá vo lí-
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ta ni vagy ki tö röl ni on nan, vi szont a víz be hú zott vo nal 
–  bár ugyan o lyan, mint ami lyet a kô be véstünk – nem 
ma rad meg tar tó san. A Koz mi kus Tu dat ban lé vô em-
ber nél egyet len él mény sem hagy stressz le nyo ma tot az 
ideg rend sze rben, semmilyen élmény nem okoz kárt. 
Tökéletesen tu da to sak va gyunk, de nem ma rad „vonal” 
az ideg rend szer ünkben. Na gyon fon tos, hogy meg értsük, 
hogy az em ber eb ben az ál la pot ban nem tö ré keny, és nem 
is túl ér zé keny, nem kell ál lan dó an tá vol tar ta nia ma gát 
az élet összes iz gal má tól. Sõt, ez teszi lehetõvé az élet 
igazi élvezetét: anélkül élvezhetjük a világ szépségeit, hogy 
ez maradandó károsodást okozna bennünk. Ez a min dent 
át ha tó, össze sze dett ál la pot még az összes kel le met len ség 
kö ze pet te is meg ma rad. Semmi sem ké pes a Tisz ta Tu dat 
él mé nyét el ho má lyo sí ta ni. Ar ra a kér dés re, hogy miként 
bi zo nyo sod ha tunk meg a Koz mi kus Tu dat je len lé té rôl, 
Ma ha ris hi ezt vá la szol ta: „Hogyha Man hat tan kö ze pén 
sem ve szí tjük el az Önvalót.”
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A KOZMIKUS TUDAT KIFEJLÕDÉSE  
– A TISZTA TUDAT  

MEGNYILVÁNULÁSÁNAK SZEMSZÖGÉBÕL

 Ami kor a mély me di tá ci ó ból vissza térünk a fel szí ni 
men tá lis ak ti vi tás szint je i re, gyak ran ész re ve hetjük, hogy 
a transz cen den tá lis ál la pot tu laj don sá gai kis rész ben fenn-
ma rad nak – ki hoz zuk azo kat a tu da tos el me szint jé re. Ezt 
az egy sé get a tel jes ség és a sta bi li tás ér ze te ként éljük meg: 
mé lyen bennünk él a ha tár ta lan csend rôl való tu da tos ság. 
Ezek az él mé nyek kez det ben csak a mély me di tá ci óban 
je lent kez nek, és a fel szín re kerülés kor elhalványulnak. 
A gyakorlás elõrehaladtával azon ban vál to zik az ideg-
rend szer, és a me di tá ció befejeztével nem ho má lyo so dik 
el an nak ha tá sa: egy ide ig még fenn ma rad, csak az in ten-
zí vebb ak ti vi tás képes elhalványítani. 

Mindezek alapján azt is gondol hat nánk, hogy kerülnünk 
kell az ak ti vi tást, és ha még is valamit cselekszünk, ak kor kö-
zöm bö sen kel le ne vi szo nyul nunk hozzá, annak érdekében, 
hogy a Tisz ta Tu dat mind to vább fenn ma rad has son a 
tu da tos el me szint jén. Ám fölöttéb helytelen lenne, ha 
így tennénk. Ma ha ris hi nem gyõzi hang sú lyoz ni, hogy az 
ideg rend szer tökéletesen ki fej lôd het, és ter mé sze té nél fog va 
ké pes fenn tar ta ni a Tisz ta Tu da tot még a leg di na mi ku sabb 
ak ti vi tás kö ze pet te is. Sõt, tudatunk csak ak kor fej lô dik ki 
teljesen, ha meg en gedjük, hogy az ak ti vi tás el ho má lyo sít sa 
az idô rôl-idô re meg ta pasz talt Tisz ta Tu da tos sá got.
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Eze ket a fej lô dé si lé pé se ket Ma ha ris hi gyak ran ahhoz 
a módhoz hasonlítja, ahogy In diában a vá sznakat festik. 
A vá szon be fes té sé hez két lé pés re van szük ség. Elô ször 
is be kell me rí te ni a fes ték be, majd ki kell ten ni a nap ra. 
Mi u tán a nap tüze va la me lyest ki fa kí tot ta a vá szon szí nét, 
is mét be le me rí tik a vász nat a fes ték be, majd újra ki te szik 
a nap ra. A vász non min dig egy ár nya lat tal több ma rad a 
szín bôl, és el jön az idô, mi kor a legerõsebben  tû zô nap 
sem lesz ké pes ki szív ni a vá szon szí nét.

A TM-ben ha son lóan te kintünk az ak ti vi tás és a pi-
he nés vál ta ko zá sá ra. A TM gya kor lá sa kor tudatunkat 
„bemerítjük” a Tisz ta Tu dat ba, és az el me „beszí ne zô dik” 
ennek tu laj don sá ga i val. A gya kor lás után „az ak ti vi tás 
tüze” fo ko za to san ki fa kítja el ménk bôl  a Tisz ta Tu dat mi-
nô sé geit. A fo lya ma tot rend sze re sen meg kell is mé tel ni, 
egé szen ad dig, míg az el me tar tó san be nem szí ne zô dik a 
Tisz ta Tu dat tal, me lyet még a leg e rô sebb él mény sem lesz 
ké pes el ho má lyo sí ta ni. Fon tos, hogy pusztán a vá szon be-
merítésévelmégnemsokatérünkel.Haafigyelemünket
„bemerítjük” a Tisz ta Tu dat ba, és ott ön ma gá ra hagy juk, 
ak kor ez a transz cen dá lás nem so kat ér. A tudat fejlõdése 
két lé pésen keresztül tör té nik. Az egyik lé pés a transz cen-
dá lás, a má sik az ak ti vi tás. A pi he nés és az ak ti vi tás úgy 
kell, hogy váltakozzon életünkben, mint ahogy az éj sza ka 
és a nap pal, a tél és a nyár váltakozik. Egymásra következve 
viszik elõre az életet a fejlõdés útján.

A Koz mi kus Tu dat ki fej lô dé sét egy másik ha son la ton 
ke resztül is meg ért hetjük. A kristály gyakran úgy fény-
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lik, mint ha ô ma ga len ne a fény for rá sa. Hogy mennyire 
szépen csillog, az a tisz ta sá gá tól függ. Ha a szer ke ze te nem 
tökéletes, ak kor a fé nye za va ros, és nem szépen ra gyo g. 
Ha son ló a hely zet az em be ri ideg rend szer rel is: belül rôl 
vi lá gít hat, de ha a szer ke ze té ben hi bák, stresszek vannak, 
ak kor az egyén za va ros sá és tom pá vá vá lik, nem ké pes 
a Tisz ta Tu da tot fenn tar ta ni. A TM-et az ideg rend szer 
fé nye sí té sé hez ha son lít hat juk, amit annak érdekében 
teszünk, hogy a Tisz ta Tu dat a maga teljességében su gá-
roz has son. Mi u tán az összes stressz el tá vo zott, ideg rend-
szerünk tel jes ra gyo gá sá ban mu tat ko zik meg.

A MUN KA FON TOS SÁ GA

Amunkafogalmánazösszesaktivitás,mindafizikai,
mind a szel le mi tevékenység egya ránt ér ten dô. Ak ti vi tás-
nak te kint he tünk minden olyan tevékenységet, mely nek 
soránafigyelemkifelé,azérzékszervekfeléfordul,ésnem
befelé,agondolkodásmindfinomabbszintjeifelé.Ezazt
je len ti, hogy min den ak ti vi tás nak te kint he tô, ami nem 
me di tá ció. Ami kor Ma ha ris hi azt mond ja, hogy a fej lô-
dés út ja a me di tá ció és a te vé keny ség lé pé se in ke resztül 
tör té nik, ak kor azt eme li ki, hogy sok kal fon to sabb az, 
hogy az em ber a sa ját mun ká já val fog lal koz zon, mint 
hogy a me di tá ció utá ni bol dog ság ban „próbálja” ma gát 
rin gat ni. Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy a TM 
gya kor lá sa után a há zunk körül kel le ne sza lad gál ni vagy 
száz fek vô tá maszt kel le ne lenyomni, ha nem azt, hogy 
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kö vessük nor má lis, min den na pos prog ra mun kat. Fon tos 
meg je gyez ni, hogy ha mun kán kat vé gezzük, le gyen az 
bár mi, azt tel jes szív vel-lé lek kel tegyük, ne pe dig ér dek-
te lenül. Csak ilyen mó don tud juk a TM ha tá sát be le szô ni 
min den na pi életünk be.

A TM gya kor lása akkor válik a leginkább hasznunkra, 
ha ad di gi életün ket nem vál toz tat juk meg lé nye gesen. Ha 
a me di tá ció utá n egy ideig még megmaradó bé kességet 
tu da tosan próbáljuk meg fenntartani, az csak fé ke zi a 
Koz mi kus Tu dat ki fej lô dé sét. Egy ér zés, egy lát szat vagy 
bár mi, amit meg pró bá lunk egy adott pil la nat ban tu da to-
san fenn tar ta ni, biz to san nem a Tisz ta Tu dat. Ezzel csupán 
a Tisz ta Tu dat meg é rin té sé nek a ha tá sát próbálgatjuk 
az el me fel szí nén felidézni. A Tisz ta Tu dat ön ma gá ban 
tisz ta és vál to zat lan ma radt. Akik még is meg pró bál ják 
fenn tar ta ni, és igye kez nek kö zöm bö sen vi sel ked ni a mun-
ká juk iránt, azok az élet minden terüle tén csak vesztenek. 
Elô ször is, ôk csak az Önvaló vélt ér ze tét vagy lát sza tát 
tart ják fenn. Má sod szor, aka dá lyoz zák az élet ter mé sze-
tes fejlõdését, har mad szor pedig: a kö zöm bö sen vég zett 
mun ka messze nem olyan ha té kony, mint az oda a dó an, 
szív vel-lé lek kel vég zett tevékenység. Ahe lyett, hogy fej-
lôd né nek, le fe lé csúsz nak a fejlõdés lét rá ján.

A mun ka, az ak ti vi tás nem csak a ma ga sabb tu da tál la po tok 
elé ré séhez szük sé ges. A tevékeny élet a ma ga sabb tu da tál-
la po tok ban élô em be rek  fon tos jel lem zô je, amit számtalan 
meg vi lá go so dott em be r – köztük Maharishi – pél dája is 
bi zo nyít . Egy zen afo riz ma szé pen össze fog lal ja ennek lé-
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nye gét: „A megvilágosodás elôtt vágd a fát és hordd a vi zet! 
A meg vi lá go so dás után vágd a fát és hordd a vi zet!”

A ZSEN GE HAJ NAL

Az ötö dik tu da tál la pot ki a la ku lá sa felettébb ter mé sze-
tes  és kel le mes  módon tör tén ik. Na gyon rit ka az az eset, 
hogy valaki egy szercsak meg vi lá go so dot tan éb red fel. 
Ál ta lá ban az történik, hogy az ideg rend szer mind gyak-
rab ban és egyre teljesebb mér ték ben lesz ké pes fenn tar ta ni 
a Tisz ta Tu da tot. Ezek az idõszakok egyre hosszab bak ká 
vál nak, és egé szen ad dig hosszabbodnak, amíg életünk 
tar tós va ló sá gá vá nem vál nak. A Koz mi kus Tu dat haj na la 
ha son lít az éj sza ka és a nap pal ész re vét len át me ne té re. A 
haj nal el jöt té vel, a fény erôs sé ge fo ko za to san több mil li-
árd szo ro sá ra nö vek szik, de az át me net olyan egyen le tes, 
olyan észrevétlen, hogy alig tudjukmegfigyelni.Nem
azt ér zé keljük, hogy a fény egy re erô sebb, ha nem hogy 
job ban lát juk a kör nye ze tünket. A Koz mi kus Tu dat 
ese té ben is ha son ló a hely zet. Nem a Koz mi kus Tu dat 
fokozatosmegnyilvánulásátérzékeljük,hanemafigyelem
és a gon dol ko dás tisz táb bá vá lá sát vesszük ész re. Az el sô 
ész re vé te lek ál ta lá ban a gon dol ko dás tisz ta sá gá val vagy 
az ész le lés nek vi lá go sabbá, az élet  gaz da gab bá vá lá sá val 
kap cso la to sak. Ha té kony abban vé gezzük mun kán kat, és 
egyre job ban kezdjük él vez ni az éle tet.

A fo ko za tos és egyen le tes vál to zást min dig ne he zebb 
ész re ven ni, mint a gyor sat és a vá rat la nul be kö vet ke zôt. 
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Ezért van az, hogy egyes TM-gya kor lók ész re sem ve szik 
ma gu kon a vál to zást, s ba rá ta ik, akik csak idô rôl-idô re 
látjákôket,hívjákfelráafigyelmüket.

Fon tos, hogy a vál to zás könnye dén, gyen gé den és tola-
kodás nélkül kö vet kez zen be. A fény hir te len fel e rô sö dé se 
el va kít hat ja a szemün ket, nem tud nánk el vi sel ni a gyors 
át me ne tet a sö tét ség bôl, a meg szo kott ébrenléti ál la pot ból 
a tel jes vi lá gos ság ba, a Koz mi kus Tu dat ba. Ha azonban 
az ideg rend szer szá má ra adot tak az ide á lis nö ve ke dé si 
fel té te lek, ak kor ez har mo ni ku san be épül éle tünkbe, és 
fej lô dé sünk a le he tô leg na gyobb se bes ség gel halad elõre.

Ha elô ször hal lunk a Koz mi kus Tu datról, gyakran 
azt gondoljuk, hogy ebben az állapotban valami „pluszt” 
fogunk tapasztalni. So kan úgy gon dol ják, hogy cso dá la tos 
ví zi ó ik vagy le nyû gö zô élményeik lesz nek. Va ló já ban a 
Koz mi kus Tu dat ban az em ber egy sze rû en csak az zá vá lik, 
ami lyen nek va ló já ban len nie kel le ne: sa ját Önvalójá vá. 
Az em ber meg va ló sí tja ön ma gát. An thony Camp bell „A 
hét tu da tál la pot” cí mû köny vé ben ezt ír ja:

„Nem ar ról van szó, hogy va la mi lyen szo kat lan, külön-
le ges él ményt élünk át, ha nem az élet egyre nor má li sab bá és 
nor má li sab bá kezd vál ni.”

 Ma ha ris hi sze rint az ötö dik tu da tál la pot a nor má lis 
em be ri tu da tál la po t. Vi tat ha tat lan tény, hogy az em be rek 
több sé ge stressz alatt és bi zo nyos men tá lis tom pa ság ban 
él, de ez nem fel tét lenül je len ti azt, hogy ez az ál la pot 
ter mé sze tes vagy szük ség sze rû. Ha a test nek le he tô sé get 
adunk a stresszei el tá vo lí tá sá ra, ak kor sa ját ma gá tól meg-
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tisz tul. Ma ha ris hi ezt ér ti az ideg rend szer normálisabbá 
válásán. Ebbõl a szemszögbõl tekintve, a test stressz men tes 
ál la po ta ké pe zi az élet nor má lis és ter mé sze tes for má ját. 
Ma ha ris hi ta ní tá sá nak az a cél ja, hogy az ötö dik tu da tál-
la pot min den em ber szá má ra elér he tô le gyen, és hogy ez 
legyen az élet  nor má lis, mindennapos ál la po ta.

10. AZ ÖN MEG VA LÓ SÍ TÁS 

Az ötö dik tu da tál la po tban a tiszta Önvaló tar tósan 
je len  van, ezért  ezt az ál la po tot az ön meg va ló sí tás ál la po-
tá nak is ne ve zik. A tiszta Önvaló meg nyil vá nu lá sa nem 
re kesz ti ki a tu dat ból sem in di vi du á lis  va lónkat, sem az 
egót; ezek to vább ra is je len van nak, és ha son ló an mû-
köd nek, mint az elôtt. A különb ség csu pán annyi, hogy 
a különféle jelzõkkel behatárolható in di vi du a li tás hoz a 
jel zôk nélküli és határtalan Önvaló is csat la ko zik, az a 
tisz ta Én, amely az összes in di vi du a li tás  alap ja. Eb ben 
rejlik a Koz mi kus Tu dat ha tal mas ér té ke. 

A Kozmikus Tudat megvalósítása mélyreható és 
tar tós vál to zásokat  hoz lét re bennünk. Az önmegvaló-
sítás elôtt az egyé ni iden ti tás (öna zo nos ság) a kör nye-
zet tel va ló köl csön ha tás ered mé nye ként jön lét re. Ez 
a köl csön ha tás kicsit le egy sze rû sít ve nem más, mint 
a cse lek vés, a be nyo mások és a vágyak cik lu sa i nak is-
mét lô dé se. Min den ér zék szer vi ta pasz ta lat va la mi lyen 
be nyo mást kelt az agy ban. A múlt be li és a pil la nat nyi 
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11. ábra

be nyo má sok  alap ján hoz zuk meg dön té se in ket. Ezek a 
be nyo má sok bi zo nyos vá gya kat éb resz te nek bennünk, 
me lye ket meg fe le lô te vé keny sé g ekkel igyekszünk be-
tel je sí te ni. A cse lek vés meg vál toz tat ja a kör nye ze tet, és 
ez zel új ér zék szer vi be nyo más jön lét re, me lyek is mét 
új vá gya kat éb resz te nek bennünk, és ez hajt bennün ket 
új ra a te vé keny ség be. A cik lus így foly ta tó dik to vább. 
Szaknyelven szólva ez egy egy sze rû vissza csa to lás, 
amely nek során ál lan dó an ha tunk a kör nye zetünk re, és 
amely nek foly tán mi is fo lya ma to san al kal maz ko dunk 
a környezethez. 

E cik lus biz to sít ja a szer ve zet szá má ra a bi o ló gi ai iden-
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11. ábra

formálódni,hogyújraerôsnekérezhessemagát.Eztakritikaelvetésé-
velésönmagunkigazolásávalérhetjükel,ígyvédjükmegidentitásér-
zetünket.Esetlegúgyisviselkedhetünk,minthanemishallottukvolna
akritikát.

Azilyenviselkedéskövetkezményeaz, hogyhatalmasmennyi-
ségûpszichikaienergiáthasználunkelolyancselekedetekre,ame-
lyeknemhogyteljességgelszükségtelenek,hanemkárosakisránk
ésakörnyezetünkrenézve.

Astabilidentitásutánivágyönmagábannemelítélendôdolog.
Ezazegyikalapvetôemberikésztetés.Azelôbbiekbenmárleszö-
geztük,hogyazÖnvalóélményehatártalanboldogságformájában
jelentkezik,astabilidentitáspedigugyanennekazállapotnakegy
másikminôsége.Ismerjükmárelménkalaptulajdonságát:afigye-
lemerôfeszítésnélkülvándorolakisebbörömötadódolgokróla
nagyobbboldogságotnyújtódolgokra.Haazembernincstudatában
Önvalójának,akkorakülvilágbanpróbáljamegtalálniastabil
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ti tást. A szer ve zet ön ma gát olyan fé lig au to nóm lény ként 
is me ri, aki ké pes a kör nye ze té re hat ni, ugyanakkor a 
meg vál to zott kör nye zet is fo lya ma to san vissza hat rá. Az 
így meg szer zett iden ti tá sér zet biz to sít ja a szer ve zet szá-
má ra azt, hogy él ve ma rad has son. 

Ha a pszi cho ló gi ai iden ti tás és a sze mé lyes eg zisz ten cia 
fo rog koc kán, ak kor az emberek – min den ki , aki nincs a 
tiszta Önvaló tu da tá ban – ezek re a bi o ló gi ai funk ci ók ra tá-
masz ko dnak. E vég te len vissza csa to lás nélkül több ségünk 
pszi chi ka i lag meg hal na (meg szûn ne lé tez ni), ha son ló an 
ahhoz, ahogy a test is meghalna, ha meg von nánk tô le a 
táp lá lé kot vagy a le ve gôt.

Ha a kör nye zet ben lét re jö vô vál to zá sok az ed dig ki a la kult 
iden ti tá sér zetün ket ve szé lyez te tik, rá kény szerülünk ar ra, 
hogy is mé tel ten iga zol juk, meg erôsítsük azt. Ezt na gyon 
sok fé le kép pen te hetjük. Át szûr hetjük a ta pasz ta la to kat, 
és csak an nak adunk he lyet, ami szá munk ra meg fe le lô; 
elfojtjuk azokat az em lé ke in ket, ame lyek ve szé lyez te tik az 
iden ti tá sér zetün ket; vagy pe dig a vá gya ink és az ak ti vi tá sunk 
kontrollját erôsítjük. Mind ezt csak azért tesszük, hogy iden-
ti tá sun kat megvédjük. Va ló szí nû leg mindannyian vol tunk 
már abban a különös hely zet ben, hogy ki tar tó an védtünk 
egy ál lás pon tot, de nem azért, mert annyi ra hittünk ben ne, 
ha nem mert az iden ti tá sér zetünk ezt  kö ve tel te. Vagy ha ne-
ga tív kri ti kát mon da nak ró lunk, ak kor több sé günk ál ta lá ban 
megsértõdik, ahelyett, hogy megkeresné a kri ti ka okát. Mert 
mi szo kott tör tén ni? A leg több eset ben a meg sér tett ego is mét 
egésszé szeretne for má lód ni, hogy újra erôs nek érez hes se 
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ma gát. Ezt a kri ti ka el ve té sé vel és önma gunk iga zo lá sá val 
ér hetjük el, így védjük meg iden ti tá sér zetün ket. Esetleg úgy 
is vi sel kedhetünk, mint ha nem is hal lot tuk vol na a kri ti kát. 

Az ilyen vi sel ke dés kö vet kez mé nye az, hogy ha tal mas 
mennyi sé gû pszi chi kai ener giát hasz ná lunk el olyan cse-
le ke de tek re, ame lyek nem hogy teljességgel szük ség te le-
nek, ha nem ká ro sak is ránk és a kör nye zetünk re néz ve. 

A sta bil iden ti tás utá ni vágy ön ma gá ban nem elí té len dô 
do log. Ez az egyik alap ve tô em be ri késztetés. Az elôb bi ek-
ben már le szö geztük, hogy az Önvaló él mé nye ha tár ta lan 
bol dog ság for má já ban je lent ke zik, a sta bil iden ti tás pe dig 
ugyan en nek az ál la pot nak egy má sik mi nô sé ge. Is merjük 
márelménkalaptulajdonságát:afigyelemerôfeszítésnél-
kül ván do rol a ki sebb örö möt adó dol gok ról a na gyobb 
bol dog sá got nyúj tó dolgokra. Ha az ember nincs tu da tá ban 
Önvalójának, ak kor a kül vi lág ban pró bál ja meg ta lál ni a 
sta bil iden ti tá sát, ott, ahol csak a vál to zás biz tos. Az így 
ki a la kult iden ti tás ar ra van ítél ve, hogy a vi lág örö kös 
csa pon gá sa i tól füg gô en ma ga is vál toz zék. Ezért van 
szük ség eb ben az ál la pot ban az örö kös bi zo nyít ga tás ra. 
Ha vi szont valaki a Koz mi kus Tu dat irányába fejlõdik, 
és fo ko za to san Önvalójának tu da tá ra éb red, ak kor sok kal 
ke ve sebb ener giát és igye ke zetet emész t fel iden ti tá sér-
zetének meg ôr zé sé re. A Koz mi kus Tu dat ban élõ em ber 
tud ja, hogy az Önvaló az élet  maradandó jel lem zô je. A 
vég sô sta bi li tás sík ján ala poz ta meg tu da tát, és a kül vi-
lág ban vég be me nô dol gok nem ké pe sek meg in gat ni ôt. 
Töb bé nem a cse lek vés – be nyo mások – vágyak cik lu sa in 
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keresztül biz to sít ja iden ti tá sér ze tét. Számára a cse lek vés 
már nem az ego kö ve tel mé nye, ha nem valóban a hely zet 
szük ség le té bôl fa kad. Ezt azon ban egy ké sôb bi fe je zet ben 
tár gyal juk rész le te sen.

FELSZA BA DU LÁS A KÖ TÖTTSÉGEK ALÓL 

Ma ha ris hi hang sú lyoz za, hogy az önmagát magvalósított, 
meg vi lá go so dott em ber fel sza ba dul a cse lek vés – be nyo-
mások – vágyak cik lu sa i nak rab sá ga alól. Ám nem kell fél-
be sza kí ta ni vagy meg sem mi sí te ni eze ket a cik lu so kat. Az 
önmegvalósított em ber to vább ra is ha son ló an cse lek szik, 
mint az elôtt, és tevékenységének ered mé nyei to vább ra is 
ugyanúgy ha t nak rá és kör nye ze té re. A különb ség az, hogy 
a meg vi lá go so dott em ber iden ti tá sér ze te az Önvalóból me-
rül fel, és önazonosságát már nem ve szé lyez te tik a kül vi lá g 
vál to zá sai. Mint anya gi szer ve zet re, to vább ra is hat nak rá 
afizikaitörvények,éppenúgy,mintmindenreavilágon.

Gyak ran okoz problemát az a kérdés, hogy mennyi re 
is sza bad az aka ratunk, és mennyi re de ter mi nált , elô re 
meg ha tá rozott egy ese mény sor. Ha anyagi szem pont-
bólfigyeljükvilágegyetemünket,úgytaláljuk,hogyaz
összes eseményafizika elôremeghatározott törvényei
sze rint zaj lik. Úgy lát szik, hogy min den nek pont úgy 
kel l tör tén nie, aho gyan tör ténik. Ha vi szont a szub jek-
tumoldalárólfigyeljükavilágot,akkorazttapasztaljuk,
hogy képesek vagyunk a le he tô sé gek közül választani. Ez 
a két ál lí tás egy más sal tel je sen el len té tes, és ezért sokan 
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olyan kö vet kez tet éseket vonnak le, hogy a Tisz ta Tu dat 
tapasztalataillúzió,hogyafizikaivilágnemisteljesen
de ter mi nált vagy hogy az el me még is képes ellenáll ni a 
fizikatörvényeinek.

Ezt a kizárólagosságra törekvõ vagy-vagy ál lás pon tot 
nem fo gad hat juk el. Könnyen le het, hogy a va ló sá got 
meg ha tá ro zni próbáló eleve elrendelést hangoztató, 
illetve az ezt tagadó el mé le tek csak külön bö zô né zô-
pont jai ugyanannak a vi lág nak, s csak az én külön bö zô 
felfogásából adód nak. Az elsõ csoport az ént tárgyként 
tekinti, míg a másik alany ként ke ze li. Ez a két né zô pont 
alap ve tô en el lent mon dá sos. Eb bôl adó dó an a le vont 
kö vet kez te té sek is tel je sen el len té te sek egy más sal.

Ilyenellentmondásosesetettalálhatunkakvantumfizi
ká ban is. A fénnyel kap cso la tos ku ta tá sok meg ál la pí tot ták, 
hogy a fény hul lámtu laj don sá gok kal ren del ke zik. Egy má-
sik szem pont ból vég zett ku ta tás vi szont úgy ta lál ta, hogy a 
fény ré szecs ke ként vi sel ke dik. Ez az el lent mon dá sos vi sel-
kedésrengetegproblémátokozottafizikusoknak,egészen
addíg, míg Ni els Bohr nem aján lot ta, hogy a fényt tekintsék 
ket tôs tu laj don sá gúnak, egyszerre részecskének és  hul lám-
nak.Végtéreisazeredményamegfigyelésiszemponttól
függ. Az, hogy a mindenségben történõ változásokat elô re 
meg ha tá ro zottnak vagy pe dig az em be ri sza bad aka rat ál tal 
meg vál toz tat ha tó nak gon dol juk, csak a mi né zô pon tunk-
tólfügg.Kívülrôlfigyelveazemberiéletugyanúgyelôre
meg ha tá ro zott (de ter mi nált), mint az egész vi lág egye tem, 
ugyanakkor belülrõl sza bad aka ra ttal rendelkezõnek tud-
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juk önmagunkat. Fel ve tô dik a kér dés, hogy a kettõ közül 
me lyik az igaz ság, vagy ha mind ket tô igaz, ak kor ho gyan 
tud nánk ezt a két vi lág né ze tet egységessé tenni. Az ilyen 
pró bál ko zá sok kö vet kez mé nye mindig az lett, hogy az egyik 
vi lág né zet nyel ve ze tét a má sik „ko or di ná ta-rend sze ré be” 
il lesz tet ték be le. Saj nos a sza bad aka rat csak a szub jek tív 
ta pasz ta la tok kal kap csol ha tó össze, és nem al kal maz ha tó 
a ma te ri á lis vi lág ra, amely ben tel je sen el lent mon dá sos. 
Az elô re meg ha tá ro zott ság (de ter mi ná ció) a ma te ri á lis 
vi lág törvényeinek a meg is me ré sé bôl szüle tett, és nem 
al kal maz ha tó a szub jek tív ta pasz ta la tok kom men tá lá sá ra. 
Mindkét vi lág né zet he lyes, de csak a sa ját keretei között.

Míg az em ber nem éri el az önmegvalósítás ál la po tát, 
ad dig létezése csak in di vi du á lis énjére kor lá to zó dik, 
amely egy idô ben két el lent mon dá sos fel a dat tel je sí té-
sé re kény szerül. Elõször is fenn kell tar ta nia az egyé ni 
iden ti tás és a sze mé lyes sza bad ság ér ze tét; má sod szor 
pedig, mi vel ez az én a kör nye zet köl csön ha tá sá nak 
ered mé nye ként ala kult ki, kö vet nie kell a kör nye zet 
vál to zá sát is, amely ter mé sze té nél fog va de ter mi nált. Az 
em ber rá kény szerül, hogy ezt a két tel je sen el len té tes 
terüle tet egyetlen ko or di ná ta-rend szer be pré sel je be le. 
El kerül he tet len így a za var és az el lent mon dá sos ság. Az 
Önmegvalósított em ber tu da ta viszont tel je sen ki fej-
lô dött. Ez azt je len ti, hogy az el mé je annyi ra kitágult, 
hogy nemcsak az in di vi du á lis ént öle li fel, ha nem a 
tiszta, határtalan Önvalót is. Az individuális én min-
dig kor lá to zott min den ak ti vi tá sá val együtt, be le ért ve 

transzcendentalis-meditacio.hu



161

a gon dol ko dást is, s a to váb bi ak ban is a de ter mi ná ci ós 
tör vé nyek vi lá gá ban ma rad. A tiszta Önvaló eköz ben 
tel je sen sza bad. Ez zel meg ol dó dik az ellent mon dás, 
pon to sab ban ön ma gá tól el tû nik.

A meg vi lá go so dott em ber nem a vágyak – be nyo mások 
–  cse lek vés de ter mi nált cik lu sa i tól, ha nem ezek pszi chi-
kai rab sá gá tól sza ba dul meg. „Nem a cselekvés és annak 
gyümöl csei kö tik meg az em bert, ha nem az, hogy képtelen 
meg ô rizni a sza bad sá gát. Emi att vá lik a cik lus rab já vá” – 
mond ja Ma ha ris hi.

Saj nos ezt gyak ran nem így ér telmezték, és a kö tô dött ség 
alól va ló fel sza ba du lást a cselekvés – be nyo mások – vágyak 
cik lu sá nak meg ál lí tá sá val, vagy an nak meg sza kí tá sá val 
sze ret ték vol na elér ni. Er re a legkülön bö zôbb tech ni ká-
kat ta lál ták ki. Egye sek azt gon dol ták, hogy a cik lus oka 
a cse lek vés, s ezért meg pró bál tak cse le ke de te i ken úrrá 
lenni. Hol nem csináltak semmit, hol pedig belevetet-
ték magukat a cselekvésbe, és eköz ben re mény ked tek, 
hogy egy re ke vés bé fog nak majd a vi lág hoz kö tôd ni. 
Má sok vi szont úgy gon dol ták, hogy a kötöttségekért a 
ta pasz ta la tok, a be nyo má sok a fe le lô sek, és a vi lág tól va ló 
vissza vo nu lást és az ér zék szer vek kontrollját hir det ték. 
Tették mindezt azért, hogy az em be rek „kí sér tés be ne 
es hes se nek”. Egy har ma dik ál lás pont az volt, hogy a 
kötöttségek és a szen ve dé s okai a vá gyak, ezért meg pró-
bál ták a vá gya i kat kikü szö böl ni vagy el foj ta ni. Az összes 
ilyen gya kor lat csak a ter mé sze tes fo lya ma tokat zavarja 
össze, s né ha akár vég ze te s is le het . Kétséges az is, hogy 
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eljuthatunk-e ilyen mó don a meg vi lá go so dáshoz, me lyet 
az Önvaló állandó je len lé te, és a cse lek vés – benyomások 
– vágyak ter mé sze te sen vál ta ko zó cik lu sa jel le mez.

AZ ÖRÖK KÉ VÁL TO ZÓ VI LÁG  
SO HA NEM VÁL TO ZÓ PONT JA

Az ön meg va ló sí tás nem azt je len ti, hogy az Önvaló ér de-
ké ben föl ál doz zuk az in di vi du á lis ént. A cse lek vés – be nyo-
mások – vágyak cik lu sa to vább ra is meg ma rad az egyéni 
önazonosság-érzet tel együtt. A meg vi lá go so dott em ber 
meg tart ja jel le mét és sze mé lyes em lé ke it. Az ön meg-
va ló sí tás út ját nem kell össze ke ver ni a le mon dás és az 
ön meg ta ga dás út ja i val, az alá ve tett ség gel és az ön fe gyel-
me zés sel. Az önmegvalósítás a tu dat tá gu lá sá nak az út ja. 
A tu dat fo ko za to san nö ve ke dik, egé szen ad dig, amíg az 
in di vi du á lis én mel lett a tiszta Önvaló is ré szé vé vá lik. 
Az Önvaló olyan, mint az élet ke re ké nek a ten ge lye . Az 
in di vi du á lis ego – em lé kek, ké pek, ta pasz ta la tok, vá gyak, 
gon do la tok for má já ban – meg ál lás nélkül a tiszta Önvaló 
körül fo rog. Az Önvaló van a kö zép pont ban, so ha sem 
vál to zik. Az ön meg va ló sí tott em ber sem ál lí tot ta meg 
ezt a moz gást, a ke rék to vább ra is ugyan úgy fo rog, mint 
az elôtt, a vál to zás csu pán az, hogy tu da tá ra éb redt a for gás 
kö zép pontjá nak is. A TM segítségével az ön meg va ló sí tást 
olymódonérjükel,hogyafigyelmetacselekvés–benyo
mások – vágyak cik lu sa i ból is mé tel ten a Transz cen den tá lis 
Tu dat irá nyá ba for dít juk. Nem a körforgást állítjuk meg, 
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ha nem lehetõvé tesszük, hogy az el me saját természeténél 
fogva le nyu god jon, és ez zel minden cselekvés, vágy és 
benyomás ön ma gától le csen de sed ik. A cik lus ideg le ge sen 
megáll. A Transz cen den tá lis Tu dat ban csak az Önvaló 
ma rad. Majd ak ti vi tá sun kon ke resztül a tiszta Önvaló fo-
ko za to san be le szö vô dik min den na pi életünk be.

Ha vissza térünk a nyol ca dik fe je zet ben említett ve-
tí tô vá szon ha son la tá hoz, most egy újabb kér dés merül 
fel: va jon a vá szon tól elkülönül ten kezdjük-e ér zé kel ni a 
filmet.Ráébredtünkavászonlétezésére,ámezegyáltalán
nemzavarjamegafilmet.Afilm„individualitását”azôrzi
meg, hogy a ké pek a vász non akkor sem vesznek el, amikor 
a vászon létezésére ébredünk, to vább ra is fo lya ma to san és 
ko he ren sen vál ta koz nak. Az ébrenléti tu da tál la pot ban az 
em ber azo no sít ja ma gát él mé nye i vel, vagy is az el me ve-
tí tô vász ná ra vetül õ képekkel. Az ötö dik tu dat ál la pot ban 
vi szont az egyén tu da tá ra éb red va ló di Énjének, a Tisz ta 
Tu dat nak, az Önvalónak, vagy is a „vetí tô vá szon”-nak, 
amelyenazegészfilmjátszódik,samelymindenélmény
alap ját al kot ja. Ugyanakkor a vetítõvásznon fo lya ma to san 
pe reg nek a „képek” is. Nem be szélünk elkülönült rész ként 
ró la, mi vel ezt az ál la po tot egy ség ként éljük meg, mint 
ha tár ta lan Ént, és csak azt mond hat juk ró la, hogy az: AZ.

Ha az em be rek meg pró bál ják meg ér te ni ezt az új ál la-
po tot, ak kor min dig az is mert ál la po to kat ve szik ala pul, 
és ezért kö vet kez tet het nek gyak ran ar ra, hogy az ötö dik 
tu da tál la pot nem más, mint az elme és a test vagy az el me 
és az ego külön vá lá sa. A va ló ság azon ban más. Az ön meg-
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va ló sí tás azt je len ti, hogy ké pe sek va gyunk a jel zôkkel 
leírhatatlan csen des Önvalót vi lá go san megkülön böz tet-
ni az összes ak ti vi tás tól: a szel le mi tôl és a tes ti tôl is. Az 
egyén meg va ló sí tot ta ön ma gát, tu da tá ra éb redt az „Én”-
nek, a ta pasz ta ló nak, és ezért ké pes megkülön böz tet ni a 
tes ti, ér zék szer vi, in tel lek tu á lis és ér zel mi él mé nye it az 
Önvalótól.

A SZA BAD SÁG

Mi vel az iden ti tá sér zet már nem a kör nye zettel való 
köl csön ha tá s folytán ala kul ki, nem az egóhoz, az el mé hez, 
az ér zék szer vek hez vagy a test hez kap cso lódik. Az ön meg-
va ló sí tást ezért a sza bad ság ál la po tá nak is ne vez hetjük. 

So kan fél re ér tel me zik a sza bad ság (a nem-kö tô dés) ál-
la po tát és a hoz zá ve ze tô utat. En nek az a kö vet kez mé nye, 
hogy az anya gi vi lág tól pró bál nak meg sza ba dul ni, vagy is 
min den tôl, ami anya gi ér té ket kép vi sel, ami él ve ze tet, 
örö möt ad az élet ben. Ezt mind a füg get len ség ál la po tá-
nak az elé ré sé ért te szik. De az ilyen gya kor lat csu pán a 
sza bad ság  ér ze tét vagy lát sza tát kel ti – egy mes ter sé ge-
sen ki a la kult han gu lat kel tést, egy kép mu ta tó ál la po tot 
hoz létre. A valódi szabadságnak azonban semmi kö ze a 
tétlenséghez vagy az örö mök és az él ve ze tek kerülé sé hez. 
Cselekedjünk bát ran az élet bár mely terüle tén, és él vez-
zük azt, csak sze mé lyes iden ti tá sunk ne függ jön ezek tôl 
a cse le ke de tek tôl és él ve ze tek tôl. Világosan utal erre a 
Bha ga vad Gítá:
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* Vagyis azt, hogy még a cselekvés közepette is a cselekvés 
kötelékeitõl való szabadságot élvezi.

„Nem a cselekvéstõl való tartózkodással éri el az ember a 
‘nem-cselekvést’;* s puszta le mon dás sal sem éri el a tö ké le-
tes sé get. 

Valóban sen ki sem létezhet, még egy szempil la ntásnyi ideig 
sem, anélkül, hogy ne cselekednék, mert a Ter mé szet tôl szüle tett 
gu nák mindenkit ellenállhatatlanul cse lek vés re ösztönöznek.

Aki a cse lek vés tôl visszavo nultan ücsörög, és elméje to-
vább ra is az érzékek tárgyain idõzik, az csak ön ma gát csap ja 
be, és az ilyen em bert kép mu ta tó nak mondják.”   (III. 46.)

Kötõdés csak ak kor lé te zik, ha az iden ti tá sér zet a cse-
lek vés – benyomások – vágyak hár mas for rá sá ból táp lál-
ko zik. Pél dá ul, ha valakinek az iden ti tá sér ze te rész ben az 
au tó ján ala pul, ak kor er re azt mond hat juk, hogy kö tô dik 
az au tó já hoz. Ha el ve szí ti az autóját, ak kor iden ti tá sa is 
meg sérül. A füg get len ség ak kor szüle tik meg, amikor 
az iden ti tá sér zet a tiszta Önvalóból táp lál ko zik. Az iga-
zán sza bad em ber lel ki nyu gal mát, füg get len sé gét még 
au tó jának az el vesz té se sem csor bít hat ja meg. Ez nem 
je len ti azt, hogy az ön meg va ló sí tott em ber nem tö rô dik 
töb bé a vi lá gi dol gok kal, vagy hogy ér zé ket len né vált 
vol na az iránt, hogy mi történik körülötte. A füg get len-
ség annyit je lent, hogy az egyén éle te az Önvalón ala pul, 
és ezért a kül vi lá gi vál to zá sok nem ve szé lyez tet he tik az 
iden ti tá sát, a sze mé lyes lé te zé sét – így kell ér tel mez ni a 
szenvedés nélküli sé get, mond ja Ma ha ris hi. Az ön meg-
va ló sí tott em bert ezért nem ér he tik ér zel mi vesz te sé gek, 

transzcendentalis-meditacio.hu



166

nohaérzelmeiazátlagemberénélsokkalkifinoulatbbak.
Az ön meg va ló sí tott ember iden ti tá sa nem függ töb bé a 
sze mé lyes ta pasz ta la ta i tól. Ô ma ga a változatlan Önvaló. 
A fáj dal mas kül sô vál to zá sok, az el mú lás, az elválás nem 
be fo lyá sol ják, szá má ra a szen ve dés nem lé te zik töb bé. 
Ha még is vesz te sé gek érik, ak kor ezt bát ran és elô ke lô en 
vi se li el, de nincs töb bé szük sé ge ar ra, hogy meg sérült 
egó ját fol toz gas sa. 

„A szen ve dés, állítja Maharishi, a ta pasz ta ló té ves azo-
no su lá sá ból adó dik. Ez nem azt je len ti, hogy a szen ve dés nem 
lé te zô él mény. Az olyan em ber szá má ra, aki nek a tu da ta csak 
a lé te zés felszínesebb szint je i re kor lá to zó dik, a szen ve dés na-
gyon is va ló sá gos. Az ön meg va ló sí tott em ber szá má ra vi szont 
csak EGY igaz ság lé te zik: az élet örök va ló sá ga, amely túl 
van az öröm és a fáj da lom ha tá ra in. Ezen a sí kon nincs töb bé 
szen ve dés.”

Az ön meg va ló sí tott em ber nem „fatuskó”, és nem 
ér zé ket len a vi lág ban to vább ra is lé te zô szen ve dés lát-
tán. Kívül került a szen ve dés terüle tén, szi lárd ta la jon 
ala poz ta meg az éle tét, és ezért sok kal mé lyeb ben ké pes 
áté rez ni má sok szen ve dé sét, és fejlett tudatszintjének 
kö szön he tô en se gí te ni is tud raj tuk.

„A bol dog em ber, mondja Maharishi, job ban ész re ve szi 
és mé lyeb ben ér zé ke li má sok bol dog ta lan sá gát, mint a szen-
ve dô.” A szen ve dô em ber annyi ra el van fog lal va a sa ját 
prob lé má já val, hogy nincs is ide je má sok szen ve dé sét 
ész re ven ni. Az együt tér zés nem a sze ren csét len és nyo-
mo rú sá gos el mé ben, ha nem a bol dog és nyu godt em ber 

transzcendentalis-meditacio.hu



167

el mé jé ben jön lét re. Ha vissza tekintünk a múlt ba, azt 
látjuk, hogy a nagy misz ti ku sok és szentek egész életük 
fo lya mán az emberek szen ve dé seinek eny hí té sén vagy 
meg szün te té sén mun kál kod tak. Egy ál ta lá no san el fo ga-
dott tulajdonság va ló ban rá il lik a szen tek re: min dig is 
az em be ri ség ja vát igye kez tek szol gál ni. 

Egyes ta ní tá sok sze rint min den szen ve dés gyö ke ré nél 
fel lel he tô az em ber „én”-je: az „én ezt aka rom”, az „én nem 
bir to ko lom azt”. Ezért tanítják azt, hogy az „én”-nek kell 
meg szûn nie. Ezek a ta ní tá sok csak a vál to zó ént ta gad ják, 
nem foglalkoznak a vál to zat lan Önvalóval. Így vá lik fo ko-
za to san az ön fel tá rás az ön meg sem mi sí tés út já vá. Az ilyen 
tech ni kák nak az ered mé nye csak öná mí tás le het. Ha az 
ember elô ször nem a tiszta Önvalóval azonosítja ma gát, 
ha nem az il lu zó ri kus iden ti tá sá tól pró bál meg sza ba dul ni, 
egyedül csak azt ér he ti el, hogy új iden ti tá sér ze tet hoz 
lét re. Látszatvalóját egy másikra váltja fel.  

Ha az én megszûnését úgy ér tel mezzük, hogy az em ber 
té ves azo no su lá sát kell meg szüntetni, ak kor ezt bi zo nyos 
fenn tar tá sok kal ugyan, de el fo gad hat juk. De ha ez azt je-
len ti, hogy az in di vi du á lis egot szét kell rom bol ni, mint 
aho gyan azt egyes „modern” budd his ták hi szik, ak kor 
ezt már el kell vetnünk. Az ilyen gya kor la tok na gyon 
ké tes ki me ne te lû ek. (Mo dern budd his tá kat em lí tet tem, 
mert Budd ha ere de ti ta ní tá sa na gyon is kö zel áll Ma ha-
ris hi ta ní tá sá hoz.) Az elõbbiekhez hasonló logika sze rint 
kell ér tel mez ni Mo ha med sza va it is: „Aki a ha lá la elôtt 
még meg hal, sok kel le met len ség tôl sza ba dul hat meg.” Jézus 
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pedig így szól Nikodémushoz: „Bizony, bizony, mondom 
neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten 
országát.”(Jn 3,3)

A VÁ GYA KON TÚL

Abból kiindulva, hogy a szen ve dés a vá gya kból fa kad, 
sokan azt tanítják, hogy az összes vá gyat fel kell számolni 
ahhoz, hogy meg szün te ssük a szen ve dést. Ma ha ris hi ez zel 
az el mé let tel sem ért egyet:

„Nem a vá gyak okoz zák a szen ve dést, ha nem a vá gyak 
be nem tel jesülé se. A szenvedés ak kor je lent ke zik, amikor az 
em ber nem ké pes meg va ló sí ta ni a vá gya it. A be nem tel jesült 
vá gyak okoz zák a szen ve dést és a bol dog ta lan sá got. Sza ba dul-
junk meg be nem tel jesült vá gya ink tól, de ne úgy, hogy elûzzük 
vagy meg za bo láz zuk ôket, ha nem úgy, hogy be tel je sítjük ôket. 
Az összes igazi vágy nak cél ba kell ér nie, meg kell va ló sul nia.”

 Min den egyes meg je le nô vá gyat azért még nem kell 
betel je sí te ni. Egyes vá gyak üt köz nek más em be re ké vel, 
és van nak vá gyak, me lyek le het, hogy el len tétesek a 
tár sa da lom vagy boly gónk élõvilágának az ér de ke i vel, 
mígmásokfizikai lehetetlenséget rejtenekmagukban. 
A vá gyak leg több je a sta bil iden ti tás utá ni törekvésbõl 
fa kad. Ha az Önvaló tu da tunk tar tós jel lem zô jé vé vá lik, 
ak kor elér jük az összes vágy cél ját, és a vá gyak töb bé nem 
je lent kez nek.

 Ah hoz, hogy elérjük az összes vágy vég cél ját, nem 
szük sé ges min den egyes meg je le nô vá gyat be tel je sí te ni. 
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Nem min den vágy fakad az ego megerõsítésébõl. Egyes 
vá gyak az ak ti vi tás – be nyo mások – vágyak cik lu sa-
i t al ko tják. A táp lá lék utá ni vágy például ter mé sze tes 
bi o ló gi ai szük ség let bôl fa kad,  bár a túl zott táp lál ko zás 
va la mi lyen rend el le nes pszi chi kai késztetés ered mé nye. 
Na gyon helytelen len ne eze ket a létfenntartáshoz szük-
sé ges ösz tö nö ket el tá vo lí ta ni, és úgy szin tén té ves len ne 
el nyom ni az olyan ma ga sabb em be ri vágyakat is, mint az 
egész ségre vagy a tár sa dal mi megbecsülésre törekvés. Az 
ön meg va ló sí tott em ber el mé jé ben ezek a ter mé sze tes vá-
gyak (de in kább ösz tön zô erôk vagy szán dé kok) to vább ra 
is meg ma rad nak, egyetlen lé nye ges különb ség gel: az zal, 
hogy ezek nem hoz nak lét re „vágyakozást”.

Tudjuk,hogymindengondolatazelmelegfinomabb
szint jé rôl kezd emel ked ni, és a dur vább, fel szí ni szin tek 
fe lé ha lad. Kez det ben a gon do lat hal vány öt let ként nyil-
vá nul meg, csak ké sôbb, a dur vább gon dol ko dá si szin ten 
alakulátvággyá.Afinomabbszintekenlévôgondolatokat
ösz tön zô erô ként éljük meg, olyan haj tó e rô ként, mely 
a cse lek vés irá nyá ba mo ti vál ja az egyént. A gon do la tot 
ezenafinomszintenmégnemvágykéntérzékeljük.Ha
afigyelemcsakadurvagondolkodási szintekrekorlá
to zó dik, ak kor az egyén nem ve szi ész re a gon do la tot 
kez de ti for má já ban, mint ösz tön zô ha tást, csak ha már 
elér te a fel színt, és vággyá ala kult át. Ezért kez dô dik az 
em be rek nek min den ak ti vi tá sa a vággyal.

Az ön meg va ló sí tott em ber a gon do la tot minden fej-
lô dé si fá zi sában ér zé ke li. Még azelôtt meg ta pasz tal ja a 
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gon do la tot, hogy az a fel szín re ér ne és erôs sé vál na, vagyis 
a „vágy” formáját öntené magára. Az ön meg va ló sí tott 
embernélafinomgondolatokmindjártacselekvéshez
ve zet nek: azelõtt kezd cselekedni, mi e lôtt még a gon do-
lat vággyá ala kul na. A vágy, a vá gya ko zás és a szen ve dés 
ezért nem je len het meg a ma ga sabb tu da tál la po tok ban. 
Csak most kezdjük ér te ni, mi ért mond ja Ma ha ris hi, hogy 
a meg vi lá go so dott em be rek nek nin cse nek vá gya ik, és azt, 
hogy mi ért ez a sze mé lyes be tel je se dés ál la po ta. Fon tos, 
hogy meg értsük: a vá gyak nem lé te zé se a be tel je se dés 
kö vet kez mé nye. Ha a be tel je se dés ér de ké ben tá vo lí ta nánk 
el vá gya in kat, ak kor fel cse rél nénk az okot az oko zat tal – 
mint ha a ko csit fog nánk be a ló elé. 

A HE LYES CSE LE KE DE TEK

Az ön meg va ló sí tott em be rek  min dig a hely zet 
szük ség le té tôl füg gô en cse lek sze nek, nem pe dig az 
egó juk parancsára. Ma ha ris hi nem ta ná csol konk ré tan 
sem mit azzal kapcsolatban, hogy miként cselekedjünk 
vagy vi sel ke djünk he lyes en. Sosem mondja, hogy az 
ön meg va ló sí tott em ber ezt vagy azt ten né eb ben vagy 
ab ban a hely zet ben, még csak azt sem mond ja, hogy ezt 
vagy azt kel le ne ten nie – csak annyit mond, hogy az 
ön meg va ló sí tott em be rek cse le ke de tei spon tá nab bak, 
a hely zet nek meg fe le lôb bek lesz nek. Cselekedeteik 
nemcsak természetesebbek lesznek, ha nem bár mi be 
kezdenek, akkor tevékenységeiket si ker ko ro náz za, 
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hiszen az adott helyzetben a lehetõ legmegfelelõbb 
módon cselekszenek. 

Min den egyes cse lek vés idô ben és tér ben annyi ra össze-
tett kö vet kez mé nyek kel jár, hogy egyet len el me sem ké pes 
át lát ni cselekedeteinek összes kö vet kez mé nyét. De még 
ha tudnánk is mindezt, még akkor sem lennénk képesek 
arra, hogy át lás suk cse le ke de te ink he lyén va ló sá gát vagy 
té ves voltát. Elô ször el kel l dön tenünk, hogy mi lyen er-
köl csi el ve ket fo ga dunk el, s csak en nek alap ján le het sé ges 
mérlegelni a cse lek vést. En nek a fel a dat nak a meg ol dá sá ra 
pedig nem ele gen dô pusztán az ér te lem. 

Amikor dön tenünk kell, ak kor egy sze rû en csak ér zé se ink 
sze rint cse lekszünk. Amit spon tá n módon érzünk és ér zé-
kelünk, azok a ter mé szet im pul zu sai. Ér zé se ink a me di tá ció 
gyakorlásávaltovábbfinomodnak,ésmindtöbbimpulzust
ér zé kelünk tu da tosan. Ma ha ris hi ezt az in tu í ció fej lô dé sé nek 
te kin ti. Erkölcsi el ve ink is in tu ítív megérzéseken alapulnak, 
bármiféle racionális magyarázatot is fûzünk késõbb hozzá-
juk. Ám a he lyes vagy hely te len cse le ke de tek nek in tu i tív 
megítélése nem min dig pon tos. Az in tu i tív meg ér zés pon tos-
sá ga az el me tisz ta sá gá tól függ. Ezért fontos, hogy in tu i tív 
megérzéseinket a meg szo kott min den na pi ál la po tunk ban 
is átgondoljuk. A TM gya kor lá sá val azonban egyre szo ro-
sabb kap cso lat ala kul ki az ér te lem és az in tu í ció kö zött, 
megérzéseink egyre pontosabbá válnak.

Sok em bert nyug ta la nít, hogy Ma ha ris hi nem ad 
sem mi lyen mo rá lis sza bályt vagy vi sel ke dé si nor mát. A 
me di tá ció ha té ko nyab bá te szi az em bert, de, kér de zik 
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so kan, mi fog ja ôt a helytelen cselekedetektõl vissza tar-
ta ni? Az önmegvalósított em ber az én korlátain túllépve 
túllép a félelmeken is, mi aka dá lyoz ná meg akkor, hogy 
ne vál jon bû nö zô vé? Ma ha ris hi azt válaszolja erre, hogy 
az ön meg va ló sí tott em ber nemcsak énje korlátait haladja 
meg, hanem az iden ti tá sér zet szük ség le té bôl fa ka dó nem 
erkölcsös vagy helytelen cse le ke de te ken is túllép. Az embert 
korábban cselekvésre ösztönzõ mo ti vá ció meg vál to zik, az 
önmegvalósított ember egy sze rû en nem megy be le ilyen 
cse le ke de tek be. Akik már ré gó ta gya ko rol ják a TM-et, 
fo ko za to san kez de nek fel hagy ni az esetlegesen morális 
szabályokba ütközõ te vé keny sé geikkel, ám ezt nem azért 
te szik, mert va la ki mond ta ne kik, hogy ez vagy az nem 
he lyes, vagy mert tar ta nak a bün te tés tôl, ha nem egy sze-
rû en csak így ér zik jól ma gu kat. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a TM-gya kor lók kívétel 
nélkül erkölcsösebbek bár ki másnál. Az ember erkölcsös-
sége nem csak at tól függ, hogy milyen se bes ség gel fej lô dik, 
hanem attól is, hogy honnan kezedett el fejlõdni. A tu dat 
nö ve ke dé se azonban minden esetben ma ga után von ja a vá gyat, 
hogy az éle tet tá mo ga tó cse le ke de te ket kö vessük.  

Ma ha ris hi so ha sem be szél a ne ga ti vi tá sok ról, a rossz ról. 
Ál ta lá ban a jót eme li ki. Nem mintha a vi lág ban lé te zô 
negativitásnemérdemelnefigyelmet,deMaharishiegy
má sik szem szögbõl lát ja a dol go kat. A mi szem pon tunk-
ból néz ve egy bizonyos: a cse le ke det a rossz vagy a jó 
kategóriájába tar toz hat. Ô vi szont azt tartja, hogy min den 
cse le ke det nek kö zös a cél ja: egység a mindenség alap já val, 
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az Önvalóval, az Ab szo lút tal, amely egy ben az egész vi lág-
egye tem alap ját is ké pe zi.

Ma ha ris hi sze rint még a leg ön zôbb, leg e go cent ri ku-
sabb cse le ke de tek is csak a va ló ság utá ni ku ta tás meg nyil-
vá nu lá sai, és a vég sô be tel je se dés ke re sé sé bôl fa kad nak. 
Eb bôl a szem szögbõl néz ve min den cse le ke det a fej lô dés 
és a be tel je se dés fe lé ve zet. Ma ha ris hi a hely zetün ket egy 
ha jó sé hoz ha son lít ja, aki tö ré keny kis csó na kon sze ret ne 
a má sik part ra jut ni, mi köz ben a fo lyó ban ha tal mas fa tus-
kók úsz nak, s ha ezek a csó na kunk hoz ütôd né nek, ak kor 
nyom ban össze rop pan ta nák azt. Hogy az akadályokat 
ki tudjuk kerülni, né ha kénytelenek vagyunk vissza fe lé 
evezni. Az egész  képbôl kiragadva, úgy tûnhet, hogy az 
em ber té ves irány ba evez, noha csak azért fordultunk 
vissza, hogy utána ismét foly tat has suk utunkat a má sik 
part fe lé. Ezek ben a pil la na tok ban ez az egyetlen le het sé ges 
ha la dá si irány. Le het hogy egy erô sebb csó nak ka pi tá-
nya, mitsem tö rôd ve a fa tus kók kal, egye ne sen áte vez ne a 
fo lyón. A lát szó lag ne ga tív cse le ke de tek valójában olyan 
próbálkozások, melyekkel a gyen ge em ber a leg jobb be-
lá tá sa sze rin t igyekszik áte vez ni az élet fo lyó ján. 

Az ön meg va ló sí tott em ber cse le ke de tei bár ki má-
sénál nagyobb összhangban vannak a kör nye zet tel. Ám 
az emberek tu da tál la po tát, modja Maharishi, ki zá ró lag 
cse le ke de teik alap ján, kívül rôl nem tudjuk megítélni. Az 
egye düli mér ték adó a bel sô tu da tál la pot, vagy is az, hogy 
az Önvaló a ta pasz ta la tok tól füg get lenül, tar tó san je len 
van-e. Egy megvilágosodott ember összes külsõ jellemzõje 
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annyi, hogy cse le ke de tei, sza vai min dig helyt ál ló ak, ám 
még ezek sem iga zán utal nak a tu da tál la po tá ra. 

A Tao Te King sza va i val él ve:

„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 MA GA SABB  

TU DA TÁL LA PO TOK

A magasabb tu da tál la po tokat tárgyalva ed dig csak a 
Kozmikus Tudatról szóltunk, de léteznek még en nél is 
ma ga sabb tu da tál la po tok . Ez el sô hal lás ra talán meg le-
pô, hiszen úgy ta lál tuk, hogy a tu da tos el me a Kozmikus 
Tudatot elérve már tökéletesen ki fej lô dött. Az ember 
tu da tá ban van men tá lis ak ti vi tá sa min den szint jé nek, a 
legdurvábbtólalegfinomabbtranszcendentálisszintekig.
Mi le het az, ami még en nél is több?

Az ötö dik tu da tál la pot az az ál la pot, amely ben a 
Transz cen den tá lis Tu dat az egyszerû tudatállapotokkal 
egyidejûleg fenn ma rad. A bel sô fej lô dés ezzel befejezõdik. 
Az Önvaló, a ta pasz ta lat szub jek tu ma tel je sen feltá rult, ám 
a kül vi lág mit sem vál to zott. A to váb bi ak ban ez kezd el 
vál toz ni. Láttuk már, hogy a tiszta Önvaló nem külön bö zik 
a ter mé szet, a te rem tett vi lág egye tem alap já tól: a kettõ egy 
és ugyan az. Az em ber „normális” éb ren lé ti ál la po tá ban 
csak a bel sô és a kül sô vi lág fel szí ni ér té ke it ér zé ke li. A 
TMgyakorlásaközbenagondolkodásegyrefinomabbá
válik, és amikor az elme a legfinomabb aktivitáson is
túllép, ak kor az Önvaló tu da tá ra éb red. A to váb bi fej lô dés 
a vi lág ér zé ke lé sé vel kap cso la tos. Elkezdjük ta pasz tal ni 
adolgokfinomabbvalóságát.Akörnyezetmegismerése
egé szen ad dig mélyül, amíg fel nem is me rjük az Ab szo-
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lú tat ön ma gunkban és min den ben, ami körülöt tünk van. 
Wil li am Bla ke sza va i val él ve: „Amilyennek lá tod ma gad, 
olyan vagy.”

A HA TO DIK TU DA TÁL LA POT: 
AZ IS TE NTU DAT

A fej lô dés kö vet ke zô szint je a ha to dik tu da tál la pot, az 
Istentudat. Eb ben az ál la pot ban a dolgok olyan mélységeit 
érzékeljük,hogyméglegfinomabb(relatív)szintjeiknek
is tu da tá ban vagyunk. Az Istentudtban a re la tív világ 
legfinomabbértékeitismerjükfel,akövetkezõlépés,az
Ab szo lút fel is me ré se pedig már a hetedik tu da tál la potot 
jelenti. 

A ha to dik tu da tál la pot ban az em ber a vi lág egye tem 
legfinomabbszintjétérzékeli.Perszenemazelektronokat
és a ré szecs ké ket, még csak nem is a mik rosz kóp alatt lát-
ha tó  parányok világát kezdjük el lát ni, ha nem az anya gi 
szerkezetfinomabbminôségeitkezdjükérzékelni.Ma
ha ris hi sem az anya gi szer ke zet ek felismerésérõl be szél, 
hanemérzékelésünkfinomodásáról.

Világegyetemünklegfinomabbszintjétatisztafény
al kot ja. Ez nem egy új el gon do lás, ha son ló né ze te ket 
valltöbbfizikusvagyköltôis.AzIstentudatbanazérzé
ke lés annyi ra fejlett – vagy aho gyan Ma ha ris hi mond ja, 
kifinomult–,hogyazembertudatáraébredateremtett
világegyetemlegfinomabbszintjeinek,melybenminden
fénnyel van te lít ve, min den ez zel van át hat va. Ma ha ris hi 
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eztazállapototmégKifinomodottKozmikusTudatnak
vagy Is te ni Tu dat nak is hív ja. 

A múlt ban számos gondolkodó és költõ foglalkozott 
a vi lág egye tem leg mé lyebb ér té ke i vel. Wil li am Words-
worth gyer mek kori élményeire visszaemlékezve egy 
na gyon ha son ló él mény rôl szá mol be: „Volt  idô, ami kor 
a me zô, a rét, a pa tak és az egész föld – min den, még a leg egy-
sze rûbb táj is úgy tûnt, mint ha égi fénnyel öl tö zött vol na fel.”

Dan te az Is te ni szín já ték ban így ír: „Egy re mé lyebb re 
és mé lyebb re ha tol tam be le az örökös fénybe, a lá tá som is egy re 
éle seb bé vált a cso dá la tos fény ha tá sá ra, amely a va ló igaz ság... 
Lát tam, hogy mé lyen ön ma gam ban egyet len he lyen meg ta lál
ha tó min den, még az is, ami a vi lág egye tem legkülön bö zôbb 
pont ja i ra tá vo lo dott egy más tól. A cse lek mé nyek, a tár gyak és az 
ezt össze kap cso ló vi szony olyan szo ro san si mul tak egy más hoz, 
hogyha egyál ta lán be szél he tek va la mi rôl, az csak a Fény le het.”

Walt Whit man sza va i val él ve pedig: „Nem min den na-
pi vi lá gos ság ez, s va ló já ban ki fe jez he tet len, és csak ez a fény 
lé te zik, sem mi más. Ki csú szik min den jel zô, lelí rás alól, még 
a be széd szá má ra is meg fog ha tat lan ma rad.”

A Kozmikus Tudat ki a la ku lá sá hoz ha son ló an az 
Istentudat ki fej lô dé se kor sem ve szítünk el sem mit ön-
ma guk ból. A meg szo kott felszínesebb ér zé ke lé si szin tek 
to vább ra is meg ma rad nak, a különb ség csu pán az, hogy 
avilágfinomabbszintjeitiselkezdjükérzékelni.Aszék
továbbraisszékmarad,deazanyagfinomabbértékétis
ér zé keljük. 

Az Istentudat megvalósítása elôtt ez a finom szint
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kívül esik az ember ér zé ke lé si ké pes sé gén. A re la tív vi lág 
finomabbérzékeléseazAbszolútmélyebbmegértéséneka
kö vet kez mé nye. Az ötö dik tu da tál la pot ban az Ab szo lú tat 
a szub jek tum szint jén is mertük fel, mint Önvalót. A ha-
to dik tu da tál la pot ban pe dig az Ab szo lú tat egy re job ban 
fel is merjük a körülöttünk lé vô vi lág ban is. 

A HE TE DIK TU DA TÁL LA POT: 
AZ EGY SÉG TU DAT, A MEG VI LÁ GO SOD ÁS

Wil li am Bla ke ír ja „A po kol és a mennyor szág há-
zas sá ga” cí mû írá sá ban: „Ha ér zé ke lésünk összes ab la ka 
meg tisz tul na, ak kor min den olyan nak lát sza na, mint ami lyen: 
vég te len nek.”

 A ha to dik tu da tál la pot ban ér zé kelésünk ab la ka még 
csak rész ben volt tisz ta, a hetedik tudatállapotban, melyet 
Ma ha ris hi Egy ség tu dat nak vagy egy sze rû en csak Egy ség-
nek ne vez, azonban már tö ké le te ssé lesz. Ez az az ál la-
pot, amely ben a világot a maga teljességében érzékeljük. 
Megtapasztaljuk, hogy a kül vi lág alapja az Ab szo lútban, 
a soha nem változóban van. Ez a Meg vi lá go so dás, mely re 
a különbözõ írá sok, mint például az Ísa Upanisad is oly 
so kat utal nak:

„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 szub jek tu mot és az ob jek tu mot 
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12. ábra

Egy henger két, 

látszólag teljesen 

ellentmondásos 

vetülete

is tel jes ér té ké ben ér zé keljük, s a mindenséget úgy látjuk 
meg, mint az élet transz cen den tá lis, ab szo lút alap já nak a 
meg nyil vá nu lá sát. Min den az Ab szo lút meg nyil vá nu lá sa, 
min den „AZ”, a bel sô is és a kül sô is. Min dent a tiszta 
Önvaló fényében ér zé kelünk. „Én Az vagyok, te is Az vagy 
és mindez Az”, írják az Upanisadok. Eck hart Mester bölcs 
szavai pedig ekként festik le ezt az ál la po tot: „Min den, 
amit az em ber a kül vi lág ban külön bö zô ség ként ér zé kel, az 
belül mint EGY SÉG je le nik meg. Min den: a fû, a fa és még 
a ka vics is, a leg fi no mabb szin ten ér zé kel ve eggyé vá lik. E 
 mé lységes látásmód va rá zsa tel je sen ra bul ej tett.”

Fon tos meg je gyez ünk, hogy az egy ség át é lé se kor a 
dolgok külön bö zô sé ge nem vész el. A tu dat ban a fû, a fa 
és a kô egy sé gé nek a meg ta pasz ta lá sa kor to vább ra is je len 
van a fel szí ni külön bö zô ség. A fel szí ni külön bö zô sé gek 
ér zé ke lé sé hez csak hoz zá a dó dik az egy sé ges alap meg-
lá tá sa. A meg nyil vá nult vi lág nem mosó dik el, nem ölt 
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12. ábra

Egy henger két,

látszólag teljesen

ellentmondásos

vetülete

felhôkiscsakaNapsugaraimiattláthatók.
Nagyonfontos,hogymegértsük:azEgységállapotanemegy-

szerûena„mindenegy”intellektuálisbelátásátjelenti.Ebbena
tudatállapotbanazemberérzékeliéséliazt,hogylényeegya
világegyetemmel.Eztatudástcsakszemélyesélményenkeresztül
lehetmegszerezni,apusztánintellektuáliselemzéssosemjuttatel
idáig.Számosfilozófusmégisfoglalkozottamindenekalapját
képezõegységgondolatával.Tanulmányaikat,írásaikatolvasva
nehézaztfeltételeznünk,hogyezazegységegykellemesállapot,
vagyhogybeteljesüléstjelentazemberszámára.Ámamegvilágo-
sodottnagybölcsekmindegyikevilágosanmegmondta,azEgység
állapotaegybenabékeabeteljesedésotthona.Maharishiígyírerrôl
„Aléttudományaésazéletmûvészete”címûkönyvében:„Minden
érzékelésünk,aszavakhangzása,aparányitárgyakérintése,a
dolgokillata,ahatártalanboldogságóceánjánakhullámzását
váltjakibennünk.Mindenfelmerülôgondolat,mindenszóvagy
cselekedet:ahatártalanboldogságáradatánakegy-egyhulláma.A
létezésmindenstatikusésdinamikusállapotában,azéletmegnyil-
vánultterületénanemmegnyilvánultistenicsodálatosságjátszik.
AzAbszolútarelatívbanjátszik,ésalétezésmindenelmúlópillana-

transzcendentalis-meditacio.hu



180

ma gá ra va la mi lyen sze mély te len for mát. A re la tív vi lág, a 
vég te len sok külön bö zô sé g terüle te, to vább ra is ugyan úgy 
lé te zik, mint az elôtt, csak teljességében ér zé keljük azt is, 
hogy a relatív világ alapja az Ab szo lút. 

Az Ab szo lút és a re la tív ilyen meg kö ze lí té se vi lá go san 
tük rö zi Ma ha ris hi ta ní tá sát, hogy a re la tív, meg nyil vá nult 
vi lág ép pen oly va lós, mint ab szo lút, meg nem nyilvánult 
alap ja. Van nak el mé le tek, me lyek sze rint csak az Ab szo lút 
a valóság, a re la tív világ pedig pusztán il lú zió, májá, ahogy 
egyesindiaifilozófiairendszerekbennevezik.Maharishi
vi szont azt mondja, hogy a re la tív, meg nyil vá nult vi lág 
nem il lú zió, ha nem na gyon is va lós. Az il lú zió fátyla csak 
az Ab szo lút és a re la tív vi szo nyá t fedi. 

De ho gyan lesz az Ab szo lút relatív világgá? Az Ab szo lút 
és a re la tív csak a va ló ság  két né zô pont ja. Mi vel szemléletünk 
két vég pontját al kot ják, nem ve zet he tôk le egy más ból. A 
re la tív nem ma gya ráz ha tó az Ab szo lút keretei között, és az 
Ab szo lút sem ha tá rol ha tó körül a re la tív vi lág jellemzõivel.

Gon dol juk csak el, hogy egy hen gert tar tunk a kezük-
ben. Ol dal né zet bôl négy szög nek fog tûn ni, felül rôl pedig 
kör nek. Sze ren csé re a hen ger  két di men zi ós vetüle teit 
egyesíthetjük egy min dent ma gá ba foglaló há rom di men-
zi ós test té, és e test  részeként már nem el lent mon dá so sak 
ezek a vetüle tek. De ha nem ilyen szé les lá tó szög gel ele-
meztükvolnamegfigyeléseinket,hakétdimenzióskoor
di ná ta-rend szer ben kel le ne meg ol da ni az el lent mon dást, 
ak kor ez le he tet len lenne, hiszen egy olyan alak zat tal 
fog lal koz nánk, amely né ha kör nek, más kor pe dig négy-
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szög nek lát szik. Egy ilyen alakzatot pedig csak el lent mon-
dá sos nak nyil vá ní thatunk, hiszen hiába  pró  bál nánk az 
egyik vetületet a má sik kal  ma gya ráz ni. Má sik választásunk 
az lehetne, hogy az egyi k vetületet il lú zi ó nak te kintjük. 

 Ha son ló hely zet ben van az az éber tu da tál la pot ban 
lé vô em ber is, aki a re la tív és az Ab szo lút vi szo nyát pró-
bál ja meg ér te ni. Az Abszolút és a relatív a va ló ság két 
végpontja, de mi vel a tu dat eb ben az ál la pot ban még nem 
ké pes a va ló ság mind két végpontját át fog ni, emberünk 
csakis el lent mon dás ra kö vet kez tethet.

A re la tív világ nem il lú zió, aho gyan azt sok in di ai 
filozófus tanítja, és létezik azAbszolút is, bár ezt sok
nyu ga ti gondolkodó tagadja. Mind ket tô va lós, s látszólag 
ellentmondásos viszonyukat csakis úgy tudjuk feloldani, 
hogy el kezdjük tá gí ta ni a tu da tun kat, és ezt egé szen ad-
dig tesszük, míg az el me a valóság mindkét végpontját át 
nem fog ja. Ez az Egy ség tu dat ban kö vet ke zik be, s ekkor 
az Ab szo lú tat és a re la tí vat mint az Egy ség füg get len ré-
sze it ismerjük fel. Eb ben az ál la pot ban nem merül fel a 
kér dés, hogy ho gyan ma gya ráz hat nánk egyiket a má sik kal. 

Az a kér dés vi szont fel merül het, hogy ho gyan lesz 
az Ab szo lút ból mind az, amit magunk körül látunk. A 
bölcsek azt vá la szol ják, hogy a májá, vagy is az Ab szo lút 
és a re la tív kö zöt ti il lú zórikus különbség ré vén. 

Az Ab szo lút ta pasz ta lata, mint mondottuk, nem 
homályosítja el a különbözõségekkel teli relatív világot 
és annak tapasztalatát. Ép pen el len ke zô leg: még több 
erôt és életet visz a meg nyil vá nult vi lág ba.
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 „A külön bö zô sé gek – mond ja Ma ha ris hi – ha tár ta lan 
örö m mel töltenek el, és a vég te len har mó nia ré sze ként ér zé keljük 
ôket. Az ember ér zé ke li a sokféleség alap já ban rejlõ ren det. El-
kez di megér te ni, hogy a ren dezet len sokféleség a ha tár ta la nul 
ren de zett teljesség meg nyil vá nult ré sze.” 

Em lék szem egy szép tör té net re, me lyet Ma ha ris hi 
me sélt ar ról, hogy a meg vi lá go so dott ember ho gyan ér zé-
ke li még a ne ga ti vi tást is a har mo ni kus egész ré sze ként. 
Maharishi Ris i kes  államban található ás ra má tól észa kra, 
mé lyen a he gyek  között élt egy meg vi lá go so dott jógi. Ô 
az Önvalót a Nap pal ha son lí tot ta össze. A Nap min dent 
meg vi lá gít, és fé nye teszi lát ha tó vá a tár gyakat. Ehhez 
ha son ló an ta pasz ta la ta ink tár gyát is az Önvaló vi lá gít ja 
meg, az Önvaló te szi le he tségessé, hogy ta pasz tal has sunk. 
A meg vi lá go so dás ál la po tá ban tu da tá ra éb redünk en nek. 
Az egyik ta nít vá nya meg kér dez te ezt a jógit, hogy a ren-
det len ség és a ne ga ti vi tás el ho má lyo sít hat ja-e az Egy ség 
ta pasz ta la tát. Válaszképp a jó gi annyit mondott, hogy a 
fel hôk is csak a Nap su ga rai mi att lát ha tók.

Na gyon fon tos, hogy meg értsük: az Egy ség ál la po ta 
nem egy sze rû en a „minden egy” in tel lek tu á lis belátását 
je len ti. Eb ben a tu da tál la pot ban az em ber ér zé ke li és 
éli azt, hogy lé nye egy  a vi lág egye tem mel. Ezt a tudást 
csak sze mé lyes él ményen keresztül lehet megszerezni, 
a pusztán intellektuális elemzés sosem juttat el idáig. 
Számosfilozófusmégisfoglalkozottamindenekalapját
képezõ egy ség gon do la tá val. Ta nul má nya i kat, írá sa ik-
at olvasva ne héz azt fel té te lez nünk, hogy ez az egység 
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13. ábra

egy kel le mes ál la pot, vagy hogy be tel jesülést jelent az 
em ber szá má ra. Ám a meg vi lá go so dott nagy böl csek 
mind egyi ke vi lá go san megmondta, az Egy ség ál la po ta 
egy ben a bé ke és be tel je se dés ott ho na. Ma ha ris hi így 
ír er rôl „A lét tu do má nya és az élet mû vé sze te” cí mû 
köny vé ben: „Min den ér zé ke lésünk, a sza vak hang zá sa, a 
pa rá nyi tár gyak érin té se, a dolgok il la ta a ha tár ta lan bol-
dog ság óce án já nak hul lám zá sát váltja ki bennünk. Min den 
fel merülô gon do lat, min den szó vagy cse le ke det: a ha tár ta lan 
bol dog ság ára da tá nak egy-egy hul lá ma. A lé te zés min den 
sta ti kus és di na mi kus ál la po tá ban, az élet meg nyil vá nult 
terüle tén a nem meg nyil vá nult isteni cso dá la tos ság ját szik. 
Az Ab szo lút a re la tív ban ját szik, és a lé te zés min den el mú ló 
pil la na tát az örök ké va ló ság hat ja át.”

132

fejlôdéstöbbiszintjéreis.Anegyedikbôlazötödiktudatállapotbaa
TMrendszeresgyakorlásánakésazaktivitásnakaváltakozásavezet
el.Ezazaktivitásnelegyentúlmegerôltetô,hanemolyan,amit
mindigismegszoktunk.Ekkorazemberfokozatosanésspontánul,
mindenfélekorlátozásvagymesterségesirányításnélkülfelemelke-
dikaKozmikusTudatszintjére.Fejlôdésünkezutánsemállmeg,
haladtovábbazEgységtudatfelé,sazobjektumtapasztalata,ami
eddigváltozatlanvolt,atovábbiakbanegyremélyebblesz.Az ötödik-
bôlahatodik,majdahetediktudatállapotbatartófejlõdéssemkíván
semmifélebeavatkozást,hanemugyanilyenspontánéserôfeszítés
nélkülifolyamat.

Avalóságbanazonbannemkülönülnekelennyireamagasabb
taudatállapotok.Nemlépcsõzetesen,egymásután,hanemszinte
párhuzamosanalakulnakki:Haegytudatállapototelértünk,akkor
márakövetkezôisrészbenkialakult.AzIstentudatésazEgységtudat
márazötödiktudatállapotteljeskifejlôdéseelôttelkezdkialakulni.
Azemberátélhetiezeketamagasabbtudatállapotokat,mielôttmég

13. ábra

transzcendentalis-meditacio.hu



184

ELÔ SZÖR ÖN MA GAD IS MERD MEG !

A TM rend sze res gya kor lá sá val a tu dat  nö ve ke désének 
útjára lépünk. A fej lô dés a meg szo kott ébrenléti tu da tál-
la pot ban kez dô dik. Az ébrenléti tu dat ban csak rész ben 
va gyunk tudatosak önmagunkról, és a tár gyak nak is csak 
a fel szí ni ér té ke it ér zé keljük. A TM rend sze res gya kor-
lá sá val ki a la kul a Transz cen den tá lis Tu dat. Az ak ti vi tás 
megszilárdítja ezt a tu da tál la po tot, és így jutunk el az 
ötö dik tu da tál la pot ba, a Koz mi kus Tu dat ba. 

A szub jek tum tel jes ki fej lô dé sé vel, a Koz mi kus Tu dat 
megvalósításával meg a la poz zuk annak a le he tô sé gét, hogy 
a tár gyakat is egé szé ben ér zé kel jük. Lát hat juk, hogy a 
fej lô dés irá nya belül rôl ki fe lé vezet. Ez egy na gyon fon tos 
ész re vétel. Ahogy az el me tisz táb bá és vi lá go sab bá vá lik, az 
Önvaló egyre szilárdabb alapot nyer a tu da tunk ban, mind-
inkább megnyilvánul, és mindennapos tevékenységünk 
egy re rit káb ban ho má lyo sítja el. Egy idô után ki a la kul 
az ötö dik tu da tál la pot, mely ben az Önvaló tökéletesen 
megszilárdult, élô va ló sággá lesz, és sem mi lyen él mény 
nem ké pes el ho má lyo sí ta ni töb bé. 

A me di tá ció és az ak ti vi tás vál ta ko zá sa az, aminek hatására a 
Kozmikus Tudat magasztos szintjére emelkedünk, és az Önvaló 
mindig megmarad – ímmár határtalanná lett – tu da tunk-
ban. Ezért nagyon fontos, hogy tu da to san ne pró bál koz-
zunkfenntartaniakifinomodottérzékelésérzetét,mert
az ilyen gya kor la tok csak hátráltatják a Kozmikus Tudat 
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ki a la ku lá sát. Le het, hogy fel e me lô ér zést keltenek, ám 
nem az Önvalót tapasztaljuk, hanem valami mást, és ez 
el ho má lyo sít ja az Önvalót. Ezért na gyon két sé ges ezek-
nek a gya kor la tok nak a ki me ne te le.

A má sik na gyon fon tos kö ve tel mény a fo ko za tos fej-
lô dés: az, hogy az egész fo lya mat tel je sen ter mé sze te sen, 
erô fe szí tés nélkül tör tén jen. A ne gye dik fe je zet ben lát-
hat tuk, hogy a TM gyakorlata a megfelelõ kezdés után 
ön ma gá tól mû kö dik, és nem szük sé ges hozzá sem mi lyen 
önel len ôr zés vagy kont roll. Ugyan ez az elv ér vé nyes a 
fej lô dés töb bi szint jére is. A ne gye dik bôl az ötö dik tu dat-
ál la pot ba a TM rend sze res gya kor lá sá nak és az ak ti vi tás-
nak a vál ta ko zá sa ve zet el. Ez az ak ti vi tás ne le gyen túl 
meg e rôl te tô, ha nem olyan, amit mindig is megszoktunk. 
Ek kor az em ber fo ko za to san és spon tánul, min den fé le 
kor lá to zás vagy mes ter sé ges irá nyí tás nélkül fel e mel ke-
dik a Koz mi kus Tu dat szint jé re. Fej lô désünk ezután sem 
áll meg, halad tovább az Egységtudat fe lé, s az ob jek tum 
ta pasz ta la ta, ami ed dig vál to zat lan volt, a to váb bi ak ban 
egyre mé lyebb lesz. Az ötö dik bôl a ha to dik , majd a he-
te dik  tudatállapotba tartó fejlõdés sem kíván semmiféle 
beavatkozást, hanem ugyanilyen spon tá n és erô fe szí tés 
nélküli folyamat.

A va ló ság ban azon ban nem különülnek el ennyire a 
magasabb taudatállapotok. Nem lépcsõzetesen, egymás 
után, hanem szinte párhuzamosan alakulnak ki. Ha egy 
tu da tál la po tot elértünk, ak kor már a kö vet ke zô is rész ben 
ki a la kult. Az Istentudat és az Egységtudat már az ötödik 
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tudatállapot tel jes ki fej lô dé se elôtt el kezd ki a la kul ni. 
Az em ber átél he ti ezeket a ma ga sabb tu da tál la po to kat, 
mi e lôtt még az azt megelôzô állapot, a Kozmikus Tudat 
teljes mértékben sta bi li zá ló dott vol na. Így a ha to dik 
tu da tál la pot sok kal gyor sab ban ala kul ki, mint az ötö-
dik, a he te dik pedig még annál is gyor sab ban. Jó példa 
ez a természet egyik nagyon fontos törvényére, az egyre 
gyorsuló fejlõdésre, amelyre az utol só fe je zet ben még 
vissza térünk.

FEL LEB BEN  A MISZ TI CIZ MUS ÉS A  
TIT OKZATOS SÁG FÁTY LA

 Bár na gyon sok pél dá val il luszt rál tuk, hogy Ma ha ris hi 
és a nagy misz ti ku sok ta ní tá sa kö zött voltaképpen nincs 
különb ség, a TM még sem va la mi lyen tit kos gyakorlat. A 
misz tikának eredeti értelmében sem mi  kö ze a titokzatos-
ság hoz. Épp el len ke zô leg: a misz ti kus ta pasz ta la tok  a vi lág 
tit ka it tárják fel elôttünk. A misz ti ka szó gö rög ere de tû, a 
müein szó ból ered, ami azt je len ti, hogy a sze met be csuk-
ni és el hall gat ni. Mégis, a „misz ti ku s” szóval az em be rek 
leggyakrabban valami homályosat, titokzatosat és valót-
lant jelölnek. Ennek oka, hogy a misz ti ku sok többnyire 
bölcsen hall ga tnak azokról az el mond ha tat lan dol gok ról, 
amikre a vi lág tól va ló el vo nu lás bel sô csend jé ben ta lá lnak 
rá. A misztikát egyedül e végtelenül csendes állapot meg 
nem ér té se teszi „misztikussá”. 

Sid ney Spen cer egyik ki tû nô ta nul má nyá ban azt ír ja, 
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*A Vé da tudást, tisz ta tu dást jelent.

hogy a misz ti ka alapja a transz cen den tá lis szint köz vet-
len érin té se. A misz ti kus ta pasz ta la tokkal olyan nagy 
nevek foglalkoztak, mint Wil li am Ja mes, Wal ter Sta ce, 
Ru dolph Ot to, F. C. Hap pold, Margüri ta Las ki, Evelyn 
Un der hill vagy Al do us Hux ley. Írá sa ikban a misztikus 
élményeköthatolyanjellemzõjérefigyelhetünkfel,me
lyek mindegyiküknél elõfordulnak:

Az az ér zés, hogy az egyén eggyé vált az egész mindenséggel,
a vi lág egye tem  mélységeinek megismerése,
annak az érzése, hogy ez az élmény bármely más megis-

merésnél valósabb, 
a ha tár ta lan bol dog ság és be tel je se dett ség tapasztalata,
egy ség az Ab szo lút tal,
és az él mény el mond ha tat lan sá ga.
Ezekben az élményekben a magasabb tu da tál la po-

tok jel lem zôire ismerhetünk. Akik már hosszabb ideje 
gya ko rol ják a TM-et, na gyon ha son ló ta pasz ta la tok ról 
számolnak be. 

A VÉDÁK

Az em be ri ség leg ré gibb fel jegy zé se i ben, a szanszk rit 
nyel ven írt Védákban,* mondja Ma ha ris hi, egy meditációs 
tech ni ká ra lelünk, ami nem más, mint a Transzcendentális 
Meditáció. A mo dern for dí tá sok tol má cso lá sai több nyi re 
csak a miti kus me sék kel, a külön bö zô is te nek leg en dá i val 
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foglalkoznak. Ma ha ris hi sze rint ez csak a Védák verseinek 
leg felüle te sebb ér telmezése. A Vé dák nak sok kal mé lyebb 
és gaz da gabb üze ne te van, és ha ezt ké pe sek va gyunk 
meg ér te ni, ak kor rálelhetünk arra, hogy hogyan is kell 
meditálni. Ez a meditáció pedig a Transzcendentális 
Meditációt jelenti.

A hagyomány meg kö ve te li, hogy a Vé dá kat rit mi kus 
ének for má já ban, száj ról-száj ra ad ják to vább egy más nak a 
nem ze dé kek. Ez azért szük sé ges, mert a Vé dák leg na gyobb 
ér té ke a sza vak hang zá sá ban van. Ha e sza vak pa pír ra 
kerül nek vagy – rosszabb eset ben – le for dít ják ôket, e 
ha tal mas tu dás legértékesebb része elvész. Attól kezdve, 
hogy csak a fel szí ni szin te ket kezd ték el tol má csol ni, a 
Vé dák üze ne te el ve szett az em be rek szá má ra. 

Az ôsi szanszk rit na gyon pon tos és tö ké le tes nyel ve zet. 
A Védákban egyes ma guk tól ér te tô dô sza vakat kihagy tak, 
más kifejezések pedig a té má tól füg gô en több ér te lem mel 
rendelkeznek. A ma ga sabb tu da tál la po tok ra vonatkozó 
min den egyes szó pedig a ma ga sabb tu da tál la potok ke-
re tei között ér tel mez endõ. Ám ha a kom men tá tor nincs 
a meg fe le lô tu da tál la pot ban, s így nem bir to kol ja a meg-
ol dás kul csát, ak kor az írá sokat ugyanolyan felszínesen, 
vagyis tévesen értelmezi, mint a Védákkal foglalkozó 
legtöbb mai kommentár. He lyes kom men tárt nem fûz het 
a ma ga sabb tu da tál la po tokról szóló vé di kus írá sokhoz 
az, aki nem éli ezeket a tudatállapotokat. Az ilyen bölcs 
embereket In di á ban risiknek, lá tók nak ne ve zik. Maharisi 
nagy böl cset je lent, aki nemcsak látja, hanem tanítja is a 
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* Mivel Mahairshi angol írásmóddal használja, mi is „sh”-val 
írjuk a nevét.

Védát. Ma ha ris hi* a Vé dák új kom men tár ján dol go zik, 
hogy is mét vissza ad ja a vi lág nak a Védák ha tal mas tu dá sát. 

Ez a tudás, mondja Ma ha ris hi a Bhagavad-Gítáról 
írt kommentárjában, a Vé dák ke let ke zé se óta gyak ran 
el ve szett. „Ez a tudás tragédiája, írja, az a tragikus sors 
melyben a tudatlanság részesíti a tudást. Elkerülhetet-
len, 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 ma-
gasabb tudatállapotok elérésének mûvészete, melyet az 
Upanisadok vagy a Bha ga vad-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 tudat-
állapot 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 szem-
léletmód 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 személy-
nek köszönhetõen, újra megkerült. Mert „amikor az 
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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 ar-
culatainak 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 Budd ha vagy San ka ra. Azonban 
„a tudatlanság kemény szikláin” idõvel az õ tanításuk 
is összetört.

Ám ne fog lal koz zunk túl sokat az zal, hogy mi tör tént 
a múlt ban. A leg fon to sabb az, hogy a Transzcendentális 
Meditáció ismét egy va ló s le he tô sé get kínál a ma ga sabb 
tu da tál la po tok ki fej lesz té sé re. Ma ha ris hi ön ma gát egy 
utász hoz ha son lít ja, akit azért küld tek, hogy a tönk re-
ment, hasz ná la ton kívüli utat ki ja vít sa. Nem érdemes az 
úton ta lál ha tó lyu kakat ta nul má nyo zni, és azt nyo mo zni, 
hogy kik ha lad tak ezen az úton vagy kik tet ték tönk re. 
Minél rö vi debb idôn belül ki kell ja ví ta ni az utat, hogy 
is mét köz le ked hessünk raj ta. 
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12. PSZI CHO LÓ GI A ÉS 

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Apszichológiagyökereiafilozófiábanyúlnakvissza.E
tudomány – ahogy az a ne vé bôl is ki tû nik – a lé lek ta nul-
má nyo zá sát tûzte fel a da tául. Ám a ter mé szet tu do mány tól 
kölcsönzött „objektív” és kísérleti megközelítésmódjának 
köszönhetõen, csupán az emberi „lélek” mûködésének 
legfelszínesebb jelenségeit volt képes feltárni. 

A század elején a pszichológiában az úgynevezett beha-
viorista felfogás uralkodott. Ez az irányzat azt vallotta, hogy 
a pszichológia tárgya az, amit ob jek tí ven ta nul má nyoz ni 
lehet, s ez nem más, mint a ma ga tar tá s. Bár a be ha vi o ris ta 
is ko la és az ál ta luk kép vi selt szem lé let még ma is el fo ga dott 
a vi lá gon, na gyon sok hi á nyos sá got mutat. Egyálatalán 
nemveszifigyelembeaszubjektívtapasztalatot,azembert
az ingerek és megerõsítékek között pattogó, emlékezettel 
rendelkezõ pingponglabdának tekinti. 

A pszichológia másik nagy irányzata, a Sig mund 
Fre ud nevével fémjelzett pszichoanalitikus iskola a lelki 
problémák mélyebb okait kutatta. Freud és munkássá-
gának továbbfejlesztõi, Carl Gustav Jung és Alf red Ad-
ler az ember személyiségét, mint dinamikus rendszert 
fogják fel, melyben kiemelt szerepet kap az ösztönélet és 
a tudattalan. Vizsgálódásaik a men tá lis él ményekre, az 
elfojtott, ki nem élt ösztönkésztetésekre, s job bá ra azok ra 
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az em be rek re irá nyultak, akik lel ki be te gek voltak vagy 
va la mi lyen men tá li s problémával küszködtek. Talán 
jogos volt George Kelley kritikája, aki szerint a pszi-
choanalitikus 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 be ha vi o risz ti kus és pszichoanalitikus szemlélettel 
szembeni növekvõ elé ge det len ség egy olyan tu dós cso-
port meg je le né sét segítette elõ, akik nem ér tet tek egyet 
a fel so rolt ta ní tá sok egyi ké vel sem. A szá zad öt ve nes 
és hat va nas éve i ben egy új, har ma dik erõként (third 
force) jelentek meg, s az általuk képviselt irányzat a 
hu ma nisztikus pszi cho ló gia né ven vált ismertté. Az újfajta 
pszi cho ló gia képviselõi kö zött volt Carl Ro gers, Rol lo 
May és Erich Fromm, továbbá olyan írók és gondolkodók 
támogatták elképzeléseiket, mint Her bert Mar cu se vagy 
Nor man Brown. A humanisztikus irányzat leg is mer tebb 
képviselõje azon ban Ab ra ham Mas low volt.

Mas low szakított a mentális problémáktól szenvedõ, 
be teg em be rek vizsgálatával, és egész sé ge s embereket 
kezd ett el ta nul má nyoz ni, még pe dig a fel lel he tô leg e-
gész sé ge seb be ket. Ezek az em be rek mind ki e gyen sú lyo-
zot tak, stabilak, a tár sa da lom hoz al kal maz ko dók vol tak. 
Mindegyiküknélvalamilyenmértékbenmegfigyelhetõ
volt az, amit Mas low „önmegvalósításnak”, a le he tô sé gek, 
ké pes sé gek fo ko zot tabb megvalósításának ne ve zett. Ezek 
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az önmegvalósított emberek képesek hatékonyan teljesí-
teni meg ha tá ro zott élet fe la dataikat, jobban ismerik sa ját 
bel sô ter mé sze tüket, képesek elfogadni önmagukat. Mas-
low mun kái rá vi lá gí tot tak ar ra, hogy az önmegvalósított 
emberjobbmegfigyelô.Avizsgálatoksoránrájöttarra,
hogy a min den na pi élet ben kre a tí vabb és spon tá nabb az, 
aki el fo gad ja ön ma gát. Az ilyen ember ér dek lô dé se sa ját 
ma gán kívüli prob lé mák ra irá nyul, nem pe dig ar ra, hogy 
sa ját identitását megóvja. Erôs sors kö zös sé get érez az egész 
em be ri ség gel, ezért ké pes mély, köl csö nös kapcsolatokra. 
Leg in kább op ti mis ta, nem fog lal ko zik a létezés ne ga tív 
ol da lá val, vi szont ész re ve szi a po zi tív le he tô sé ge ket, és 
azo kat a le he tô leg na gyobb mér ték ben fel hasz nál ja. Az 
önmegvalósított em ber szá má ra az élet nek je len tô sé ge 
van, és meg gyô zô dé se, hogy az éle tet ér de mes él ni.

Egészen nyilvánvaló a ha son ló ság Mas low önmeg-
valósított em be re és azok kö zött, akik Ma ha ris hi tech-
ni ká ja segítségével elérték az ötö dik tu datál la po tot, a 
Kozmikus Tudatot. Ezt a ha son ló sá got számtalan pszi-
cho ló gi ai tesz t is iga zol ta, me lye kkel a TM gya kor ló kat 
vizsgálták. A pszichológusok számos kérdõívet dolgoztak 
ki az önmegvalósítottság vizsgálatára. Egy ilyen tesz-
tet a Shost ram -féle Sze mé lyi sé glel tá r ban is ta lá lunk. 
Ezt egyetemi hallgatók egy csoportjának is kiosztották, 
közvetlenül a TM gyakorlás elkezdése elõtt, illetve két 
hónappal ezután. Az ered mé nye ket összvetették egy nem 
TMgyakorlókontrollcsoportéval, ésfigyelemreméltó
fejlõdést tapasztaltak a TM-es csoportnál. A kontrollcso-
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porthoz képest a TM-gya kor lók – a technika mindössze 
két hónapos gyakorlása után – je len tôs ha la dást mu tat tak 
az önmegvalósítás terén. Ezeket a pozitív változásokat 
számos késõbbi teszt is alátámasztotta, s több ta nul mány 
is bizonyítja, hogy a TM gyakorlók lelki egészsége a 
ne u ró zis sal, a be teg sé gek kel, a szo ron gás sal el len té tes 
irány ban, a jobb lel ki egész ség felé tartva fejlõdik. 

CSÚ CSÉLMÉNYEK ÉS PLÁ TÓI ÉLMÉNYEK

 Mas low egyik leg ér de ke sebb fel fe de zé se  az, hogy az 
önmegvalósított em be rek gyak rab ban áté lik az úgyne-
vezett csúcs él ményt. Eze ket a „csú cso kat” Mas low így 
ír ja le: „a fé lel me tes tisz te let nagy pil la na tai... a tisz ta, 
egy ér tel mû bol dog ság állapota, amely ben nincs töb bé 
sem mi fé le gya nú, fé le lem vagy gyen ge ség”. Ezek ben a 
pil la na tok ban az em ber ér zi, hogy a vi lág nélkülöz he tet len 
ré sze, elé ge dett ez zel, és a pillanatot va ló ban sa ját já nak 
te kin ti. A vi lág ra nem kívül rôl te kint, hanem úgy ér zi, 
hogy va ló ban lát ta a vég sô igaz sá got, a dol gok lé nye gét. 
Az, hogy ilyen él mé nyek lé tez nek, ter mé sze te sen nem 
új fel fe de zés. Misz ti ku sok, köl tôk és más kimagaslóan 
te het sé ges em be rek gyak ran számolnak be hasonló 
élményekrõl. Mas low azonban fel fe de zte, hogy az ilyen 
él mé nyek nem kor lá to zód nak az em be rek egy meg ha tá-
ro zott cso port já ra. A csúcsélmény nem csak a papok mint 
„hivatásos hí vôk”, illetve a köl tôk, ze né szek és mû vé szek 
privilégiuma; sokan rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal 
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üz le tem be rek, gyá ro sok, ve ze tôk, ne ve lôk és po li ti ku sok 
közül is.

Fel te het nénk a kér dést, hogy ezek a csú csél mé nyek 
nin cse nek-e kap cso lat ban a Ma ha ris hi ál tal le írt ma ga-
sabb tu da tál la po tok kal. A csú csél mény egészen biztosan 
nem azo nos a Transz cen den tá lis Tu dat tal, mert a csú csél-
mény ide je alatt a tu da tot el ra gad ja va la mi, míg a tisz ta 
TranszcendentálisTudatbannincsjelenamegfigyelés
tárgya. Fenn ma rad az a le he tô ség, hogy a csúcs él mény a 
Koz mi kus Tu dat pil la nat nyi vil la ná sa. A csú csél mények 
le í rá sa na gyon ha son lít ahhoz, amit a Koz mi kus Tu datról 
írnak, ám a csú csél mény szót a ta pasz ta la tok olyan szé les 
kö ré ben hasz nál ják csak nem min den fel lán go lás ra, hogy 
alig ha le het a ket tôt, a csúcs él ményt és a Koz mi kus Tu da-
tot egyen lô vé ten ni. Ha Mas low mun ká i ban a ma ga sabb 
tu da tál la pot nyo mai után ku ta tunk, azo kat va ló szí nû leg 
azokban az úgynevezett plá tói él mé nyek ben ta lál juk, ame-
lyek kel Mas low éle té nek ké sôb bi éve i ben fog lal ko zott. 
A plá tói él mé nyek ha son ló ak a tar tós csú csél mény hez, 
csak hogy ezek ben nincs vá rat lan vil la nás vagy iz ga lom. 
Mas low a plá tói él mé nye ket egyfajta csendes, szemlélõdõ 
jelenlétként, egy nyu godt, magasztos felis me résként ír-
ja le. Saj nos Mas low nem sokkal azt követõen meg halt, 
hogy a plá tói élményekkel kez dett fog lal koz ni, így hát-
rahagyott írásai alap ján nem le het eldönteni, hogy ezek 
a ta pasz ta la tok a Ma ha ris hi által Kozmikus Tudatnak 
nevezett tu da tál la pot vil la ná sai-e. Még ha a ki ma gas ló 
plátó i él mé nye ket nem is azo no sít hat juk a tu dat ma-
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ga sabb ál la po ta i val, tény, hogy a TM egyre teljesebb 
önmegvalósítás hoz ve zet, s ez valószínûvé teszi, hogy a 
magasabb tu datállapotok ki a la ku lá sa az ilyen él mé nyek 
gya ko ri sá gá ban fog meg nyil vá nul ni.

ME TA PA TO LÓ GIA

Alan Watts „Pszi cho te rá pia Ke le ten és Nyu ga ton” 
cí mû mû vé ben ki e me li, hogy a nyu ga ti pszi cho te rá pi án 
ala pu ló tech ni kák fô leg a drá mai ál la pot ban lé vô vagy 
cso dá la tos rend el le nes sé gû em be rekkel, tár sa dal munk 
leg sze ren csét le nebb, szen ve dô ala nya i val fog lal koz nak, 
míg a ke le ti „pszichoterápia” min den em ber ja vát akar ja, 
min den ki nek  ja ví ta ni kí ván ja a sor sát. Amit nor má lis nak 
veszünk, az tu laj don kép pen a lel ki sze gény ség ál la po ta, és 
messze elmarad em be ri le he tô ségeink csú csától. „Ez az el sze-
gé nye dés – hang sú lyoz za Watts – mag ja és ter mô föld je 
annak, hogy a lelki be teg sé gek ilyen nagy szá mban ala-
kulnak ki.”

Carl Gustav Jung is ha son ló kép pen gon dol kodott. Úgy 
vél te, hogy min den em ber szük sé gét ér zi, hogy meg ért se 
éle te ér tel mét. Ha ez a vágyunk nem tel je se dik be, ak kor az 
számtalan idegi és lelki betegség kialakulásához vezethet. 
Mas low is kap cso la tot vett ész re a lel ki egész ség és az ön-
megvalósítás kö zött. Az em be ri szük ség le te ket, írta, hi e rar-
chi kus rend szer be le het so rol ni, melyek, mint egy piramis 
szintjei épülnek egymásra. A hi e rar chia al sóbb szint je in 
az alapvetõ létfenntartáshoz nélkülözhetetlen biológiai 
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szükségletek szintje ta lál ha tó, 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 nö ve ke dés, az egész ség és a tel jes em-
ber ré vá lás szük ség le te, ezt Mas low a többi egyszerûbb 
szükséglettel szembeállítva me taszük ség let nek ne ve zi. 
S minthogy bár mely egy sze rûbb szük ség let  ki nem elé-
gítése tes ti és lel ki be teg ség hez ve zet, a me taszük ség let 
irán ti elé ge det len ség is olyan hely zet be hoz za az em-
bert, ame lyet Mas low me ta pa to logi kusnak ne ve zett, és 
amely re a ci niz mus, a ni hi liz mus, az utálat, a levertség, 
a sze mé lyi ség meg szû né se, az una lom, a ki lá tás ta lan ság, 
a bi zony ta lan ság, az ön zés, a za va ro dott ság, a sze mé lyi-
ség za var és a le tört ség a jel lem zô. Ma nap ság mindenütt 
me ta pa tologikus tüne te ket lát unk, és ez ar ra utal, hogy 
tár sa dal munk nak nincs egy olyan meg bíz ha tó és ha tá-
sos esz kö ze, mellyel me taszük ség leteit be tel je sí thetné. 
Társadalmunk ezért metaterápiára szorul.

Da ni el Go le man a me ta te rá pi át így ha tá roz za meg: „Ez 
egy olyan el já rás, mellyel a ha gyo má nyos te rá pia min den fô 
cél ja elér he tô. Célja: messze túl lép ni az összes te rá pia, va la
mennyi te ra pe u ta és pszichoanalitikus le he tô sé ge in – ez viszont 
tudatállapot-változ ta tást követel meg.” A TM mindeze ket a 
feltételeket kielégíti. Go le man utal ar ra, hogy a be ha vi o-
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ris ta te rá pia és a pszi cho a na lí zis is a pszi cho ló gia fegy ve rei 
közé tartozik. A valóban humanisztikus pszi cho ló gia fô 
esz kö ze viszont a me di tá ció le het ne. Igen gyor san ter jed 
ez a nézet a pszi cho ló gu sok ne gye dik nem ze dé ké nek a 
kö ré ben. Iskolájukat transz per szo ná lis pszi cho ló gia néven 
is me rik. 

Mint azt a ne ve is elá rul ja, a transz per szo ná lis pszi cho ló gia 
azokkal a ta pasz ta la tok kal fog lal ko zik, ame lyek va la mi lyen 
for má ban túlmutatnak az em ber sze mé lyi sé gén. A ku ta tás, 
mondja Ro berto As sa gi o li, a transz per szo ná lis pszi cho ló gia 
egyik vezéralakja, az „elragadtatás, a misz ti kus él mé nyek, 
a lét, a lé nyeg, a bol dog ság, az áhí ta tos tisz te let, a cso da, a 
szinkronicitás, önma gunk túllépése, a lé lek, a min den na pi 
élet ma gasz ta lá sa, az egy ség, a Koz mi kus Tu dat” irá nyá ba 
ha lad. Noha té ves len ne a transz per szo ná list a transz-
cen den tá lis sal azo nos nak te kin te ni, a transz per szo ná lis 
pszi cho ló gia mégis a lélektannak az a lé pé se, mellyel a 
leg job ban meg kö ze lí tet te a me di tá ció ta nul má nyo zá sát. 
Assagioli sze rint a té ves sze mé lyi ségészlelés az, ami az 
emberek közötti szük ség te len ér zel mi össze tû zé se ket ki-
váltja, me lyek azu tán szen ve dés be tor kolla nak. Ez pe dig 
egy olyan tár sa da lomhoz vezet, mely ál lan dó an ha rag ban 
van ön ma gá val. 

Az élet egyik fô cél ja pedig az lenne, hangsúlyozza, 
hogy az em ber tu da tá ra éb red jen Ön va lójá nak. As sa gi o li 
ed dig a pontig szinte ugyanazt mondja, mint Ma ha ris hi , 
ám az ön meg va ló sításhoz vezetõ tech ni ka, amit tanít, más, 
mint a Transzcendentális Meditáció. A tiszta Ön va ló és a 
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* Ezt a ki fe je zést hasz nál ja, hogy ki e mel je a sa ját rend sze re és a 
pszi cho a na lí zis kö zöt ti különb sé get, noha, mint negjegyzi, Jung 
ana li ti kus pszi cho ló gi á ja is tartalmaz szin te ti kus el ve ket.

tu dat nor má lis fej lô dé sének meg va ló sít ását elõsegítendõ, 
As sa gi o li ki dol goz ott egy pszi cho szin té zis né ven is mert 
sze mé lyi ség fej lesz tô rend szert.* A pszi cho szin té zis a 
legkülön bö zôbb tech ni ká kat öleli fel. Né hány közülük 
tes ti (mint a test  tu da to sítása vagy a tánc és a ze ne), né-
hánypedigmentálistechnika(mintazönmegfigyelés,
az ál mok elem zé se vagy a hip nó zis). Kétségtelenül akad 
ezek kö zött a tech ni kák kö zött olyan, ame ly jó hatással 
van a tes ti-lelki egész ség re, és hasz no s az ember szá má ra, 
de az már kétséges, hogy el ve zet nek-e a Transz cen den-
tá lis Tu dat hoz. A fenti idézetbõl is kitûnik a Ma ha ris hi 
és As sa gi o li kö zöt ti különb ség. As sa gi o li töb bet fog lal-
kozikazÖnvalóragondolással,amegfigyelésekkelésa
különb sé gek meg lá tá sá val, mint ma gá val az Ön va ló val, 
a Tisz ta Tu da t ál la pot ával. Fennáll a ve szé lye, hogy az 
ilyen gya kor la tok csak gon do la to kat ter me lnek az Ön va-
ló ról, és csu pán tu da t tar tal mát nö ve lik, ahelyett, hogy 
az Önvalóhoz vezetnének.

A TU DAT KÉ MI A I LAG IS 
MEG VÁL TOZ TAT HA TÓ

A pszi cho ló gu sok közül so kan úgy vé lik, hogy a misz ti-
kus él mé nye ket elô i déz hetjük az agy ve gyi össze té te lé nek 
köz vet len meg vál toz ta tá sá val is. Fur csa mód, de Ma ha ris hi 
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ez zel egyet ért. Mint hogy a ma ga sabb tu da tál la potok egy 
meghatározott mó don mû kö dô ideg rend szer tôl függnek, 
el mé le ti leg le het sé ges kell hogy le gyen az is, hogy az 
ideg rend szer kémiai befolyásolásával érjük el a kí vánt 
vál to zást az agymûködésben. Ma ha ris hi azonban hoz zá-
teszi, hogy a ma is me re tes egyet len ve gyi össze té tel sem 
idé zi ezt elô. A hoz zá fér he tô szerek ál tal ki vál tott ha tás 
na gyon gyak ran a magasabb tudatállapotokkal ép pen 
el len té tes ál la po tot hoz lét re.

A ma ga sabb tu da tál la po tok ról szóló  í rá so kat és a drog 
ál tal ki vál tott ál la po tok hatásainak leírását ol vas va fel té te-
lez he tnénk, hogy a két ál la pot na gyon ha son ló. Ám nem 
fel tét lenül szük sé ges, hogy min den misz ti kus nak tû nô 
ta pasz ta lat valóban misz ti kus ter mé sze tû le gyen. Ami kor 
tudatunk bel sô állapotait kell jellemezni, a nyelv na gyon 
kor lá to zott, és sok szor arra kényszerülünk, hogy két na gyon 
külön bö zô él ményt ugyan a zok kal a sza vak kal ír junk le.

Vegyünk egy pél dát: az LSD-nek ne ve zett vegyület leg-
több ször az agy lá tó rend sze ré ben fejti ki hatását. Az ideg-
rend szer ben sze lek tí ven fé ke zi egyes szer vek mû kö dé sét, 
és eb bôl ki fo lyó lag meg nö ve li a lá tá si ak ti vi tást, en nek a 
kö vet kez mé nye pe dig a leg en dás „szí ne rôs ség” és a min ták 
tar ka sá gának élménye. A tu da tig el jut az is, ami korábban 
csak vé let len zaj volt a rend szer ben. Ha az él mény na gyon 
erôs, az em ber azt lát hat ja, hogy körülöt te min den  fe hér 
fénnyel van áti tat va. Ezt a ta pasz ta la tot a misz ti kus élmények 
hasonló beszámolóival össze vetve, könnyen fel té te lez het-
nénk, hogy ekkor is egy misz ti kus él mény rôl van szó. De 
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ha mindkét ál la po tot átéljük, rög tön vi lá gos sá vá lik, hogy 
ezek egy más tól gyökeresen külön bö zô él mé nyek.

Eh hez ha son ló an az is le het sé ges, hogy drog ok segít-
ségével olyan tu da tál la po tot hoz zunk lét re, amely ben a 
megfigyelôegyesülazobjektummal,vagyisamegfigyelô
ésamegfigyeléstárgyaeggyéválnak.Deezaz„egység”
nagy ban külön bö zik a he te dik tu da tál la pot tól. A drog gal 
elô i dé zett ál la pot ban az eggyévá lás ál ta lá ban a különb ség 
ér zé ke lé sé nek az el vesz té sé bôl adó dik: az em ber el vész 
az élményben. Az Egységtudatban nem ez történik, a 
megfigyelôésamegfigyeléstárgyaúgyleszeggyé,hogy
közben a különbségük is megmarad. A min den na pos 
nor má lis tu dat hoz hozzáadódik az Egy ség tu da tos sá-
ga, amely min den nek az alap ja, és felül múl ja az összes 
különb sé get. Szó sincs a külön bö zô sé gek szám lá já ra írt 
Egy ség rôl, in kább a sokféleslghez hoz zá a dott Egy ség rôl.

A dro gok ál tal elô i dé zett ál la pot ál ta lá ban át me ne ti. 
A test gyor san meg sza ba dul az ide gen anya gok tól, és 
vissza tér a nor má lis éber ál la pot ba. Ami meg ma rad, az 
csak a má sik va ló ság em lé ke. Az em lé ke zés bár mennyi re 
is erôs, nem ugyan az, mint a tu da tál la pot-vál to zás.

Má sik ol dal áról is sze ret ném megvi lá gí ta ni ezt a 
je len sé get. A dro gok az em ber fi gyel mét gyak ran a 
ma ga sabb tu da tál la potok elé ré sé nek le he tô sé ge fe lé 
irá nyí tot ták,  bár nem tet ték le he tô vé, hogy az em ber fel 
is emel ked jen e tu dat szin tek re. Eb bôl a szem pont ból 
le het, hogy a drog né ha úgy szol gált, mint egy híd, de 
ez a híd nagy ve szé lye ket rejt ma gá ban. Ám ha egy szer 
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át ju tot tunk a fo lyón, a híd már többé nem szük sé ges. 
So kan, akik ko ráb ban kábítószerfogyasztók voltak, ar-
ról szá mol nak be, hogy mi u tán el kezd ték gya ko rol ni 
a TM-et, csök ken tet ték vagy teljesen abbahagyták a 
ká bí tó szer-fo gyasz tást. 

Ezek nek a be szá mo lók nak a hi te les sé gét el len ô-
rizendõ, több fel mé rést is vé geztek. Ed dig a leg na gyobb 
fel mé rés 1862 TM-gya kor lót ölelt fel, és az eredmények 
a nikotintól a ko ka in ig min den fajta drog fogyasztásának 
lé nye ge s csök ken ésére utal nak. Az el múlt évek ben vég-
zett újabb kí sér le tek csak megerõsíteni tudták ezeket az 
eredményeket. 

A meg kér de zet tek több sé ge úgy vé le ke dett, hogy a 
TM-et gya ko rol va job ban él ve zik az éle tet, és nem érzik, 
hogy annyira szük ség ük lenne a ká bí tó sze rekre. Egy 
meg kér de zett ki je len tet te, hogy ne ki a drog már nem 
szük sé ges, mert rá jött, hogy mi az élet és ho gyan akar ja azt 
él ni. Egy má sik korábbi drogfogyasztó véleménye: most, 
hogy me di tá l, végre elégedett az élet tel, egy har ma dik pe dig 
egyál ta lán nem pró bál ta meg el hagy ni a dro got, de egy idô 
után egy sze r csak ar ra lett fi gyel mes, hogy már nem hasz nál ja. 
So kan ki je len tet ték, hogy a ká bí tó szer ben nem ta lál nak 
már ak ko ra él ve ze tet, s ezt így ma gya ráz ták: „A drog ha tá sa 
za var ta a TM ha tá sát, el tom pí tott, és mind fur csáb bá vál tam, 
és én nem sze re tek za var tan gon dol kod ni.”

Rész ben a drog ne ga tív mel lék ha tá sai mi att, rész-
ben pe dig tár sa dal mi és po li ti kai okok mi att, a leg több 
nyu ga ti or szág kor má nya min den ere jé vel küzd a ká-
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14. ábra

KEVESEBB KÁROS SZENVEDÉLY

A Maharishi-féle Transzcendentális Meditáció legalább 19 
hónapos gyakorlása után jelentôsen csökkent a kábító-
sze rek és az egyéb káros élvezeti szerek fogyasztása. 

International Journal of  Addictions, 12 (1977): 
729-754; 26 (1991): 293-325.

bí tó szer-fo gyasz tás el len. Ez azonban csak a prob lé-
ma tüne te i nek kezelése. Amíg az emberek csak efféle 
pótszerek segítségével találják meg a „beteljesedést”, 
addig igényük lesz arra, hogy drogokat használjanak. 
Ha pedig egy drogot betiltanak, az em be rek ta lál nak egy 
másik, talán még ve szé lye sebb ve gyi anya got, csak hogy 
ki e lé gít sék szük ség le te i ket. Hogy a prob lé ma hosszú tá-
von meg ol dód jon, nem a kábítoszerek tiltásával, ha nem 
a lé nyeg gel kell fog lal koz ni. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a drogokat szabadon kell árusítani, hanem meg 
kell szüntetni annak az okát, hogy az emberek a kábítószerek 
után nyúljanak.
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tudatállapotokat,aholõvan.Nemúgyleszünkgazdagok,hogya
gazdagemberekviselkedésétutánozzuk.Egygazdagemberszinte
mindentmegvehet,amitmegkíván,aszegényember,akieztutánoz-
nipróbálja,csakmégtávolabbkerülattól,hogygazdaglegyen.
Ahhoztehát,hogymegvilágosodjunk,tudatunkatkellamegfelelô
szintreemelni,ígyspontánuléljükmajdamegvilágosodottember
életét.

AZ ÖNVALÓRA GONDOLÁS

Aleggyakoribbhibaaszellemifejlôdéstkeresõkgyakorlatai
közöttaz,amikorazÖnvalóttudatosanpróbáljákmegfenntartani.
Látvánazönmegvalósultembert,akiképességeiteljességének
birtokábanvan,sokanúgyhiszik,hogytudatosigyekezettel,önma-
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A legkülön bö zôbb drog faj ták kal kí sér le te zô em-
be rek több sé ge azért fodul a drogokhoz, mert valami 
többre vágyik, mint amit a hétköznapi világ kínálni 
tud neki, tulajdonképpen a magasabb tudatállapotokat 
keresi. A kábítószerfogyasztás prob lé májának legfõbb 
oka nem az, hogy könnyû a ká bí tó sze rek hez hoz zá jut-
ni, nem is a tár sa dal mi fel té te lek, me lyek elô se gí tik 
a fo gyasz tá su kat, ha nem az, hogy egyet len al ter na tív 
esz köz sincs, mellyel fel le het ne emel ni a tu dat szin tet. 
Ahe lyett, hogy a drog fogyasztást – mel les leg abszolút 
si ker te lenül – meg pró bál ják vissza szo rí ta ni, a kor má-
nyok nak ar ra kel le ne több fi gyel met for dí ta ni, hogy az 
em be rek szá má ra le he tô vé te gyék a ma ga sabb tu da tál-
la po tok elé ré sét. Olyan mód szer re van szük ség, amely 
a tár sa da lom szá má ra el fo gad ha tó, és nem veszélyes az 
em be ri élet re.

A GYER MEK KOR

A misz ti kus is és a gyer mek is va la mi lyen for má ban a 
vi lág gal va ló egy sé get éli át. A misz ti ku sok ta pasz ta la ta i-
ból ar ra kö vet kez tet hetünk, hogy el méjük úgy mûködik, 
mintha vissza tér tek volna ko rai gye rek korukba. A pszi-
cho ló gu sok az ilyen ko ráb bi agy mû kö dés re va ló vissza-
té rést regressziónak, vissza fej lô dés nek ne ve zik. Sokan 
ezzel pró bál ják meg ma gya ráz ni a misz ti kus élményeket. 
Azonban a drog fo gyasz tás kö vet kez mé nye ként létrejött 
élmények és a Koz mi kus Tu dat össze ha son lí tá sához 
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hasonlóan, a misz ti kus élmény és a vissza fej lô dött ál-
la pot ha son ló sá ga is csak a fel szí ni szin te ken érvényes; 
in kább a nyelv ki fe je zô kép te len sé gé nek a kö vet kez mé nye, 
mintsem egy mé lyebb ha son ló sá gé.

A misz ti kus ál la pot a külön bö zô sé gek egy sé gé nek ál-
la po ta. A vi lá got csak tar ka sá gá ban él hetjük meg, de – a 
magasabb tudatállapotokban – eköz ben tisz tán érzékeljük 
az Ön va ló val va ló lé nyeg i egy sé gét is. Az egé szen kis gyer-
me kek nél azonban az egység ál la pota a dif fe ren ci álatlan 
egy ség ál la po ta. A kisgyermek énje még nem alakult ki 
teljesen, énfejlõdésének ezen a fokán még nem ismeri 
fel teljesen a különb sé get in di vi du á lis énje és a külvi lág 
kö zött. 

Igaz, hogy sok meg vi lá go so dott em ber bi zo nyos ér-
te lem ben ha son lít a gyer me kek hez, ám õk nem a gyer-
mek kor ukba térnek vissza, ha nem egy olyan magasztos 
érett séget érnek el, mely ben a gye rek kor ár tat lan sá ga és 
nyi tott sá ga egyesül a fel nôtt kor ta pasz ta la tá val és böl cses-
sé gé vel. Nem kö rfolyamtról van szó, amely az egy ség tôl a 
külön bö zô sé gek hez, majd is mét az egy ség hez visz vissza, 
ha nem spi rál is fejlõdésrõl, mely az egy ség bôl in dul ki, 
hogy a külön bö zô sé ge ken keresztül el jut has sunk az egy ség 
és a külön bö zô ség egyidejû tapasztalásáig. A misz ti kus 
ta pasz ta lat „kicseréli” az em bert, sze mé lyi sé ge in teg rált-
tá, egész sé ges sé és ön meg va ló sítottá lesz. Amennyi vel 
egész sé ge sebb va la ki, annyi val de rû lá tóbb, a cse leke detei 
ke vés bé irányulnak sa ját ma gá ra, és az éle te is annyival 
át gon dol tabb. Ezek olyan tu laj don sá gok, me lye ket a 
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gyer me kes vissza fej lô dés ben, az in fan ti lis reg resszi ó-
ban nem ta lá lunk meg. Ezért a magasabb tudatál la pot a 
lé te zés egé szé nek áté lé sé bôl fa kadó bölcs ártatlanságot, míg a 
kisgyermekkor kialakulatlan énje csupán az éretlenség és a 
ta pasz ta latlanság ártatlanságát jelenti.
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13. AZ ÚT ÉS A CÉL

„A felszabadulást nem le het elér ni sem test hely ze tek kel, 
sem spe ku la tív fi lo zó fi á val, sem val lá si szer tar tá sok kal, és nem 
ele gen dô csu pán a ta nu lás sem. Az em be rek idéz het nek szent-
írá so kat, még ál do za to kat is mutathatnak be az is te nek nek, 
szer tar tá so kat vé gez het nek, különbözõ dol go kat imád hat nak, 
ám a fel sza ba du lást nem ér he tik el az Önvalóval va ló egység 
nélkül” – mond ta San ka ra.

A ma ga sabb tu da tál la pot bel sô ál la pot vál to zás, me lyet 
egy felszíni viselkedésforma is kísér. Ezt megfigyelve
sokan utánozni kezdik a meg vi lá go so dott em bert, és ab-
ban re mény ked nek, hogy ez zel ma ga sabb tu da tál la pot ba 
emel ked nek. Ezek a „gya kor la tok” sosem hoz nak si kert, 
hiszen az okot (a megvilágosodást) cserélik fel az okozattal 
(azzal, ahogy a megvilágosodott ember cselekszik), kép-
le te sen szól va a ko csit fog ják be a ló elé. A kettõ közül 
pedig leggyakrabban csak a ko csi ma rad meg, mert a ló 
va la hol el vész.

Az, ahogy a meg vi lá go so dott em ber cselekszik és 
beszél, a tu da tál la po tá ból fakad. Ha csu pán a fel szí nen 
megfigyelhetôviselkedésétkezdjükelutánozgatni,nem
ér hetjük el azokat a magasabb tu da tál la po tokat, ahol õ 
van. Nem úgy leszünk gazdagok, hogy a gaz dag em berek 
vi sel ke dé sé t után ozzuk. Egy gaz dag em ber szin te min-
dent meg ve het, amit meg kí ván, a sze gény ember, aki ezt 
utá noz ni pró bál ja, csak még távolabb kerül attól, hogy 
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gazdag legyen. Ahhoz te hát, hogy megvilágosodjunk, tu-
da tun kat kell a meg fe le lô szint re emel ni, így spon tá nul 
éljük majd a meg vi lá go so dott em ber éle tét.

AZ ÖNVALÓ RA GONDOLÁS

A leg gya ko ribb hi ba a szel le mi fej lô dést keresõk gya-
kor la tai kö zött az, ami kor az Ön va lót tu da to san  pró bál ják 
meg fenn tar ta ni. Lát ván az ön meg va ló sult em bert, aki 
ké pes sé ge i teljességé nek birtokában van, so kan úgy hi-
szik, hogy tudatos igye ke zet tel, ön ma guk ra gon do lás sal 
fenn tart ha tó az Ön va ló, s így is ki fej leszt he tô a ma ga sabb 
tu da tál la pot. Gurd ji eff ezt rend sze re egyik cél já vá ki ál tot ta 
ki: „Utánozzuk a ma ga sabb tu da tál la pot jellemzõit, hogy 
ezek rögzül je nek bennünk!” Kö ve tôi azáltal  pró bál ták 
megvalósítani az Ön va lót, hogy gon dol kod tak ró la. En nek 
ér de ké ben na pi tevékenységeik köz ben is meg pró bál ták a 
figyelmetazÖnvalóntartani.Ezekagyakorlatokazértnem
si ke resek, mert az ember csak arra az egyetlen gon do lat ra 
em lé kszik, amit épp nem fe lej tett el. Ez pedig sem mi képp 
sem le het az iga zi Ön va ló. Mi nél job ban erôl tetjük az 
el mén ket, an nál nagyobb ak ti vi tást fejtünk ki, és iga zi 
Ön va lónk mind job ban be ár nyé ko ló dik. Ezért az ilyen 
gya kor la tok kal elért ered mé nyek nem a ma ga sabb tu da-
tál la potok meg nyil vá nu lá sai. Az ötö dik tu da tál la pot ban, 
a Koz mi kus Tu dat ban az Ön va ló a határtalan ak ti vi tás  
ta nú ja. Azok a men tá lis tevékenységek, me lyek az Tiszta 
Tudat hangulatát tart ják fenn, nem ve zet nek ered mény-
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re. A „tudatában va gyok, hogy lá tom a vi rá got”, „tanúja 
vagyok, hogy ezt meg ezt te szem” tí pu sú hozzáállás sem 
vezet a tiszta Ön va ló megvalósításához, hiszen csu pán 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 Koz mi kus Tu dat az az ál la pot, amely ben az 
Ön va ló ta nú ja cselekvéseinknek, ám pusztán erre az ál la-
pot ra  gon do lva nem tud juk a tu da tot olyan szint re emel ni, 
hogy ez a fel is me rés élô igaz ság gá is vál jon. So ha sen ki sem 
szö kött meg sem a szel le mi, sem a tes ti bör tön bôl csu pán a 
szö kés rôl va ló gon dol ko dás sal, vagy úgy, hogy azt bi zony-
gat ta ön ma gá nak, hogy sza bad. A gon do lat  bá to rít hat ja és 
ösz tö nöz he ti az embert, hogy va la mi lyen te vé keny ség be 
kezd jen, de az ilyen elgondolt sza bad ság csak il lú zió, amely 
éb re dés kor el is mú lik. Az Ön va ló ilyen tu da tos fenn tar-
tásafelszabdaljaafigyelmet,scsakgyöngítiazelménket.
Ahe lyett, hogy egész sze mé lyi sé günket fej lesz te nénk, csak 
szét for gá csol juk azt. Az el me egyik fe lét a cselekvés és az 
ér zé ki ta pasz ta la tok mezeje fe lé irá nyít juk, míg a má sik 
fe lét lefog lal juk az Ön va ló ra gondolással. Ez a min den na-
pi élet szempontjából sem prak ti kus do log, hiszen messze 
vagyunk tel je sí tô ké pes ségünk csúcsától. A mun kánk ra 
semfordítunkelégfigyelmet,Önvalónkatpedigcsakgon
dol ko dá sunk szin tjén valósítottuk meg. Az élet mind két 
terüle tén vesz te sek leszünk így, és egy re tá vo lo dunk a 
meg vi lá go so dás tól és a be tel jesedés tôl. 
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Egy másik va ri á ció ugyan erre a té má ra azt ajánl ja, hogy 
amígeszünk,állandóanfigyeljükemûveletmindenmoz
zanatát. Van nak, akik úgy tart ják, hogy ha megszüntetik 
az evés él ve ze tét, akkor ta nú já vá vál hatnak az evés mû-
ve le té nek. Mély meg gyô zô désünk azonban, hogy az 
ilyesfajta el já rás ered mé nye csak annyi, hogy el vész a 
táp lál ko zás örö me. A „ta nús ág” csak a gon do lat szint jén 
jön lét re. Az egyén tény leg ta nú ja lesz gon do la ta i nak, de 
nem a Tisz ta Tu dat nak. Az efféle gya kor la tok még csak 
meg sem kö ze lí tik azt a könnyen elérhetõ célt, melyhez 
eljutva az ön meg va ló sí tott em ber cselkedeteinek tanúja 
is lesz, egyszersmind határtalanul élvezi, amit tesz.

HAN GU LAT KEL TÉS

Az öná mí tás  egy má sik, már említett, for má ja a meg-
vi lá go so dott em ber sza va i nak és tet te i nek után zá sa. Ez 
le het, hogy ne vet sé ges nek tû nik, még is na gyon el ter jedt 
gya kor lat. Nagyon sok em ber ér zi ma gát „jól”,  bár nem 
ez az ere de ti és természetes ál la po tuk. Abban re mény ked-
nek, hogy ez zel ma ga sabb tu dat szint re emel ked het nek 
vagy hogy va la mi fé le szel le mi ju ta lom ban ré szesül nek.

Nincs szándékunkban azt mon da ni, hogy nem kell po-
zi tív mó don gon dol kod ni (a po zi tív meg e rô sí tés el vét kö-
vet ni), vagy hogy nem kell má so kon se gí te ni, amikor  csak 
le het sé ges; mindössze azt hangsúlyozzuk, hogy az ilyen 
cselekedetek nem vezetnek a magasabb tu dat szintekhez. 
Ha csupán tu dat szintünk fel e me lé se érdekében viselkedünk 
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ön zet lenül, akkor legfeljebb a sa ját jó sá gunk kal válunk 
eggyé , s nem a Tiszta Tudattal, minden jóság határtalan 
forrásával. S ahogy egyre erô seb ben kö tô dünk önmagunk 
jóságának ta pasz ta lat ához, úgy  tá vo lodunk el egyre jobban 
az ön meg va ló sítástól. Hon nan tud juk egyáltalán, hogy az, 
amit egy meg vi lá go so dott em ber bi zo nyos körül mé nyek 
kö zött tett, meg fe lel-e a mi sa ját sá gos körül mé nye ink nek? 
Csak azt állapíthatjuk meg, hogy az ilyen vi sel ke dé s nem 
hoz za lét re a magasabb tudatállapotokat, sôt, egyes for mái 
még ár tal ma sak is le het nek, nem csak a ma gunk , ha nem 
kör nye zetünk szá má ra is.

Egyesek né ha azt is meg pró bál ják, hogy az ál ta luk meg-
világosodottnakvéltemberfiziológiai„viselkedését”utá
noz zák. Az in ten zív gya kor la tok kö vet kez mé nye gyak ran 
végzetes.Megfigyelhetô,hogyamagasabbtudatállapotban
lé vô em be rek csak bi zo nyos faj ta táp lá lé kot esz nek, és azt 
is csak meg ha tá ro zott mennyi ség ben, va ló szí nû leg azért, 
mert meg vál to zott szer ve zetük szük ség le te. Ha ilyen táp-
lál ko zást erõltetünk egy fel nem ké szült szer ve zet re, az 
gyorsan alul táp lált sá ghoz vezet. Ez tény leg meg vál toz tat-
hat ja a tu da tot, de egészen biz tos, hogy nem a meg vi lá go-
so dás irá nyá ban. Tudjuk, ép test ben ép a lé lek, ám ezek 
az emberek cseppet sem ép testben – épphogy csak élnek! 

Ta pasz ta latlanságuk miatt sokan ha son ló  önkínzásokat 
folytatnak „légzõgyakorlat” címén. A Védikus szövegek 
megemlítik, hogy a szamádhiban, a Transz cen den tá lis 
Tu dat ál la po tá ban a lég zés hosszabb ide ig tel je sen le áll. 
Ezt az ál lí tást egyébként a leg ú jabb kí sér le tek is kez dik 
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alá tá masz ta ni. Ám az is felettébb valószínû, hogy ha az 
em ber 5-10 per cig erõszakkal vissza tart ja a lé leg ze tét, 
ak kor egy más faj ta szamád hi ba kerül!

A megvilágosodott embernek sem kell soha kontrol-
lálnia, irányítania testét, viselkedését vagy beszédét. Ha 
ezek va la milyen ok foly tán még is meg vál toz tak, ak kor 
az a ma ga sabb tu da tál la pot spon tán, ter mé sze tes kö vet-
kez mé nye volt. Csak tu da tunk ke re te in belül tu dunk 
cse le ked ni, en nek kell megvál toz nia, mielõtt bármit is 
teszünk.

A JÓ GA NÉGY IRÁNYZATA

Ma ha ris hi ta ní tá sa, an nak el le né re, hogy In di á ból 
szár ma zik, lé nye ge sen külön bö zik a ma nap ság el ter jedt 
jógafilozófiáktól.Maharishiúgytartja,hogymindazok
a módszerek, me lye ket ma a jó ga név vel il letünk, kö zös 
for rás ból ered nek. De mint min dig, az idô múl tá val az 
ere de ti tanítás eltorzul, és té vesen kezdik ér tel me zni. 
Ha son ló sors ra ju tott a jó ga is. Ma nap ság a rend sze rek 
vég te len tar ka sá gát lát hat juk, a kö zöttük lé vô kap cso lat 
vi szont már nem  ve he tô ki teljesen. Egyes gya kor la tok 
még a for rás ra sem ve zet he tôk vissza. 

Hagyományosan a jó ga tech ni ká kat négy fô cso port ra 
oszt ják: rádzsa jó gá ra, vagy is a ki rá lyi jó gá ra, amely ma-
gá ban fog lal ja a hat ha jó gát és a me di tá ci ó külön bö zô 
for má it, valamint sok ideg rend szer-tisz tí tó el já rást; a 
karma jó gá ra, vagy is a te vé keny ség, a cse lek vés út já ra; 
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a bhakti jó gá ra, vagy is az oda a dás, a sze re tet út já ra; és a 
dnyána jó gá ra, a tu dás út já ra. E rend sze rek mind egyi ké-
hez összetett filozófiai ésmetafizikai nyelvezet társul,
to váb bá nagy szá mú tech ni ka és el járás is kap cso ló dik 
hoz zá juk. Ezért egy ilyen rö vid is mer te tés ben le he tet len 
olyan részletesen tárgyalni ôket, mint amit meg ér de mel-
né nek. A jógának van nak mel lékrend sze rei is, melyek 
közül né hány füg get len egy sé get al kot, míg egyesek a 
négy fô irányzat al rend sze reit képezik, és van nak vá lo-
ga tás sal össze ál lí tott rend sze rek is. Mi azon az ál lás pon-
ton va gyunk, hogy min den egyes tech ni ka, amelyik az 
Egy ségtu dat  fe lé visz, jógának ne vez he tô. 

Ma ha ris hi sze rint a négy jó ga rend szer egy közös for-
rás ból fa kad, és ere de ti leg ezek nem is a meg vi lá go so dás  
külön bö zô út jai voltak, ha nem en nek az ál la pot nak a 
más-más ol dal ról tör ténõ meg vi lá gí tá sai. A tö ké le te sen 
meg vi lá go so dott em ber a Transz cen den tá lis Tu da tot minden 
te vé keny sé ge kö ze pet te bir to kol ja, te hát iga zi rádzsa jó gi. 
Mi vel a cselekvés nem tartja kötöttségben, és amit tesz, 
az a ter mé szet tör vé nye i vel össz hang ban van, karma jó gi 
is. A szí vé ben az egész te rem tés iránt oda a dást érez, ezért 
ô bhakti jó gi is. Sze mé lyes ta pasz ta la tá ból fa ka dó an azt is 
tud ja, hogy az Ön va ló azo nos min den te rem tett dolog 
alap já val, ezért ô dnyána jó gi is. 

Mivel az idôk fo lya mán elfeledték az Egy sé ges 
Tu dat hoz vezetõ ter mé sze tes utat, csak a jó ga ha tá-
sá nak le í rá sai ma rad tak meg. A nem meg vi lá go so dott 
em be rek ezért kezd ték el utá noz ni a tu da tál la po tok 
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kö vet kez mé nye it. Így vált a cél négy fô mi nô sé ge 
négyféle út tá.

Ma ha ris hi szá mos pél dával szem lél te ti, hogy az ôsi 
jó ga ta ní tás ho gyan torzult el, és a gyakorlás kö vet kez-
mé nye it ho gyan kezd ték gyakorlatként ér tel mez ni. 
Sok tra dí ci ó ban ma nap ság is úgy ta nul ják, hogy a bel sô 
tisz ta ság és az er köl csös élet az elô fel té te le a meg vi lá-
go so dás nak, és ezért az em ber nek csak jót sza bad cse le-
ked nie. Ezt kö ve te lik tôlük, még mielõtt megtanítanák 
õket a me di tá ci óra. Vi szont a bel sô tisz ta ság és a he lyes 
cse le ke de tek, a hely zet fel is me ré se, az erkölcsi értékek 
megértése mind a meg vi lá go so dás kö vet kez mé nye. A 
Transzcendentális Me di tá ció úgy tisz tít ja meg az ideg-
rend szert, mint aho gyan a hó eke meg tisz tít ja ma ga elôtt 
az utat, és közben ha lad elô re. Az út az eke el ha la dá sa 
után vá lik tisz tá vá. Az a szemlélet, hogy az em ber elô-
ször tisz tít sa meg ön ma gát, az Ön va ló hoz ve ze tô utat, és 
csak utá na kezd jen el me di tál ni, olyan, mintha a hó eke 
elôt t  la pá to lnánk a havat. Ezt a ne héz mun kát csak azért 
vé gez nénk, hogy a gép el ha lad has son az úton! A célt 
ter mé sze te sen így is el le het ér ni, de az el já rás hossza-
dal ma sabb, meg terhe lôbb, és ami a leg tra gi ku sabb: az 
em ber leg ér té ke sebb ener gi á it fecsérli el.

KÉT SZÁZ SZÁ ZA LÉ KOS ÉLET

A „minden egy” el gon do lá sá ra tá masz ko dó asz kéti kus 
ke le t az „Egy” külön bö zô alak ja it illúziónak, látszatnak 
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te kin tet te. Az emberek meg ve tet ték az anya gi vi lá got, és 
ki zá ró lag csak a lel ki be tel jesülést ke res ték, aminek gyak-
ran katasztrofális kö vet kez mé nyei lettek. En nek el len té te 
a lát szat ra si ke res, ma te ri a lis ta vi lág né zet. Nyu ga ton 
ez oda ve ze tett, hogy mára már a legtöbb ember ké tel-
kedik a szel le mi fej lô dés le he tô sé gé ben. Így az em be rek 
a be tel je se dést leg in kább az anya gi téren ke res ik, s ez az 
egyoldalú szemlélet megintcsak súlyos felfordulásokat 
okoz életükben.

Ma ha ris hi szem mel lát ha tó an for ra dal ma sí tot ta a 
szel le mi fej lô dés út ját. Ta ní tá sa sze rint a be tel je se dés 
vagy – aho gyan ezt In di á ban ne ve zik – a meg vi lá go so dás 
az élet mind két terüle tén lehetséges. Lehetséges, hogy 
egyszerre éljük mind a belsõ, szel le mi, mind a külsõ, ma-
te ri á lis éle t teljességét. Hogy a bel sô fej lô dés gyümöl csét 
le a rat has suk, nem szük sé ges és nem is hasz nos az anya gi 
vi lág tól vissza vonulni. Ám ez for dít va is igaz: nem él-
vez hetjük iga zán az anya gi vi lá got, ha nem gaz da gít juk 
az éle tet a bel sô ér té kek kel. A bel sô meg e lé ge dést se gí ti 
a kül sô, a vi lá gi si ke rek pe dig vissza hat nak a bel sô re.

„Az éle tet be tel jesül ten él ni – hang sú lyoz za Ma ha ris hi – 
anynyit tesz, mint két száz szá za lék ban él ni azt: száz szá za
lék ban a bel sôt, és száz szá za lék ban a kül sôt.” Be tel je se dett 
szel le mi életet élünk, s közben az anya gi értékeket is 
élvezzük; az Ab szo lút tel jes ismerete a miénk, a re la tív 
világ él ve ze té vel pár hu za mo san. 

A tel je sen meg vi lá go so dott em ber nél a szív és az el-
me a le het õ legmagasabb fejlettséget éri el. A sze re te tet 
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(az érzelmeket) és az ér tel met gyak ran el len tétesnek 
gondoljuk, de eb ben az ál la pot ban har mo ni ku san 
együttmûködnek. Ha egyen súlyt te remtünk a két el-
len té tes gon dol ko dás mód kö zött, a gon dol ko dás töb bé 
már nem ak tív vagy passzív, ha nem egyszerre ak tív vá 
és passzív vá, lo gi kus sá és in tu i tív vá, tu do má nyos sá és 
mû vé szi vé, konk rét tá és abszt rakt tá, össz pon to sí tot tá és 
dif fúz zá vá lik. Minden el len tét egy ma ga sabb egy séggé 
integrálódik.

Ez a szin té zis a tu dat ban vég be me nô gyö ke res vál to zás 
kö vet kez mé nye ; sokkal több, mint az el len té tek egyidejû 
észlelése. Az utób bi gon dol ko dás mód csak még job ban 
meg ter he li az agy bal fél te ké jét, így gondolkodva legfejebb 
csak az el len té tes öt le tek kö zöt ti kö zép út ra lelhetünk. A 
meg vi lá go so dott em ber ki e gyen sú lyo zott sá ga nem eb-
bôl a komp ro misszum ból, ha nem az el len té tek egységgé 
forrásából szüle tik. A meg vi lá go so dott em ber nem a ma-
te ri á lis és a szel le mi vi lág fe le zô vo na lán egyen sú lyo zik, 
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hanem mind ket tôt a maga tel jes sé gé ben éli, az el len té tek 
di na mi kus egy sé ge által alkotott ma ga sabb va ló sá gként.

As sa gi o li há rom szö ge rá mu tat a komp ro misszum és 
az el len té tek szin té zi se kö zöt ti különb ség re. Ha son ló 
áb rá val a töb bi el len té tes em be ri gon dol ko dásmódot is 
föl vá zol hat juk. Mi egy tet ra é der se gít sé gé hez fo lya mod-
tunk. A fel énk lé vô ol dal egy há rom szög, en nek al só két 
csú csa az el len té te ket szim bo li zál ja, a kö zöttük-fe lettük 
lé vô csúcs pe dig a kö zé pu tat je len ti. A tet ra é der ne gye dik 
csú csa – mely nem lát szik – egy mé lyebb va ló ság, egy új 
di men zió, mely ma gá ba fog lal ja mind a két el len té tet: 
például a ro kon szen vet és az el len szen vet. A ket tô közötti 
komp ro misszu m a kö zönyösség, az el len tétek szin té zi se 
pedig a jó in du la tú meg ér tés lesz. 

 Szinte min den misz ti kus utal az el len té tek egységére 
és szintézisére, és ezt a misz ti ka egyik fon tos ré szé nek is 
te kin tik. A kö zép ko ri al kí mi á ban hasonló szin té zi srõl 
beszéltek, s ezt a kor meg fe le lô szim bó lu ma i val fe jez-
ték ki. Ilyen például az alkímiai menyegzõ, melyenek 
során a „vas” és a „vö rös réz” „öt vö zésével” „aranyat ” 
hoztak létre. A szimbólumok nyelvén a vas a Mar sot, 
a férfiúi princípiumot, a vörösréz pedig a Vénuszt, a
nõi princípiumot jelenti. Öt vö ze tet elô ál lí ta ni pedig 
ez eset ben annyit tesz, mint egye sí te ni az el len té te ket, 
a mindenség ellentétes pólusait. A si ke res öt vö zet az 
„arany”, ami a meg vi lá go so dás dicsõséges és ragyogó 
állapotát szimbolizálja.

Az el len té tek egy sé gé nek ez a szim bo li kus meg kö-
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ze lí té se valóban magával  ra ga dó, ám még sem len ne túl 
bölcs do log a meg vi lá go so dás esz kö ze ként ér tel mez ni, 
mert ak kor is mét a ko csink kerül ne a ló elé. A tu dat 
ilyen egységes állapotba hozásának egyet len mód ja van: 
tu dat ál la po tun k magasabb szintre emelése.
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14. A TU DÁS ÉS A TU DÓ

 „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)

Gyak ran bí rál ják a mo dern ok ta tást, hogy a tu dás, 
ame lyet ad, alig kö tô dik a di á kok ta pasz ta la ta i hoz, és 
nem készíti fel õket azokra a hely ze tek re, melyekkel az 
iskolábol kikerülve találkoznak. Az is ko lá ban ta nult is-
meretek persze nem rosszak vagy tévesek, de kétségtelen, 
hogy gyak ran nem az élet tel kap cso la to sak, és sok szor 
teljesen fel es le ge sek. 

A je len le gi ok ta tá si rend szer az el me ra ci o ná lis gon-
dol ko dá sát fej lesz ti, a tu dat in tu i tív ol da la ehhez képest 
fej let len ma rad. Így mindnyájan ha tal mas mennyi sé gû 
adat tal ren del kezünk, legtöbbünk képes lo gi ku san, éssze-
rû en ítél kez ni, de sokkal kevésbé vagyunk képesek az 
ér té ke k meg ítélésére vagy fel is mer ésére. E nélkül pedig 
az em ber nem tud ja meg ál la pí ta ni, hogy értelmét jól vagy 
rosszul hasz nál ja. Az ér te lem ha tá roz za meg tet te it, de 
cselekedeteinek kö vet kez mé nye it – hogy azok jók-e vagy 
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rosszak – már nem képes meg í tél ni. Hogy bel sô ér té ke in-
kre lelhessünk, fon tos, hogy a ra ci o ná lis gon dol ko dás sal 
egy idô ben az ér zel mi és in tu i tív értékeinket is fej lesszük. 
A mo dern is ko láz ta tás el te kint az ér zel mi és in tu i tív ok-
ta tás tól, áten ge di ezt a szülôk nek vagy a di á kokra hagyja. 
Az ese tek legna gyobb ré szé ben sem a szülôk nek, sem a 
di á kok nak nincs fo gal muk ar ról, hogy ezt ho gyan is kell 
meg ol da ni, vagy meg kell-e ol da ni egyál ta lán! A mos ta ni 
ok ta tá si rend szer óriási ismerethalmazzal rendelkezõ em-
be re ket ter mel, akiknek azonban hiányos az ér ték rend je. 
Anevesfilozófus,AlfredN.Whiteheadszavaival:„Jól 
in for mált em be rek, de Is ten unal mas és ha szon ta lan te remt-
mé nyei a föl dön.”

Az adat túl ten gés nem a szel le mi ké pes ség fej lô dé sét, 
ha nem an nak ha lá lát je len ti. Al bert Eins te in a sa ját is ko-
láz ta tá sá ról ezt mond ja: „Akartad, nem akar tad, ren ge teg 
dol got kel lett a fe jed be töm ni. Ez a kény szer olyan un dort 
vál tott ki be lô lem, hogy a fel vé te li vizs gát kö ve tô év ben 
gyûlöltem min den tu do má nyos mun kát.” Ne higgyük, 
hogy egy ilyen vagy eh hez ha son ló hely zetet feledtetnek 
a di ák élet ér de ke sebb tör té ne te i  vagy csínytevései. A di ák  
mérlegelheti az adatok helyt ál ló sá gát, ám íté lô ké pes sé ge 
ér tel mi fejlettségétõl függ. A lom ha és bu ta el me a he lyes 
és igaz ada tot is unal mas nak tart ja, míg az élénk és ér-
tel mes el me ugyan azt az információt  már ér ti, és köt ni 
tud ja a ko ráb ban tanultakhoz. Al do us Hux ley  „Az örök 
filozófia” címûkönyvében így ír errõl:„A tu dás a Lét 
függ vé nye. Ha a Lé te zés tu dá sa meg vál to zik, ak kor meg vál
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to zik a tu dó ter mé sze te és tu dás mennyi sé ge is.” Egy ké sôb bi 
ta nul má nyá ban Hux ley a modern ok ta tás ról azt mond ja, 
hogy azt nem tart ja sem hasz nosnak, sem fon tos nak, mert 
nem tar tal maz za a tu dat fej lesz tés is me re tét. A tan terv 
annyi ra igye keszik a di ák fe jét „tudással” te le töm ni, hogy 
az el mé vel már nincs ide je fog lal koz ni. 

E fo gya té kos ságok kikü szö bö lé se végett ve zet te be 
Maharishi az ok ta tás ba a Transzcendentális Meditációt, 
snyitottamegsajátegyetemétazIowaállambeliFairfield
városában. A Maharishi Menedzsment Egyetemen 
(Maharishi University of Management, MUM; korábban: 
Maharishi Nemzetközi Egyetem) az oktatás cél ja, hogy 
az elsajátított tu dás sal együtt a di ák tu da ta is fej lôd jön. 
Az itt ta nu ló egye te mis ta ha son ló tan terv sze rint ta nul, 
mint bár me lyik má sik egye te men, de gya ko rol ja a TM-et 
is. A Maharishi Egye temek alapelve: A tudás a tudatban 
épül fel. Ezt a mon da tot akár Hux ley is mond hat ta vol na, 
ám a gon do lat a Rig Védából származik.

Mit jelent ez? Azt, hogy a tudat egy for ma, amely ben 
a tudás ala kot ölt, il let ve, hogy a tu dás mindig a tu dat ban 
van jelen. Ahhoz, hogy az em ber bár mit is tud has son, elô-
ször is önmagáról kell tu da tos sá vál nia, s  tu da tá nak mély-
sé gé tôl füg gô en vál to zik a tu da tál la po ta is. Az ala csony 
tu dat szin tû em ber szinte sem mit nem tud; aki rész ben 
tu da tos önmagáról, annak a tu dása is csak rész le ges; míg 
aki rá éb red sa ját bel sô ter mé sze té re, az meg is mer he ti az 
egész vi lá got. Mi nél ma ga sabb a tu da tál la potunk, an nál 
na gyobb és iga zabb a tár gyi tu dásunk is. 

transzcendentalis-meditacio.hu



222

OB JEK TÍV ÉS SZUB JEK TÍV TU DÁS

A tu dás ról vagy az igaz ság ról be szélve sa ját, szub-
jek tív ismereteinkre vagy a vi lág vál to zat lan, ob jek tív 
tapasztalására gon do lhatunk. Egy állításunk akkor igaz, 
ha külön bö zô fel té te lek mel lett is mindig azt ta pasz tal juk. 
A ta pasz ta lat azonban még nem tu dás, mert a ta pasz ta-
lat ál lan dó vál to zá sok ból áll. Min den információ, amit 
ér zék szer ve ink az agy fe lé to váb bí ta nak, a kül sô vi lág 
vál to zá sa i ra vo nat ko zik. A tu dás, mint ob jek tív tu dás a 
vi lág vál to zat lan tu laj don sá ga i nak az is me re tét je len ti. 
Ha a szemünk a fát né zi, a moz gás ban és vál to zás ban lé vô 
zöld és bar na szí ne ket ész le li. Ezek ben a vál to zá sok ban 
rend ural ko dik, a fa bel sô ré te ges fel é pí té se is meg ha-
tá roz ha tó, ám ér zék szer ve ink er rôl nem tá jé koz tat nak 
bennün ket. Ezt a tö ké le tes ren det az agyunk nem ve szi 
figyelembe,afaképétvetítielénk.Úgyismondhatnánk,
hogy a tapasztalat a transzcendens, a megfigyelô és a
megfigyelttárgyközöttikölcsönhatásbóladódik.Attól
füg get lenül, hogy a ta pasz ta lat ál lan dó an vál to zik, a ta-
pasz ta ló, mint szub jek tum és a ta pasz talt ob jek tum is 
lé nye gé ben vál to zat lan ma rad. A tu dás ke re sé se kor két 
irány ba in dul ha tunk el: a tár gyak és a dol gok vál to zat lan 
tu laj don sá ga i nak fel tá rá sa vagy a szub jek tum vál to zat lan 
tu laj don sá ga i nak meg is me ré se fe lé. Ezért a tu dás meg-
kö ze lí té se is két ol dal ról le het sé ges: a szub jek tum és az 
ob jek tum irá nyá ból.
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A tu dásból akkor lesz igaz ság , ha min den kor minden 
em be re igaz ság nak tartja. Ha ob jek tív mód on próbálunk 
tudást szerezni, igye kszünk ki zár ni azo kat a lehetõségeket, 
amelyekamegfigyelôbelsõállapotábóladódnak.Ezaz
ob jek ti vi tás el ve, és ezen alap szik a nyu ga ti tu do mány. 
A szub jek tív mód szer  a tu da tot olyan szint re próbálja 
emelni, hogy az minden megfigyelônél egyforma le
gyen, és a kül sô vi lág ne legyen képes be fo lyá sol ni. Ez 
a Transz cen dentális Tu dat, mely ben az ember minden 
lehetõségére rá éb redt.

A tu dás ob jek tív és szub jek tív meg kö ze lí té se a fel szí-
nesmegfigyelôszámáraigencsakkülönbözônektûnik,
de egy alaposabb megfigyelô jelentôs hasonlóságokra
bukkan. Ahogy a nyu ga ti vi lág tu do má nya egyre job ban 
föl tér ké pe zi és ele me i re bont ja a va ló vi lá got, ered mé-
nyei úgy kez de nek ha son lí ta ni azok nak a bölcseknek az 
ered mé nye i hez, akik ta pasz ta la ta i kat szub jek tív meg-
kö ze lí tés út ján nyer ték. A fel szí nen a szub jek tív és az 
ob jek tív mód szer min dig külön bö zô, ám eredményeik 
egy más nélkül rész le gesek maradnak. A tel jes tu dás a 
két út  öt vö zé sét követeli meg, ahol sem a szub jek tív, sem 
azobjektívmegközelítéstnemhagyjukfigyelmenkívül.
E cél érdekében ve zet te be Ma ha ris hi az egye te me in a 
TM ok ta tást.

A lehetõségeinek teljességére ébredõ tu dat egy bel sô 
egyen súlyt is bir to kol, s így a Transzcendentális Medi-
tációt gyakorló di ák ok za var ta la nul ta nul má nyoz hat ják a 
kül sô vi lá got, miközben ennek tár gyi la gos sá gát a Tisz ta 
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Tu dat biz to sít ja. Ma ha ris hi ezt ne ve zi tö ké le tes tu dás-
nak. A tö ké le tes tu dá son nem a min den tu dást értjük. 
Az em ber sza ko sodik a mun ká já ban, meg is me ri azt, de 
egy úttal sa ját ter mé sze tét és an nak tel jes le he tô sé ge it is 
meg is me ri. Ma ha ris hi sze rint: „... a tel jes tu dás magától 
értetõdõen hozza létre a tar tós tu da tál la pot-vál to zást a hall-
ga tók ban, ide á lis ál la pot ba hozza a tudatot, erô t, együt tér zés t, 
sta bi li tás t, al ko tó szel lem et és beteljesedést hoz.”

A KREATÍV INTELLIGENCIA TU DO MÁ NYA

A múlt ban a különbözõ tu da tál la potok ta nul má nyo-
zá sa csak a vi lág ke le ti fel é re volt jel lem zô, így a nyu ga ti 
em be rek több sé ge ezt a tu do mányt a sa ját kul tú rá já tól 
túlságosan idegennek, túlontúl misz ti kus nak vél te, sôt le 
is becsül te. Ma ha ris hi, hogy a nyu ga ti  emberek szá má ra 
is ért he tô vé te gye ezt a tu do mányt, eltün tet te keleties jel-
le gét és megfogalmazását. A tudatállapotok tudományát 
Ma ha ris hi szán dé ko san és tu da to san Kreatív In tel li gen-
cia Tu do má nyá nak (KIT, angolul: Science of Creative 
Intelligence, SCI) ne ve zi, és a tudat sze rin te ugyan o lyan 
ra ci o ná li san és ob jek tí ven ele mez he tô, mint bár mely más 
ku ta tá si terület. Az egye di és kol lek tív kí sér le tek ered-
mé nyei el len ô riz he tô k, sôt osz tá lyoz ha tók is. 

Mond hat nák egye sek, hogy a KIT nem tu do mány, 
hi szen több nyi re a szub jek tí ven meg kö ze lít he tô ma ga-
sabb tu da tál la po to kat és azo kat a fel té te le zé se ket elem zi, 
me lye ket csak az az em ber igazolhat, aki ugyan eb ben a 
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tu da tál la pot ban van. De ez a bí rá lat ér he ti a töb bi tu do-
mányt is.Elfogadjukpéldáulazatomfizikaelméleteit,
mert el fo gad ták azok a tu dó sok is, akik ezeket az el mé le-
teket kidolgozták. Nem sze relünk fel a kertünk ben több 
tíz mil lió dol lá ros kí sér le ti köz pon tot, ha nem hiszünk 
az elis mert szak em be rek nek, an nak hall ga tó la gos fel-
té te le zé se mel lett, hogy mi is meg tud nánk is mé tel ni a 
kí sér le te ket. 

Az KIT kí sér le te i nek ered mé nye it is bár ki meg is-
mé tel he ti. A TM al kal ma zá sa nem függ össze az em ber 
sze mé lyi sé gé vel, alap vetõ tu laj don sá ga i val, in tel lek tu á lis 
ké pes sé ge i vel. A TM csak a gondolkodás ter mé sze tes fo-
lyamatával kap cso la tos. Min den ki me di tál hat, és elér het 
egy ma ga sabb tu da tál la po tot, és el len ô riz he ti a Kreatív 
In tel li gen ci á ról hal lott tu do má nyos ma gya rá za to kat. A 
ma ga sabb tu da tál la pot ba került ember iga zol ja Ma ha ris hi 
ál lí tá sa it, és ez már elég bi zo nyí ték.

A KIT ÉS A TUDOMÁNYOK

Az egye tem ki fe je zés a la tin „uni ver si tas” szó ból ered, 
ami teljességet, egyetemességet jelent. Ám a kö zép ko ri 
egye tem ek ho lisz ti kus esz mé jét szétforgácsolta a tu-
do má nyok egyre bonyolultabbá válása és az ismeretek 
mennyi sé gé nek hir te len nö ve ke dé se, mely szû kebb re 
fo gott szak mai kép zést követelt meg. A tudást és a va ló-
sá got azon ban nem le het jól be ha tá rolt ré szek re bon ta-
ni, aho gyan azt a tudományok egyes mû ve lô i sze ret nék, 
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mert a különbözõ ré szek összefonódnak. Ahogy az em ber 
egyre to vább spe ci a li zál ja ma gát egy adott té ma kör ben, 
annál töb bet vesz igény be más té ma kö rök elveibõl és 
tör vény sze rû sé ge i bôl. Egy ne u rop szi cho ló gusnak például 
szükségevanmatematikai,biokémiaiéskvantumfizikai
is me re te kre, ezen felül értenie kell a mû sze rekhez és a 
szá mí tó gé pekhez is. Ilyen okok mi att szüle tett meg az 
igény a tu do mány ágak kö zöt ti át hi da ló ok ta tás ra, az in-
ter disz cip li ná ris tudományra.

Az ok ta tás  e formájával kapcsolatban el ter jedt vé le-
mény, hogy meg kell ke res ni, mi a tu do mány ágak  kö zös 
érint ke zé si pontja. Egyes szaktudományoknál könnyû 
felismerni a hasonlóságokat, például a filozófián és a
pszi cho ló gi án keresztül el le het jut ni a szo ci o ló gi á ig. 
Ami az összes  tárgy nál kö zös, az a tö ké le tes rend fe lé 
va ló tö rek vés. Ezért mind egyik tu do mány ág igyek szik 
mi nél több vál to zat lan ele met fel tár ni a sa ját területén, 
s így az em be rek job ban meg is mer hetik, meg ta nul hatják 
az adott tudományt.

Ám a tu dás fá já nak ko ro ná ja igen csak szé tá ga zó, a kis 
haj tá sok na gyon sok  irányba nõnek. Ez a nö ve ke dés, illetve 
a fa gyümöl csei annyi ra lekötnek minket, hogy megfeled-
kezünk a fa tör zsé rôl. A tu do mány ágak össze ha son lí tá sa kor 
a kis haj tá so kat ha son lít gat juk össze, s köz ben el fe lejtjük, 
hogy kö zös törzsük, kö zös alap juk van. Eb bôl a szem lé let bôl 
ered az, hogy a di ákok a fô tan tár gyak kal el len tét ben nem 
ve szik ko mo lyan az in ter disz cip li ná ris ok ta tást, hiszen az 
képtelen beteljesíteni kitûzött célját.
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16. ábra

AKITszerintnagyobbfigyelmetkelleneszentelni
en nek a tu do mány ág nak. A Maharishi Me nedzs ment 
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 szub jek tív meg-
is me ré s mód, ami az ala pok ból, a kö zös törzs bôl in dul. 
Te kin tet tel ar ra, hogy ez ugyan az a törzs, ami bôl az 
ob jek tív tu dás ágacs kái nô nek, a hallgató min den ku-
ta tá si terület tel meg is mer ked het. El mé je a Koz mi kus 
In tel li gen ciára nyi tott – ezt nevezi Ma ha ris hi a min den-
tu dás képességének. Ez azonban nem azt je len ti, hogy az 
ember,bársohasemtanulta,tudnifogjaakvantumfizi
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kát, ha nem azt, hogy bármit könnyen képes elsajátítani, 
hiszen a tudás nem halott információhalmazt jelent 
számára, hanem eleven képességet, önmaga növekvõ 
teljességének boldogságát. 

A 16. áb rán a különbözõ  tár gyak, a KIT és az 
interdiszciplináris tanulmányok viszonyát szemlélhetjük. 
A képen az egy más sal kapcsolatban ál ló tudományágak 
között átfedések találhatók. A mo le ku lá ris szer ke zetek 
vizsgálataterénpéldáulafizikaésakémiakapcsolódik
össze. Az in ter disz cip li ná ris tudo mány a kör kül sô vo-
na lán, vagyis a megnyilvánult, felszíni értékek szintjén 
kísérli meg – különösebb sikerek nélkül – össze kapcsolni 
a tan tár gya kat és feltárni azok összefüg gé se it. Ezzel 
szemben a KIT a kör kö zép pont ját, a Kreatív In tel li gen cia 
határtalan me ze jét tárja fel, ami min den tu do mány mag va 
s a tu do má nyok kö zös érint ke zé si pon tja. A tu do má nyok 
ily mó don egyesül nek egy kö zös alap ban.

A MA HA RIS HI ME NEDZS MENT EGYE TEM 

„Az egye tem az a hely, ahol ki fe je zés re jut az em be ri el me  
egye te mes sé ge” (Al bert Eins te in.) 

A Ma ha ris hi Me nedzs ment Egye te men a KIT a 
köz pon ti tan tárgy; az elsõ évben minden diák ezt 
hallgatja. Egy hó na pig csak a Kreatív In tel li gen ciával 
fog lal koz nak, majd en nek is me re té ben vizsgálják a 
töb bi tu do mány szer ke ze tét is. A hallgatóktól persze 
nem le het meg kö ve tel ni, hogy ilyen rö vid idô alatt 
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min den tu do mány ágat meg is mer jenek. A tan fo lyam 
cél ja az, hogy a hallgatók be te kin tést nyer jenek a 
Kreatív In tel li gen cia és a töb bi tu do mány ág kö zöt-
ti összefüg gések be. A kö zös ere det, a kö zös alap elv 
megismerése után meg kez dôd het a töb bi egye tem mel 
azo nos tan ter vû ok ta tás. 

Az Önvaló fo gal má nak az ok ta tá si rend szer be va ló 
be é pí té se nem csak a szub jek tív tu dást kapcsolja az ob jek-
tív hez, ha nem a tanulást is elôse gí ti. A KIT-et hallgató 
egye te mis ták sze rint a ta nu lás így ér de ke sebb, könnyebb, 
s ezt elért ered mé nye ik is bi zo nyí tják.

Az MUM másik fontos sajátossága, hogy a di ák 
tanulmányi  i de jé nek nagy ré szét szak mai gya kor lat tal 
töl ti ki. A dip lo ma elôt ti idô szak ban már fél mun ka i dô-
ben egye te men kívüli mun kát vé gez. Ta pasz tal ja, hogy 
a ta nul ta kat ho gyan le het hasz nál ni, és megismeri, hogy 
választott szakmájával kapcsolatban mit vár el a tár sa-
da lom. Az MUM di ák jai ezért nem pa nasz kod nak, hogy 
tá vol áll nak az iga zi prob lé mák tól, vagy hogy az egye te mi 
ok ta tás ban nincs élet.

1973 óta az MUM hi va ta lo san is elis mert, mû kö dô 
egye tem. Ma ha ris hi és mun ka tár sai vi deosza lag ra vet ték 
a legtöbb elõadást, hogy a KIT-et bárki hallgathassa sa ját 
ha zá ja, vá ro sa TM köz pont já ban is. Ma ha ris hi sze ret né, 
azt, ha ezt a tu dást életkorra, is ko lai vég zett ségre és nem-
re va ló te kin tet nélkül min den ki  elsajátíthatná. Fon tos 
len ne, hogy a kö zép fo kú, illetve a fô is ko lai és az egye te-
mi ok ta tás ban is je len le gyen a KIT, hogy min den ki nek 
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mód já ban áll jon az elme határtalanságát és a tö ké le tes 
egész sé get megvalósítani.

Ma ha ris hi egyik legfontosabb cél ja, hogy a KIT el mé-
le te és gya kor la ta (a TM) minden ok ta tási intézménybe 
eljusson, s a jövõben az oktatás ezek szilárd talapzatára 
épüljön.
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HAR MA DIK RÉSZ

Az el sô fe je zet ben lát hat tuk, hogy a mély pi he nés 
megtisztítja testünket, el tüntet szervezetünkbõl min den 
szennye zô anyagot, még a leg mé lyeb ben és leg ré geb ben 
le ra kó dott stresszeket is. Ha rend sze re sen gya ko ro lunk, 
szer ve zetünk rövidesen egész sé ge seb bé, el ménk pedig 
ébe reb bé vá lik. A má so dik fe je zet ben ol vas hat tuk, hogy 
miként nyilvánul meg a feltárult tiszta tudat, s hogyan 
nyílik meg ezzel az út a ma ga sabb tu da tál la po tok fe lé. A 
TM gya kor lá sa kor meg é rin tett Transz cen den tá lis Tu da-
tál la pot rend sze res meg ta pasz ta lá sa jut tat el bennün ket az 
Ön meg va ló sí tá sig. Ha a TM gya kor lá sa és a na pi ak ti vi tás 
rend sze re sen vált ja egy mást, elér he tjük az Ön va ló ál lan dó 
tapasztalatát, a Kozmikus Tudatot. To váb bi fej lô désünk a 
külsôvilágérzékelésénekfinomodásábannyilvánulmeg,
míg végül az Egységtudatban érjük el a tu dat leg ma ga-
sabb fej lett sé gi fo kát. Eb ben a tu da tál la pot ban az ember 
nemcsak önmagában, hanem a külvilágban is felismeri 
az Abszolútat, mint Ön va lót.

A ma ga sabb tu da tál la po tok ér té ke it vizsgálva mind-
eddig csak ar ról szóltunk, hogy miként hatnak sze mé lyes 
ta pasz ta la taink ra és tevékenységünkre. A könyv utol só 
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fe je ze té ben azt sze ret nénk megvizsgálni, hogy a maga-
sabb tudatállapotok kifejlõdése mi lyen ha tás sal van az 
em be rek re és a tár sa da lom ra. Ha az em be ri ség sze ret ne 
továbbfej lôd ni, akkor szük ség sze rû len ne, hogy min den-
ki  elérje a ma ga sabb tu da tál la po tok at, vagy leg a lábbis 
ezek felé haladjon, hogy jobban összhangba kerüljön a 
Mindenséggel, hogy cselekedetei az Egészet, az élet tel-
jességét támogassák. Komoly lépés lenne ez az em be ri ség 
fej lô dé sé ben egy fej let tebb, in teg rál tabb tár sa da lom fe lé.
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15. A KÜLÖN LE GES KÉ PES SÉ GEK:  

A SZIDD HIK

Ma ha ris hi gyak ran említi, hogy a bel sô csend ben 
megállapodott tu dat szá má ra minden le het sé ges. Mi itt, 
Nyu ga ton ezt a min dent le szû kí tettük ar ra, ami a mi tu-
dat szintün kön le het sé ges nek lát szott. Azt még el fo gad tuk, 
hogy a meg vi lá go so dott em ber midörök ké be tel jesedett és 
egyesült az összes lé te zô vel, sôt azt is, hogy cse le ke de te i vel 
so ha sem okoz szen ve dést. De azt, hogy a meg vi lá go so-
dott em ber ké pes a ví zen jár ni, lát ha tat lan ná vál ni vagy 
repül ni, ab szur dum ként ke zeltük, hiszen ezek szemmel 
láthatólagellentmondanakszámosfizikaitörvénynek.

A tör té ne lem fo lya mán a jó gik és a meg vi lá go so dott böl-
csek gyak ran han goz tat ták, hogy a tu dat meg tisz tu lá sá val 
pár hu za mo san olyan ké pes sé gek bir to ká ba ju tunk, ame lyek 
lát szó lag le he tet le nek. Kialakulhat pél dá ul a na gyon mély 
in tu í ció, a gon do lat ol va sás, a ví zen já rás ké pes sé ge, a le vi tá ció 
(le be gés), a jö vô be lá tás, a testünk fe let ti tö ké le tes ural ko dás, 
sôt bi zo nyos fo kon a ter mé szet egé sze fe let ti ura lom is.

A leg több kul tú ra szel le mi hagyománya említ olya-
nokat, akik e „külön le ges” ké pes sé gekkel rendelkeztek, 
sôt az ilyen ké pes sé gek bir tok lá sa gyakran a szellem útját 
járók meg vi lá go so dottságát bi zo nyí totta.

A buddhista szent írá sok ban em lí tik, hogy Budd ha 
bir to ká ban volt a repülés ké pes sé gé nek, és képes volt 
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ke reszt be tett lá bak kal, ülô hely zet ben – „ló tusz ban” – a 
levegõbe emelkedni. A szövegek tanusága szerint Buddha 
még arra is képes volt, hogy egy idõben több helyütt legyen 
jelen. Eze ket a ké pes sé ge ket, vagy Szidd hi ket, aho gyan 
Indiában ne ve zték, Buddha több követõje is bir to kol ta. 

Az õsi indiai írá sok tra di ci o ná li san 8 Nagy Szidd hit 
(Mahásziddhit) em lí te nek: 

1. az atom pa rá nyi mé re té re va ló össze zsu go ro dást,
2. az olyannyi ra könnyû vé vá lást, hogy még a repülés 

is le het sé ges,
3. a mér he tet lenül ne héz zé vá lást,
4. a tá vo li tár gyak érin té sét, el moz dí tá sát,
5. az el len áll ha tat lan aka rat erô bir tok lá sát,
6. a test és az el me fe let ti tö ké le tes ural ko dást, 
7. az ele mek hasz ná la tá nak tö ké le tes is me re tét, az 

anyag te rem tést,
8. min den kí ván ság azonnali be tel je sí té sét.
A buddhista írá sok nyolcvannégy Ma há szid dha lé te-

zé sé rôl tesz nek em lí tést, vagy is nyolcvannégy, külön fé le 
kul tú rá ból szár ma zó szent em ber rôl, akik bir to kol ták 
mind a nyolc nagy Szidd hit. Az ôsi In di á ban eze ket a 
je len sé ge ket min dig is le het sé ges nek tar tot ták, no ha 
nem vol tak túl gya ko ri ak. Az Upanisa dok és a vé di kus 
Bráh ma nák egyál ta lán nem ké tel ked nek a meg vi lá go so-
dott böl csek ter mé szet fe let ti ké pes sé ge i ben. Eze ket az 
Egységes Tu dat ter mé sze tes tu laj don sá ga i nak tart ják.

Az isz lám tra dí ci ó ban is ismertek ezek a jelenségek. 
Sokszufibölcsnekolyanképességeket tulajdonítanak,
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amelyek szinte ter mé szet fe let ti nek tûnnek: be te gek 
gyó gyí tá sa, má sok ér zé se i nek meg ér zé se, egy szer re több 
he lyen va ló meg je le nés vagy ví zen já rás.

PA TAN DZSALI JÓ GA SZÚT RÁI

E különleges ké pes sé gek leg telje sebb összefoglalását 
Pa tan dzsali jó ga szút rá iban ta lál juk meg. Pa tan dzsali 
körülbelül 2000 év vel ez elôtt In di á ban élt, s az ô írá sát 
tartjákajógafilozófiaalapjának.Patandzsaliajógaszútrák
har ma dik fe je ze té ben tárgyalja a különleges képessége-
ket, s 52 szidd hit so rol fel, me lyek a tu dat fejlõdésével 
pár hu za mo san fej lôd nek ki, és le ír ja a gya kor lá suk hoz 
szük sé ges tech ni ká kat is. Az ed dig fel so rol ta kon kívül 
Pa tan dzsali a kö vet ke zô szidd hi ket is em lí ti:

1. harmonikus, örömteli légkör létrehozását a jógi 
környezetében,

2. az éh ség és a szom jú ság fe let ti uralmat,
3. az in tu í ció ki fej lesz té sét,
4. a test aka rat sze rin ti el ha gyá sát,
5. vi lá gí tó fény su ga rak ki bo csá tá sát,
6. a csil la gok ál lá sá nak és moz gá sá nak tu dá sát,
7. a testi erô fokozá sát,
8. min den élô lény nyel vé nek meg ér té sét,
9. az elô zô szüle té sek is me re tét, stb.
An nak el le né re, hogy sok em ber ol vas ta Pa tan dzsali 

uta sí tá sa it, és so kan közülük kö vet ni is meg pró bál ták, 
na gyon ke ve sen van nak, akik tar tós ered ményt értek el. 
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A si ker te len ség nek va ló szí nû leg két oka van: 
1. nem jól ér tel mez ték az uta sí tá so kat,
2. nem vol tak a szidd hi k megvalósításához szük sé ges 

tu da tál la pot ban.
A ké pes sé gek ki fej lesz té sé nek kul csa az a „technika”, ame-

lyet Pa tan dzsali szan jamá nak ne vez. Ezt há rom füg get len 
képességszintézisekéntdefiniálja.Ezek:adhá ra ná, vagy is 
afigyelemösszpontosítás;dhjá na, annak megengedése, 
hogy az el me aka dály ta la nul fog lal koz zon va la mi lyen 
té má val; és sza mád hi, azaz elmerülés a Transz cen den tá-
lis Tu datban.

El sô pil lan tás ra egy ilyen szin té zis el lent mon dá sos-
nak tûn het. Ha az el me sza mád hi ban van, ak kor tel jes 
men tá lis csend ural ko dik, nincs je len az ész le lés tár-
gya, te hát az el mé nek nincs le he tô sé ge, hogy bár mi fé le 
gon do lat tal fog lal koz zon. Ez az uta sí tás az em be rek ben 
za vart kel tett, és ál ta lá ban mind há rom em lí tett ele met 
igye kez tek egy szer re meg va ló sí ta ni, ám ez az igyek ezet 
ele ve ki zár ta a sza mád hi ál la po tát.* A jó ga szút rák ban 
em lí tett szan jamát gyak ran kon cent rá ci ó nak for dí tot ták. 
De egy külön le ges ké pes ség re va ló kon cent rá lás sal még 
nem le het el nyer ni azt. Emi att azok, akik megpróbálták 
Pa tan dzsali uta sí tá sa it követni, nem ér tek el ered ményt. 
Végül még a tech ni ka ér té ké ben is ké tel ked ni  kezd tek. 

Ma ha ris hi volt az, aki végül megvilágította a szan jama 
lé nye gét. Ma ga a tech ni ka vég te lenül egy sze rû, olyannyi ra, 
hogy végül el cso dál ko zunk azon, hogy mi ma gunk  mi ért 

* lásd a 4. fe je ze tet
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is nem jöttünk rá. Még is, ami kor tel je sen meg értjük, be-
lát juk a mély sé gét is. Né ha könnyeb ben ész re vesszük és 
meg értjük az össze tet tet az egy sze rûbb nél. Az egy sze rû 
dol go kat, mint például a TM tech ni kát, so ká ig ész re sem 
vettük, vagy ha még is, gon dol ko dás nélkül el ve tettük. 
A titok abban rejlik, hogy ahe lyett, hogy kor lá toz nánk 
és kontrollálnánk az el mén ket, inkább tegyük lehetõvé 
szá má ra, hogy hasz nál ja ter mé sze tes ké pes sé ge it. Ekkor 
 döb benünk rá, hogy min den ered mé nyes tech ni ka lé nye ge 
az egy sze rû ség. Ma ha ris hi meg mu tat ta, hogy a szan ja ma 
egy sze rû tech ni ka, amely au to ma ti ku san tar tal maz za 
mind a há rom ala pál la po tot: a dhá ra nát, a dhjá nát és 
a szamád hit, így teljesen felesleges a tu da tos igye ke zet, 
hogy ezt a három különbözõ ál la po to t egymással egye-
sítsük. Maharishi megmutatta, hogy – csakúgy, mint a 
Transzcendentális Meditációhoz – a Sziddhikhez sem kell 
erô fe szí tés. A pa ra do xon így meg ol dó dott. A technika 
pedig eredményesen mûködik.

Ma gá tól ér te tô dik, hogy a tech ni ka csak ak kor mû-
kö dik, ha az, aki gya ko rol ja, egy bi zo nyos tu da tál la pot-
ban van. Ez a tu da tál la pot ha tá ros a Transz cen den tá lis 
Tu da tál la pot tel jes csend jé vel. Ezen a szin ten szüle tnek 
agondolatok,semelkednekfelmintkifinomultimpul
zu sok. A 3. fe je zet ben részletezett „bu bo rékos áb rán” ez 
az a hely, ahol a tó fe ne ke érint ke zik a tó vi zé vel, ahol 
a te vé keny el me egyesül az Ab szo lút tal. Mint sok más 
szel le mi ta ní tó, Ma ha ris hi is azt mond ja, hogy ezen a 
szin ten min den kí ván ság au to ma ti ku san be tel jesül. A Pa-
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tan dzsali ál tal le írt tech ni kák au to ma ti kus sá vál nak. Az 
az ember, aki nincs ilyen tu da tál la pot ban, bár mennyi re 
is igye ke zik, nem tud ja al kal maz ni a szan ja mát. Ha nincs 
áram, az iz zó sem fog vi lá gí ta ni bár milyen lendületesen 
kap csol gat juk a meg sza kí tót, ha vi szont van ener gia a 
ve ze ték ben, ele gen dô csak meg é rin te ni a kap cso lót, és 
az izzó világít.

MA HA RIS HI FEL FE DI A SZID HIK TIT KA IT

Ma ha ris hi a Szid hi ket 1976-ban ve zet te be ok ta tá si 
prog ram já ba.* A TM-ta ní tók egy cso port já nak átad-
ta Pa tan dzsa li uta sí tá sa it, és fel fed te azt, hogy ho gyan 
kell he lye sen el vé gez ni a szan ja mát. Ér de kel te, hogy az 
em be rek me di tá ci ó ja elég mély-e ahhoz, hogy a tech ni-
ka ha té ko nyan mû köd jön. Há rom hó nap múltán olyan 
ered ményeket értek el, hogy Ma ha ris hi el ha tá roz ta, a 
Szid hi tech ni ká kat min den TM-gya kor ló szá má ra hoz-
zá fér he tô vé te szi, no ha korábban csak a TM tech ni ka 
ta ní tó i nak a fejlõdésére szol gáltak vol na. Ma a Szid hi ket 
megtanul hat ja min den ki, aki két hó nap nál hosszabb ide je 
gya ko rol ja a Transz cen den tá lis Me di tá ci ót.

* Azért, hogy el  tud juk külö ní te ni Ma ha ris hi ta ní tá sát a töb bi tôl, 
a to váb bi ak ban a Ma ha ris hi ál tal fel fe dett Szid hi ket egy „d”-vel 
írjuk.
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A TM-SZID HI PROG RAM

Patan dzsa li olyan tech ni ká ról is em lí tést tesz, amellyel 
elér he tô a lá tás tö ké le tes sé ge, és amelynek segítségével olyan 
tár gyak lá tá sa is le het sé ges, ame lyek alig ész re ve he tô ek vagy 
a lá tó kö rön kívül es nek – akár azért, mert messze van nak, 
akár mert más tár gyak el ta kar ják õket. A TM-gya kor lók, 
akik ezt a tech ni kát gya ko rol ták, meg gyô zôd het tek ha tá-
sá ról, és „látták”, mi rej lik egy do boz ban, vagy meg ha tá-
roz hat ták azt a he lyet, ahol egy el ve szett tárgy volt. Egy 
üz le tem ber ki je len tet te, hogy ezt a tech ni kát gya ko rol va 
min dig „tudta”, mi tör té nik a tõzsdén, és elô re lát hat ta az 
új sá gok ban meg je le nô tõzsdei je len té se ket is. Egy má sik 
eset ben egy em ber „látta” a ba rát ját egy má sik or szág ban. 
El mond ta, hogy ba rát ja ott ül a szo bá ban, és pon to san le 
is ír ta az öl tö ze tét. Pa tan dzsa li egy má sik tech ni ká ja a test 
tö ké le tes is me re tét hoz za lét re. A gya kor lók ar ról szá mol-
tak be, hogy „látták” bel sô szer ve ik sor rend jét, sôt né ha 
ész re vet ték azok be teg ré sze it is. Az egyik gya kor ló egy 
al ka lom mal a sa ját sze mé ben ta lál ta ma gát, és rész le te sen 
meg vizs gál ta an nak fel é pí té sét.

A TM-Szidhi prog ram gya kor lá sá nak kö vet kez mé-
nye ként – többek között –  ja vul az ér zék szer vi észlelés, 
ki fej lô dik a múlt ba- és a jö vô be lá tás ké pes sé ge, va la mint 
az éh ség és a szom jú ság le gyô zé sé nek ké pes sé ge. A Szidhi 
program hatásaival kapcsolatban objektív méréseket is 
végeztek. A vizsgált Szidhák (Szidhi-gyakorlók) egy cso-
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port ja a hal lás éle sí té sé nek tech ni ká ját is gya ko rol ta, s 
hal lá suk éles sé ge át lag 3 de ci bel lel ja vult. Más szavakkal, 
a  vizs gál t személyek most jóval hal kabb han go kat tud tak 
meg hal la ni, mint a kí sér let kez de te elôtt. 

Ezek az el sô lá tás ra rend kívüli, il let ve ter mé szet fe-
let ti ké pes sé gek a tökéletesen fej lett tu dat  természetes 
képességei. Eb ben a – Ma ha ris hi szavaival – „normális” 
tu da tál la pot ban az ilyen ké pes sé gek is „normálisak”. 
Csupán vi szony lag gyen gén fej lett tu da tunk gá tol min-
ket az ilyen él mé nyek gya ko ribb áté lé sé ben. A stressz 
és a fá radt ság megakadályozza, hogy bel sô ké pes sé ge in k 
teljességét hasz nál juk. Az ilyen ké pes sé gek csak ak kor 
jut nak igazán ki fe je zés re, ha a min den na pi te vé keny sé gek 
és azok alapja, a Transz cen den tá lis Tu dat kö zött tu da tos 
kap cso lat áll fenn. A „csodákat” nem le het nagy sá guk 
sze rint megkülön böz tet ni, ál lít ják a cso dák ról nem rég 
meg je len te tett írás ban. Azok ter mé sze te sek, és ha nem 
tör tén nek meg, az azt je len ti, hogy va la mi nincs rend ben.

Vannak, akik an nak el le né re, hogy so ha sem gya ko rol-
ták a TM-Szidhiket, rendelkeznek külön le ges ké pes sé-
ge kkel. Va ló szí nû leg hal lot tunk már ilyen emberekrõl, 
esetleg mi magunk is átéltünk már va la mi „ter mé szet fe-
let tit”. Egye sek például vá rat la nul meg ér zik és „tudják”, 
hogy mi tör tént va la me lyik ro ko nuk kal vagy ba rát juk kal 
egy tá vo li vi dé ken. Esetleg ál mod nak va la mit, ami ké sôbb 
va ló ban meg tör té nik. Az ilyen él mé nyek nem mond ha tók 
na gyon rend kívüli nek, az ér zé ke nyebb és fo gé ko nyabb 
el me tö ké le te sebb mû kö dé sé bôl adód nak. A TM-Szid hik 
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tu laj don kép pen olyan tech ni kák, ame lyek le he tô vé te szik 
e ter mé sze tes ké pes sé gek hasz ná la tát, és ezál tal az ilyen 
ta pasz ta la tok gya ko ri sá gát.

A tech ni ka mû kö dé sé nek rész le teit még nem tel je sen 
tárta fel a tudomány. A gyakorlat és annak hatásai kö zöt ti 
kap cso lat tudományos ma gya rá za ta gyak ran elég tö ré-
kenynekbizonyul.Afinomabbgondolatokerejérõl,ésa
környezetre gyakorolt hatásukról na gyon ke ve set tu dnak 
a kutatók. Körül belül olyan ke ve set, mint amennyit an-
nak ide jén a jó gá ról tud tak. Ak ko ri ban – a múlt század 
elsõ felében – sokkal kevesebbet tudtak az em ber bel sô 
szer ve i nek a mûködésérõl, de fel is mer ték, hogy ezek a 
test hely ze tek tényleg az egész ség ja vu lá sát ered mé nye zik. 
Azt vi szont nem tud ták, hogy minden egyes testhely ze t 
bizonyos belsõ szer v re hat. Azt a módot, aho gyan ezek 
a  hely ze tek hat nak, hosszú idôn át a ti tokzatosság fátyla 
övezte. Eh hez ha son ló an a TM-Szid hi tech ni kák is rend-
kívüli ek nek és ter mé szet el le ne sek nek tûn het nek pusz tán 
azért, mert nem értjük azokat a mentális fo lya ma to kat, 
ame lyek eze ket mû köd te tik.

A JÓGAREPÜLÉS

A Szid hi tech ni kák közül va ló szí nû leg a leg iz gal ma-
sabb és leg von zóbb a jógarepülés tech ni ká ja. Az em be-
rek, akik ezt gya ko rol ják, egy szer csak fel e mel ked nek 
a föld rôl, mintegy 30-40 centiméter magasra, és fél-egy 
mé tert ha lad nak elô re.
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Ez a moz gás a kez de ti fá zi sá ban in kább az ug rá lás hoz 
ha son lít, ha bár ke reszt be tett lá bak kal – lótuszülésben – elég 
ne héz ug rál ni. Ami kor Art hur Köst ler elô ször lát ta ezt egy 
budd his ta ko los tor ban, eszé be sem ju tott, hogy a szer ze te sek 
le be gés hez ha son lí tó gya kor la tai kap cso la to sak a tény le ges 
repülés sel. Azt gon dol ta, hogy egy sze rû en csak va la mi lyen 
ki ta lált trükk rôl van szó.

Az ôsi in di ai Siva Szan hi tá szö ve ge sze rint a repülés 
há rom fá zi son keresztül fej lô dik ki. Elô ször a lég zés ben 
kö vet ke zik be vál to zás, mely a ge rinc  tá jé kán meg je le nô 
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me leg ség gel és vib rá lás sal pá ro sul , ezu tán az a „béka-
ugrálás”-nak tûnõ jelenség kö vet ke zik, amit a TM-
Szid hák több sé ge már átélt, végül a le be gés ké pes sé ge. 
A „lebegés” arány lag még min dig igen rit ka je len ség. 
Ami kor ez a könyv íródott, még na gyon ke ve sen ér ték 
el a le be gés ál la po tá t. 

Fel merül a kér dés, hogy a test le be gé se, ami rõl szá-
mosszentírásistanuskodik,nincseellentétbenafizika
törvényeivel?Az ilyen „repülés” csak az eddigi fizika
ál lás pont já val el len ke zik. A modern tu do má nyok leg meg-
bíz ha tóbb tör vé nye úgy hang zik, hogy sem mi sem tart túl 
so ká ig. Ál lan dó an új té nye ket tá runk fel, és a törvények 
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minduntalan bôvül nek, ki e gé szí tés re szo rul nak. Az utób-
bi tíz év ben vég zett ku ta tá sok ki lenc ve nöt szá za lék ban 
megváltoztattákafizikatörvényeit.Rövidlátásrautalna
ezért, ha ha tá ro zot tan ki je len te nénk, hogy a jógarepülés 
csu pán azért le he tet len, mert nincs össz hang ban a ma 
ismertfizikaitörvényekkel.

Ha nem is mer nénk az ae ro di na mi ka tör vé nye it, azt 
ál lí ta nánk, hogy a repülô nem repül het. Száz év vel ez-
elôtt az em be rek ezt így is gon dol ták. Eh hez ha son ló an 
sokan ma sem fog ják fel, hogy miként le het sé ges az, hogy 
az ember pusz tán gondolatai segítségével is repül het. A 
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fizikusokjelenlegistanulmányozzákatudatot,demég
min dig nem so kat tu dunk a tu dat és az anyag köz vet len 
kap cso la tá ról. A tu do má nyos ál lás pon tok lassanként 
mégis vál to znak, és egyre gyak rab ban em lí tik az em be ri 
tu dat tu do má nyá nak a fej lô dé sét is. Az el sô vál to zá sok 
Heisen berg ha tá ro zat lan sá gi el vé vel és az zal a fel fe de-
zéssel kezdôdtek, hogy a tudat amegfigyelés tényétôl
el vá laszt ha tat lan. A pa ra nor má lis je len sé gek so ka sá ga, 
me lyek közül so kat kí sér le tek kel is el len ô riz tek, ko mo lyan 
meg in gat ták a ré gi mechanikus és ma te ri a lis ta vi lág né ze-
tet. Le het sé ges, hogy ép pen a Szid hi-tech ni kák lesznek 
azok, me lyek hoz zá se gí tik a tu do mányt, hogy fel is mer je az 
élet ha tár ta lan le he tô sé ge it. A Szid hi ket új ra és új ra meg 
le het is mé tel ni, el len ô riz ni, és egyre több em ber ta nul ja 
meg õket, hogy ki fej lessze éle te tel jes sé gét, ha tár ta lan 
in tel li gen ci á ját és tö ké le tes egész sé gét. Nagy le he tô séget 
jelentenek szá munk ra, hogy egé szé ben meg értsük ezt a 
cso dá la tos vi lá got, amely ben élünk.

Ma ha ris hi a TM-Szid hik mûködését magyarázva 
ar ról is be szél, hogy a Transz cen den tá lis Tu dat me-
ze je min den em ber ben kö zös, és ez az alap ja minden 
létezônek is. A Transz cen den tá lis Tu dat szint-
jén a men tá lis te vé keny sé gek min den im pul zu sa 
közvetlenül  ha t min den lé te zô re. Az ember olyan, 
mint egy szi get az óce án ban. Amit lá tunk, az a szi get 
és az óce án – de az egy ség re, a ten ger fe nék egy sé gé re 
rit kán gon do lunk. A Szid hi tech ni kák „az óce án fe-
ne ké rôl” hat nak, és ezért a lé te zés min den szint jé re 

transzcendentalis-meditacio.hu



246

hatást gyakorolnak, nem csu pán ar ra, ami a szi ge ten 
tör té nik. Ma ha ris hi ezt az alap vetõ tudatszint et az 
összes lehetôség terüle té nek ne ve zi. Kiaknázása pedig 
végtelenül egyszerû. Annyi szük sé ges, hogy a Lét: az 
Önvaló, a Transz cen den tá lis Tu dat, az Átman – vagy 
ne vez het nénk még sok fé le képpen – a tu da tos ság szint jé-
re emel ked jék, és a ter mé sze tes, egy sze rû bel sô éb erség 
ál la po ta jöj jön lét re. Ez a Szidhik kul csa. 

A TM-SZID HI TECH NI KA ÉS AZ EEG

A sváj ci ME RU-n dolgozó kutatók számos vizsgálatnak 
vetették alá a TM-Szid hi prog ram gya kor ló it, s számtalan 
érdekes változást figyeltekmeg testmûködésükben. A
leg ér de ke sebb ered mé nyek az agy te vé keny ség EEG-vizs-
gálatakor  szület tek. Az ötö dik fe je ze tében be széltünk 
ar ról, hogy a TM gya kor lá sa kor összhangba kerül a jobb 
és a bal agy fél te ke. Ez a je len ség az EEG ko he ren cia ne vet 
kap ta. A TM-Szid há kon vég zett ku ta tá sok ered mé nyei 
azt mu tat ják, hogy ez a ko he ren cia nö vek szik, és ki ter jed 
az al fa hul lá mok ról a las súbb thé ta, va la mint a gyor sabb 
bé ta hul lá mok ra is. A leg na gyobb ko he ren cia a repülés 
gya kor lá sa során je lent ke zik, ek kor a koherencia kiterjed 
az agyi te vé keny ség min den frek ven ci á já ra, 0-tól egé szen 
25-30 Hz-ig. (A mé ré se ket a repülés elsõ, „szökellõ” fá-
zisá ban vé gez ték.) A ko he ren cia nö ve ke dé se alá tá maszt ja 
Ma ha ris hi ál lí tá sát, hogy a Szid hik ha tá sá ra az el me és 
a test tö ké le tes össz hang ba kerül. Ez az össz hang az agy 
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összehangolt mû kö dé sé nek a kö vet kez mé nye, ez kelt 
har móniát az egész test mû kö dé sében. 

Fel fe dez ték, hogy a külön fé le Szid hi tech ni kák más-
más EEG je le ket keltenek, azaz a gya ko rolt tech ni ká tól 
függõen az agy meghatározott területei mutatnak tökéletes 
össz hang ot. 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 Szid hi gya kor la tok hasz nos sá gát a test gya kor la tok 
hasz nos sá gá val  ha son lít hat juk össze. Az az em ber, aki a tor-
na te rem ben na pon ta gya ko rol az ug ró desz kán és a nyúj tón, 
ezen felül fut és súlyt emel, rövid idõn belül fejlett izomzatú, 
gyors, erôs és haj lé kony lesz. Eh hez ha son ló an az az em ber, aki 
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rend sze re sen gyakorolja a TM-Szid hi tech ni kák at, meg ôr zi 
és ki fej lesz ti el mé jé nek egész sé gét és ru gal mas sá gát. A min-
den na pi élet ben ez az egyre na gyobb szel le mi és in tel lektu á lis 
tisz ta ság ban, a si ke re sebb életben, a na gyobb ha té kony ság ban 
és a sze re tet ki ter je dé sé ben nyil vá nul meg. Ezek a Szid hi 
tech ni kák al kal ma zá sá nak az ér té kei.

A Szid hi tech ni kák segítségével elért „természetfelet-
ti” ké pes sé ge ket nem a tech ni ka cél já nak kell te kin te ni, 
ha nem csu pán kí sé rô je len sé ge i nek. Né ha ér de ke sek le-
het nek a TM közvetlen testi hatásai is, pél dá ul a lég zés 
majdnem teljes meg szû né se. De sen ki sem azért gya ko rol ja 
a TM-et, hogy le las sít sa a lég zé sét, ha nem hogy a gya kor-
lás ered mé nye ként egy re ren de zet teb b, egy re job b életet 
éljen a mindennapokban. Ha son ló kép pen a TM-Szid hi 
tech ni kát sem a „ter mé szet fö löt ti” ké pes sé gek meg je le-
né se vé gett gya ko rol juk, ha nem a test, az el me és az élet 
minôsé gé nek ál ta lá nos ja ví tá sa cél já ból.

ER KÖLCSI KÉRDÉSEK

Gyakran megkérdezik: a le írt tech ni kák kal ki fej lesz-
tett ké pes sé ge ket fel le het-e hasz nál ni ne ga tív, rom bo ló 
cé lok ra?

A ha gyo má nyos ál lás pont sze rint ez lehetetlen. Min de-
nek elôtt azért, mert ezen – a Jóga szútrákban ri tam bha rá 
pradnyának nevezett –  tudatszin ten min den cselekedet 
köz vet lenül és elo dáz ha tat la nul ma gá ra az ak ti vi tás vég-
zô jé re, a gya kor ló ra hat. Min den ki, aki e ké pes sé gek kel 
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meg pró bál  vissza él ni, igen ha mar be le esik a ma ga ás ta 
ve rem be.

A má sik, talán még fon to sabb el len érv a következõ: 
Felettébb va ló szí nût len, hogy ha valaki már tö ké le te sen 
el sa já tí tot ta ezt a tech ni kát, ak kor ártó szándékkal kí ván ná 
– és tudná – azt hasz nál ni. A Szid hik mûködéséhez szük sé
ges tu da tál la pot meg kö ve te li, hogy a tu dat az egész te rem tés sel 
össz hang ban le gyen, s mint azt a ti ze dik fe je zet ben lát tuk, 
ezen a tudatszin ten csak éle tet tá mo ga tó cselekedetek lé-
tez  nek. Ah hoz, hogy valaki meg boly gat has sa a ter mé szet 
egyen sú lyát, el kell hagy nia az egységnek ezt a szint jét, 
és ha ezt el hagy ja, ak kor töb bé már nem va ló sít hat ja meg 
a szanjamát.

Úgy szól ván min den TM-Szid ha, akik kel al kal mam 
volt ta lál koz ni, a ba rát sá got, a bol dog sá got, a sze re te tet 
és az em be ri me leg sé get su gá roz ta. Szívünk ben egy re 
na gyobb sze re te tet táp lál va ne héz len ne bárkit is meg-
sér te ni vagy meg ká ro sí ta ni. A bennünk élõ sze re tet 
pedig túlcsordul – átá ram lik má sok ra is. Már pusz tán a 
Szid hák kal va ló ba rát ko zás is azt ered mé nyez he ti, hogy 
a szívünk meg te lik me leg ség gel és sze re tet tel. A tisz ta 
ér zel mek pe dig olyan ér té kek, amik re a mai vi lág nak 
két ség te lenül nagy szük sé ge 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 kvantum-
mechanika 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 szerke-
zetet 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 befolyásol-
hatatlan állapot, az anyag teljesen szabad, önálló, függet-
len, legyôzhetetlen állapota. Ez a tökéletes harmónia és 
rendezettség a rendszer önviszonyuló állapota.
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Hogyan jön ez létre?
Az önviszonyuló állapot tökéletesen rendezett állapot, 

egy rendszer alapállapotának is nevezhetnénk. A termodi-
namika harmadik fôtétele kimondja, hogy a hômérséklet 
csökkenésével csökken az entrópia, azaz a rendezetlenség. 
Ahogy közelítünk az abszolút nulla fokhoz, a test entró-
piája is közelít a zérushoz.

Ha elménk „mentális hômérsékletét” csökkentjük, 
akkor ennek hatására csökken az elménkben uralkodó 
rendezetlenség. Amikor transzcendálunk, a teljes mentális 
csend állapotába kerülünk, nullára csökken a „mentális 
hômérséklet” és az entrópia is. A lehetõ legrendezettebb 
állapotban vagyunk ekkor. Ez az önviszonyuló állapot. 
Ilyenkor a harmonikus rendszerbe semmilyen idegen 
elem sem képes behatolni. 

17. ábra: A Meissner-effektus
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17.ábra:AMeissner-effektus

viszontösszeadódnak,ésnagyonrövididônbelülészrevehetôvé
válnakarendszerben.Akoherensfénysugárzás,alézerlétrejöttéhez
példáulaziselegendõ,haafotonokszámánaknégyzetgyökekohe-
rensenviselkedik.

Domashszámításaiszerint,haanépesség1%-arendszeresen
gyakoroljaaTMtechnikát,egy–akoherensfénysugársáshoz
hasonló–rendkívülmegdöbbentõjelenségjönlétre:arendsugárzás.
Ezaztjelenti,hogyazadottvárosbanvagyországbananegatív
tendenciák(bûnözés,balesetek,betegségek)statisztikailag
kimutathatómértékbencsökkennikezdenek.Azelsôhallásrahihe-
tetlennektûnôjelenségetazutóbbihúszévsoránvégzett42kutatás
igazolta,melyekolyannemzetközilegelismertszaklapokbanis
megjelentek,mintaJournalofMindandBehaviour,aJournalof
ConflictResolutionvagyaJournalofCrimeandJustice.Legelôször
ahetvenesévekelejénmutattákkiajelenséget12olyanamerikai
városban,aholalakosságtöbbmintegyszázalékagyakoroltaa
TranszcendentálisMeditációt.Avizsgáltidôszakalattabûnözés
mértéke8,8%-kalcsökkent,mígakontroll-városokban8,7%-kal
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 
lehetmegsemmisíteni, s ezt nemcsak amodern 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.

transzcendentalis-meditacio.hu



254

A TÁR SA DAL MI FÁZI SÁT ME NET

Afázisátmenetakémiai,fizikairendszerekrendezett-
ségében történõ alapvetõ változásra utal. Fázisátmenet 
például az, amikor a viszonylag rendezetlen molekulákból 
álló vízcsepp egy molekulárisan rendezettebb hópehellyé 
lesz. Ma ha ris hi szerint ez a fá zi sát me net  az em be ri tár sa da-
lom ban is érvényes, és az egy re na gyobb társadalmi ren de zett-
ség ben és har mó ni á ban nyil vá nul meg. Ennek alapja pedig 
az egyes emberben ki a la ku ló na gyobb ren de zett ség.  

AzMUMfizikaprofesszora,Dr.LawrenceDomash
számításai szerint ahhoz, hogy a társadalom egé sze ren-
de zô djön, ele gen dô, ha az adott népesség egy kis csoportja 
válik rendezetté. A vé let len sze rû jelenségek ál ta lá ban 
kioltják egy más ha tá sát, a ko he rens ak ti vi tá sok vi szont 
össze a dód nak, és na gyon rö vid idôn belül ész re ve he tô vé 
vál nak a rend szer ben. A ko he rens fény su gár zás, a lé zer 
létrejöttéhez például az is elegendõ, ha a fotonok számának 
négy zet gyö ke ko he ren sen vi sel ked ik. 

Do mash számításai szerint, ha a népesség 1%-a rend-
szeresen 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 kimutat-
ható mértékben csökkenni kezdenek. Az el sô hal lás ra 
hi he tet len nek tû nô jelenséget  az utób bi húsz év során 
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végzett 42 ku ta tá s 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 ame ri kai vá ros-
ban, ahol a lakosság több mint egy százaléka gyakorolta 
a Transzcendentális Meditációt. A vizsgált idôszak alatt 
a bû nö zés mértéke 8,8%-kal csök kent, míg a kontroll-vá-
rosokban 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 eléré-
séhez 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 vissz han got keltett tu do má nyos kö rök ben 
az 1993-ban Was hing to nban, 3800 részt ve vô vel vég-
zett kí sér let. Ennek ideje alatt a városban a bû nö zés 
az elôre jelzetthez képest 18%-kal csök kent. A városi 
rendõrparancsnok szerint a bûnözés ilyen mértékû vis-
szaesését a város történetében eddig egyetlen dolog volt 
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képes kiváltani – fél méternyi hó. A független kutató-
bizottság szerint – melyben az ENSZ és a Világbank is 
képviseltette magát – egy ér tel mû volt, hogy a me di tá lók 
hoz ták létre a vál to zást. Az adatok elemzôi szerint ha a 
csoport 100 napig együtt maradt volna, akkor a bûnesetek 
száma 49%-kal csökkent volna.

A FEJLÕDÉS ERE JE

Az fejlõdés ön ma gát gyor sí tó fo lya mat. Min den 
következõ lé pés hez rö vi debb idô szük sé ges, mint az elô-
zô höz. A csillagászok vi lág egye temün ket mintegy 15-20 
milliárd éves nek tart ják. Hogy er rôl az idô rôl még is meg-
kö ze lí tô el kép ze lésünk le gyen, gon dol juk el, hogy ezt az 
idôt egy év be sû rí tettük össze. Az el sô kilenc hó nap ban 
a Föld még nem is lé te zett, az élet az egy sej tû al gák kal 
és bak té ri u mok kal pedig körülbelül két hó nap pal ez elôtt 
vette kezdetét. Az egy sej tû ek két-három he te kezd tek 
össze tet tebb szer ve ze te ket al kot ni, de ezek csak tíz nap ja 
mász tak ki a víz bôl. A di no sza u ru szok tegnap sé tál tak a 
boly gón kon, és ek kor ke let kez tek az el sô em lô sök is. Az 
em ber mintegy két órája van je len az élet szín pa dán, és 
a legtöbb idôt va dá szat tal, gyûj tö ge tés sel töl töt te; föld-
mû ve lés sel né hány per ce kez dett el fog lal koz ni. Az el sô 
ci vi li zá ció az utol só öt perc ben jött lét re. A mai tech ni ka, 
aziparitársadalomfiatalabbazutolsómásodpercnegye
dé nél is. Gondoljunk csak bele, hogy mi minden változott 
a sa ját életünk fo lya mán: ez a má sod perc szá zad ré sze alatt 
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tör tént! A fejlõdés, az evo lú ció egyre gyor sul, és sem mi-
lyen je lét sem ta lál juk annak, hogy lassulni kezdene. Mi 
vár ránk az el kö vet ke zô ez red má sod perc ben? Hogy ezt 
el kép zel hessük, vizsgáljuk meg az úgynevezett evo lú ci ós 
rob ba ná si mo dellt.

A fejlõdés min den nagyobb lé pé se az egy re fejlettebb szer-
ve zô dés ben és a mind össze tet teb bé vá lás ban nyil vá nul meg. 
A hid ro gén ato mok kon den zá lód tak a csil lag közi tér ben, 
és össze tet tebb ato mo kat hoz tak lét re, me lyek Földünket 
is al ko tják. A ké sôb bi ek fo lya mán a külön bö zô ato mok 
szer ves mo le ku lák ká, ezek pe dig élô szer ve ze tek ké ala-
kul tak. A mo le ku lák élô sej tek be cso por to sul tak, s egyre 
össze tet tebb szer ve ze tek ké ren de zôd tek. Szer ve zet nek len-
ni annyit je lent, mint össze szer ve zôd ni, egyre össze tet teb bé 
ala kul ni. Ez a fejlõdés ere je, és az élet lé nye ge.

A fejlõdés lo gi káját kö vet ve az evo lú ci ó  kö vet ke zô 
lé pése az in di vi du á lis szer ve ze tek har mo ni kus, szi lárd 
tár sa dal mi egy ség be rendezõdése lesz. Lát hat juk, hogy az 
utób bi néhány ezer év ben ilyen irány ba tör téntek a vál-
to zások. A min dent át ha tó ipa ro sí tás nak kö szön hetõen 
az elmúlt két száz év ben ez még hang sú lyosab bá vált. A 
tá vol sá gok le rö vidül tek, a gyor sa ság meg nö ve ke dett, a 
kom mu ni ká ció egyre szélesebb körû lett, az in for má-
ci ó vil lám gyor san áram lik az egyé nek és a cso por tok 
kö zött. Hogy en nek a ki bon ta ko zá sa egy „ba rát sá gos 
diktatúrá ban” fog-e vég zôd ni, me lyet né hány technok-
rata mul ti na ci o ná lis cég vagy egy sze mély te len, min dent 
el lenôr zô, há bo rús, szo ci á lis, ipa ri, kom mu ni ká ci ós, 
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rend ôr sé gi bürok rá cia irá nyí ta na (ezt többé-kevés bé 
már is mer hetjük Or well „1984” cí mû regényébõl) vagy 
egy ma ga s szi ner giájú tár sa da lom ba ve zet a fej lô dés, ez 
csak rajtunk múlik. 

Az emberek tu da tál la pot-fej lô dése el vá lasz thatatlan az 
anya gi evo lú ci ó alap ját ké pe zõ egyre fejlettebb szer ve zô-
dés tôl. A tudatfejlõdés és a biológiai evolúció ugyan an nak 
a fo lya mat nak két egymást kiegészítõ né zô pont ja: a tu dat 
a ma te ri á lis vi lág ban élõ szer ve zet  szel le mi meg fe le lô je. A 
ma ga sabb tu da tál la po tok nö ve ke dé se így nem más, mint 
a szel le m terüle tén zaj ló evo lú ció.

A SZI NER GI KUS TÁR SA DA LOM

Ruth Be ne dict ame ri kai ant ro po ló gus hasz nál ta elô-
ször a szi ner gia ki fe je zést, 1941-ben. Vizsgálatainak 
tárgya az volt, hogy miként jelenik meg az agresszió a 
külön bö zô természeti népek életében. Fel fe dez te, hogy 
az ag resszi vi tás ke vés bé jel lem zô vagy nem is létezik az 
olyan tár sa dal mi szer ke ze tek ben, ahol az egyé ni ak ti vi tás 
az egész cso port ér de ke it szolgálja. Az ilyen tár sa dal mi 
ren det magas szi ner gi ájúnak ne vez te. Ezek kel el len tét ben 
az ala cso ny szi ner giájú tár sa dal mak ban az egyének el sô-
sorbanasajátérdekeiketveszikfigyelembe,ésgyakran
meg sér tik az egé szet. Az ilyen tár sa dal makban gyakrabban 
fordul elõ az ag resszi ó.

Ma már a szi ner gia ki fe je zést nem csak a tár sa da lom ra 
vo nat koz tat va hasz nál ják. A test egé sze is ma ga s szi ner-
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gi ájú rend szer, min den alap egy sé ge ön ma gá ban teljes, és 
ezek szük ség le tei az egész test szük ség le tei is. A ma ga s 
szi ner giájú rend sze rek leg fon to sabb jel lem zô je, hogy a ré szek, 
illetve az egész  ér de kében vég zett tevékenységek nem külön böz-
nek. Látszólag a test egyes ré sze i egymástól füg get lenül 
mû köd nek. A láb izom za ta, úgy tûnhet, nem so kat tö rô dik 
a szem vagy a test egé szé nek a jó lé té vel. Ám a szervezet 
minden szintjének alaposabb vizsgálatalor kitûnik, hogy 
az egész sé ges em be ri szer ve zet ma ga s szi ner gi ájú rend szer. 
Minden sejt az egész ér de két is szol gál ja, s emellett sa ját 
cél ja it is be tel je sí ti. Eh hez ha son ló an a ma ga s szi ner gi ájú 
tár sa dal mak ban az emberek nem azért tevékenykednek az 
egész társadalom ja vá ra, mert sze ret nek ön zet lenül dol goz-
ni vagy mert a tár sa dal mi ér de keket sze mé lyes ér de ke ik 
elé so rol nák, ha nem azért, mert az, ami az egyén szá má ra 
von zó és hasz nos, a társadalom ér de ke i vel is meg e gye zik.

A ma ga s szi ner gi ájú rend sze re ket ugyanaz jellemzi, 
mint az egész sé ges szer ve zetet. Ez ösz tö nöz te az em-
be re ket ar ra, hogy az em be ri kö zös sé ge ket egyfajta élõ 
szervezetkéntkezdjékfigyelni.Amennyibenezazössze
ha son lí tás va lós, ak kor –  döb benhetünk rá –, a je len le gi 
tár sa dal mak „szer ve ze te” nem tel je sen egész sé ge s. Ha 
pedig a boly gón kat, mint szer ve ze tet vesszük ala pul, 
ak kor az em be ri tár sa da lmak akár rákos daganatként is 
ér tel mez he tôk. A rák ala cso ny szi ner gájú je len ség, mert 
bel se jé ben az in di vi du á lis részek töb bé már nem a test 
érdekében cse le kszenek. Kon rad Lo renz egyik köny vé ben 
meg döb ben tô képeket mu tat be. A rossz in du la tú da ga na t 
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növekedésérõl és a mo dern nagyvá ros terjeszkedésérõl 
készült fel vé te le ket ha son lí tot ta össze, s a kettõ – mint 
láthatjuk – megdöbbentõen ha son lí t egy más ra. Ha a 
sa ját testünk kel ten nénk azt, amit a kör nye zetünk kel, jog gal 
néz nének bennün ket tel je sen bo lond nak.

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 töb bé már nem a sa ját fel a da tát lát ja el, ha-
nemfigyelmenkívülhagyvaazegészet,asaját„hasznára”
kezd dol goz ni.

Az em be re ket egy ha tal mas bi o rend szer alap egy-
sé ge i nek te kint hetjük. Ha az egyé nek el ve szí tik az 
egy ség rôl való tu dá su kat, ak kor ha son ló hely zet jön 
lét re, mint az em be ri szer ve zet ben a rákos sejtek 
kialakulásakor. Az em be rek ese té ben a szel le mi tu dás 
nem a gé nek ben, ha nem az el mé ben található. Ami 
min den em ber ben egy for ma, és ami az em ber in di-
vi du a li tá sán túlmutat, az a tiszta Önvaló, az Egy ség 
tapasztalása. En nek a tu dat nak a hi á nyá ban az egyén 
el szi ge telt egy ség ként pró bál bol do gul ni, vi sel ke dé se 
pil la nat nyi han gu la tá ból fa kad, és nem képes az egész 
ér de ke i ért dol goz ni.

Az ilyen ala cso ny szi ner gi ájú rend sze rek ben az egyé-
nek néha rendkívül ön zô  módon viselkednek. Ám a 
hi ba mégsem az, hogy ön zô ek va gyunk, ha nem hogy 
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ön ma gun kat bôr be zárt ego ként éljük meg. A meg ol-
dás semmiképpen sem ter mé sze tes egyé ni szük ség le-
te ink, vá gya ink fel a dá sá ban, ha nem énünk határainak 
kiterjesztésében rej lik. A meg vi lá go so dott em ber is 
sa ját jó lé té ért cse lek szik, de mi vel ön ma gát, mint az 
univerzális Önvalót éli meg, tu da tá ban van az egész nek 
– mint önmagának. Cse le ke de tei egyszerre szolgálják a 
saját hasz nát és az egész ér de ke it. Az ön zô és ön zet len 
cse le ke de tek eggyé vál nak, s el tû nik az ön zés fo gal ma. Ez 
egy ter mé sze tes (és az egyet len!) út, amely a ma ga s szi ner-
gi ájú tár sa dal mak hoz vezet. Az ilyen kö zös sé gek ben az 
együtt dol go zó em be re ket nem holmi jó té kony sá gi el vek 
ve zér lik, ha nem a ter mé sze ti tör vé nyek kel össz hang ban, 
spontán módon va ló sul meg a ma ga san össze han go lt, 
ter mé sze tes vi sel ke dés. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a meg vi lá go so dott 
em be rek tár sa dal ma a nem a „birkák”, az egy for ma, 
jel leg te len emberek tár sa dal ma lesz-e. Nem. Az egész 
jó lé té ért való té ny ked és nem fel tét lenül jelenti az in-
di vi du á lis au to nó mi á ról és in teg ri tás ról va ló le mon-
dást, mert – mint az elô zô ek ben lát tuk – a magasabb 
tudatállapotokban létrejött Egy ség egyál ta lán nem 
ve szé lyez te ti a külön bö zô sé get. A kettõ teljesebbé 
teszi egy mást, de az egyik is és a má sik is önál ló egé-
szet al kot. A meg vi lá go so dott tár sa dal mak ban a vég-
te len sokféleség van je len, melynek alap já ban ott van 
az in teg ráció. Ez lesz a va ló di „emberi test”: vég te len 
sok fé le ség egy ma ga san szer ve zôdött egy ség ben.
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A LEGYÕZHETETLEN VÉDELEM 

A legyôzhetetlen honvédelem titka a háború nélküli 
gyôzelem, az, hogy elejét vesszük az ellenségeskedésnek. 
Az atomfegyverek és a terrorizmus korában egyetlen 
nemzet sem tudja tökéletes biztonsággal megvédeni 
magát. Történelmi példák tucatjai bizonyítják, hogy sem a 
katonai erô, sem a politikai egyezmények nem szavatolják 
a tökéletes biztonságot. Az atomfegyverek korában a 
védelem szinte lehetetlenné vált. Még a gyôzelem sem 
jobb, mint a vereség, hiszen egy nukleáris háborúban 
még a „gyõztes” fél sem valószínû, hogy elkerülheti a 
teljes megsemmisülést.  

Az egyetlen hatásos módszer a védelemre az ellenség 
keletkezésének a megelôzése. Ellenségek akkor jönnek 
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csupánarra,amitmanapságalegtöbbemberéletébenlátunk.Azélet
dinamikus,ésnemstatikus.Azélettelevanenergiával,elõrelépés
éselõrehaladásjellemzi.

Haazemberboldogtalan,haintelligenciája,ereje,kreativitása,
békéjeésboldogságanemnövekszikállandóan,akkorazemberaz
életcéljátvesztetteszemelõl.Azéletnemazértvan,hogyszürkén,
tétlenül,szenvedveéljük;ezeknemtartoznakazéletalapvetõ
Természetéhez.IlyenáldatlanhelyzetbenaTranszcendentális
MeditációésaTM-Szidhiprogram(aJógarepülés)óriásisegítség
lehet,mertvisszaállítjaaTermészetrendjét,anövekedést.

Haazemberiélettermészetesmódonegyrefejlõdik,haa
szervezettisztulaszennyezôanyagoktól(astresszektôl),akkoraz
életanormálismedrébenhalad,segyreközeledikabeteljesedéshez,
melyetszületésünktôlfogvaszeretnénkelérni.Elôszörmint
„különlegesállapot”egymélybelsônyugalomjelenikmeg,ezt
egyretisztábbgondolkodás,egyretöbberôéskreativitásköveti.
Eljön azazidôis,mikoraTermészeterôteljestámogatásátkezdjük
észlelni;vágyainkspontánéserõfeszítés nélkülbeteljesednek,
cselekedeteinkkönnyedén ésmindenerõfeszítés nélkülsikerre
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 fegy vervásárlást, 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 TM-
Szidhi 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 támo ga tását kezdjük észlelni; 
vá gya ink spontán és erõ feszítés nél kül betel je sednek, 
csele ke deteink könnye dén és minden erõ feszítés nélkül 
sikerre vezetnek. Ideg rend szerünk oly tökéletesen kezd 
mû ködni, hogy vágyaink ahogy megjelennek, be is tel-
jesednek. S ha éppen arra vágyunk, hogy fel emel ked jünk 
a földrôl, és repüljünk, akkor ez is megtörténik.

A jógarepülés tudo mányos magyarázatát a kvan-
tumfizikaszolgáltatja.(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 vizs gálnunk, hogy 
milyen összefüggés áll fenn a fizika „klasszikus” 
törvényei és a kvan tum mechanikai tör vé nyek között. 
A tudósok már ma gya rá za tot ta lál tak a huszadik század 
csodáira, a szup ra ve ze tésre és a szuper fo lyé konyságra. 
Afizikaklasszikustörvényeiszerintezekajelenségek
nem lé tezhetnének, mert kereteik között nem lehetséges, 
hogy valami önmagától mû ködjön, mindenféle hajtó-
erõ nélkül. 

A tudomány legújabb eredményei viszont egyre 
csak azt igazolják, hogy a megfelelô módszer se gít sé-
gé vel majdhogynem min den lehetséges. Egyre több 
megdöbbentô jelenségre derül fény, a szupravezetô 
gyûrûben például az áram a végtelenségig kering körbe-
körbe.Akellôenfejletttechnika,hangzikegyikfizikus
barátom szellemes megjegyzése, már-már meg  kü lön böz-
tethetetlen 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 idõ szerût lenné válni. A tudósok már ötven éve 
próbálják ki dol goz ni a gravitáció kvan tum mecha ni kai 
elméletét. Néhány évvel ezelôtt sikerült felál lítani az 
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úgy nevezett szuper húr-el mé letet, s ma már tudjuk, hogy 
a gravitáció is kvan tum mecha nikai „ere detû”.

A kvantummechanikai törvények alkotják a klasszi-
kus törvények alapjait. A jógarepülés egy pillanatnyi 
és drámai bizonyítéka annak, hogy az Egyesített 
Mezô és a TM során megtapasztalt Tiszta Tudat egy 
ésugyanaz.A lebegéstnem tudjukafizikaklasszikus
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 létre hozó 
leg mélyebb szin ten kell befecs ken deznie a kék festéket. 
Az Egyesített Mezô a gravitáció for rása is, tehát ha 
errôl a szintrôl cselekszünk, akkor a gravitáció felett is 
uralkodhatunk. A Szid hi-repülés gya kor lói a Természet 
legmélyebb szintjérõl indít ják cse le ke de teiket, és ezzel 
bármit el lehet érni a felszínen. Ha repülni szeretnénk 
vagy bármi mást tenni, nem kell erôlködnünk ennek ér-
de ké ben vagy azon töprengnünk, hogy egyes molekulákat 
miképp kell ide vagy oda helyezni, a Természet mind ezt 
meg teszi helyettünk. Maharishi azt mondja, hogy az 
ember méltóságán aluli, hogy a részletekkel fog lal kozzon. 
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A Szidhi-gyakorló el gon dol ja 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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HA LA DÓ ELÔADÁSOK ÉS  
BENT LA KÁ SOS TAN FO LYA MOK

 A már meditálók számára a TM-központok rendszeresen 

szerveznek haladó elõadásokat és közös meditációkat. Érdekes 

elõadásokat hallhatunk a magasabb tudatállapotokról, az Ájur-

Védáról, a Védikus építészetrõl, a Szthápatja Védáról, a Védikus 

asztrológiáról, a Dzsjótisról és más Védikus tudományokról. 

Rend sze re sen szer vezünk bent la ká sos tan fo lya mo kat, ahol 

lehetõségünk nyílik megtapasztalni az otthoninál mélyebb me di-

tá ci ót, amely nagymértékben felgyorsítja egyé ni fejlõdésünket. Itt 

megbeszélhetjük ta pasz ta la ta in kat a TM-ta nár okkal és meditáció-

ellenõrzést is kérhetünk.
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