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A könyv azért íródott, m ert úgy érzékeltük, riponjaink;il többen viss/;i 
szerelnék pörgetni, hogy újra hallhassák. Az írás Ichcirtvé tcs/i c /t.

Ha úgy tetszik, provokáljuk önöket ezekkel a cikkekkel, icgyúk lel 
önm aguknak is a riportokban elhangzó kérdéseket, és igyekcz/enck tisz
tázni, életük m ilyen választ ad rájuk. Segítségnek szántuk tehát a nulsdri. 
és annak szánjuk m ost ezt a kiadványt is.

És m ég valami. K önyvünkkel egy időben megjelenik egy kazetta is, 
rajta a  H atodik érzék cím ű rádióm űsorból jól ismert Honti Maeda me- 
ditációs gyakorlatai. Egy-egy fejezet után figyelmükbe ajánlunk néhá
nyat ezek közül.

A : aikotók



BELEÉLÉS, MEGÉRZÉS, 
EMPÁTIA, TELEPÁTIA

Hétköznapjaink tele vannak .xscxlákkar'. Olyan esem ényekkel, tör
ténésekkel, am ely ek et egyelő re m indh iába próbálunk  a tudom ány 
válaszaival érthetővé tenni, nincsenek tudós bizonyítékaink. Csak a fel
tevéseknél és -  a továbbiakban ellenőrzésre szoruló -  feltételes m a
gyarázatoknál kell m aradnunk. M indnyájunknak vannak „rendkívüli 
élm ényei” , szeretteivel kapcsolatos különös megérzései, am elyek a/u lán  
beigazolódnak. K iderülhet, hogy több száz kilom éter távolságban lévő 
szem élyre gondolva bizonyos időpontban, az illetővel ugy;inakkor tör
tént olyan esem ény, am elyet képzeletünk önkénli'lnuii i'k'iik velfictl. 
Rágondolunk valakire, s l;lm, pcrcckcn belül telefonon hív. inoiulani- 
valója van a szám unkra. G ondolataink egymá.sni lelnek, fiiggeilenül a 
távoLságtól. A ggodalm askodunk, félve egy Ichet.sége.s n>ss/ Ix-kövelke 
zésétől, például utazás közben elvész a pén/.ünk. s a rettegeil e.seincny 
bekövetkezik. „M egálm odunk" valam it, amely azután „szóról szóra" 
megvalósul. M iféle különös történések zajlanak :iz em berien , és milyen 
közvetítőcsatom ái, szállítóeszközei és titkos fclvevőappiu-átu.siü lehetnek 
íizoknak az észlelési folyam atoknak, am elyek „extraszenzoriálisak” , az 
em beri érzékszervek hagyom ányos megismerési csatornáin túl zajlanak? 
M eddig illetékes a válaszban a tudomány? Míg a beleélés, az empátia 
jelenségéről egyre többet tudunk, a telepátiáról vajmi keveset közölhet 
a tudomány.

A pszichológus e téren -  a szem élyes iap;is/.lal;ilok biriok.'ih;tn -  kél 
alternatíva között választhat: elbújik és iictn válas/.ol. va);y vál 
lalja a véleményét. M ivel tudományának egyelőre korlátozol l és 
behatárolt ism eretei, jobbára hipotézisei vannak a parapszichológia il
letékességi körébe utalt jelenségekről, m cgtcheii, hogy elliárilja a vé
lem énynyilvánítást.



A tudom ányos gondolkodás ugyanis racionalitást, axióm ákon ib i/o- 
nyítotl tényeken, ,,'gazságokon”) alapuló állásfoglalást kíván: érvényes, 
bánnikor ellenőrizhető állításokat, szigorú következtetésckci. szubjek
tivitás- és érzelem m entességet. A tudom ány alapja a /  objektivitás, célja 
pedig az igazságnyerés. A szem élyes himek itt látszólag nincs keres
nivalója. Ezzel állítható szem be, mintegy másik pólust képviselve, a 
misztikus gondolkodás, am elyben fogalm ak, megkülönböztetések, axi
óm ák nem léteznek, csak az Egységes, harm onikus egészet alkotó világ. 
A „m isztikus” gondolkodás alapja a megismerés, a rácsodálkozás é l
ménye. A világ feltárulkozásának célja pedig a ..m egvilágosodás". A 
világról való gondolkodás em e két szélső pólusát képviselő gondolat
rendszer között szám talan „világképváltozat" létezik, am elyeket a 
szem élyes hit állít előtérbe, akár megfelelnek a tudományos kcivclel- 
ményeknek, akár nem. Az ugyanis m indig hit, mélységes belső mcj;- 
győződés kérdése m arad, hogy m elyik az a gondolatrend.szer. amii 
magunk m egfelelőnek, ném elykor kizürólagosan jónak vélünk.

Végső soron tehát hit kérdése a választolt gondolkodási rends/cr, 
am ellyel a világ dolgait a m agunk szám ára értelmezzük. Hogy ez m eny
nyire igaz, azt a világhírű fizikus, Heisenberg Niels Bohrhoz ín  leve
léből, egy anekdotikus történet idézésével példázhatjuk. Hci.senbcrg 
arról szám olt be barátjának, hogy szom szédja lópatkót szegezett az a j
tajára. Am ikor a tudós m egkérdezte tőle, babonából teszi-e, a szomszéd 
öntudatosan válaszolta: szó sincs róla. „M it gondol, nem vagyok én ba
bonás, de azt m ondják, ehhez nem kell hit, ez anélkül is .segít!" A hitnek 
ezt a formáját nem kezdhetik ki kétségek vagy kételkedések.

A pszichológus m ásik lehetősége tehát az. hogy személyes hite szcnnt 
nyilatkozzék arról, ami a tudom ány határán túl van. Amire persze a 
tudom ány m ár érvényes választ adhatott, azt term észetesen objektív 
szakmai álláspontként képviselheti.

M ielőtt a m ásodik lehetőség mellett döntve összegezném a bclecles. 
m egérzés, em pátia, telepátia jelenségeivel kapc.solatos ism ereteket és fel
tevéseket, előzetesen hadd utaljak egy olyan korjelenségre. atnely á l
talánosan m egszabja a „titokzatos pszichológiai törléncsekhc/ ' való 
viszonyulásunkat.

Olyan korban élünk, am elyben az em ber „féloldalasan" niiíkiKlicii 
magát. Túlértékeli racionalitását, tudatosságát, elvont gondolkodisnt. a 
pszichikus lehetőségeiben adott másik pólust, az intuitív, bcleérző-m eg-



ér/rt-m cgscjtö. érzelmi oldalt viszont háttérbe szorítja, olykor el is né- 
mítja. Nem  engedi m űködni, nem is érti a működési szabályait, igyek
szik  csö k k en ten i zavaró  befo lyásá t az é le tében . Az em ber szinte 
m egrém ül a szokatlan , érthetetlen  és m egm agyarázhatatlan  tapasz
talattól. Fél. hiszen nem érti. hogyan keletkezhetnek benne rejtélyes (pél
dául ..telepatikus", extraszenzoriális) élm ények, am ikor neki azt kell 
tudnia és hinnie, hogy az ilyesmi „norm álisan” nem történhet meg. Aki 
ilyesfélét átél, legjobb, ha hallgat róla, mert azzal „valami baj lehet”.

Három évszázada -  s ez csekély idő az em beriség létezési idejéhez 
képest -  „az ész az Isten” az európai kultúrában. A de.scartes-i „gon
dolkodom . tehát vagyok" tétel abszolút érvényűvé váll, a ráció, az 
intellektus, a tudatosság, a tudom ányosság, a tények, számok, meny- 
nyiségek, realitások bűvöletében élünk. Kultúránk, főként a nyugati kul
túra. féloldalassá vált. G igantikus méreteket öltött az ..objektív elm e”, 
a „bal agyfélteke" uralm a. Tehát nem tekintjük teljes értékűnek, ami 
nem a racionalitás, a  tér-id(5-ok.ság törvényeivel dolgozó, logiku.san 
gondolkodó, tudatos tudatból szárm azik. M egkívánjuk, sőt a normalitás 
mércéjévé is tesszük, hogy az em ber m indig értse, m agyarázza és ma- 
gyarázhatóvá tegye átéléseit. A ronsonnak. a híres am erikai szociálpszi
chológusnak a Társas lény cím ű könyve e m ondattal kezdődik: 
em ber racionalizáló, nem pedig racionális lény.” A bölcs megállapítás 
az em ber m agyarázatadási kényszerére világít rá. A bal agyfélteke tel
jesítm ényére építjük világképünket. A m ásik oldalunk, a „szubjektív el
me” , a „kozm ikus tudat”, az időtlen, a valóságtörvényeken túli. de saját, 
csodálatos törvényszerűségeivel dolgozó jobb  agyféltekéhez hozzáren
delődő képességeink -  érzelm ek, beleélés, ráérzések. látomá.sok, álmok, 
képzelet, képi gondolkodás -  szinte am putálva vannak a tudatossági 
kényszer miatt. Egyrészt igyekszünk őket kizárni a gondolkodás ..tiszta" 
folyamatából (hiszen az érzések zavaróak). másrészt alábecsülve kigú
nyoljuk. néha pedig abnorm álisnak tekintjük .icozmikus tudatunk" tel
jesítm ényeit. Bár a pszichológia egyre inkább arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a kreativitás szem pontjából a jobb agyfélteke ..képességei" különös 
jelentőségűek, s bár tudjuk, hogy a ..művészi, látnoki agy fél
teke" rendkívüli „m eglátásokra", felfedezésekre tesz képessé, mégis 
minden tényszerű bizonyíték ellenére gyanakvással kezeljük rendkívüli 
teljesítményeit. Ha kell. még önm agunknak sem hiszünk, letagadjuk kü
lönös élm ényeinket, sőt a szemm el látható lényeket is cáfolgatjuk. sem



m int hogy azt kelljen beism ernünk: fogalm unk sincs róla, hogyan ke
letkeznek és közvetítődnek a „parapszichológiai" jelenségek. Ezért az
után a hétköznapi, tapasztalati bölcselet állítása („csak azt hiszem cl. 
am it látok”) átfordul -  a  lelki védekezés révén -  abba az érvényességbe, 
hogy „csak azt látom, am it hiszek” . A m egfordítás nem szójáték. Az 
em ber „nem akarja észrevenni” azt, ami a gondolkodásm ódjával, szem 
léletével, hitével, tudásával, önm agáról kialakított képével ellentétes és 
ezért zavartkeltő. Az elhárítás egyféle lelki védekezés, amellyel m eg
őrizhető a lelki egyensúly. Ám a védekezés ellenére is fennmarad egy 
lelki háttérfeszültség, am ely az adott dologra vonatkozó felfokozoti k ri
tikai szembenállásban vagy épp ellenkezőleg, a nagyfokú kíváncsi.ság- 
ban juthat kifejezésre. Akár az egyik, akár a másik lelki reakcióról 
legyen is szó, a még nem bizonyítható és tudományosan nem m agya
rázható em beri je lenségek iránti érdeklődés akkor is nagy, ha ezt ;i/ 
em ber nem ismeri be.

Korunk em berének a racionalitás az anyanyelve. Ezzel az irraciona
litást, valótlanságot, képtelenséget, abnorm alitást állítja szembe. Ami te 
hát nem  racionális, az  valam ilyen szem pontból csökkent értékű. A 
racionalitás a tiszta észre, értelem re apellál, és kéLségtelenü! 
igényli érvényessége bizonyítékait. Ezek nem tartalmazhatnak szubjek
tív elem eket és nem rendelődhetnek alá az egyén szubjekü'v lelki (ér
zelm i, indulati, hangulati) állapo tainak . A z úgynevezett „kozm ikus 
szubjektív tudat” viszont az érzelm i logikában, az intuitív felismerések 
létrehozásában, a makro- és m ikrokozm osz kapcsolatának, a világ és 
em ber viszonyának ívfényszerű (flash) m egterem tésében nagy mester. 
Különleges teljesítm ényeiről azonban azért is oly foghíjasok az ism e
reteink, mert „nyelve” nem anyanyelvűnk, működési tönénycirő l k e
veset tudunk. M egdöbbenünk, ha olyan „p rodukciókkal” lep m c t 
bennünket, am elyeket a racionalitás törvényeivel nem ludunk magva 
rázni.

íme, a két "agyfélteke és a kétfajta emberi tudat különbségiében Icl- 
ism erszik a gondolkodás lehetőségeinek azon két pólusa, amelyekéi ,i 
bevezetőben a „racionális" és a „m isztikus” világképben jelöltem  mci- 
Bárm elyik gondolkodásm ódhoz állunk is közelebb, a tudományc's lé 
lektan nézőpontjából már sok izgalmas felismeréssel rendelke
zünk  a b e le é lé s rő l, m e g é rz é se k rő l, rá é rz é srő l, in tu íc ió ró l. E /ek  
elfogadása ténykérdés, érvényességük nem függ személyes liitünkt(^l.



Lássunk m inderre kél konkrét esetet! Először egy édesanya meséli 
el közvetlen hozzátartozóival kapcsolatos különleges élményeit.

Anya: Sokszor álmodom éjjel és nagyon sokszor vannak rémálmaim. 
Ilyenkor előfordul, hogy anyám  idetelefonál és felébreszt, pedig 6 is 
aludt, csak fölriadt, mert olyan rosszal álm odott rólam. Én ilyenkor min
dig mondom neki: milyen jó . hogy felébresztett, mert éppen szörnyű 
álmom volt.

-  M ilyen gyakoriak ezek a közös élm ények? Van valamilyen 
periódus?

Anya: Nem  figyelem , hogy havonta hányszor történik meg. Egysze
rűen nem tartom számon. Az első  gyerekem nél például megéreztem . 
hogy gyerekem lesz. Fölébredtem éjjel és pontosan éreztem, hogy gye
rekem lesz. Hiába mondják az orvosok, hogy ötnapos terhességet nem 
lehet m egérezni. M indez körülbelül akkor történhetett, am ikor az éppen 
osztódó pete.sejt m egterm ékenyült, azaz beágyazódott a méhnyálkahár- 
tyába. U gyanez történt a m ásodik gyerekemnél is, azzal a különbséggel, 
hogy akkor egy hangra ébredtem . Azt mondta: gyerekem lesz. Felültem 
az ágyban, felébredtem és csak néztem , s akkor még egyszer megszólalt 
a hang: gyereked lesz. V isszafeküdtem , m ert azt hittem, hogy nem lehet 
gyerekem. O lyan partnerem volt akkor, akiről úgy tudtam, hogy nem 
lehet gyereke.

-  Mert?
Anya: M ert az édesapának azt m ondták, nagyon kicsi a valószínűsége, 

hogy term észetes úton valaha is gyereke lesz.
-  Teljesen nyugodt voltál, tehát ez a hang nem lehetett egy pszichés 

félelemből fakadó figyelmeztetés?
Anya: Nem. Abszolút nem. Egyáltalán nem voltak ilyen félelmeim, 

mert telje.sen biztos voltam benne, hogy nem lehetek terhes.
-  És ehhez a hanghoz volt valamilyen kép?
Anya: Nem. Azt tudom, hogy magas h;ing volt, de nem férfié és 

nem nőé. Idétlenül hangzik, de nemtelen hang volt. Amit azóta sem 
értek, az a ragozás. Helyesen: gyerekem lesz. gyereked lesz, gyereke 
lesz, gyerekünk lesz, gyereketek lesz, gyerekük le.sz, de ahogy hallottam 
azt, hogy gyerekem lesz, az más volt. Benne volt a gyerek szó is, b ir
tokosraggal benne volt a lesz szó is, de nem a lehetséges hatféle bir-



lokragos szerkezettel. Azóta is ragozom , de nem tudom, valami hete
dikfajta ragozás volt.

-  Hiszel Istenben? Tehát ezt a hangot úgy fordítod le magadnak, 
hogy isteni beavatkozás volt?

A nya:  Nem, én nem vagyok se katolikus, se reform átus, se buddhista, 
sem m i, semmi. Szerintem  a saját szervezetem  szólt hozzám , illetve talán 
a gyerek, de sem m iképpen sem Isten.

-  Vannak más típusú m egérzéseid is, vagy csak a gyerekeddel, vagy 
c.sak a mamáddal kapcsolatos m egérzéseid vannak?

Anya: M agam m al kapcsolatos m egérzéseim  is szoktak lenni.
-  Azaz?
Anya: Nagyon sokszor volt, hogy kellem etlen helyzetbe kerültem egy 

olyan em berrel, akivel nem volt túl jó  a viszonyom , ezért nyíltan nem 
m ondhattam  meg neki a bajom at. Ilyenkor mit csinál az ember? H a
zudik. M it tudom én: otthon vagy holnap délután? Nem , nem vagyok 
otthon, mert el kell menni orvoshoz, beteg lett a gyerek. Ilyet már nem 
is m erek hazudni, m ert m indig bejött. Beteg lett a gyerek. De ez nem 
egyszer-kétszer fordult elő. Ha valam i olyasm it hazudok például, hogy 
nem lehet, mert anyám  rosszul lett, akkor biztos, hogy bejön.

-  Rosszul lesz a mamád?
Anya: Igen. Vagy egy.szer azt mondtam , úgy hasból, hogy nem érek 

rá, m ert színházjegyet kaptam, és akkor tessék, bcállíl cslc egy bar.ilom, 
hogy vett két színházjegyet, m enjünk színházba, és tényleg elmegyek 
színházba. Vagy, am ikor szigorlatozni mentem, édesimyíimék nagyon 
idegesek voltak és idelelefonáltak: megvan már? Hazudtam egy nagyot. 
Persze, megvan: ötös, kész. M ásnap elm entem , de úgy. hogy nem is 
tanultam a szigorlatra, és ötös lett. Ilyen m áskor is előfordult, mert m in
dig meg kell őket nyugtatni. Kérdezték: hányas? Mondtam: kettes. Tény
leg annyi lett. M indig annyi, am ennyit hazudtam, pedig tudatosan ni-m 
hajtottiuTi a vizsgán arra a jegyre.

Egypetéjű ikreknél, illetve kétpetéjű, de azonos nem ű ikreknél is igen 
gyakoriak az ilyen élmények. Erről szól a következő beszélgetés.

-  Egy hete történt a következő eset. Az ikertestvérem m el találkozót 
beszéltem  meg a M argitszigeten. Sétálgattunk, beszélgettünk, egyszer 
csak azt m ondja nekem: hoztam valam it, s elővett egy csomag földi



mogyorói. Rám osolyogtam , ds cn is kinyitotlam  a rctikülömct. Nevelni 
kezdett: csak nem le is? Nálam is földim ogyoró volt. Amikor együtt 
laktunk, többször előfordult, hogy úgy jöttünk ki a szobából, hogy mind 
a kelten fogtuk az arcunkat és nem tudtuk, sírjunk-e vagy nevessünk. 
Tudniillik ugyanazon az oldalon, ugyanaz a fogunk fájt. Vagy: 1952. 
szeptember 20-án szült az ikertestvérem . Nem tudhattam napra ponto
san. m ikor fog szülni, 1952. szeptem ber 20-án mégis egész éjjel sírtam.

-  M ién?
-  Nem tudom. A férjem megkérdezte: mi bajod van? Fáj valamid? 

Nem fáj sem m im . A kkor miért zokogsz? Mi jutott eszedbe? Nem tudom, 
miért sírok. Nem  tudom , mi bajom van -  ism ételgettem . Később m eg
tudtam. hogy az ikertestvérem  aznap éjjel szült.

-  Nem jutott eszébe akkor, hogy a nővére kórházban van és esetleg 
valami kom plikáció jöhet közbe?

-  Nem , nem . A nnyira fiatal voltam, be sem töltöttem a tizennyolcat. 
Nem ju to tt nekem eszem be olyasm i, hogy valam i történhetett vele, egy
szerűen csak nem tudtam , mi van velem. M ásnap reggel, am ikor el
mesélte, hogy egész éjjel vajúdott, négy óián keresztül, a  körm ét rágta, 
úgy szenvedett, mert nagyon nehezen tágult, átkaroltam , megint elsírtam 
magam és azt m ondtam: Irén. én éreztem , hogy veled valami baj van.

-  A kkor tulajdonképpen azt is m ondhatjuk, hogy közösen szültek, 
olyan értelem ben, hogy valamennyire álvclte a Icrhcl?

Hál igen.
Önnek van egy harmincnyolc éves fia. Amikor szült, ncnt cr/.ett 

valami dfj() vu-l. lehál azt. minüia mindez egy.szer már megtörténi volna
oiuícr?

Én sokkal könnyebben szültem. Talán azért, mert az 6 szenvedése 
nugkíinnyílette az enyém et. Tudxilosan vagy tudat alatt, de már bennem 
vdit. mivel jár a szülés. Ha már a gyereknél tartunk: 19.“i5-ben elmentem 
:i icstvcrcm hez és m ondtam  neki. hogy terhes vagyok, de olyan nyo
morban élek, hogy nem szeretném a gyereket meguirtani. Rám nevetett 
cs elm ondta, ő is terhes. Kiderült, hogy ugyanabban a hónapban maradt 
terhes má.sodszor. m int én. Végül én nem vállalutm a gyereket, de ő 
megszülte.



Egypetéjű ikreknél, illetve kétpetéjű, de azonos nem ű ikreknél igen 
gyakoriak az ilyen élm ények: ezt már René Zazo is leírta egy 1960-ban 
m egjelentetett könyvében. Én is megfigyeltem a saját gyeim ckcim nél
-  bár őket, m int különnem ű kétpetéjű ikreket, csak testvér s/.intű ha
sonlóság jellem zi hogy ezek az extraszenzoriális percepciós élm é
nyek, ahogy mi a telepatikus jelenségeket nevezzük, igenis sűrűbben 
fordulnak elő náluk, m int az egym ást nagyon szerető testvéreknél. Az 
úgynevezett telepatikus jelenségekre e pillanatban nem tudunk a tudo- 
m ^ y  eszközeivel válaszolni. Egy tény, hogy léteznek. És ikreknél gya
koribbak.

Nos, miről is van szó? A szoros érzelm i kapcsolat s a m egkülön
böztetett m élységű em pátia (az egym ásba való beleélési készség) 
mindig is létrehozott különleges ráérzési je lenségeke t Ha azonban ez 
egy bizonyos percepciós térben történik, m int például anya és gyereke 
esetében, akkor egyáltalában nem tulajdonítunk neki különösebb je len 
tőséget. N em  is próbáljuk m egm agyarázni, m iért van az, hogy a cse
csem ő akár egy rendellenes szusszanására azonnal felriad a term észete 
szerint egyébként hétalvó anya? M iféle jelzés az, am ely szinte szub- 
lim inális, tehát ingerküszöb alatti, alig észrevehető, és az anya mégis 
reagál rá? Van az em pátiás, a különleges szeretetkapcsolatnak egy olyan 
kifinom ult percepciós szintje, am ely ilyenkor az ingerküszöböt is m eg
változtatja, és az egyébként szinte alig észlelhető-érzékelhető -  a köz
napi érzékenység, idegrendszeri küszöbérzékenységek szempontjából 
nem is fölfogható -  ingereket már fölfogja. Ha azonban anya és gyer
meke vagy az ikerpár egy térben van. akkor ennek megvan a realisztikus 
percepciós bázisa, magyarán szólva, normális lélektani jelenségről van 
szó. De mi van például olyankor, am ikor több száz kilom éter váliLS7lja 
el a két gyermeket?

Egyszer a lányom egészen a sírás feszültségéig érezte, hogy a test
vérével. aki akkor külföldön volt. valami baj történik, és valóban, lönéiit 
is odakinn egy apró baleset. Egyáltalán nem volt veszélyes, de icny. 
hogy a lányom megérezte. Még egyszer visszatérnék arra az iilapiílclrL-, 
hogy minél szorosabb két em ber között az érzelm i kapcsolat, vagy minél 
szorosabbá válik valamilyen speciális helyzet révén, annál könnyebben 
azonosulnak egym ással. N ém elykor ezt a m ozgásazonosság is kifejezi. 
Például a szurkolók a m eccsen, teljesen, tükörképesen azonos lesz a 
m ozgásuk a játékosokéval. S nem is veszik észre: ezek teljesen önlu-



(lat lan folyam atok. Ugyanilyen öntudalJan azonosulásos a beleélés 
(empátia); m indennapos jelenség az em beri kapcsolatokban. A m ikor va
lakivel azonos lelki hullám hosszra tudunk kerülni, átérezzük azt a lel
kiállapotot, am elyről szavaival, testtartásával, m im ikájával, gesztusaival 
infomiál bennünket, és ezt az „érzelm i m egértést” ki is fejezzük, vissza 
is tükrözzük valam iképpen (például közöljük m egértésünket), akkor em 
pátiás választ adunk. Az em pátia összetett lelki történés. Két szakasza 
van: az érzelm i állapot belső átvétele és m egélése, azután az átélésből 
születő, tudatosító m egértés fázisa. Ez utóbbit tudjuk azután kifejezni, 
visszatükrözni a m ásik em ber felé. Az első fázis (az érzelm i rezonancia) 
elsősorban a nem verbális kifejező közlések, a testtartás, m im ika, gesz
tusok, szem kontaktus és a téri távolság (közelség) kódrendszere segít
ségével, ön tudatlanu l születik  meg. A nem  szóbeli kifejezésm ódok 
„leolvasási” , jelentésértelm ezési m ódja filogenetikusán program ozott, 
azaz születésünktől adott, és genetikusán kódolt m inták segítik a fel
ism erési képességet. A m osoly az áuatvilágban m ég vicsorítás és m eg
félem lítés, az em bernél viszont m ár az újszülött „m osolya” mást jelent. 
Spontán izom tevékenységet, az izom ellazulásnak, a  kellem es közér
zetnek a kifejeződését. Az em beri lét első két, két és fél évében szinte 
öntudatlanul, mégis kitörölhetetlen erősséggel vésődnek be az em beri 
környezet m ozgásos, „m etakom m unikatív” közlései, és ekképpen is ol
vassuk le egész életünkben. „A m egértés” alapsém áit m agunkkal hoz
zuk. majd tanulással gazdagítjuk. A „látvány" m ár tudatosulása előtt 
létrehozza az em beri idegrendszerben azoknak a belső pályarendsze- 
rcknck az izgalm át, am elyek az adott m ozgás végrchajlástórt felelősek. 
Igen sajátos, hogy az érzelm ek olvasásában az állatoknál (még az em 
berszabású m ajm oknál is) m űködik az echo-jelenség. A majom például 
látja társa szenvedését a szom szédos ketrecben. Egy pillanatra átveszi 
a/.t a pózt és m ozgást, am elyet a társa produkál, és ezáltal „m egérti”, 
vagyis átéli a társ szenvedését. Az embernél az önkéntelen utánmoz- 
gással történő lelkiállapot-leolvasás már nem (vagy c.sak rendkívül rit
kán. Iclíokozott le lk iá llapotokban) m űködik. így történhet, hogy a 
drukker ordítva buzdítja a pályán a futballistát, m iközben lábával ő is 
nagyot rúg a képzeletbeli labdába.

Ez a különös jelenség áll e lő  a szerelm eseknél is, am ikor tökéletesen 
azonos testtartásban, szinte eggyé válva sétálnak. Lépésritm usunkat mi 
is önkéntelenül összeigazítjuk azzal, akivel beszélgetés közben együtt



lépegetünk. Az ilyen mozgás- és m ozdulatazonosságok önkéntelen tör
ténések, am elyek lehetővé teszik, hogy idegrendszerünkben ugyanazon 
„izgalm i folyam atok” m enjenek végbe, és ezek előhívják :i7.okii( 
a pszichikai válaszokat, am elyek m egfelelnek a m ásik em ber belső á l
lapotának. Ism ereteink jelenlegi szintjén az em pátia idegrendszeri tör
ténéseiben a belső „m ozgásaktiváció” és a lim bikus rendszeri izgalmi 
folyam atok (azaz öntudatlan érzelm i rezonancia) összekapcsolódó m ű
ködését lá tjuk felelősnek az „önkéntelenül” létrejövő ér/.clmi 
m egértésért, rezonanciáért. Az em pátia második szakasza (a megértésből 
szárm azó érzelem visszatükröződése) már tudatos folyam atok bekapcso
lódásával zajlik. A m ikor kifejezzük együttérzésünket, megértésünket, 
abban már a szó is szerepet kap. M égis, a m ásik szám ára annál nagyobb 
értékű az érzelm i megértés, m inél több ,jiem  verbális" közvetítéssel tö r
ténik ennek kifejezésre juttatása. A lélektani kutatások már a hatvanas 
években rávilágítottak a beleélés érzelm i megértési szakaszának aulo- 
matikus, öntudatlan mivoltára. M inél több érzelmi tapasztalat vésődik 
be egy em berbe csecsem ő- és gyerm ekkorában, annál „em pátiásabban” 
képes felnőttkorban reagálni a m ásik em berre. A legkorábbi bevéső
dések. az úgynevezett öntudatlan m inták azok a potenciálok, amelyek 
működésén és m űködtetésén a felnőttkori ..érzelmi m egértés" képessége 
alapul. Ha az em pátiát fejleszteni akaijuk, akkor azt a másik em ber 
m ozgásos közvetítésű, m etakom m unikatív és/vagy nem verbális önk i
fejezésének a tanulm ányozásán kell kezdenünk. A mélyebb be
leé lés  érdekében  ped ig  trén ingszerűen  kell gyakoro ln i azoknak a 
kifejező m ozgásoknak az átvételét, am elyek az érzelmi m egértés belső 
sém áit m ozgásba hozzák bennünk. Azoknak az em bereknek, akik fii 
vatásuknak választották a „humán pályát", vagyis emberekkel 
foglalkoznak (nevelés, újranevelés, gyógyítás vagy irányíiás). e l
kerülhetetlenül gyakorolniuk kell em pátiájuk, azaz beleélő-, átér/ő - és 
m egértőképességük fejlesztését. Amit eddig az em pátiáról vázoltiink, 
nem teszi m eglepővé azt az állításunkat, hogy ilyen pályákTa legelő
nyösebb a gazdag érzelmi táppal ellátott, jól „szocializált" embereknek 
irányt venniük.

Míg az em pátiáról m int a másik em bertől (valam ilyen m egtapasz
talható kifejezési formán át) nyerhető érzelm i megértésről egyre gya
rapodó ism eretekkel rendelkezünk a lélektanban, addig a telepátiáról, 
a megsejtésről és „ismeretlen közvetítés” (ESP, Extra Sensory Perccp-



tion) érzékelésről egyelőre kevés érvényeset tud mondani a tudomány. 
Létezik azonban egy közbülső vagy áthidaló jelenség, az intuíció, amely 
közelít a  telepátia m egérthetőségéhez. Erről CarI Gustav Jung pszicho
lógus m ár a húszas években m egállapította, hogy az em ber valósághoz 
való viszonyának egy sajátos módja. Észlelés, am elynek csak a vég
eredm énye tudatosul, az ..ingere" nem ism eretes. Az alapvetően extra
vagy introvcrtált (kifelé vagy önm agára irányuló) em berek pszichikus 
m űködéseit négyféle lelki funkció segíti; az érzékelés, érzés, intuíció 
és a gondolkodás. Az érzés és gondolkodás racionálisak, mivel az ér
telem segítségével minősítenek. Az érzés eldönti, hogy valami kellemes 
vagy kellem etlen, jó  vagy rossz, a gondolkodás pedig a dolog „igaz
-  nem igaz" voltát válaszolja meg. Az érzékelés és intuíció viszont azért 
nem racionáli.sak. mert nem dolgoznak értékítéletekkel. O lyannak fo
gadják el a dolgokat, am ilyenek. Amíg az érzékelés biztosan „tudja" 
ingerforrását, addig az intuíció felismerései m eglepetésszerűek, vélet
lenként hatnak. Az átélő nem mindig, vagy egyáltalán nem tudja konkrét 
ingerekhez kötni a felism erést. A négy funkció minden em berben bi
zonyos arányban működik, közülük egy fő funkciót nyer. azaz tudatos 
erősségévé válik az em bernek, míg egy „ellenlábas" a fő funkció tu
dattalan ellenpólusaként m űködik. A színszim bolikában az érzékelésnek 
a zöld, a gondolkodásnak a kék, az intuíciónak a sárga, az érzésnek 
pedig a piros szín felel meg. A színek választásában tehát lelki po
tenciálok m utatkozhatnak meg. A tudattalan „ellenlábas" funkcióját Jung 
azért tano tta  döntőnek, mert szerinte ..nem az van a mi kezünkben, ha
nem mi vagyunk az ő kezében". Ami tehát fenn. a tudatos tudatban 
vezérel, annak ellentéte a tudattalan tudatban (szubjektív elm ében) nyug
talankodik és veszélyezteti az em ber önrendelkezési képességét, áttörhet 
mint akaratlanul m egnyilvánuló funkció. Az intuitív em ber a m iszti
cizmusra hajlamos. Az intuíció tehát öntudatlan, tudattalan érzékelés, 
am elynek csak a végeredm énye tudiítos. Az intuíció a szubjektív elme 
„érzékelő-eszköze", kozm ikus, időtlen és határtalan mozgásképcs.séggel.

Jung írta le az úgynevezett j;/>i/:ron/r/fííí jelenségét is, am elyben az 
intuíció m űködése a legszem betűnőbb. Minden olyan történés, amely 
oksági összefüggéssel nem magyarázható, csupán „véletlennek látszó" 
időbeli egybeesések hozzák létre, szinkron m ivolta alapján a szinkro- 
nicitás törvényével (a kozm ikus tudat m űködésével) magyarázható. Egy 
betege például elm esélte az álmát, am elyben egy különleges zöld, szka-



rabeus-szerű bogár szerepelt. Az álom elmondásán;ík pillanatiihaii Jung 
szobájának nyitott ablakán berepült egy különleges, zöld bogár, melyei 
Jung a kezébe véve m egm utatott betegének. ..Errt51 a bogárról beszel.’" 
A betegre sokkolóan hatott a kép, a bogárban felismerte álma különleges 
tárgyát. Az élm ény fordulatszertí javulási hozott az állapotában.

A különleges időbeli egybeeséseken és a jungi „szinkronicitás-tör- 
vényen" alapulhatnak a ..telepatikus" jelenségek is. Egyszerűbb escici 
a m indennapi „egym ásra gondolások"-ból eredő kapcsolaifelvctclck. 
am ikor kitűnik, hogy a felek előzetesen -  gondolatban -  kereslek egy 
mást; a ..m egérzések" akár több ezer kilom éter távolságban is „elér 
kéznek” a cím zetthez. A Jung-féle szinkronicitás-törvénnyel a racionális, 
tudom ányos lélektannak m indössze annyi a problém ája, hogy kényielcii 
azt hipotézisként kezelni, mivel a tapasztalati bizonyítékokon lúl nem 
rendelkezik sem m iféle tudom ányos ismerettel a jelenségről. Jung azt 
állította, hogy a szinkronicitá-s megértéséhez alapfeltétel a negyedik d i
menzió létének feltevése és elfogadá.sa. A még ism eretlen, de léle/cscről 
a szinkronicitásban kétségtelenül hírt adó negyedik dim enziónak saját 
törvényei, inform ációs rendszere, egyelőre ismcrcilen cncrgi;úraml;is(ni 
alapuló befolyásm ezője lehetséges, és semmi nem érvényesül Ikdiic ;i 
realitás tér-idő-ok.sági törvényeiből. Időtlen és határtalan. nuTköiiese tú l
nyomóan öntudatlan, akaratlan, mégis ..magasabb törvények" ve/érlik.

A tudom ányos lélektannak ezen a ponton meg kell állnia, és luckii- 
lanságunk beism erésével kell helyei hagynunk annak a fellcvesnek, hogy 
létezhet olyan dim enzió, am elybe az em bernek nem adatik szabad be
járása. E dim enziónak és saját energiam ezője működési törvényeinek 
m egism erése még várat magára; bizonyító jelenségei -  mint pckl;iul a / 
extraszenzoriális percepciók, szinkronicitási történé.sek -  pedig ligyel- 
meztetnek a m egism erés, megismerhetőség korlálaira, az emberi elme 
végességére és behatároltságára. Ahogy Ancsel Éva filozólus nieglo- 
galmazta: „Az em ber végtelenre nyitott véges lény. Meg van enntve. 
meg van sebezve a végtelennel... Az em ber és a végtelen nem talál
hatnak egym ásban konfliktusm entes helyet." (Ancsel Éva; Az aszim 
m etrikus em ber. 1985.) A világra nyitott em ber azonban áttöri az 
érzékelhető és érzékelt világ sorompóit, a létet azon túlra is extrapolálja. 
M egengedi az ism eretlennek a létezést, feloldja a konfbktust, mert meg 
az ismeretlen is csak általa tudottan. elism erten létezhet. így marad e le 
ven a m egism erés szárnya, a vágyakozás: bejárni, megművelni és ki-



niúvcini külső-belső világunkat, megőrizve hitünk képességét az egyszer 
elkövetkező m egism erhetőségben. A m ikor a pszichológus ezt írja, már 
.a szakm án túl" közli szem élyes vélem ényét, hiszen ezen a területen 
i szakem bernek nincs érvényes tudom ányos közlendője. Legyen tehát 
ikkor m indenkinek a saját hite szerin t...

Ha szükségéi érzi, most hallgassa meg Horni M argó KAPCSOLAT
TEREM TŐ meditációját!



ELET A HALAL UTÁN

A thanaiológia kibontakozófélben lévő tudomány. Nemrégiben egy 
rádiórifwrtom ban a halálkozeli élm ények fázisainak m agyarázatára (Ear- 
line Chaney értelm ezése szerint) legelfogadhatóbbn;ik az ún. kundalini 
(khi-) energia (keresztény nóm enklatúra szerint leginkább a bennünk 
hikó szentlélek-cnergiának lehetne nevezni) tet')riát láttam. Kenneth Ring 
a klinikai halállx')! vi.sszatcrtekkel kapcsolatban újabban megjelent köz
lései ma más értelm ezést sugallnak nekem. Míg meditációban az agy- 
tör/.si ebresztőközpont és az efölötti agyi központok átlagon felül aktívak 
(s c /á lta l képc.sek felfogni m agasabb lelki-szellemi működéseink „vib
rációit" is), a halálkö/.eli állapotban ezek inaktívak (hac.sak a klinikai 
halált mepeló/.rt szenvedés vagy a/, újraclcszlesi folyamat nem hozott 
leire egy „energiakilovellcsi"!). Ezért most inkább úgy mondanám: a 
leállt működésű agyközpontok többé nem gátolják maga.sabb lelki-szel
lemi tevékcnyscgcinket (amelyek képessége cgcs/.eii a mindent tudiísig 
olérhct). mert a kö/.liik lévó kapcsolat mcgsziint. A Kenneth Ring állal 
lein eset -  mely szerint az újraélesztés után valaki .szinte egy évig közel 
m indentudó volt (tudta, mit fog találni egy szobábiin, ha belép, tudta, 
ki mit fog m ondani, miről beszélnek a harmadik helyiségben, mit közöl 
majd a rádió stb.). s e nagyon zav;iró állapot csíik folyamatosan oltódott 
ki - arra utal, hogy lelki-szellemi tudatosságunk, ha s/.abályosan kap- 
csok'xJik testi tudatosságunkhoz, akkor korlátozódik, leszűkül (és nyilván 
annak érzékszervi tapasztalásainkhoz kifejlődött nyelvén is kifejeződik). 
A halálközeli élm ényt vagy súlyos bale.setet, beiegseget átélt embcrek- 
ben sok más esetben is kükinös képességek, fokozott intuíció (látói, 
látnoki adottságok) m;iradt vissza, ami a szétkapcsoUklás utáni nem tél
ies v iss/akapi solódásra utal.



Ha egy rajz.on (I. ábra) próbáljuk ;iz em ber lesii-lclki-szcllcrni ‘;inik- 
túrájál ábrázolni, a fizikai test kontúrjai köré az „élrt test b iirk ;ii' kell 
rajzolnunk; ezenfelül meg kell különböztetnünk egy 6 rzéks/cr\i c-n/íc 
lésünk szám ára hozzáférhető, nagyobb, testünket körülvevő icrct cs 
m entális aktivitásunk még kiterjcdttebb szféráját. A rmomahb tnoniahs 
(vagy szupram entális) imagináció. inspiráció, intuíció, pszi-képcsségck 
a jelek  szerint az egész létező világm indenséget átfoghatják, tehát c/l 
még ennél is nagyobb körrel jelöljük. E m űködéseknek nyilván mcu 
valami nagyon finom anyag-energia a hordozója.

E három szféra történéseit együttesen nevezhetjük lelki múkixicsünk- 
nek, s ez ágyazódik be a teljesen anyagtalan szellemibe, am ely a sp i
rituális tanítások szerint minden tudat forrása. A fentiek értelm ében tehát 
te.stvázlalomat röviden így jellem ezhetném : Engem nem a m eztelen bő
röm határol, hanem elérek a „világ végéig"...

M aterialista tanításokon nevelkedve kicsit idegen ez a látásmód, ezért 
hadd idézzek a „XX. század misztikusai és bölcsei” között számon tar
tott. „m egvilágosodott” nyugati kortársunk. D. E. Harding írásaiból. Tőle 
ered a ..jelenben megélt halálélm ény” (present death experience, PDE) 
fogalm a, am elyet szerinte bárm elyikünk olyan teljességgel m egtapasz
talhat. hogy több halálközeli élm ényre (near death experience. NDE) 
vagy halálélm ényre már nem lenne szüksége, mert ..egy halálos ítéletei 
nem lehet kétszer végrehajtani”. V ilágképét néhány idézetével és gon
dolatai felidézésével jellem ezném : „A középpontban tér nélküli, vcjz- 
telen idő van (s ez így sem nem térbeli, sem nem időbeli), míg a másik 
véghelyzetben (a periférián) a tér időtlenné válik (s ez akkor isméi nem 
té r- id < ^ li) .  Mind az alászálló idő, m ind a kiterjedő tér önmaguk gyil- 
ko.sai." Mi, em berek, egységes egészet képezünk ebben az egész vallo/o 
té r-idő  dim enziójú világban, de egyetlen egységünket hiírom szintre da 
raboljuk fel: egy tér-időbeli tudattalanra (ez a tudatosság nélküli anyai:), 
egy, a m egszokott értelmezés szerint testetlenre és tudattalanra: s/em c- 
lyes és faji tudatalattira, ami téren és bizonyos fokig időn is kisüli, 
továbbá egy téren kívüli testetlenre, az anyag nélküli ludaKis- 
ságra. (A harm adik kategóriát nevezzük a jelen tanulmíinyban szcllciit- 
n ek .)  „N em  cso d a , hogy v ilágunk  b o lo n d : k é th arm ad a  eltiínt a 
tudattalanban.”

D. E. Harding a halálon túli élet három lehetőségét adja meg: 1. Túl
élés a felem elkedő em beriséggel való azonosulás réven (ez nem atl s/.e-



inclycs halhalallanságol cs idcíbeli koriálja is kilcjezctl). 2. Lelki túlélés 
(;i hindu hagyom ány nóm cnklalúrájáhan: az (5sök útja), ami mellett szá
mos bizonyílck szól, ellene pedig kétségtelen módon egy sem. Eszerint 
iH;irding m egfogalm azásában); „A halál egy olyan kcttciígazódás, 
am elyben a szem élyiség m agasabb és alacsonyabb elemei szétválnak, 
az előbbi egyesül az egésszel, am elynek része, a/, utóbbi szétoszlik ré
szeire, am elynek egészét képezte." Erre utalnak olyan szem élyek be
szám olói, akik a halál közelében voltak, és egy (isszczavan -  a testi 
szervekkel kapcsolatos -  „alacsony tudatosság" és egy világos, az ese
m ényeket nyugodt k ívülállásban szem lélő -  „m agasabb tudatosság" 
szétválását tapasztalták. A „halottakkal való kapcsolatterem tés” és a lé
lekvándorlás és reinkarnáció sokféle variánsa együttesen e jelenségcso
portba tartozik, de nem ez a legm agasabb szintű vagy kielégítő válasz 
az em beri lét „ősi" alapkérdésére. 3. Feltám adás, vagyis túlélés az időn 
való felülem elkedés révén (hindu term inológiával: az istenek útja). En
nek felfogisátioz m egszokott tér-idő  szem léletünket -  a való.ság igé
nyének m egfelelően -  ki kell tágítanunk. Meg kell értsük, hogy az idő 
m egszüntetése egyben m inden időbeli dolog megőrzése.

A befejezett kép m egőriz és teljessé tesz m inden ecsetvonást. Biztosak 
lehetünk, hogy a múlt m élységes kínjai, küzdelm ei és örömei nem vesz
tek cl és nincsenek elfelejtve, jelen törekvéseink nem mennek kárba. 
Ennek tudatában teljes éberséggel éljük meg az el nem haló életet itt 
cs most az időben. Sem m ilyen ez alatti túlélési verzió, iikármilyen emcl- 
kcdclt is -  mondja Harding -  nem üti meg a mércéi. „Az em ber ki- 
iL-nceletű macska: a kilencedik, minthogy halhatatlan, a többieket (az 
A/. :ilacsonyabb szintűeket) is h;űhalatlanná (tudatossá) te.szi, de ezt csak 
nyolc halál halálával fedezheti fel." „M eghalisunk felszám olása azon 
hiedelm ünk foko/.alos visszafordítása, hogy mi élünk és az Univerzum 
liak)ll... Azc'n illúziónk fclsz/imolása. hogy a ludat vaj. ami egyre vé- 
kntiyahb lesz. ha szélkenik a zsemle alakú Ijiiiverzum on. hogy az íz- 
iL'lcschb legyen, pedig a valosaghan egyre vastagodik, míg végiil minden 
rs;ik vaj lesz, és nem marad kenyér."

Fontos még leszögeznünk, hogy az egyidejű és örökkévaló szellemi 
k()/.ix)ntot, tudva vagy nem tudva, de soha el nem hagyhatjuk, az ugyanis 
minden változásnak ellenáll, kollőibben kifejezve: „Az evolúció roppant 
hullám zása és áradása sem tudja m egrendíteni az -  idő alá merülő és 
tőle em elkedő -  időtlenség szikláját érintő kézfogásom at." Az idő rész



leges elnyom ásból ered, ha az egészet elfogadjuk, ellűnik. Mindebből 
az adódik, hogy m agunkat teljességében kell elfogadnunk. Beszéljünk 
bár karmáról és m etem pszichózisról, eredendő bűnről és hústestről, kro
m oszóm ákról és génekről. !d-r6\ és transzindividuális tudattalanról, 
ugyanazokkal az elkerülhetetlen fog^m akkal találkozunk -  a múlt örök
ségével és a jelen felelősségével. Életünk néhány tucat éve csak egy 
pillanat egész igazi élettartalm unkban. Sem m ennyei, sem méhen belüli 
em briológiánk nem nyom ható el, sem stám yaink , sem farkamk nem 
hathatnak zavarólag. Nem fogadhatjuk el rövid létünket elvetve a tar
tósat, nem vallhatjuk meg mai bűneinket m egtagadva az ezeréveseket, 
vagy m egvallva ezeket, de m egtagadva minden mai em ber bűnét cs fáj
dalmát. Mert csak egy Em ber van, magasabb és m élyebb szintjeikben 
szorosan kapcsolódunk egym ásba s a legvégső szinten eggyé válunk. 
Különálló e g ó p  felszámolá.sát sajnos csak kevés em ber teszi meg. Mini 
Harding mondja; „Nem közönséges bűnöző az, aki saját maga lefeje
zését végrehajtja. Szám om ra, ha tanúja lehetek a halálom nak, az azt 
jelenti, hogy túlélem azt. Raleigh lefejeztetése előtti imája: »Tégy az 
én lelkem re egy örök életű  fejet«, már a kéréskor teljesült, mert egy 
örök érvényű valóság felism erésére irányult." Ha átéltem , hogy mentális 
én-struktúrám  hasznos képződm ény, de különválasztottsága illúzió, ak 
kor különálló énem halottá lesz, de barátom elevenen él bennem cs 
immanens (bennem élő), s engem  akadálytalanul átható Istenem pedig 
nem ismeri a halált. „Földi .sötétségem méhében sok hosszú életű hős 
foganhatott meg, de meghalni csak az Ég Gyerm eke nem halhat meg
-  ó  a Feltám adás és az É let.”

Eme elvi fejtegetések után próbáljunk megint néhány szem lelcics hi
potézist felvázolni (alkalm azva a hinduista és buddhista kategóriákiii is. 
de lehetőleg saját kultúránk nyelvén fogalmazva).

Az I . ábrán  látható, hogy a fizikai testen belül 7 csokra (crőkö/pdiu. 
érzőkor) van. A legtöbb em berben a legalsó, ún. gyökér = csokra t;iick;in 
van egy nagy kundali/ii energia = raktár (a kundalini energiái kcrcs/.iL'iiv 
tcnninológiával leginkább a bennünk lakó S/,cnllélek-cncrgián;ik lehelne 
nevezni), az ilyen lipusú külső energiákat viszont befogadni, íelvcnm 
nem tudja. (A külső energiák felvételét az ego gátolja.) Az icieális ;i 
külső-belső energiák folyam atos áramlása lenne, ekkor lennének ;i/. a^yi 
központok annyira ;ikliváltak, éberek, hogy a Icljes valósáiiol ér/ékel 
ncnk. A szerelem is. a szenvedés is (esetleg a haláltusa is) lellek ' hajiia

4S



a nyugvó, raktározott kundalini erőket, az ilyen állapotban lévő em berek 
ébersége felfokozódik. 2. ábránk  egy ún. kozm ikus mandala. (A man- 
dala -  szanszkrit szó -  a lám aista szertartásokban használt sematikus 
világábrázolást jelent.) Az egész kör teljes m egnyilvánult világunkat je l
képezi. a külső kör ..lehántolásával" a vastagabb, fekete körön belíil 
m aradó rész az ún. ..túlvilágot". A középpont az örökkévaló, egyidejű 
szellemi .je jteke", a legbelső körben a finom („szupra"-) m entális síkot, 
a következőben a mentális síkot, a legkülsőben az érzéki-fizikai való
ságot tüntetjük fel. A hagyom ányos: Menny, Purgatórium. Pokol 
énelm ezésében meg kell adnunk a Rossz, a Sötét valamilyen megha- 
tározlsá t is, ami a jó  és rossz fölött álló középponton kívül lehetőségként 
és valóságként is jelentkezik. Nevezzük rossznak -  az összetartó, jó  
erőkkel ellentétben -  azt, ami az egészből különválni, különválasztani, 
szétdobálni, a hannóniákat m egbontani igyekszik. Hogy em ber léptékű 
példánál maradjunk: az em berfölötti rossz (a büszkeség és az elm e bű
nei) m agunk fölé akar em elni, az em ber alatti (a magasabb kontroll 
kizárása és a hús bűnei) m agunk alá süllyeszteni. De nem tudják erőiket 
egyesíteni -  és ez az igazi optim izm us alapja - .  m ert ha a kétféle gonosz 
bennünk egyesül, m egszűnnek sajátságos rossz tulajdonságaik. Csak a 
mi Egész voltunk, am elynek töredékei vagyunk, a mi gyógyító orvos
ságunk. Csak az A bszolút Egység  időtlen birodalm ában nem zárják ki, 
hanem erősítik egym ást a független, szabad akarat és a tökéletes egység. 
,.A Pokolban törekszem  m agam at magamban megtalálni, de az idő el
pusztít engem. A M ennyben arra hajlok, hogy elveszítsem magam a 
M ásikban, és az örökkévalóság m egőriz engem ." A szellemiekhez leg
közelebb álló szupram entális régión belül tehát a harmonikus egység 
állapota a M enny, a maximális széthúzó, széldobáló tendenciáé a Pokol, 
s a kettő keverékéé a Purgatórium.

A középpontban egyaránt elhelyezhető az !stcn.ség, a teljes Szent- 
háromság és az em ber individuális szellem e úgy, hogy egyszerre egyek 
cs egyediek (majd erre még m editatív élmény kapcsán adunk példát). 
A szupram cniális belső körben (M enny, Purgatórium. Pokol) már kü
lönválnak a relatív létezők, a miénktől eltérő idődim enzióban ki-ki a 
maga ..helyén". A mentális szféra szorosan kapcsolódik az érzéki és 
li/,ik:ú síkhoz, úgyhogy itt nem csak az összetaró és széthúzó erők ará
nyát kell figyelembe vegyük, hanem a befogadó, a hordozó test agyának 
állapotától függő fclébredettségi szintet is. Ennek megfelelően az á t



lagem berek alacsony éberségű közönyétől az éberség két irányban nő: 
a diszharm ónia és a harm ónia irányába. Diszharmonikus irányban ébe
rebbek a szenvedő em berek (a csalódottak, gyászolók, depressziósok, 
m egszállottak, őrültek stb.), m íg harm onikusabb irányban éberebbek a 
„tündén” em berek (az idealisták, lelkesek, álmodók. szerelmesek), a 
(harm onikus) zsenik (az őrült zseniket a szenvedőkhöz soroljuk), böl- 
c.sek, a szentek és látnokok, valam int az isteni (tudattal rendelkező) em 
berek. Lelki m űködéseink középpontja a mentális szféra, ezért a lélek 
éberségét ebben a körben tüntettük fel. A teljes felébredettségtől nagyon 
m essze álló átlagem berekkel az „alvó lelkeket” egyeztettük, a szenve
déstől éberebb em bereket a „szenvedő” lelkekkel. a harmonikusan fel
ébredő em berek lelkeit: az „álm odó” a „részben felébredt" (legalább 
időnként kozm ikus tudatállapottal rendelkező). a „m egvilágosodott" 
(szem élyes istentudattal m űködő) -4  és a „teljesen felébredt" (.szellemi 
egységtudatban létező) leikekként különítettük el. (A mandala  néhány 
részének m agyarázatától most eltekintünk.)

A halálban az érzéki-fizikai sík „lehull” , a lélek érzékszervi észlelései 
m egszűnnek, m entális tapasztalásai m egváltoznak, és e megváltozott á l
lapotának m egfelelően marad eredeti kategóriájában vagy lép át egy 
má.sikba, hogy azután egy. a miénktől eltérő idődim enzióban v.lltoz/ék 
tovább m egfelelő kapcsolatai rendszerében. A halál utáni lehetséges vál
tás vulgáris példája az, hogy a testi kín m egszűnése miatt a lélek a 
szenvedő kategóriából az alvóba lép át, és fordítva, ha egy alvó lélek 
nagyon ragaszkodott az érzéki-fizikai világhoz, ennek elvesztése a szen
vedő lelkek közé sorolja. Érett én tk  esetében a halál pillanatában m eg
pillantott szellemi központ fénye nem ije.sztő, hanem vonzó, az ember 
..visszaadja lelkét Terem tőjének” , vagy legalábbis egy magasabb, szup- 
ram entális síkon meg tudja őrizni tudatosságát. „Boldog és szent, akinek 
része van ebben -  az első -  feltám adásban" -  írja a Biblia. Akinek 
nincs, annak szám ára a lelki létform a lehetséges perspekü'váiről az ok 
kult irodalom -  sajnos, vegyes szinten, sok fantáziával -  értekezik. (A / 
örökkévalóságba beágyazott itt és most megélése lenne az ig;ui pers
pektíva. a túlvilági barangolá-sok csak személyre szabott korlátok közölt 
indokoltak).

M int m ár leszögeztük, a  Szellem centrum ában az egyéni szellem sze
m élyes és ugyanakkor Istennel és m indenkivel egy, s ezt a paradoxont 
a fizikai testben élő em ber is m egtapasztalhatja, mert őrá ugyanúgy er-
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vényes. Hadd álljon itt a neves siddha-jóga mester. M uktananda me- 
ditációs tapasztalata példaként:

„Egészen beburkolt a meditáció. A szem öldökeim  között egy fájdal
m as boldogságot éreztem  s ezenközben egy apró, mérhetetlenül fényes, 
kéklő pont (az egyéni szellem  ..magva, csírája”) lépett ki a szemeim 
közül egy villám sebességével, aztán visszatéri. De abban a pillanatban 
bevilágított m indent, minden irányban.

Nem is tudom leírni a kék gyöngy dicsőségét! Egyre nagyobb el
ragadtatást éreztem , és felfogtam, hogy az a gyöngédség, am it a m an
gófák iránt érzek. Isten feltétel nélküli szeretetének tükröződése. Most 
már úgy vágyom a m editációra, mint a kapzsi em ber a gazdagságra. 
Egyedül Isten szeretetének m egtapasztalásáért meditálok.

Drága tanítványaim , és akkor ism ét valami új történt.
A csodálatos, ragyogó, kék gyöngy m egjelent, majd számtalan su- 

giu-ával elkezdett növekedni és em ber alakot vett fel. G yönyörű volt. 
C sendben állt és így szólt: Látok m indent, mindenütt. M indenütt vannak 
szem eim  és füleim. egé.sz testemmel hallok. Láb nélkül .sétálok s egy 
pillanat alatt olt vagyok, ahol akarok. És ha nagyon messze vagyok, 
akkor is itt vagyok, egészen közel. M inden test az én testem, és én 
m égsem  test vagyok. Ezután újra gyönggyé zsugorodott és én átéreztem: 
,.ó  én vagyok, én ő  vagyok." „Te Isten vagy és Isten ben
ned van." Ha valaki ennem ad, ő eszi meg, ha virágot adnak, ő fogadja 
cl. ő  az ezerlevelű lótusz kéklő drágagyöngye, ragyogó ékszere. Kü
lönböző a különböző em berekben és m égis ugyanaz. Mit mondhamék 
meg? ó  a M inden és ő  az Egy.

Egy ízben a kék fény isteni sugárzást bocsátott ki. A szétáradó, kék 
sugiu'ak között m egláttam  isteni m esterem et. Nityanandát, amint kezét 
áldóan felemelte. M ajd helyette hirtelen Shíva isten állt ott háromágú 
szigonyával. O lyan gyönyörű volt kékes tündöklése! És ahogy néztem, 
átváltozott, és én. M uktananda, álltam a kék fényben. Azután megint 
Shíva és ismét Nityananda. Majd a kék fény összehúzódott és visz- 
szíialakult kék gyönggyé.

A zóta minden egyes emberben meglátom ugyanazt a kék gyöngyöt. 
Ha valakire ránézek, először a kék fényt látom meg benne, s csak utána 
a külsejét. A külvilágban is látom a tudat tiszta fényét -  azóta soha 
nem tűnt el. És megértem a nígi vers szavait: »M egadatott nekem az 
isteni látásm ód.«"



Ugyanilyen kék em bert látott (a Fiú alakjában) a látomásos bingeni 
Hildegard is. Az individuális szellem és az istenség különállása és egy
sége pedig így jelent meg előtte; a csillagos égen kirajzolódoti 
a  Szenthárom ság három osztatú. sátorszerű aranysárkányként, s abban 
aranykarikákként tündököltek az egyes em berek szellemei. Középen, a 
Szent szellem nek m egfelelő részből egy-egy arany köldökzsinór futott 
m inden szülőanyához, am in keresztül egy-egy aranycsepp a magzatba 
gördült. Egyébként a  nagy misztikusok (Avilai Teréz, vagy kortársunk: 
B em adette Roberts) az inkam ációt, a testet öltést, testbe öltözést nagyon 
nagy áldozatként élik meg, világunk minden szépsége ellenére akkora 
csapda-fogda az anyag a felébredt szellem számára. Erről a tudatszintröl 
öröm teli várakozással tekintenek a szellem testtől való felszabadulása 
felé, m ert „hús és vér nem örökölheti a m ennyeknek országát". A „Halál, 
hol a Te fullánkod?” kérdésre ez a viszonylag kevesek diadalm as vá
lasza. De a szent iratok reálisak, nem tagadják a halál letaglózó erejét 
és még hosszan tartó uralm át, csak azt jósolják: „M int utolsó ellenség, 
töröltetik ek a halál".

A ddig választhatunk a Szabó Lőrinc m egfogalm azása szerinti kél vál
tozat között: Arasznyi létem van, a halál kényszerével. -  Ö rök életem 
van. a halál jogával.
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MOODY NYOMÁBAN

Rettegjen bár az em ber az elkerülhetetlen haláltól, vagy igyekezzen 
tudom ást sem venni róla. egyszer elérkezik az óra, am ikor szembe kell 
néznie vele, m égpedig az esetek túlnyom ó részében a teljes tudatlanság 
jegyében. H onnan is lenne ism eretünk arról, am it úgy tapasztalunk meg, 
hogy beszám olni róla nincs m ód, hiszen onnan még senki nem tért visz- 
sza? Vagy m égsem egészen így lenne?

Világ,szerte m egdöbbenve, egyszersm ind cllenállhalatlan kíváncsisííp- 
gal olvasták az em berek kortól, nemtói és foglalkozástól függetlenül 
az am erikai Raym ond A. Moody 1975-ben megjeleni Life Afier Life 
(Élet az élet után) cím ű művét, am ely hozzánk évtizednyi késéssel jutoti 
el. Amikor aztán az Ecclesia m agyar fordításban mcg^jelenteite, az cl- 
árusíióhcly clólt már hajnalb.m hosszú sorban várakoztak az crdckló<i(5V;. 
A szorzó -  a filozófia és az orvostudom ány doktora -  I.50 olyan .személy 
klinikai halál alatti élm ényei és tapasztalatai alapján irta meg könyvet, 
•ikiket ké.s6bb sikerült újraéleszteni. Riportalanyai olyan megdöbbenik 
tényekről beszélnek, am elyekről korábban M agyarországon hallani sem 
lehetett. De vajon csak azért nem hallottunk róluk, meri nem leheteti? 
Hiszen a politikai vezetés akár a nyolcvanas évek közepén sem igen 
vette volna szívesen, ha a hagyom ányos malerializm us alapján mcg- 
m agyarázhatatJan inform ációk foglalkoztatják a közvéleményt.

Tökéletesen járatlan ösvényen indult el tehát a huszadik életévéhez 
közeledő Pilling János, aki korát m eghazudtoló érdeklődést tanúsítón 
az úgynevezett halálközeli élmények iránt. Első ízben 1989-ben volt 
a műsor vendége.



-  Mi volt előbb? Az elhatározás, hogy orvostanhallgató lesz és majd 
a halálközeli élm ényekkel foglalkozik, vagy mert ezek az élmények ér
dekelték, az orvostudom ányi egyetem re jelentkezett?

-  Az előző volt előbb. Tehát elhatároztam , orvostanhallgató Ics/ck, 
ezt követte a másik elhatározás, hogy foglalkozom a thanatológiával, 
tehát a halált vizsgáló tudom ánnyal és ezen belül magával a halálközcli 
élm énnyel.

-  Volt valami közvetlen élménye ezzel kapcsolatban, vagy pus/ián 
belső indíttatásra telte?

-  Egészen más m om entum  váltotta ki. Romain Rolland regényében 
leírja, hogy Colas Breugnon haldoklik. Ezt -  sok más em berhez ha
sonlóan -  tiltakozva fogadta, kiabált, fájdalmai voltak. Hirtelen azonban 
egy furcsa gondolata támadt: azt mondta, hogy az em ber csak egyszer 
hal meg, s érdekesebb lenne inkább m egfigyelni ezt a folyam atot, hiszen 
csak egyszer élheti át. És elkezdett gondolkozni azon, mi is tönénik 
vele. M egfigyelte a testében zajló különböző érzéseket, erőket.

N os, én is úgy véltem , hogy az em berek körülöttem is egyszerűen 
elhárítják a halált. Erre ráakadtam végre egy olyan em berre, aki -  igaz. 
ekkor még csak az irodalom ban -  ellenkezőleg, éppen azt mondta, hogy 
meg kellene figyelni. V izsgálni kell. Ez adta az ötletet, hogy Magyar- 
országon is össze kellene gyűjteni azokat az e.scteket, am elyek hasonló 
jellegűek. Egy hirdetés kapcsán készült velem egy újságcikk. ;mii azián 
elindította a lavinát. Egyre többen jelentkeztek. Nagyon sok em ben kel
lene felkeresni, akik ilyen élm ényt éltek át. A szakirodalomban is na
gyon sokáig élt az a nézet, m iszerint ezeknek az élm ényeknek pusztán 
kulturális okai lennének, vagyis ezek az élmények úgy jönnek léire, 
hogy az egyén sokat gondolkodik a halálról, olvas is róla. s am ikor 
eljön a halál pillanata, akkor saját, ezzel kapcsolatosan korábban k i
alakított képzetei elevenednek meg.

_ Én ugyan ezzel az állásponttal részben egyeténettem , ele voltak el
lenvetéseim is. Ezt igazolja a következő történet: egy féléves kisgyerek 
rendkívül súlyos állapotban kórházba került, ahol szerencsére sikerüli 
őt az életbe visszahozni. Később, am ikor az édesanyjával a közeli áru 
házba mentek vásárolni, m indig egy aluljárón kellett áthaladniuk, és a 
gyereken minden ilyen esetben pánikreakció látszott. Ez azért lényeges 
m ozzanat, mert a  halálközeli élmények egyik összetevője már Moody 
írásaiban is az, hogy az illető egy sötét téren halad keresztül, amit sokan



alagúlnak neveztek. Ez szerepel az Élet az élet m án  cím ű könyv bo
rítóján is, hiszen annyira jellegzetesnek találta Moody.

A történet egy m is ik  fontos elem e, hogy ez a gyerek három éves k o  
rában, m ikor már beszélni is tudott, elveszítette a nagym am áját. Amikor 
a családban a nagym am a haláláról beszélgetlek, a gyerek megkérdezte 
az anyját: a nagym am ának is át kell haladnia az alagúton, hogy eljusson 
Istenhez?

Ezek a tényezők arra utalnak, hogy ez a gyerek is átélt halálközcii 
élm ényt. Vagyis az élm ény igen korán, féléves korban is előfordulhat, 
tehát olyankor, am ikor az em ber még nem is olvasott-olvashatott a ha
lálról. és életkoránál fogva nem is gondolkodhatott róla.

-  N yilvánvalóan azért foglalkozik a thanatológiával, mert úgy véli, 
hasznát veheti a gyakorlatban is.

-  T öbbféle felhasználási lehetőségéi is látom a kutatásokban. Az 
egyik lehetőség az lenne, hogy ezek az em berek onnan visszatérve arról 
szám olnak be. hogy szám ukra az élet értékesebbé váll. Képesek fel
ism erni a /  élet igazi értékeit, el tudják különíteni a fontosat a lényeg- 
lelentől. Ezt eredm ényesen fel lehelne használni egy pszichoterápiás 
m ódszer kidolgozásával több krízishelyzetbe került em ber m egsegíté
sére. Azok az öngyilkosok, akik átéltek halálközeli élm ényt, általában 
nem kísérelnek meg újabb öngyilkosságot, szemben azokkal, akik ilyen 
élményt nem éltek át. M agyarország élen jár a nem zetközi ö.sszcha- 
sonlíiásban az öngyilkosságok terén, talán ezzel az új m ódszerrel ered
ményesen lehet küzdeni ellene.

-  Ezen túlm enően, úgy vélem, érdemes lenne felülvizsgálni a hal:ill;il 
kapcsolatos ö.sszes eddigi ismeretünket.

-  Valóban úgy tűnik, hogy ezek a jelenségek, tapasztalatok átala
kítják majd a halálról kialakított felfogásunkat, tekintettel arra, hogy 
halálközeli élm ényeket több e.setbcn regisztráltak olyankor is. am ikor 
orvosilag beállt a halál, ami arra utal. hogy bizonyos furcsa jelenségek 
még ilyenkor is előfordulhatnak.

-  Úgy értsem, hogy a tényleges halál stádiumában is hal
lanánk? Bizonyos érzékszerveink m űködnének, vagy feltehetően m ű
ködnek is?

-  Igen, minden bizonnyal. Egyes ér7.ékszerveink, elsősorban a hallás, 
meg olyan állapotban is működnek, am ikor azt már mi fel sem téte
lezzük. Rendkívül érdekes, de ezt a jelenséget már igen régen ismerték.



A tibcü Halottak K önyve a IX. században íródott, de jóval korábbi s/áj- 
hagyom ányokat összege. A Halottak Könyve azt a célt szolgálta, hogy 
a haldoklót, illetve a halottat eligazítsa a halottak birodalm ában. E/.t 
a könyvet -  és ez nagyon lényeges -  a  haldokló ágyánál olvasták fel. 
Ez bizonyítja, hogy a tibetiek m ár év.századokkal ezelőtt is tudlak arról, 
hogy a haldoklók, illetve a halottak még kitűnően hallanak...

Ezt követően Pilling Jánosról hónapokon át semmit .sem hallotiam. 
Beism erem , még azt sem tartottam kizártnak, hogy a fiatal orvostan
hallgató buzgalm a alábbhagyott, avagy az orvostudom ányokban való 
szükségszerú elm élyedése eltávob'totta korábbi érdeklődési területétől. 
Egyszer azonban vaskos boríték érkezett tőle, ami bizonyítéka volt e l
határozása rendíthetetlenségének. A vaskos levél kéttucatnyi esetleírást 
tartalmazott.

Érdemes m egjegyezni: első találkozásunk alkalmával talán ü'z olyan 
e.setről tudott beszámolni, am ikor halálközeli élményt átélt emberrel ta
lálkozott. Pilling rádióbcli szereplése azonban felkeltette az érdeklődők 
figyelmét, köztük olyanokét is, akik maguk is túlélték a klinikai halál 
állapotát, és arról em lékeket őriztek. Pilling János időt. fárad.sá|[:(ii cs 
pénzt nem sajnálva (ez nem pusztán szófordulat, hiszen egyelem! ta 
nulm ányai Debrecenhez kötik, kocsija nincs, tehát m inden csel
ben vonatoznia kell, költségeit pedig senki sem fedezi) fölkereste az 
érdekesnek ígérkező jelentkezőket, hogy kis kazettás magnóján hiielc.scn 
rögzítse beszám olójukat. Az élm ényeket rendszerezi, hiszen időközben 
egyetem i társaival. Ács Gáborral és Zatik Istvánnal szövetkezve könyvei 
szándékoznak megjelentetni M ost hát halott vagyok címen. Néhány ese
tet idézek most, a szerzők hozzájárulásával.

B. Sándor, Budapest

„A m ásodik világháborúban a székely ezreddel kivittek a galíciai 
fron tra . Egy előrenyom ulásnál gépfegyvertűzhen tüdölövést kaptam  A: 
erős fá jda lom tó l felugrottam . Orromból, számból dőlt a vér, fuUador. tani 
tőle, éreztem, hogy elkezd fo rogn i velem a fö ld , elsőiéiül a világ



A szanitécck bizonyára haloilnak véllek, m eri a szüléimét értesítenék 
a halálomról, el is sirattak. A sírásók fedezhették fe l, hogy m é^ élek, 
így kerülhettem  egy kórházba. Később, am ikor magamhoz tériem, az 
egyik orvos m egkérdezte tőlem, mit álm odtam , mert akkorát ordítottam. 
Ért pedig  elmondtam neki a következőket.

Azt láttam, hogy az ágyam m al szem közti ajtó megnyílik és b e lé p -  
vagy inkább behatol -  rajta egy magas, fe h ér  ruhás asszony, akinek a lába 
nem érte a földet. A jobb  karjával kétszer inteti nekem, mire én könnyedén -  
mintha kirepültem volna -  elindultam felé. ó  megfordult, kiment az ajtón, a 
fo lyósón jobbra fordult, én pedig követtem. A földtől körülbelül 30-40 centi- 
méternyire lebegtünk. A folyosón balról egy kétszárnyas ajtón kijutottunk a 
szabadba. A kórház előtt egy parkszerű kert volt, amihez egy meredek lépcső 
vezetett le. M i azonban nem  m entünk le ezen, hanem oldalfelé, egy közeli 
hegy irányában indultunk tovább. A hegyoldalon sok bozótot láttam. Amikor 
fölértünk a tetejére, láttam, hogy az teljesen sík. Ekkor a fehér ruhás asszony 
hirtelen eltűnt, én pedig úgy éreztem, hogy megszakad alattam a szikla. Irtó
zatos mélységet láttam magam előtt, és úgy éreztem, zuhanok bele. Akkor egy 
nagyot ordítottam.

Amikor ezt beszéltem, az orvos nagyon csodálkozott és odahívott méi; két 
másik o n ’ost, hogy mondjam el nekik is. Kérdezték, jártam-e már itt? Motui- 
tam, hogy még sohasem. Ezen nagyon meglepődtek, mert minden -  a folyosó, 
a kétszárnyas ajtó, a lépcső, a park -  olyan volt, amilyennek leírtam. A parkot 
még akkor sem láthattam volna, amikor beszállítottak, mert egy másik irány
ból vittek be. Később, am ikor már fö lépültem , felm entünk a hegyre -  az is 
olycm volt, mint amilyennek leírtam."

J. Zita, Budapest

Öt éve m andulam űtéten esett át. Altatták, amitől 6 félt. Az altatás 
kezdeten úgy érezte, fullad és attól tartott, meg fog halni. Később ki
derült, hogy valóban érzékeny volt az altatószerre, sokkos állapotba ke
rült és újra kellett éleszteni.

„M iután elaltatlak, egy fén y lő  göm böt vagy kissé könycsepp alakú 
je lenséget láttam. Ez kezdetben kicsi volt, de aztán egyre nőtt és végül 
szétpattant. És akkor megpillantottam  önmagamat. Körülbelül másfél 
m éter magasságban lebeghettem a testem fö lö tt. Láttam a műtétemet:



CSONTVÁRY, A SÁMÁN

Vannak m űalkotások, melyek évszázadokat élnek túl anélkül, hogy 
veszítenének az értékükb<51. a m ondanivalójukból. Igazi tartalmuk a fel
szín alatt rejtőzik s mindig a lelkünk legmélyét érinti meg -  ez az. 
ami nem változik korrólkorra. Teljesen mindegy, milyen a stílusuk, ba
rokk-e vagy reneszánsz, kubista-e vagy szürrealista; egyértelm űen hat
nak ránk, je len  vannak, itt és m ost...

H ogyan jön  létre ez a furcsa kom m unikáció kép és néző között, ho
gyan hív m agához a kép, hogyan él alkotójától független, önálló életet? 
Egyáltalán, hogyan születik remekmű? Pap G ábor művészettörténész 
prób;'űt választ adni ezekre a nem is olyan egyszerű, szerinte a mai 
napig rejtélyes kérdésekre. És nem csak azért választottuk a „Csont- 
váry-m íloszl” pcldakénl, mert a/, előbb felsorollak jellem zők rá ...

-  Ha elm egyek egy kiállításra. rend.szcrint megtetszik egy-két kép. 
T öbb időit töltök el előttük, gondolkodásra készletnek, napokkal, he
tekkel később is em lékszem  rájuk, nem hagynak békén. Mintha üzen
nének ...

-  Ne féljen kimondani. Igen. Üzennek. Minden műalkotásnál három 
üzenettípust szoktunk szám ításba venni. Az első a m űvész üzenete, az, 
am it ő többé-kevesbé pontosan m egfogalmaz magának, am ikor készíti 
a művet. A má.sodik üzenettípus a mű üzenete.

A keltő nem m indig esik egybe. A mű önálló életre kel; sokkal többel 
cs mást is kifejezhet, mint amit a művész kifejezni szándékozott vele; 
de mondhat kevesebbet is. Hogy m ién? M én a művész elképzelése gon- 
dolali síkon fogalm azódik meg. és olt is marad. De a gondolat a moz- 
dulalban folytatódik, az ecset tovább húzódik anélkül, hogy a művész



végigkontrollálná, m it is tesz és miért teszi. A zt hiszem. így születnek 
a rem ekm űvek -  a tudat kontrollja nélkül, ködös, misztikus iájakon. 
Feltéve, hogy a m űvész engedi működni ezt a mechanizm ust, tehát ki
vonja m agát a tudat kontrollja alól.

A harm adik üzenettípus a néző üzenete. Az. am it én mini néző le
olvasok a képről, szoborról, kihallok a zenem űből. Ezt a Icgnehczchb 
körvonalazni, m ert abban a pillanatban, am ikor ezt az üzenetet nem 
tudom tételesen bizonyítani a mű cím ével vagy a művész nyilatkoza
tával, azonnal rám  sütik, hogy „belem agyaráztam ". Pedig az a világ 
legterm észetesebb dolga, hogy létezik egy olyan üzenet is, am ely a m in
denkori nézőben fogalm azódik meg.

Nem  biztos, hogy a m űvész mind a három üzenetei beleterveztc az 
alkotásba.

Azt, hogy végül is „hogyan szólít meg egy kép” , megpróbálom egy 
példával érzékeltetni. A kegyképek jelentős csoportja, az úgynevezeti 
M adonna-képek, anyát ábrázolják a  gyerm ekével. M űvészettörténeti 
szem pontból nem mindig tartoznak a „csúcsteljesítm ények” közé. mégis 
töm egeket vonzó, elem entáris hatású művek, a mai napig. Egy festmény, 
egy ábrázolás a  hétköznapi értelem ben mindig valamilyen reflexiót tar
talm az. M i, m int kívülállók, szemlélők, vagy ráhangolódunk vagy nem; 
a ,Jcívülállóságunk” egyértelm ű és hangsúlyozott A kegykép attól kegy
kép, hogy nem állunk rajta kívül: a kép. és én. aki nézem. Egycllcn, 
zárt valóságtartom ányt jelent. Ezért van az. hogy a kép igenis tud köny- 
nyezni és én ezt igenis látom. Azt. hogy Kri.sztus lenyúl a keresztről 
és m egsim ogat, én. a néző, igenis érzem.

-  No jó , de ezekkel a kegyképekkel általában templomban laLílko- 
zunk. ami eleve légkört teremt ehhez az élményhez.

-  Valóban nem véletlen a templomi környezet. De ha kiviszem innen 
a kegyképet -  gondoljunk a búcsújárásra akkor bár csökken, de nem 
vész el a közvetlen hatása. Éppen ez a lényeges jellem zője: a dirckt 
hatás. Ellentétben az esztétikailag ható képekkel, ahol a kép scgítscgcvcl 
em lékszem  például a modellre. A kegyképet az leszi igazin hatékony 
nyá, hogy am it ábrázol, az igenis ott van, és most van otl, mindig abban 
a jelen időben, am ikor én nézem a képet. Vagyis csak jelen időben cl.

Azért használtam  ezt a példát, mert Csontváry hatása éppen ilyen. 
E lső lépésben direkt, elem entáris, és csak a második, harmadik lépésben 
kezdheti el az em ber értelm ezni is ezt a  hatást. így egy olyan képesség



kezdheti el az em ber értelm ezni is ezt a hatást. Így egy olyan képesség 
korvonalai bontakoznak ki. amit mi a folklórból ism erünk, és ott úgy 
nevezzük, sám ánizm us. Nem arról van szó. hogy Csontváry a szó m in
denféle árnyalatában sámán lenne, de az 6 úgynevezxítt rendkívüliségére 
vagy különcségére még mindig a ..sámáni képesség" a legjobb analógia.

-  A Csontváry felvett név. A sámánokról azt tartják, hogy hat kéz-, 
illetve lábujjuk nőtt. egy ..csonttal" többjük van. Erre utalna Csontváry 
névválasztása is?

-  Feltétlenül. U gyanis az a bizonyos fölös számú csont a sámánoknál 
lehet a teljes fogsor m ellett plusz egy fog. Lehet hatodik ujj. akár kézen, 
akár lábon, de lehet bárm ely egyéb csont. Lényeg, hogy fölös számú 
legyen. Csontvárynak egy fölös számú ..csontja" volt: a neve. Eredetileg 
a Kosztka nevet örökölte, ami lengyelül csontocskát jelent. Ha m eg
m arad Kosztka Tivadarnak, akkor is nyugodtan válhatott volna nagy 
festővé -  ám akkor ez a ..csont" jelentés nem tudatosult volna. Ha meg- 
érezzük az analógiát, akkor kezdünk el töprengeni azon is, hogy sámán 
sohasem  szólalt m eg hiába.

-  A tudatosult sámáni küldetésnek vagy képességnek megfigyelhető 
valam i nyoma a Csontváry-képeken? Ön az egyik előadásán azl mondta, 
hogy feltűnő, ahogy a gyerekek m egállnak bizonyos Csontváry-képek- 
nél. és szinte m egbabonázza őket a látvány.

-  Ez nem sámáni hatás. Ez a direkt hatás. Gondoljunk csak az Ö narc
kép  című festményére. Ha valakinek v;in jó  repnxlukciója róla. érdemes 
kipróbálni a következőket. Tegye le valahol a szobájában, és egy idő 
m úlva azt tapasztalja majd. hogy a kép követi őt a szemével. Azt is 
érezni fogja, hogy ez nem pusztán festői fogás; itt valami többről van 
szó: ez valódi jelenlét a szobában. Tehát egyszer csak eszreve.szem. hogy 
cn itt már nem merek levetkőzni, ilyenkor egészen egyszerűen letakarom 
a képet. Nem azért, mert eddig csak Csontváry volt bolond, most meg 
m ár cn is az vagyok. Egyszerűen arról v;ui s/.ó, hogy másfajta hatást 
gyakorol rám: valóságos jelenlétet. Nagyon sok festő öniu'cképét ism er
jük. Te.ssék elővenni bármelyiket. Egyetlenegy .sem lesz ilyen hatású.

-  Ön kipróbálta?
-  Igen, de nagyon sokan megtették rajtam kívül is. Tessék kipróbálni! 

Akit esetleg valam ilyen bűn nyomaszt vagy valami terheli a lelkiisme- 
retét, nagyon rosszul fogja magát érezni a kép közelében.

-  Tudta Csontváry, hogy milyen hatást vált ki az ÖnarrképpeVl



-  Tudta. Az Önarckép  m integy halm azata a tudatosan -  és csakis 
tudatosan -  végrehajtható m űvészi átírásm ódoknak, annak, ahogy a m ű
vész a valóság közvetlenül látható képét átírja, azért, hogy az a vásznon 
hiteles valósággá váljék. Látható például a kanapé tám láján egy afféle 
homorú félhengeren egy csendélet képe. Ezt általában nem szokták ész
revenni, m ert zavar. Olyan, m intha valaki bűvészkedne. Pedig itt. az 
Önarcképen  igenis a helyén van m indez. Itt meg kell mulatni, mit tud 
a festő.

C sontváry összes látszólagos torzítása a képein arra figyelmeztet, 
hogy nagyon csak korlátozott m értékben lehet hiteles sik-vetülctci adni 
a valóságnak. Túlságosan is hozzászoktunk ahhoz, hogy a valóságról 
közel fél évezred óta m inden lényeges inform ációt sík-vciülcibcn ka
punk, illetve adunk tovább. Gondoljon a televízió képcm yójérc, szá
m ítógépek kivetítőjére, könyvek ábráira, a fo tóra... M árpedig ez óriási 
könnyelm űség, m ert így nagyon fontos m inőségek sikkadnak el. Tehát 
a legnagyobb varázslat az, ha meg tudom őrizni azt, ami a valóságból 
lényeges. Szám omra ezt sugallja az a három szögletű kis fekete moü'vum. 
am it a képen Csontváry a tiszta fehér vászon előtt a kezében tart. Egyéb
ként nagyon em lékeztet arra a három szögletű fekete kis magra, amit 
az elhivalás-élm ény kezdetén a bal tenyerén látott, és am ire összpon
tosítva meghallotta a  szózatot, hogy „te leszel a világ legnagyobb Nap-út 
festője, nagyobb, m int Raffaello”. Ez a látom ás indította őt a festői pá
lyára.

Leírja, hogy hallott egy hangol, még körül is nézett, hátha valaki 
szórakozik vele. De sehol nem  volt senki. Igazából azt sem tudta, ki 
az a Raffaello és miben kell őt legyőznie. Csontváry ugyanis o k  osnak 
tanult és nem művésznek.

-  Azt is közölte a hang, hogy mi a küldetése célja? Vagy azt nuir 
a művész fogalm azta meg -  később?

-  Voltaképpen csak utolsó éveiben sikerült értelm eznie az éle
tét. Az elhivatás-élm énynek egy korábbi történelmi példával való lé
nyegi azonosságára jö tt rá. Attila, a hun király elhivatás-clmcnycr<^l van 
szó. A kettő tartalma szóról szóra megegyezik. Csontvár>' úgy crtcl 
mezte, hogy ő Attila reinkarnációjaként született meg. a hun királycho/ 
m érhető súlyú feladattal. Csak ezt nem karddal kell végrehajtania, ha 
nem azzal, hogy egy rendkívül m agasrendű példái mutat föl a mérccjci 
veszteti és pusztulásba rohanó em beriségnek.



-  Találunk-e egyéb bizonyílékot aira , hogy ez a küldetéstudat hajtotta 
egész életén át?

-  Nézzük például a Cédrus-képek közül a Zarándoklás a cédrusokhoz U- 
hanonban címűL Figyeljük meg rajta a lovakat És merjünk hinni a szemünk
nek, mert bizony rögtön a hannadik az inkább disznó, mint ló. És ha tovább 
keresünk, akkor találunk lovat, amelyik inkább patkányhoz vagy madártioz 
hasonlít, mint lóhoz. Tehát Csontvárytól ez az átlagosnál jóval drasztikusabb 
figyelmeztetés. Mintha így szólna: ,> lég  mindig nem tűnik fel, hogy ez a ló 
nem ló? Hát miért nem kérdezed már meg, hogy ha én két esetben tudtam k>- 
vat festeni ugyanezen a vásznon, akkor hogyan felejethettem el a harmadik
nál, negyediknél?!” S ha nem teszek fel kérdést, soha nem fogom megtudni. 
Hogy a patkány, a bivaly, a tigris, a nyúl, a sárkány, a kígyó, a ló, a  kecske, a 
majom, a m ad^ . a kutya, a disznó -  minek a részei. Ezek a Nap-út részei; a 
Nap-út pedig a világ egy jellegzetes leképezési módja. Ne keverjük össze a/, 
asztrológiával, ami az egyéni életsorsnak egyfajta kifejtése. Bár mindkcuó ál
latjegyeket. állattulajdonságokat használ az időegységek megjelölésére, az 
asztrológia ezeket a személyes életsorsra vonatkoztatja. A Nap-útnak az az ál
latsereglete. amely a Csontváry-képeken előbukkan s amit úgy hívnak, hogy 
„keleti állatöv", nos, az a személyiségnél tágabb keretekben bontja ki az em 
beri életet. Tehát sokkalta egyetemesebb.

-  Igen. de még ha fel is teszi az em ber a kérdést, a N ap-út fogal
m ának az ismerete nélkül nem kaphat rá választ. M égis a Cédrus-képek 
azok. am elyek ennek ellenére nagyon is jelen vannak. Reprodukciói 
m egtalálhatók gyárak, irodák, lakások falán...

-  Ezért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy a Csontváry-képek 
hatása az első lépésben direkt. elem entáris, és csak m ásodik, harmadik 
lépésben kezdheti el az em ber értelm ezni a hatást. És ekkor kezd ki
bontakozni a kép tagoltabb üzenete. Érdekes, hogy az a formalizmus, 
ami a Zarandoklás-képnél kim utatható (Nap-út-jegyek). nem bom lik ki 
a M agányos cédrusníú. És mégis, miért érezzük ezt Csontváry nagy 
m űvének.'

Meri ilyen a mi korunk. Túlságosan sok dolgot indítunk el ahhoz, 
hogy b;lrmciyikből is ki tudjon valami fejlődni. Ezek egym ás ellenében 
igyekeznek önm agukat megvalósítani. Ettől van egy önm agába tőrt döfő. 
jellegzetes mozdulata a cédrus-képnek. Azért tudunk erre ráhan
golódni. mert épp ezt a heroikus önm egvalósítási küzdelm et éljük át 
mi spontánul.



Csontváry a cédrus-képekkel kapcsolatban fogalm azta meg írásaiban, 
hogy ..A cédrus a nem zetnek szóló példázat, mégpedig a kitartásra". 
M ert hiába próbáljuk a cédrust arra noszogatni, hogy ham arabb hozzon 
gyüm ölcsöt, neki ehhez ezer évekre van szüksége, hogy aztán valóban 
a legfenségesebb gyüm ölcsöt tudja teremni. Tehát például nem szabad 
siettetni a magyarság kibontakozását, am íg el nem jön az ideje.

-  Ha ennyire szó szerint veszem Csontváry üzenetét napjainkra vo
natkozóan. akkor nekem  például a keletném eteknek nyújtott segítség 
ju t erről az eszembe. Vagy ez már túl konkrét?

-  Egyáltalán nem. Ez ennyire konkrét is lehel. Ott volt például ;i 
rom ánkérdés '90  karácsonyán. G ondoljunk arra a halált m egvető b á
torságra, arra az önzetlen segítségnyújtásra, am it akkor a m agyar nép 
produkált. Ezt nem lehet im itáln i... de „visszafizeuii" .sem.

-  ö n  mint m űvészettörténész próbálja megérteni öt. Hosszú évek, 
évtizedek teltek el úgy. hogy mi, em berek elm entünk a képei mellen. 
Ez azt jelenti, hogy ő várat magára?

-  Igen. Nem egyedi példa. Hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok óta 
hallgatnak m űvek, jó llehe t kisebb-nagyobb em bercsoportok ismerik 
őket. Nem jö tt el az üzenetük ideje.

A Taszini-fennsíkon -  A lgéria legdélibb-délkeletibb csiicskcbcn j;ir 
tam . A z őskor m űvészetének paradicsom ában annyi sziklakcp van, 
am ennyi sehol másutt a világon. M egkérdeztük bennszülött tuareg v e
zetőinket, hogyan fedezték föl éppen m ostanában a francia kutatók eze
ket a re jte tt képeket? És hogyhogy nem  találták  m eg eddig? A /i 
v á la sz o lt^ , hogy nem Henry Lhote fedezte fel, a helyi lakosok muiaiuik 
meg neki. Elképedve tudakoltuk, miért nem szóltak eddig senkinek ;i 
képekről? Teljesen v isszafogott, m ellékes, hangsúlytalan m ondattal 
feleltek: ..Azért, mert most jö tt el az ideje.” Tehát vann;ik dolgok, am e
lyeknek most jött el az ideje.

-  Csontvárynak is?
-  Igen. ezt-biztosan tudom. Bizonyíték erre az is, hogy a rcpr(xluk- 

ciók vásárlását tekintve Csontváry toronym agasan vezet.
-  De ha megkérdezi az em bereket, miért veszik, azt mondanák: te t

szik. És no comment.
-  Ez az első lépés...





IGNATYENKO -  
a pszichoenergia-szuggesztológus

-  ö n  azi állítja magáról, hogy egy meghatározott m issziót tölt be 
itt a Földön. Szám os olyan képességgel rendelkezik, am elyeket a modem 
tudomány az úgynevezett parapszichológia körébe sorol.

-  Igen. Pszichoenergia-szuggesztológus vagyok. Úgy tudok másokra 
hatni, hogy közben nem beszélek hozzájuk. Az inform ációt a páciens 
bioenergetikájába viszem be, és 6  engedelm eskedik annak, am it én gon
dolatban közöltem vele. Ezenkívül tudok nagy távolságból is halni vn- 
Uikire. ha ism erem  az illető  biológiai m ezejének frekvenciáját. E/.t 
azonban egy fényképről is meg tudom állapítani. így messziről is képes 
vagyok őt gyógyítani vagy a személyiségét korrigálni.

-  Hogyan teremt kapcsolatot azziil, ;ikirc hatni ;ikar?
-  Először is m egsokszorozom  a biocncrgetikámat, hiszen ilyenkor 

rengeteg energiára van szükségem. A /ián  energiát vála.sztok ki a has 
hátsó falánál található idegrendszeri gócból, a plexus solarisból. Ezt a 
pluszenergiát bármelyik testrészem segít.ségével (például a szememmel 
vagy a kezem m el) továbbítani tudom, így kapc.solatot teremtek a ráhatis 
lárgyával. am elynek frekvenciáját előzőleg már lemértem.

-  Úgy tudom, m indössze tizenkét éves volt, am ikor felfedezte, hogy 
ilyen nem mindennapi képességekkel rendelkezik.

-  Csodálkozva tapasztíütam: az em berek valahogy engedelm esked
nek a gondolataim nak. Az engem dorgáló laníiónő száját betapasztottam . 
Persze, nem a kezem m el. Ó elkezdett sírni. az. igazgató pedig megfe- 
nyegeieii. hogy ha ilyeneket csinálok, nem fogj;ik java.solni a tovább
tanulásom at. Ezután kem ény önfejlesztés következett. TerTnészele.sen 
iskolán kívül.

-  Hogyan fejlesztette önmagát?



-  M egértettem, ha m ásokra hatni tudok, akkor m agamra is kell halni 
tudnom. Hallucinációkat váhottam  ki .saját m agamnál. Tetszés s,rcritii 
elállítottam  a szívverésem et, csökkentetlem  vagy növeltem a vcrnyo 
m ásom at, a testhőm érsékletem et. Szabályoztam  m agamban a fájdalom - 
érzést, például egy foghúzásnál. Egyszóval megtanultam  altalá.s nélkül 
hatni magamra. A m ikor pedig színpadon kezdtem  fellépni, mások eWtt. 
olyanokkal kerültem kapcsolatba, akik már régóta foglalkoztak ilyes
mivel. Nem hivatalosan persze; akkoriban a Szovjetunióban erról be
széln i sem  lehete tt. A Pedagógiai Intézel Pszichológiai Tanszékén 
hoztunk létre egy laboratórium ot, ahol paraszpszichológiai jelenségekéi 
tanulm ányoztunk.

-  Hogyan folytak ezek a tanulmányok?
-  N agyon kevés m űszerrel. O lyan felszerelésünk pedi^ egyáltalán 

nem  volt, am ely mérni tudta volna, am it én kisugárzók. Így aztán az 
em bereken tanultam  m eg a telepátiát és a  jövőbe látást.

-  Egy sajtótájékoztatón bem utatta, hogyan olvas mások gondola
taiban. Csak azt kéri a partnerétől, hogy erősen koncentráljon arra, amit 
ön ki akar találni. Mi zajlik ilyenkor önben, és mi zajlik abban az em 
berben, akinek a gondolataiba lát?

-  A páciensem  gyakorlatilag nem érez semmit. Én ugyanis a ludat 
alattijába küldök egy sugarat, így inform ációs csatorna alakul ki kö
zöltünk. Ezen a csatornán szépen elkezdem  kihívni, kideríteni azt. amire 
gondol.

-  Eközben ugyanúgy lát és hall, mint má.skor?
-  A gondolatokat úgy hallom, m int a suttogásokat, vagy úgy laKim, 

m int a betűsorokat. Ha az alanyom külföldi, látomásként érzékclL-in, 
am ire gondol.

-  Sohasem érezte, hogy az em berek félnek öntől? Senki sem szereti, 
ha valaki más a leikébe lát, és ránézésre a gondolalatiban o lvas...

-  Csak akkor kapcsolom  be energiavételre alkalm as csatornáimat, 
am ikor dolgozotn. Ha m indig m űködésben tartanám , nem tudnék nor
málisan élni. M ennék az utcán és bekapcsolódnék mások gondolataiba. 
Ezenkívül itt egy kozm ikus törvény is érvényesül. M indazt, amire képes 
vagyok, nem tudom, és nem akarom az em berek ellen felhasználni. Ha 
nem így tennék, akkor egyszer csak nem kapnék több energiát az. űrből, 
és olyan em berré válnék, mini a többiek. Nem tudnék többé rajtuk se
gíteni. Sosem tapasztaltam egyébként, hogy félnének tőlem. Irányítani



tudom a biocncrgiám at. Am ikor azt érzem, fogytán van. azonnal fel
töltöm a kozm ikus energiából. Profi módon ha.sználom fel a /t. amivel 
minden em ber rendelkezik: a bioenergiám at. Amikor nézők előtt dol
gozom . ezerszeresen is megnövelem. De nem fáradok el.

-  Ezek szerint az ön szervezetére egyáltalán nem káros az, amit 
csinál?

-  Nem. Különben is. ilyen energiaellátás mellett az em ber nem be
tegszik meg. A hosszú élet titka is ez; meg kell tanulni bánni a bio
energiával.

Tudósokat, orvosokat, geológusokat fogok tanítani telepátiára, para- 
szuggesztióra és m indarra, am it tudok. Régebben rengeteg betegem volt. 
Könnyen m eggyógyítom  a dadogást, a vizelési és vém yom lszavarokat, 
a szkizofréniát, az epilepsziái, de sikeresen kezeltem már bénaságot, 
rosszindulatú daganatokat is. Egy speciális m űszert is készítettem a gyó
gyításhoz. egy úgynevezett bioenergetikai inform ációs generátort, amely 
tizenöt m ásodperc alatl száz-kétszázszorosára növeli a beteg bioener
giáját, így a beteg szervezet önm aga válik képessé a betegség leküz
désére. A páciens nyitja ki a generátort, bal kezét a mínusz jelre, a 
jobbot a pluszra teszi. Egyes betegségek m ár egyszeri kezelés hatására 
elm úlnak. Higgye el. a hagyom ányos orvo.studomány által rem ényte
lennek ítélt eseteket, a legbonyolultabb betegségeket is meg lehet gyó
gyítani így.

-  Említette, hogy orvo.sokat akar tanítani. Ezzel azt is elárulta, hogy 
:i pszichocnergia-szuggesztió m egtanulható. Mit tudnak majd azok az 
orvosok, akik az ön tanfolyam át elvégzik?

Távolról tudn;ik majd felállítani diagnózi.st. Végighúzzák például 
;i kc/ukct epy beteg fényképen, és m egm ondják, hol a baj, mi a be
teg ség .

H a szükM'^vt fr:i,  most hall}>assa mea llo n ii M ar^ó V ÉD Ö M A NTRA
nii-dllíli tóját



POLGAREK 
ÉS A PARAPSZICHOLÓGIA

(Polgár László nyilatkozata)

-  A sakk és a parapszichológia körül bizonyos legendák lerjcngcnck. 
A m ikor Lasker. a világbajnok sorra nyerte világverscnyeil, azzal vá
dolták. többek között a magyar Réti nagym ester is, hogy hipnózist a l
kalm az az ellenfeleivel szemben, és a rosszabb állisokat is ezért nyeri 
meg. De nem csak L asken vádolták ezzel, vádolták Aljehint is. Vagy 
m esélhetne az em ber arról, am ikor néhány évvel ezelőtt a K arpov- 
K orcsnoj páros m érkőzésen a nézők között ott ült a szovjet Zukhar pro
fesszor. a híres-neves parapszichológus (Karpov oldalán). Korcsnoj 
oldalán pedig egy Fülöp-szigeteki parapszichológus. Meg kell említeni, 
hogy Csiburdanidze is igen aktívan érdeklődik a parapszichológia iránt, 
és Jugoszláviában azt mondták, hogy a szovjet csapattal is volt para
pszichológus az olim pián. Különben nem fontos, hogy a parapszicho
lógus ott legyen a helyszínen, akár M oszkvából is lehel irányítani a 
dolgokat. Nem tudom , olvasta-e azt az újságcikket, amelyet a Népsza- 
í)arf.Tííí,'ban láttam körülbelül fél évvel ezelőtl. de rcszietescbb formában 
a Kom szom olszkaja Pravdában  jeleni meg. miszcrini: a hetvenes evek 
elején  egy szovjet parapszichológia i kom m andó befolyásolt volna 
M oszkvából lengyelországi sztrájkszerve/.őkct. hogy lepjenek viss/a ;i 
sztrájktól. Érdekes dolog a lélekvándorlás is. Biztosan halion rnla, Ikujs 
Miiróczy nagym estrünk lelke páros meccsel vívott K ortsnoj na^’vinos 
lerrel.

És ki győzött, a lest vagy a lelek.’
Korcsnoj győzött!

- Igaz-e. hogy a lányai szovjetek elleni liaskoja i>- p.iraps/n tmln 
gusoknak köszönhető?

Teljesen kizárni nem lehel, de én mkább úiiy ma>:yará/nani 
kiinondotiaii [xxhes mérkőzés voli.



-  Nem a m érkőzésre vagyok kíváncsi, inkább arra. h o g y  lá io tt-c  
olyan em berekei -  ott, a m érkőzés helyszínén - ,  akikről azl fc lic ic lc /.tc . 
hogy esetleg parapszichológusok?

-  Sajnos, én nem tudom megállapítani valakiről, rendelkezik-c pa
rapszichológia! képességekkel vagy nem , de mint már mondtam, akár 
M oszkvából is lehet befolyásolni egy ilyen mérkőzést.

-  De a lányai valóban másképpen viselkedtek, mint máskor? Voltak 
olyan külső jelek, am elyek zavarodottságra utaltak?

-  Én nem akarok ilyen magyarázatokat adni a vereségünkre. M in
denesetre az tény, hogy Jutka majdnem m indenki ellen nyer világossal
-  erősebb játékosok ellen is, mint G aprindasvili és ott, az olimpián 
egy teljesen egyszerű változatba bukott bele. Valaki befolyásolla-c vagy 
sem ... nem tudom. M indenesetre azt hiszem , hogy Jutka nem volt elég 
körü ltekintő ... De ki tudja? Vagy olt van Zsófi esete. Zsófi is tarthatta 
volna az örökös sakkot a harm inckilencedik lépésben, bástya D 1-D 2- 
vel, úgy, ahogy ezt már óvodás korában tudta. Ám ez ott, az olimpián, 
parti közben elkerülte a figyelmét. Hogy ez parapszichológusoknak kö- 
szönhetően-e vagy a sakkvakságnak... Igen, azt hiszem, inkább a sakk
vakságnak.

-  M egkereste önt parapszichológus azzal a szándékká!, hogy seg ílsc  
a lányait?

-  Nem csinálok belőle különö.scbb titkol: én is fö lv e ttem  a k ap cso ljK ii 
egy parapszichológus.sal és egy temiészetgyógyásszal. De cs;ik (xláig m en- 
lem el, hogy a gyerekeket bioenergiával lölLse fel. Ez m eg is lörtcni.

-  Rendszeresen végzi ezt a parapszichológus, vagy csak alkalom 
szerűen?

-  Mi egy tizenkét napos intenzív kurzust vettünk nála.
-  Végül is úgy látta, valóban feltöltődlek?
-  Ahhoz, hogy az em ber azt mondja; százszázalékosan liis/ boiiiK'. 

előbb kísérleteket kellene végezni.
-  De bizonyára hi.sz benne, mert attól nem (élt. ho g y  c sc tic e  ánli;ii 

a lányainak.
-  Attól nem féltem. Miért féltem voltia? Ha valakit IcltolioiKk hm 

energiával, az csak a javára válhat. Itt van például a lóldsiieár/.is cv 
a védekezés mechanizmusai.

-  A lányai egyébként úgy fekszenek, a /  ágyaik úgy vannak cIIk I \ i /\> 
ahogy az optimális? Tcmiés/ctcscn a roldsug;'ir/asho/ \ is/on\ iiva



-  M egmondom őszintén, nem. Amikor hazajöttünk az olim piáról, az 
a  parapszichológus. akivel kapcsolatban voltunk, egy kicsit meg is kor
holt m inket, m ert 6  állítólag innen. Pestről látta azt, hogy Jutka, aki 
ugyan nem szerepelt rosszul és egy egyéni aranyérm et is nyert, de a 
másik kettőnél aránylag gyengébben és a saját formájához képest is 
gyengébben szerepelt, nos. hogy Jutkánál ennek egyértelm űen az volt 
az oka. hogy az ő ágya olyan helyen volt, ahol nagyon nagy volt a 
földsugárzás.

-  Ön szerint hány nagym ester foglalkoztat parapszichológust?
-  Én körülbelül ü'zről tudok.
-  Kik azok?
-  Hát gondoljon bele, parapchichológus volt K aipow al. Ka-szparov- 

val, Korcsnojjal és sorolhatnám , de nem akarok neveket mondani, meri 
erre nem hatalm aztak fel.

-  Hát ez még nem rágalom ... Vagy igen?
-  T íz szovjet sakkozóról biztosan tudom ...
-  Ha a parapszichológusoknak valóban ilyen komoly hatásuk van a 

sakkpartikra, akkor egy idő után parapszichológusok fognak majd já t
szani egym ls.sal. Nem?

-  E zén kell vizsgálatokat végezni, mert ennek a veszélye, sajnos, 
meglehet.

-  Milyen vizsgálatokra gondolsz?
-  Például: gondolatolvasás (konkrét lépések, az ellenfél terve), gondolal- 

árvitel (koncentráció- és memóriazavar ok()zá,s;0, bioenergia-elvonás. Függő
lépés k io lv asása  a borítékbó l. K elthctő-e fárad tságérzés a m ásikban? 
Használható-e feketemágia? Megállapítható-e valakiről, milyen távoLságbc')! 
alkalmazza a parapszJchológiát? Mindenkire képes-e hatni? Milyen távoisíig- 
ból? Fáradtság- és fokozottan koncentrált állapotban? Mennyire fejleszthető 
ezen az úton az aicuraierő. bátorság, optimizmus, pesszimizmu.s? Léüicho/.ha- 
ló-e kóros állapot? Villámjátszmában, időz.avarban elmozdíthat(')-e az óraniu- 
tató piu-apszichologikus úton? Lchci-c kcnyszcriieni rossz Icpcs megtctclcrc 
valakit? Védekezési mcch;mizmusok.’ Ki tanulhatja meg és mennyi idő alall?

I la  s:ukséi;él trzi. most hallí;(iss(i nici; llo n ii A l.í)A S
M E D IT Á C IÓ JÁ T '



AMI PEKINGBEN TERMESZETES

Pckingbcn nincsenek házszámok. Vannak olyan kerületek, ahol uicanevek 
sem. Mellesleg az európainak szinte mindegy lenne, olvasni úgysem tudná az 
idegen írást, kiejteni még kevésbé. így aztán ott-tartózkodásom tíz napja alatt 
nem jöttem rá. hogy tájékozódnak a pekingiek. Azt perríze é.szrevettem, hogy 
nehezen. Nem könnyen találtuk meg ugyanis -  egy kínai kísérő és egy Pekin- 
get ismerő gépkocsivezető segítségével sem -  a híres Hagyományos Kínai 
Gyógymódok Intézetét, ahol számos elismert profes.szor dolgozik. Csaknem 
egyórls keresés, kérdezősködés után azonban mégis célba értünk, és bejutot
tunk erre a nagy. kerítés.sel körülvett, több épületből álló telepre.

A vcndegliá/.ban a nagy hírű profcsszoniő és a/, inté/.et párttitk;ira 
fogadott. Hogy sok idegen látogatja őket. az többek között abból is ki
derült: a/.onnaJ mcgnezciiek velünk egy videofilmét, mely a hagyom á
nyos gyógym ódokkal ismerteti meg a tájékozatlan idegent. Gondolom, 
ez a hivatalos fogadások el.ső napirendi [X)ntja.

M agam, azt his/.em. nem voltam már teljesen tájékozatlan a kínai 
gyógym ódokat illetően. Meglehetősen sokat olvasuim róluk, és évekkel 
ezelőtt egy spon.sérülésből eredő derekbántalmat -  pontosabban, a kí- 
serőfájdalm at -  ily módon szerettem volna megszüntetni. Kezelt is egy 
m agyar professzor -  m agánrendelőjében -  nem kevés pénzért, ám az 
eredm ény a nullával volt egyenlő. Ellenben ezt a kudarcot követően 
JÓ .sorsom egy olyan em berhez vitt el. aki tizenöt évet élt Tibetben 
íam úgy szintén magyar), és ott .sajátította el a tűszúrá.sok tudományát. 
Az ő kezelése tökéletes eredményt hozott.

A vetített film egyébként érdekes volt. kellően részletes is, de végig 
bennem volt a félsz: hátha csak ennyi a tájékoztatás, hátha nem teszik 
lehetővé, hogy a betegekhez is eljutha.s.sunk. Tévedtem. A profe.sszomő. 
akm ek mi'ir világhírű édesapja is a hagyományos kínai orvoslást gya



korolta, sőt három nyelven terjesztene is a világban, nos, a prolcss/ditH ' 
kedvesen közölte: másfél órát ér rá. ezalatt otla m együnk, ahova aka
runk. Az akupunktúrás járóbcteg-rendelest választottuk.

A telep egyik háromemeletes épületében európai mértékkel m cr\e fanuis/- 
tikus. kínaival közepes zsúfoltság fogadott. Abban a szobában, ahová ciős/xír 
mentünk be. három orvos és több asszisztens dolgozott. Reumatikus beteg
ségben szenvedő betegeket gyógyítottak. Magnetofonom sem rtkel. sem a pa- 
ravánokknl elválasztott vizsgálóasztalokon fekvő betegeket nem lepte meg. 
Először egy idősebb hölgyhöz leptünk oda. az orvos.sal egyült.

-  Mi baja van a betegnek és hogyan kezelik?
-  A dereka fáj. A hölgy m ár idős és elhasználódott a s/.cnc/.cic. 

G yenge a gerincoszlopa. Ilyenkor aztán a m egfázástól is könnyen előjön 
a fájdalom. De fájhat a derek attól is, ha gyenge a vese. Ez is gyakori 
idős korban. Ám a kínai hagyom ányos orvoslás alkalm azói nem his/.nck 
feltétlenül a betegnek. Ezen azt értse: beteg talán azzal jön ide. m eg
fázott és ezért fáj a dereka, ám nekünk kötelező mcgtapinlanunk a / 
ütőerét, m egnézni a nyelvét, az arcát, a szem e fehérjét, a vcrnyottias;ii 
és így tovább, mert lehet például, hogy ezzel a vese „üzen

-  Szám oljuk c.sak meg, kettő, négy ... tíz tű lóg ki a hölgy tieivkalxil. 
De mondja cs.ik, miért van rajta ez a hím zőrám as/crú . nagy, ilrdibn! 
készült keret, am ely leginkiíbb egy h'nnpaernyő vázához hasonlíV’

-  Csupán azért, meg ne lázzon. így le lehet takarni, cs a ioiulk(i/(> 
nem érinti a tűket,

-  M eddig kell ill feküdnie ezekkel a lükkel a ilorck;ili;i:i
-  Általában fel órái.

-  A sszonyom , ne haragudjon, hogy /.avaiunk. Iiainadik 
vesz részt?

-  A hatodikon, de nagyon hízom Cse doklorhati. nicrl neki nn;i'.i 
a tapasztalata. _M;ír régebben ismerem ól, E lős/(ir .i/cn  jiiiiein el ho //:; 
mert a s/em um  mindiü uünill T i/ ke/elcs uian me'ín\i>os uli.nn

-  Doktor úr, elég les/, vajon líz alkalom.'
-  Nehéz ezt most m egm ondani, f iz  a mmiinuni. A Knjbhi.ik 

függenek, hogyan érzi magái a beteg.



-  Mondja, érez m ár valam i javulási?
-  Nagyon jó l érzem  magam. Szerintem a tűszúrás hatása gyorsabb, 

m int más módszereké.

-  Professzor úr. azt ön döntötte el. hogy itt most akupunktúrát, aku- 
presszúrát vagy esetleg köpölyözést alkalmaz?

-  Ha a m egfázástól fáj a dereka, akkor a moxa-lerápiát. tehát a me- 
legítéses m ódszert, vagy az akupunktúrát használjuk. De ez az idős 
hölgy nem elsősorban azért kapott derékfájást, meri megfázott, hanem 
azért, mert már gyenge a teste. Ilyenkor én csak az akupunktúrát a l
kalmazom.

Egy másik helyiségben két orvos gyógyít. Egy fiatal hölgy és egy 
idősebb úr. aki am olyan igazi, jóságos doktor bácsinak tűnik. Valójában 
professzori rangban van. Az 6 betegéhez lépünk. A kép, ami fogad ben
nünket. elég bizarr.

-  Megmondaná nekem, hogy a kisgyerek fejéből miért áll ki ennyi tű?
-  Sorvad a látóidege és folyamatosan csökken a látása. Elesett az 

utcán és ettől kapta a bajt.
-  A jiycrck egyáltalán nem sir. O lyan hat év körüli kisfiúcska lehet, 

s a fejéből -  a koponyától kiindulva -  tizenkét tű áll ki a szeme alatti 
/(MKÜtz. De látok néhány tűt a csuklóján is. Van ni remény, hogy tö- 
kclctcscn meggyógyul?

Ha kc/clés kö/,bcn nem kap semmilyen hciegsegct. .se hasmenést, 
se nálh;it. akkor van. A lűs/.iirás mindig luv//ájáml a gyógyuláshoz, de 
nem miiulenkinél érhető el teljes siker vele. Ez attól függ. milyen az 
egészségi állapota.

- Professzor úr. mi annak a magyiu'ázata. hogy az eddig látott he- 
leuekből hoss/ú  percekig lógnak ki a tűk? Én ugyanis láttam már olyan 
kc/clést. am ikor éppen csak egy-két másodpercig tartották benn őket.

Különböző betegeknél különbtiző mód.szerekhez folyamodunk. A gye
rekeknél nem szoktuk a gyorsibb eljárást alkalmazni, mivel akkora tűket us 
'jvopvibbim kell bcvezcini, és a gyerekek felnek az ilyen fájdalmaktól.

- Hány percig kell itt üldögélni a kisfiúnak?



-  A gyógykezelés elején hosszabb ideig marad benn a tű. kcs(5lih 
csökkentjük az időtartaniot. Először negyven perc volt. azián harmiiK. 
most húsz percnél tartunk.

-  Em lékszik rá. szám olta egyáltalán, hány betege volt már ciciében ’
-  Naponta legkevesebb húsz, de sohasem szám oltam . Néha haivan- 

hetven em berrel is foglalkoztam , és m indig volt munkám. Ha tippelnem 
kell, azt mondom , évente úgy hatezer em bert kezeltem.

-  Akkor, ha nem haragszik, mondja meg. hány éves.’
-  Hatvannyolc.
-  Nem látszik. Hogyan tudott ilyen sima maradni az ;irca.’
-  Jó és vidám a kedélyem.
-  Mitől vidám?
-  A munka után m indig pihenek. Jól kell megvála.szuini a munka 

és a pihenés arányát, és ez nekem -  úgy érzem -  sikerült. Azián 
a jó  ételekből nem szabad sokat enni, s m indig poniosan kell ctke/m .

-  Hogyan szokott pihenni, kikapcsolódni?
-  Például zenét hallgatok. N agyon szeretem  a történelm i lém;ijú 

operákat.

Közben az asszi.sztens szedegetni kezdte a gyerekből a túkci. A kisl iú s/o  
nélkül tűrte, annál Ls inkább, mert már nagyon türelmetlen volt. Főkéi>p ;i/.eii. 
mert nem nevethetett, amikor az orvos és segítői viccelődtek vele. A niosoK - 
giistól ugyanis elmozdult volna a tű. A kisgyerek úgy távozott, hogy a liilclvii 
több helyen is apró ragtapaszkák m:iradlak. Mint megtudtam, ezek k()/e|vii 
növényi mag(x:.ska van, és a megfelelő helyre ragasztva nyomást eyakordi ;i 
beteg testrésznek megfelelő fülfelületre; methogy a tenyérben, a i;ü[ihan cs :i 
fülben is benne van az egész szervezet.

-  Professzor úr. valami fülben hordható szerszámot, egy kis kankiii. 
ami nyom ja a fül egy pontját. M agyarországon is sokan h;\s/.iialii;ik 
most, akik fogyni akarnak. Mi erről a vélem énye.’

-  Hatásos, ha megfelelő helyre rakják.

És akkor Ónody György kollégám mal egym ás után heiiliiink a ki' 
/.előszékbe. A világ, a term észet, a test újabb o.sszelüggesei es tiikji 
tárultak fel előttünk, Ak;ir hiszik, ;ikár nem a/, orvos ráne/.ell a liiU-mrc



cs az első m ondata az volt: hölgyem , ön rosszul alszik. Ez igaz voli. 
N agyon érzékeny az idegrendszere. Ez is igaz. Aztán sorolta hajdanvolt 
beteg.ségeimet. köztük sportsérüléseket is, mert az emberi fül minden 
betegséget m egm utat, ami a szervezetben lezajlódott. Az alvászavart pél
dául onnan látták, hogy egypár négyzetmilliméteres terület kidom bo
rodott a fülem en. Az orvos ezután növényi magos kicsi tapaszokat 
raga.sztott a fülem re, és mitől, mitől nem, huszonnégy óra múltán m eg
szűnt az alvászavarom . Nyom kodtam  a fülemet legalább két hétig szor
galm asan. rászorítva ujjamat a ragtapa.szkára. mivel ez hozzátartozik a 
terápiához. Azóta is jó l alszom. Aki nem hiszi, utánajárhat, mert már 
itthon is van, aki ilyen módszerekkel gyógyít.

Aztán Ónody György következett a székben. Hogy mit találtak nála, 
arról kérdeztem.

-  Mit mutatott a füle?
-  Egyrészt, hogy jól alszom , másrészt, hogy nagyon jó  az em ész

tésem.
-  Ugyanakkor tudom, most azért ült bele ebbe a székbe, mert va

lamikor leszokott a cigarettáról és utána felszedett néhány kilót.
-  N éhányat? Huszonötöt! No, de nyolcvan cigarettát szívtam na

ponta.
-  Ezért ragasziottíik tele a fülét?
- Igen. Azt m ondták, ez egy lassú módszer. Ha akupunktúrával ke

zeltek volna, szinte m;ir a gyógykezelés pillanatában érezhető lett volna 
a javulás. Az ilyen fülragaszték hatása három-öt napig t;irt. Utána mcs; 
kell ménicm , fogylam -c. majd ki kell cserélni a tapaszk;ikat. Egyébként 
naponta h;'u-omszor kell öl-öl percig nyomást gyakorolni ezekre a gyóg\ - 
növénymagcK'skákkal ellátott tapaszokra. A professzor úr azt is mondta: 
háromszori csere után érezném az igazi hatá.sl. Úgy lálszik, itt kellene 
m;iradnom Kínáb.in.

Az or%'osok rövid válaszaiban rejlik -  ügy gondolom -  ennek a tí'hb 
mint kcic/cr eves ludoniánynak a lényege. A megfelelő hely kiválasziásj 
ugyanis tudást cs mcrhetcilen lapasztalalol igényel. .S tudáson egyebek 
közt a lilozófia ismeretét is kell érteni. Ha ugyanis a hagyományos kínai 
orvoslást megfosztjuk filozófiai hátterétől, soh;isem lesz hatásos kezelési 
eljárás. Csakis a kínai filozófia elméletével összefüggésben válik egye
temes orvosi rendszerré.



A kínai világnézet az em beriséget ég és föld között élőnek tekinti. 
A z ég és föld hatásai és energiái összekeverednek az em beri lestben. 
A test ennek az átalakulásnak a középpontjában áll. Csakhogy a kí
naiaknál az ég és a föld többet jelent, mint hogy egyszerűen ételi és 
levegőt biztosít. Az ég és a föld egyben két pólust is képvisel -  va
lam inek a m egalkotását és annak befogadását; egy ingen és annak mcü- 
nyilvánulását.

Az em beren belül az ég és föld találkozását h;irmóniáhan. egyen
súlyban kell tartani. Ebben a folyam atban minden egyes belső s/.crvnck 
különleges funkciója van. és finoman összehangoltan kell m űködnie más 
szervekkel. Bárm ely részük m eghibásodik, az hatást gyakorol az cpcs/- 
re. Ebből talán érthető, hogy a tűszúrásos m ódszer m ién nem csak ,i 
fájdalom helyén kezel, és m ién az összefüggő ponlokai. az úgyncvezcii 
m eridián mentén szurkálja.

Arrafelé úgy tanják, a lass;ui is gyógyítható beiegsegcket lehel igazan 
hatá.so.san kezelni akupunktúrával. Kivált akkor, ha kiegészíiesül diétái, 
gyógynövénykúrát és sok egyéb hagyom ányos gyógym ódot alkalm az
nak. Nem igaz tehát, hogy az operációt az cselek többségénél el lehel 
kerülni akupunktúrás kezeléssel.



DR. JO G A

A Rákóczi úton egy kapualjban kis tábla: Dr. W ciningcr Anial f(V 
orvos, rendel: ...

A cím ei egy orvos ismerősöm adta meg. Egy éve j;irl itt elrtször 
mint beteg, s neh;'uiy hónappal később panaszmente.sen távozott. A „va
rázsszó” : jóga -  válaszolta nyilvánvaló kcrdé.semre.

A doktor úr hófehér hajú, markáns arcú, meglcp<3en idős ember. Mini 
kiderül, 1902-ben született. Ahogy elkezdünk beszelgeini, hamar rájö
vök. ez semmit nem jelent. Szellem i frissessége meglepő.

-  Hozz.ám rendszerint olyan betegek jönnek -  fül- és szem panaszok
tól kezdve mindenféle belső, ve.se-, szív-, máj- stb. panaszokig - .  akik 
már minden kórházai, klinikái végigjártak, de sehol sem tudtak .segíteni 
nekik. így jutnak el hozzám, s bizony gyakran előfordul, hogy én se 
gítek. Pedig nem teszek c.sodát. Először -  mint orvos -  diagnosztizálom 
a betegei, mert a m odem  orvostudom ány eredményeit mindig figye
lembe kell venni, aztán a jóga fiziológiai törvényei alapján kezelem 
(5ket. Előfordul, hogy letiltok bizonyos gyógyszereket, amelyeket addig 
a beteg szedett, viszont elkezdem tanítani az illetőt olyan jógagyakor
la to k ra , am elyek megszüntetik a panasziit. Ezek az íí.v;f//iíík (testtJU 'tások) 
és pránajám dk  (Icgzőgyakorlatok). Ha a beteg szorgalma.san (és kitar
tóan!) csinálja ezeket a gyakorlatokat, néhány hét vagy hónap múlva 
öröm m el konstatálhatja, hogy meggyógyult. Ki.serlctileg igazolt tény: 
a jógagyakorlatok helyes végzésével elkerülhető a betegség kialakulása, 
i lle tv e  m egakadályozható a kifejlődése.

-  Minden betegség kezelhető, illetve gyógyítható jógával.’
-  Meg lehet próbálni. Nagyon .sok függ a betegtől: kitartó-e, bele 

tudja-c élni magát a jóga képzeteibe. Mert a rendszerességen kívül a



jógához tartozik a vizualizáció, a koncenlráció. majd kcsőlih a m edi
táció. Aki csak testi jógát gyakorol, óriási tévedésben van; a/, ás/.aii:ik 
és a pránajám ák csak azokra hatnak, akik egyúttal bensrtlcg is jóga/nak. 
Ezek együttese indítja be az összes gyógyító eróket. Sokan a/.i his/ik: 
a jóga akrobatikus gimnasztikái gyakorlatok sorozatta, síít vannak. ;ikik 
összekeverik azzal, amit a fakírok m űvelnek. Hangsúlyozni s/creincm : 
minden jógagyakorlat m ozdulatlansággal jár, jelezvén, hogy iinlalosaTi, 
szándékosan eltér a hétköznapi, m egszokott csclekvésKli. A lild/.óriaja.' 
M eg fog lepődni, milyen egyszerű. Tette m ár fel magán;ik a /l a kcrtk'si. 
hogy ,Jci vagyok én?", úgy. hogy őrlődött a válaszok közöli, és ncni 
volt elégedett? No, látja! -  folytatja, miután bólintok. -  Akkor m:ir on 
is ..jógázolt” . Csak nem tud róla. M ert a jóga célja ig;ui valónk k i
szabadítása, a tudat alatti réteg m egnyitása, hogy visszataláljunk az iga/i 
önm agunkhoz. M egtanít úszni a mély vízben! Mert minden bajok forr;isa 
az. hogy nem egész valónkból, valónkkal élünk, hanem icrm észctünknck 
csak egy kis hányadával, felületes, hétköznapi szem élyünkkel, pus/ián  
érzékeinkre támaszkodva. A jóga az „egész’‘-ségre törekszik, ami les- 
ti-lelki egységünket jelenti -  sokkal többet, mint szerveink jó mnk(xleséi 
Felöleli az egész embert.

-  E g y e  több term észetgyógyász állítja: képes hi/.onyos he le g se gok 
gyógyítására, egyre több könyv jelenik meg ;utóI, hogyan ő r i//u k  m ei’, 
szerezzük vissza egészségünket. Melyiknek higgyen a / enilv i ’ Mieii 
higgyek én például önnek?

-  Kértem magától, hogy higgyen? Én tudom, miért esiiKÍiom i;'>, 
és ha nem csinálnám , sok em beren nem ludtam volna scgíleiii. Tus/ian 
azzal, amit az egyetemen tanultam, biztosan nem. A helegeini kivoii 
vannak orvosok is. Nem olyan rég jött hozzám egy íóorvos, aki síiKo'; 
a.sztmával küszködött. Már a haláUín volt. am ikor találko/iiink. „M in
dem  m egpróbálok!" -  mondta. Kezelni kezdiem . cs néliány honapdn 
belül gyógyulni kezdett. Egyrészt hinni kell a/. on.'oshan. (FI/ rokmi 
szenvet és teljes elfogadást jelent.) De sokkal fontosahl-' a beie;j 
önm agába vetett hite. Én ehhez csak hozzá.scgítcm. Gondoljon a / P-Á an- 
géliumra: Krisztus is azt mondta: ..Menj el békességgel, a le hiied m eg
gyógyított téged.” Van olyan beteg, aki inkább hisz a gyógys/.erckheii. 
és inkább beveszi a legveszedelm esebb meg a Icgkeliem ellenebli niel- 
lékhatá-sokkal járó  gyógyszereket. Az én véleményem megegyezik az/al 
amit W agner Jaonig, a híres osztrák pszichiáter is mondoit: „A legjohh



gyógyszer maga az orvos." Az orvosnak kitűnő pszichológusnak is kell 
lennie. Fel kell ism ernie a betegség igazi okozóját. Úgy mondanám: 
fel kell fedeznie az alaphibát. Azt például, hogy a betege túlságosan 
szorongó, túlságosan képzelődő, túl sokat vagy túl keveset hisz... Erre 
hívom fel a figyelm ét, i s  felvázolom előtte; egy bizonyos jógaga:kor- 
lattal hogyan változtathatja meg gondolkodását, akár másokról, akár ön
magáról van szó. M ert az em ber legjobb barátja saját maga. Ha nem 
így van. az baj. Az em bernek meg kell ism ernie magát. Ehhez van szük
ség az állandó önkontrollra. Nem véletlenül születnek olyan módszerek, 
mint például az „agykontroll". Csak tudni kell. hogy a jógáról másolták. 
A jóga már több ezer éve tanítja azt. am it az ..agykontroll" csak váz
latosan. O lyan, m int egy opera zongorakivonata. Hiányos a szem lélet
módja. Az „agykontroll" m echanikus, utasításszerű. Nem néz szembe 
a tényekkel, azzal, hogy igenis van szorongás és van félelem...

-  Ha nem tudnám, hogy jógát oktató orvos, azt hinném, pszicho
lógussal beszélgetek.

-  A jógát oktató m ester sem csinál mást Indiában, mint pszichológiái, 
C.sak nem nevezi ;innak. A lényeg -  mint már mondtam 
hogy az alaphibát kell felfedezni az illetőben! Persze azért van különb
ség. A lélektan dönt(5cn tipikus, hétköznapi pszichikus jelenségekre vo
natkozik. A jóga ennél maga.sabb szférák megismerését célozza meg. 
O lyan intullív tncgisnicrcsrc löreks/.ik, aniciy közel áll a mitikus szel
lemhez. A jógában öntudatunk fejlesztéséről, gazdagítá-sáról van szó. 
átélés útján. Koncentráció és meditáci('i.

A jógát a /ért nehéz népszerűsíteni, mert a jóga élmény. Ha nem így 
fogjuk fel. nem is érthetjük meg a jóga-szem lélet lényegét; azt, hogy 
a világegyetem bennünk van, ugyanakkor mi is egészen kitöltjük azt. 
Ugyanígy állunk az erővel, cnergiáv:ü. Az anyagot egyetlen, óriási ener- 
í!ia járja át. a csillagokb;in éppúgy, mint a testünkben. A pránának ne
vezett ős-cnergia. am elyet állandóan és mindannyian használunk, egy. 
oszthatatlan és osztatlan. Az szemlélésére, átélésére van szükség, 
cs akkor mindez rögtön érthetővé válik. Ne felejtsük el. hogy a beteg 
Kirekvése is ez: az f^í^5;-ség visszaszerzése, vagy az e^?^jz-ség meg- 
t;inása, ami nem más, mint a test és a lélek békéje. Ebben az ,£G É S Z "- 
bcn -  mondhatn;mi, a kozm oszban -  óriási erőforrás van. amelyet fel 
lehel használni gyógyításra, önm agunk fejlesztésére, tökéletesítésére, ha 
a kozm ikus szféra erejével ki tudjuk ahikítani saját gondolatvilágunkat.



-  Nyilvánvaló; az elm ondotlak az ön s /jm ára  nem piis/ian L'lvck. 
Mi kcsztctic arra, hogy megism erkedjen e/./cl a nem kiiium- 
dollan európai gondolalvihíggal, és beepílse orviisi yyakoilaK iha'

-  M ár m edikus koromban kezdtem kételkedni abban, anni a /  rIós 
belgyógyászok tanítottak -  látva a terápiái sikertelenségek löntcgci. Nem 
tudtam belenyugodni, hogy annyit kelljen tanulni, és utána csődöt m ond
jon a tudom ányunk. M iután befejeztem az egyetem et, és igyekc/tcm  
elsajátítani a nyugat-európai tudom ány eredm ényeit -  anélkül, hogy vá
laszt találtam volna a kételyeim re arra gondoltam: szétnézek Keleten. 
Akkortájt, a harm incas években jelentek meg Liek Ervin könyvei A se 
bész tévúijai és a K linikai fé listenek , aki lényegében azt fejtegette, hogy 
egy professzorra nem úgy kell nézni, m int egy túlvilági lén>TC. De erő
sen hatottak rám  különböző filozófiai m űvek is. Kezdtem megérteni, 
m ién  írja H ippokrátész, hogy igazi orvos nem lehet meg filozófia nélkül. 
Hatolt tűm Paracelsus, akinek a filozófiáról szól az egész élete. És so
rolhatnám a több it... Gyakorló orvosaink nagy része a mai napig sincs 
tisztában az orvosi filozófiával. Csak azt tudja, ami bizonyos gyakorlati 
célok eléréséhez szükséges. Képtelen az egyszerű diagnosztikai s;iblo- 
nokon túl az egész em bert látni testestül-lelkestül. Lehet valaki ügyes 
sebész, gyorsabban kiveheti a vakbelet, m int a másik, de az orvosi tu 
dom ánynak sokkal m élyebb hátteret kell adni. Ha ez a mélység megvan, 
akkor ebből lehet m eríteni, és itt a polihi.sztorságra. annak előnyeire 
gondolok, szemben a napjainkra jellem ző szakbarbársáugal. A l ild/ol ia 
hozzjísegít a kollektív tudathoz, ami a helyes döntés m egho/aiahiho/ 
elengedhetetlenül .szükséges. A jóga megismeré.se nemcsak c s/L'mlcli.-i 
elm élyítéséhez vezetett; felfedeztem a test olyan res/cil is. am clyckníl 
a hivatalos tudom ánynak fogalm a sem volt. Nem bcs/.civc arrdl a k'i 
mészeti, kozm ikus erőről, ami a napsugikban. a levegőben va.L'v a vi
lágosságban van.

Mondok egy példiít. hogy tisztábban lás.sa. mit értek e /cn . i i i k  i i  is 

fontos ez a szem lélet. Volt egy páciensem, akinél le llcdc/icin . 
a gyomrában rákos daganat van. Az illető remekül érezte mavial, jci kon 
dicióban volt. Azt mondtam m agamban: „Vétek lenne e /i a /  citilvri 
m egm űteni. a sorsán már nem lehet változtatni, de mivel panas/niL-Mics 
állapotban van. ez az állapot még hosszú ideig fennumhaió. Akár cvckii; 
is.” A beteget azonban egy .sebész ismerőse rábeszélte a műiéire, m ond
ván, Am erikában szám talan sikeres gyom orm útétet végrehaitoti mar. Ki



vette majdnem az egész gyomrát, s a beteg néhány hét miilva rettenetes 
kínok kci/.ött m eghalt. Hat;íro7.ott;ín és minden két.séget kizáróan tudom, 
nekem vi)lt iga/iim . Ez az em ber legalább két-három evet élhetett volna 
meg az én kezelésem m el -  és csak azzal. Ha szükséges lett volna, én 
m agam küldöm műtőbe. Ha kell. azonnal!

Helyes döntés nem hozható szellemi rövidlátással, átfogó szemlélet 
hiányában. A jóga szinoptikus látásmódot szorgalmaz, a valóság szé
lesebb körű m egism erésének érdekében. A nyugati ember számára a 
külvilág m egism erése és m eghódítása a valóságos cél. ezért tárgyila
gosan ítél. Ezzel szem ben a keleti „belső" ember, őszinte valónk iránt 
érdeklődik. Tehát nem csak gondolkodik, tanít, de éli is igéit. Úgy gon
dolom , én ezt teszem . Régen rájöttem, hogy a tudományágak között 
létezik egy rejtett, m ondhatnám  okkult összefüggés, amibe belenyúlni, 
keresni és egy helyes dönté.st felszínre hozni lehetetlen átfogó szemlélet 
nélkül. Ehhez a szem lélethez nem jutottam  volna el a jóga ismerete 
nélkü l...


