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Kedves olvasóink!  
 

A mostani szám kissé nagyobb az átlagosnál, amolyan ünnepi dupla kiadás. Jelen témánk 
a holografikus univerzum, amely a kvantumfizika világán át érthető csak meg. Emiatt nem 
húztunk terjedelmi határokat; megpróbáltuk több megfogalmazásban, mindenki számára 
érthetően körbejárni ezt a témát, mely sajnos a jelenlegi átlagműveltség afféle 
„mostohagyermeke”.  
 

De a hasonlatnál maradva, miután ő maga Hamupipőke, messze túl fogja szárnyalni a ma 
uralkodó tudományos trendeket.  
 

Ez a terület magába foglalja a legmodernebb technológiákat, az orvostudomány holisztikus 
területeit, a spiritualitást, a művészeteket. Gyönyörű, harmonikus képet rajzol ki. S hogy tovább 
fokozzuk az ünnepi hangulatot, pár, a témába vágó irodalmi idézettel is igyekeztünk még 
teljesebbé tenni a nagy kép általunk bemutatott picinyke részletét. 
 

Jó elmélyedést-elmélkedést, békés karácsonyt és beteljesítő új évet kívánunk mindenkinek! 
 

Szerkesztők 
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Könyvajánló  –  
 
 
 

„Ha egy hajszálat százfelé hasítasz 
s minden uj szálat megint százfelé 
s e századrészt is százfelé hasítod 

és eljutsz a végső határ elé 
s tovább hasítani már képtelen vagy, 
ami maradt, még az is végtelen nagy. 

 
Hogyha egy lelket százfelé hasítasz, 
mint egy hajszálat, s megint százfelé 

s e századrészt is százfelé hasítod 
és eljutsz a végső határ elé 

s tovább hasítani már képtelen vagy, 
ami maradt, még az is végtelen nagy.” 

(Szabó Lőrinc) 
 

 
 

Michael Talbot: 
Holografikus univerzum 

 

Annak, aki valóban szeretne túllépni azon az 
elképzelésen, hogy van egy olyan objektív valóság, 
amiben az ember annak részeként körbetekintve 
megismerheti azt; illetve annak érdekében, hogy ezt az 
elképzelést meg is értse és létjogosultságát a 21. 
századi gondolkodás részeként el tudja fogadni, 
mindenképpen ajánlatos elolvasnia Michael Talbot 
hihetetlenül alapos munkáját. A könyv közérthető, 
izgalmas, és nem utolsósorban tulajdonképpen nem 
állít semmit, csak kérdéseket vet fel – ahogy ezt a 
magas szinten gondolkodók mindig is tették és teszik. 
A könyv alapjául szolgáló elmélet már évtizedek óta 
ismert, mégis csak most kezd megmutatkozni, 
megmagyarázva sok mindent a személyes élmények és 
a tudomány területén. Kiindulópontja a magyar 
származású angol fizikus, David Bohm, valamint az 

amerikai neuropszichológus, Carl Pribram 
egymástól függetlenül megalkotott elmélete, 
miszerint a valóság holografikus felépítettségű. 
Pribram a memória tanulmányozása közben 
talált bizonyítékot az agy holografikus 
működésére, Bohm pedig a szubatomi 
részecskék vizsgálata közben jött rá, hogy azok 
szerkezetei a hologramra emlékeztető 
tulajdonságokkal bírnak. 
 

Röviden az elmélet lényege a következő: 
a világmindenség felépítése hasonlatos a 
holograméhoz, ami egy olyan filmen tárolt kép, 
mely a szokásos képrögzítési eljárással szemben 
számos „különös” tulajdonsággal rendelkezik. 
Egyrészt magán a filmen a kép nem képként 
jelenik meg, hanem egy olyan információ-
mintázatként, interferenciaként, melynek 
tartalmát csak a film megvilágítása után tudjuk 
elővarázsolni. A film minden egyes darabkája 
magában foglalja az egész képet, azaz hiába 
hasítjuk azt százfelé, minden fragmentumon ott 
lesz a teljes kép, annak minden elemével 
egyetemben. S a legfontosabb különbség a 
kétdimenziós hagyományos fotográfiával 
szemben az, hogy a holografikus kép 
háromdimenziós, anyagszerű, azaz 
körbejárható: ott „lebeg” előttünk szinte 
kézzelfogható valóságként, miközben 
nyilvánvaló illúzióval van dolgunk. 
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Nos, mára már számos, szakterületén 

elismert tudós (pszichológus, fizikus, 
matematikus, antropológus, filozófus, kémikus) 
osztozik abban a nézetben, hogy a világ lényegét 
tekintve egy hatalmas hologram, ezáltal minden 
része ennek a hologramnak a darabja, s mint 
ilyen, mindazon tulajdonsággal rendelkezik, mint 
a nagy és végtelen kép. Úgy is fogalmazhatunk 
ennek megértése érdekében, hogy a hologram 
minden darabkája alkotórésze és egyben 
hordozója is a képnek: azaz a rész foglalja 
magában az egészet, ahogy ezt bármilyen fraktál 
is gyönyörűen megmutatja. S ha elfogadjuk az 
egyelőre teoretikus felvetést, miszerint a valóság 
egy hatalmas hologram, el kell fogadnunk ennek 
velejáró logikus következményét is, mégpedig 
azt, hogy a valóság alapvető természete ezek 
szerint idealisztikus és nem materialisztikus. A 
hologram valósága ugyanis nem maga az anyag, 
hanem az az információ, ami az anyag 
illúziójában testet ölt. Tehát az elmélet röviden 
egy mondatban, sűrítve és modellisztikusan úgy 
néz ki, hogy van egy mindent magában foglaló 
materializálatlan információ, amit azok a részek 
alkotnak, akik aztán e végtelen és teljes, 
töredezettség-mentes információ részeként 
észlelik magát az információt önmagukon kívüli 
világként, így materializálva egy valóságot. Ha most 
ezt le szeretnénk szűkíteni pusztán az emberre, azt 
mondhatjuk: az emberi elme nem más, mint az a 
fénysugár, amelyik képes a hologram hullámmintáit 
képpé alakítani – csakhogy miután ő maga is a 
hologram része, azaz nem egy azon kívülálló valami, 
csupán olyan mintát tud maga köré vetíteni, ami az ő 
képdarabkájának méretéből adódik. Magyarán az 
általa a nagy egészből észlelt kép épp olyan 
részletezett és teljes lesz, mint ami az ő képméretének 
megfelelő. (Ugyanis a hologram esetében a leválasztott 
képdarabka méretének megfelelően csökken a kép 
minősége is.) 
 

Ezt az egész modellt úgy kell elképzelni, mint 
egy kép a képben végtelen rendszert (mint egy végtelen 
matrjoska-babát), ami végtelen jellegénél fogva mindig 
önmagába hajlik, mert legkisebb eleme egyben a 
legnagyobb is. Ez a kijelentés, ha a „legkisebbet” és 
„legnagyobbat” méretként képzeljük el, egyfajta 
paradoxonnak hathat, ámha a két fogalmat a 
„legkevésbé részletezett” és „leginkább részletezettre” 
cseréljük, nyomban láthatjuk, voltaképp egyetlen 
minőség kétféle megközelítéséről van szó csupán. 
Ugyanis az az információ, ami a világon mindent 
magában foglal, olyan teljességgel bír, ami 

tulajdonképpen nem más, mint egy végtelenül 
leegyszerűsített alapinformáció, hiszen az, ami olyan 
egységes, hogy képes a végtelen részletezettséget 
magában hordozni, egy ponton túl önmagába roskad. 
Ha most erre egy szemléletes példát szeretnénk 
felhozni, mondhatjuk azt, hogy a „van” fogalom 
egyszerre foglal magába mindent, miközben nem 
mond el nekünk tulajdonképpen semmit.  
 

Egy olyan világban, ami ezen az elven alapul – 
azaz hogy minden észlelet mögötti észlelő szintén nem 
több puszta észleletnél, egyszerűbben fogalmazva, 
minden matéria mögött ideák sora lapul, mint e 
matériát meghatározó és létrehozó valóság –, 
gyakorlatilag nincsenek csodák, mert nincs olyan keret 
(az észlelő tudati sémáit, korlátait leszámítva), ami 
gátat szabhatna bárminek, amit egyáltalán csak el lehet 
képzelni. Tehát amit ma a valóságunkként 
megtapasztalunk, az csupán e hatalmas 
információfolyam mostani tudatállapotunknak 
megfelelő fényképként történő dekódolása, hiszen a 
valóságot nem észleljük, hanem a holografikus kódok 
értelmezése során létrehozzuk, magunk köré vetítjük. 
Minden egyes eleme a valóságnak tehát része is és 
egyben teremtője is annak, pont, ahogyan egy 
álomban, ahol az álmodó hozza létre az álom minden 
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egyes aspektusát, miközben maga is részt vesz benne. 
S épp ezért az álomban minden él, hiszen minden ő 
maga, minden apró elem át van itatva az álmodó 
tudatával, miközben vissza is veri az álomalak képét 
tükörként, hogy az észlelni tudja saját magát ebben a 
közegben. Magyarán a közeg teremti az abban létezőt 
annak révén, hogy visszatükrözi őt, azaz reflektál rá, 
miközben a közegben létező hozza létre a közeget 
azzal, hogy észleli azt. Két szembefordított tükör közt 
egy gyertya, talán ez lehetne a holografikus modell 
képi leírása. Szó szerint, ahogy írta William Blake, az 
Univerzumot megtalálod egy szem homokban is. 
Vagyis az Univerzum minden része tartalmazza az 
„egész képmását”. 

 

 
Tehát Talbot könyvének az alapgondolata az, 

hogy a hologramot kétféle megnyilvánulásban lehet 
vizsgálni: az egyik egy háromdimenziós kép, a másik 
egy filmen lévő adathalmaz, egy interferencia 
mintázat. Ezt könnyebben lehet megérteni azzal a 
példával, amikor a TV-t nézzük: a kép megjelenik 
egyrészt a képernyőn, másrészt a szobában fények 
kavalkádjaként. 
 

Magyarán ha az Univerzum holografikus, 
akkor két drasztikusan különböző szintje van a 
valóságnak: az egyik a kézzelfogható valóság, amit 
látunk vagy érzékelünk, a másik pedig a valóság 
mélyebb szintje, azaz maga a valóság, amiben minden 
összeolvad egy végtelen energiatengerbe, mely 
holografikus tulajdonságokkal bír, ergo az univerzum 
teljességét tartalmazza az univerzum minden apró 
részlete. 

Egyszóval úszunk egy energiatengerben, 
amiben minden össze van kötve mindennel, és olyanok 
vagyunk, mint a hal, aki nem tud semmit a vízről, 
amiben úszik. Egyáltalán nem vagyunk elszigetelve 
egymástól, és ha megtanuljuk ezt az állapotot 
használni, akkor energetikai szinten kapcsolatba 
tudunk lépni egymással. Talbot úgy fogalmaz, a tudat 
egy örvény a végtelen folyamban, körülhatárolt, valós, 
mégis elválaszthatatlan a víztől, amelynek része. Erre 
bizonyíték a telepátia, a hipnózis vagy az 
ikerrészecskék egyidejű kommunikálása. Ami 
látszólag cáfolja a relativitás elméletét, mivel ezeknek 
az energiáknak a sebessége nagyobb a fény 
sebességénél, s megsérti az idő folyásának elméletét is 
– ám ha megértjük, hogy a világ egy hologram, amiben 
nincs „itt és ott”, „ekkor és akkor”, ez esetben a 
látszólagos ellentmondás feloldódik, hisz az egyik 
elmélet és tapasztalás a megjelenített képre 
vonatkozik, míg a másik meg az azt hordozó kódra. S 
így már érthető a jelenség is, hogyha két szubatomi 
részecskét vizsgálunk, például két elektront, az egyik 
állapotának megváltozása miért hat ki a másikra is, 
bármilyen messze is vannak egymástól. Valamint nem 
esünk abba a hibába, hogy szembeállítjuk a tudományt 
az úgynevezett spiritualizmussal, a megnyilvánított 
kép értelmezését annak interferencia mintázatáról 
szóló leírásával. Hiszen a valóság holografikus és ezért 
mélyebb szintjén, az univerzum összes részecskéje 
egyetlen kozmikus egységé áll össze, így nem 
különülnek el egymástól sem az elektronok, sem a 
létezők, sem az elméletek. 

 

 
 

Az számunkra most nyilvánvaló, hogy az érzéseink, a 
lelkesedésünk, az emlékeink, a szívünkben érzett 
szeretet egy „belső” világ, míg a zenekar muzsikája 
egy „külső” világ elemei. Azonban azt a 
mechanizmust, ami során agyunk a kettőt elkülöníti 
egymástól, még nem sikerült teljes mértékben 
feltárnunk. Például Pribram rámutat, hogy amikor 
ránézünk valamire, nem azt érzékeljük, hogy a látott 
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dolog a retinánkon van (ahol valójában képként 
fizikailag megjelenik), hanem agyunk visszavetíti azt 
oda, ahonnan a kép információja származik. Ezért úgy 
érzékeljük, hogy ott van a szék, holott a szék mint 
manifesztum pusztán egy agyi dekódolás eredménye, 
s ami ott „van”, valószínűleg csupán kódolatlan jelek 
tömege. Mint azt fent már említettük, a hologram 
lényege, hogy azt a látszatot kelti, mintha lenne valami 
ott, ahol semmi sincs. Ugyanis a hologram egy 
képzeletbeli kép, egy kép, ami úgy tűnik, mintha ott 
lenne, ahol valójában nincs, és semmivel sem nagyobb 
a térbeli kiterjedése, mint a tükörbe nézve látott 
háromdimenziós képnek. A hologram a valóságban 
ugyanis a fotografikus film fényérzékeny rétegén van 
és nem ott, ahol képként érzékeljük. Ráadásul a 
hologram egyszerre több képet is képes magán 
hordozni, melyek a megfelelő szögből nézve tűnnek 
csak elő, s ha nem megfelelő a perspektívánk, azt 
hisszük, egy nyuszit látunk, és nem tudjuk 
megpillantani azt a cilindert, ami ugyanúgy a kép 
része, mint a nyúl. Azonban ha képesek vagyunk 
mozogni, még azt is megpillanthatjuk, hogy vált át a 
cilinder nyúllá és 
viszont. 

Ennek érdekes 
következményei 
vannak, amiket ma a 
parajelenségek, a spiri-
tualizmus, a misztika 
számlájára írunk, holott 
a magyarázat ezekre a 
jelenségekre ennél 
sokkal profánabb. A 
holografikus elmélet 
alapján ugyanis nincs 
ezekben a dolgokban 
semmi természetfeletti, 
hanem inkább épphogy 
a valóság természe-
tének közvetlenebb 
megtapasztalásáról van 
szó. Ennek megértésé-
hez és elfogadásához 
azonban le kell 
rombolnunk pár olyan 
gondolati sémát, ami 
nem engedi, hogy a 
magunk elé vetített 
palánkon túllássunk. 
 
Sokáig például a 
tudósok úgy gondolták, 
hogy a memória az agy 
egy bizonyos területén van tárolva. Végeztek kísérletet 

patkányokkal, akiket megtanítottak kijutni egy 
labirintusból. Ez után sebészeti úton eltávolították 
agyuknak bizonyos részeit azt gondolván, hogy a 
patkányok nem fognak kitalálni az útvesztőből, és így 
megtalálják az agynak azt a területét, ahol a memória 
van. Minden műtét után azonban azt tapasztalták, 
hogy nem tudták eltávolítani azt a részt, ahol az 
információk tárolva vannak. Igaz hogy tudtak rontani 
a patkányok képességein, és emiatt azok nehezebben 
találtak ki a labirintusból, de sosem tudták a 
tájékozódási képességüket teljesen eltávolítani.  De az 
is megállapítható, hogy az ember esetében is ez a 
helyzet: egy részleges agysérülés nem okoz részleges 
memóriazavart, olyan nincs, hogy valaki elfelejti az 
ábécé egyik felét, míg a másikra emlékszik, hanem 
ilyenkor a memória ködösé válik, pont ahogy romlik a 
kép minősége is a hologram felszeletelésekor. Az 
emlékek tehát nem úgy tárolódnak, mint a könyvek 
egy polcon, hanem ennél sokkal egységesebb módon, 
ráadásul Talbot még ezen is túlmegy, mondván: 
bizonyítékok sora áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy 
levonhassuk hamarosan a következtetést, hogy 

tudásunkat nem az 
agy, hanem az azon túl 
meghatározható tudat 
tárolja holografikus 
rendszer alapján. A 
hologram ugyanis egy 
matematikai modellt 
követ, amit Fourier-
transzformáció név 
alatt ismerünk (ami 
egy konkrét minta 
hullámok összegeként 
leírt matematikai kó-
dolása). Ugyanezt a 
modellt használja az 
agyunk a kép-, hang- s 
taktilis információk 
feldolgozására, ami 
bizonyítéka annak, 
hogy az agy hasonló 
technikát használ a 
valóság dekódolására, 
mint ami a holog-
ramok készítésében 
játszik szerepet. 
 
Példák tömegét 
mutatja be Talbot 
feltárva azt, hogy a 
tudomány nagyon 
közel került a valóság 

egy mélyebb szintjének feltárásához, egy új világkép 
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megalkotásához. Ma a tudomány egyik ága eljutott a 
kézzelfogható valóság mélységének egy adott módon 
észlelhető határaihoz, ami a technológia szempontjából 
tovább nem feltárható, és ezért kijelenti, hogy ezen túl 
már nincs semmi csak üresség. Ám egy másik ága épp 
most kezdi felfedezni, hogy a mikroszkopikus 
határokon túl eddig ismeretlen, ám idővel lassan 
megismerhető tudás tárul elénk, köztük a 
kvantumpotenciál jelensége, amit bár még nem mértek 
meg, mégis van bizonyíték a létezéséről. Ráadásul ezen 
a szinten, ebben a kutatási mélységben a megfigyelt 
kölcsönhatásba kerül a megfigyelővel, akivel 
összemosódik, eggyé válik, ami az objektivitás 
fogalmának átértelmezéséhez vezet, mely a 
megfigyelőt résztvevővé alakítva óhatatlanul 
belerántja a ma emberét a holografikus univerzum 
Bohm által meghatározott burkolt rendezettségébe. 
Ami tulajdonképpen maga az elsődleges valóság, ahol 
nincs idő és tér, nincs te és én, nincs ez és az, hanem 
mindez egyben egy megfejtésre, részletezésre, azaz 
érzékelésre váró mindenség, ami ott van ugyanúgy 
bennünk, ahogy mi is benne. 
 

 
 

Talbot végigjárja könyvében azokat a 
részterületeteket, ahol kellőszámú úgynevezett 
„bizonyíték” szolgál arra, hogy a holografikus 
világmodell hívebben írja le a valóságot, mint az 
objektív világon alapuló modell, a kvantumfizikától a 
pszichológián át, egészen az antropológiai és mitikus 
példákig számos forrásmegjelöléssel ellátott kísérletet, 
felfedezést és dokumentált esetet mutat be, ami ezt a 
világképet támogatja, magyarázza, feltárja.   

Aki belefog e mű olvasásába, az alábbi kérdések 
megválaszolására talál közérthető, olvasmányos, 
érdekfeszítő segítséget: 
– Mik a holografikus világkép főbb jellemzői? 
– Mit jelent ez ránk, emberekre nézve? 
– Mi a valóság és miként érzékeljük? 
– Milyen tények bizonyítják a holografikus modell 
létjogosultságát? 
– Hogyan reagált Einstein a Bohm-féle felvetésre? 
– Hogyan tudunk következtetni a részekből az 
egészre és fordítva? 
– Mit jelent az, hogy tulajdonképpen mi nem 
vagyunk sehol, mi a megélt helynélküliség? 
– Mi a tér, és milyen jellemzői vannak? 
– Miért áll szemben a tudomány ezekkel a 
felfedezésekkel? 
– Mi a rend, a rendezettség és hogyan nyilvánul 
meg? 
– A kauzalitás útvesztői: végül is pontosan mi ölte 
meg Lincolnt? 
– Hogyan hat a megfigyelő a valóság észlelése során 
annak természetére? 
– Hogyan hat a tudatosság a fizikai valóságra a 
modern fizikusok szerint? 
– Pontosan mit nevezünk anyagnak? 
– Mi a bizonyíték arra, hogy nem létezik objektív 
valóság? 
– Miért nincs értelme a világot élő és élettelen 
részekre osztani? 
– Milyen hatása van ennek az elméletnek az 
orvostudományra? 
– Mi a magyarázat a palcebo-jelenségre? 
– Hogyan kell értelmezni, hogy mi teremtjük az időt 
és a teret? 
– Milyen hatásai vannak a modellnek a 
pszichológiára, s milyen pszichológia kísérletek 
segítették a tudósokat a modell megrajzolásában? 
– Mik azok a lucid álmok, és mi köze van a 
párhuzamos valóságokhoz? 
– Mit mutatnak meg nekünk a tudathasadásos 
betegek a holovilágról? 
– Miért nem vagyunk valós, univerzális tudásunk 
birtokában? 
– Hogyan segít a gyógyulásban a holografikus-
modell? 
– Miért betegszünk meg, és hogyan tudunk ismét 
egészségessé válni, ha a testünk is csupán illúzió? 
– Mi az orvosság és hogyan működik valójában? 
– Hogyan lehet csupán a gondolat segítségével a 
fizikai testet izmossá tenni? 
– Miért mulasztja el a ráolvasás ténylegesen a 
szemölcsöt? 
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– Mi a vallási jelenések, csodák, stigmák, döbbenetes 
gyógyulások, ESP-jelenségek tudományos 
magyarázata? 
– Hogyan hordozzuk magunkban az univerzum 
minden elemét? 
– Mit mutatnak meg nekünk a halál közeli 
élmények? 
– Mi a magyarázat a tömeges, úgynevezett „UFO-
jelenségekre”? 
– Kik lehetnek az angyalok a tudomány távcsövében 
nézve? 
– Mi köze a modern tudományoknak az ősi 
misztikus tanokhoz? 
– Mit kell értenünk szellemi evolúción, és mit 
jelentenek azok a próféciák, hogy a föld hamarosan 
visszatér az álomidőbe? 
– Mi a bizonyosság, hogy létünk igazi valósága a 
tudatunk és nem az, ami ezt most látszólag hordozza? 
– Kik vagyunk, és miért kell jobban és mélyebben 
megértenünk önnön létünk a valóságunk alaposabb 
megismerése által – hova vezet ez a mi közös utunk? 
 

 
 

„Rémisztőnek tűnhet belegondolni, hogy a valóság 
egyre inkább frekvenciaszerűnek tűnik, ahogy 
mélyebbre hatolunk a burkoltba. És ez érthető. 
Nyilvánvaló, hogy még mindig olyanok vagyunk, mint 
a gyermekek, akiknek szükségük van a kifestőkönyv 
korlátozó biztonságára, mert még nem készek a 
formákat saját kezűleg megrajzolni, és nem tudnak 
képeket készíteni ügyetlen kezüket vezető vonalak 
nélkül …  
 

Még nem vagyunk eléggé érettek, még nem uraljuk 
eléggé érzelmeinket, viselkedésünket és hiteinket, 
hogy kezeljük a szörnyeket, akiket félelmekkel teli 
elménk teremt számunkra azokban a mélységekben. 
De lehet, hogy pont azért tanulgatjuk, hogyan bánjunk 
az omnijektív [se nem szubjektív, se nem objektív, 
hanem a kettő együtt – a szerk.] kis adagjaival itt, a 
viszonylagosan korlátozott összeütközések 
alakjában… Csupán még esetlen gyermekek vagyunk, 
akik szent dolgok képzett kezelőjévé igyekszünk válni. 
Tanuljuk, hogyan kezeljük a képlékenységet, ami a 
világmindenség szerves része, ahol az elme és a 
valóság egy kontinuum, és ebben az utazásban az 
egyik lecke felette áll az összes többinek. Egészen 
addig, amíg a túlvilág alaktalansága és lélegzetelállító 
szabadsága ijesztő marad számunkra, amíg nem 
vállaljuk fel a teremtés felelősségét, továbbra is egy 
hologramot fogunk álmodni magunknak, ami 
kényelmesen szilárd, és jól meghatározott. 
 
De mindig figyelembe kell vennünk Bohm 
figyelmeztetését: a világmindenség elemzéséhez 
használt fogalmi kategorizálás csupán a mi kitalációnk. 
„Ott kint” nem léteznek ezek a kategóriák, mert „ott 
kint” csupán osztatlan teljesség van. És amikor 
kinövünk egy adott fogalmi skatulyarendszert, mindig 
készen kell állnunk továbblépni, haladni előre az egyik 
lélekállapottól a másik lélekállapotig. Mert amilyen 
egyszerű a teremtés célja, oly annyira végtelen is …  
 
Vajon egyetlen isteni értelem, Isten álmodik minket, 
vagy az összes dolog kollektív tudatossága álmodik 
minket, az összes elektron, Z részecskék, pillangók, 
neutroncsillagok, tengeri uborkák, emberi és nem 
emberi intelligenciák az univerzumban? Itt újra fejjel 
ütközünk saját fogalmi korlátaink rácsaiba, mivel egy 
holografikus univerzumban ez a kérdés értelmetlen. 
Nem kérdezhetjük, hogy vajon a rész teremti-e az 
egészet, vagy az egész teremti-e a részt, mert a rész az 
az egész. Tehát, akár az összes dolog kollektív 
tudatosságát hívjuk „Istennek”, vagy egyszerűen „az 
összes dolog tudatosságát”, ez nem változtat a 
helyzeten. Az univerzumot egy olyan óriási és 
kimondhatatlan kreativitás aktusa tartja fenn, hogy 
egyszerűen nem lehetséges ilyen kifejezésekre 
redukálni. Ez egy önreferenciájú kozmológia. Vagy 
ahogy a Kalahári-sivatag busmanjai oly sokatmondóan 
megfogalmazzák:  

Az álom álmodja önmagát.” 
 

Illusztráció: Wolstenholme Jonathan 
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Abe Kobo: A dobozember 
 
„De hát nem csak álom ez az egész? Mindegy, nagyon 
hosszúra nyúló álom. Végtelen álom, amely oly régóta 
tart, hogy lehetetlen visszaemlékezni, mikor is 
kezdődött. Sikerül valamikor felébredni vagy sem? Az 
a módszer, hogy álmunkban bebizonyítsuk 
önmagunknak, miszerint amit átélünk, csak álom, nos, 
ez elemi módszer, sokszor alkalmaztam, és feltétlenül 
hatásos, az embernek teljes erejéből bele kell csípnie a 
tenyerébe… 
Igaz, ebben az álomban sajnos nincsenek körmök, 
amelyekkel, és nincs tenyér sem, amelybe csípni 
lehetne. De nem tesz semmit, ha ez a módszer nem 
válik be, akkor ki lehet próbálni egy másikat. Az 
embernek össze kell szednie minden bátorságát, s a 
szikláról le kell vetnie magát a mélybe. Emlékszem, 
sokszor folyamodtam ehhez a módszerhez. S ami a fő, 
a kéz és a láb hiánya itt nem akadály. De vajon 
lezuhanhat-e a tengerben úszó hal, ez a kérdés. 
Sohasem hallottam, hogy egy hal lezuhant volna. A 
döglött hal is a felszínen úszik. A halnak nehezebb 
lezuhannia, mint az égbolton lebegő léggömbnek. A 
hal számára a zuhanás – 
ellenzuhanás.  
 
Ellenzuhanás... 
 
Igen, ilyen módszer is 
lehetséges. Azt jelenti, hogy 
nem lefelé kell zuhanni, 
hanem ellenkezőleg, az 
égbolt irányába, s a 
levegőben kell elmerülni. A 
rettegés, hogy halálra zúzzuk 
magunkat, ugyanakkora, 
mint egyébként. Tehát ettől 
ugyanúgy sikerül felébredni, 
mint a földre zuhanástól.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. S. Lewis: Míg arcunk nem lesz 
 
„Az ezután következő dolgokról egyáltalán nem 
tudom eldönteni, hogy abba a világba tartoztak-e, 
melyet az emberek valóságosnak mondanak, vagy 
abba, melyet álomnak neveznek. Hiszen valójában 
csak annyi különbséget látok e kettő között, hogy amit 
sokan látnak, azt valóságnak hívjuk, és amit csupán 
egyetlen ember lát, azt álomnak. Ugyanakkor a sokak 
által látott dolgok sokszor hamisak és íztelenek, míg az 
akár csak egyetlen ember előtt feltáruló dolgok 
meglehet, az igazság forrásának legmélyéről fakadó 
igazságok. 
(…) 
 
Minden esemény egyazon szövet része, az Egészé, 
amit Természetnek hívunk. Az a bizonyos délnyugati 
szél ezer és ezer mérföldnyi távolságot megtett, mire 
ideért. Az egész világon a kezdetektől fogva másként 
kellett volna működnie az időjárásnak, ha ez a szél 
nem fútt volna éppen most erre. Az egész olyan, mint 
egy hatalmas szövet, nem huzigálhatsz ki belőle egy-
egy szálat, ahogyan hozzá sem toldhatsz.” 
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Mi az a Global Scaling? 
 

 
 

Modern technológiai berendezéseink 
legtöbbjét csak az empirikus adatok és a helytálló 
paraméterek hosszú távú intenzív megelőző kutatása 
után fejlesztették ki. A jelenleg használt méretek és 
arányok közül sokra „tapasztalati” úton találtak rá, és 
ezek mégis stabil tényezőknek tűnnek egy évszázad 
távlatából is. Miért? A válasz a Global Scalingben 
rejlik. 
 

A természet rendje 
 

Szeretünk lineáris rendszerekben gondolkodni, 
és szép, rendszeres beosztásokkal mérni. Más léptéket 
nem ismerünk. Minden természettudomány maga is 
lineáris mértékeket használ sok modelljének 
matematikai leírásánál.  
Ezeknek az egyszerű skáláknak használhatóságával 
kapcsolatban komoly kétségek merültek fel a 
természetes struktúrák mérése során, a fraktál-
kiterjedések felfedezése óta.  A személyi számítógépek 
megjelenése és tömegtermelése lehetővé tette, hogy 
akár csak nagyon egyszerű algoritmusokkal is 
gyönyörű és megdöbbentően természetesnek látszó 
formákat hozzunk létre.  Azonban már 30 évvel ezelőtt 
biológusok (Schmidt-Nielsen, Shnoll, Cislenko, 
Shirmunski et.al.) felfedezték, hogy bizonyos 
mérettartományba eső testméretű élőlények túlélési és 
szaporodási esélyei sokkal kedvezőbbnek tűnnek.  
Meglepő módon ez függetlennek tűnik attól, hogy 
melyik fajt vizsgáljuk. A döntő felfedezés az ukrán 
biológustól, Cislenkotól származott. 1981-ben 
publikálta 23 éves kutatása eredményeit, amely 
egyértelműen kimutatta, hogy a biológiailag 
kedvezőbb méretek egyenlő távolságra helyezkednek 
el a logaritmus skála mentén. Cislenko bizonyítani 
tudta ezt a tényt 4727 különböző emlős faj, több mint 
5000 féle hüllő, 452 madárfajta, mintegy 1900 fajta 
kétéltű, 381 fajta édesvízi hal, 218 halfaj az északi sarki 
tengerből, több mint 21000 féle rovar, valamint számos 
növény, gombák és baktériumok esetében.  
Napjainkban ezt a jelenséget mint logaritmikus 
méretezést ismerik a biológiai fajok frekvencia-

eloszlásában, az élőlények testmérete és testtömege 
vonatkozásában.  
 

A Global Scaling jelenség 
 

Nagyjából egy időben fizikusok hasonló 
jelenséget fedeztek fel az elemi részecskék frekvencia 
eloszlási rendszerében (logaritmikus skála 
invariancia), mely a részecskék nyugalmi tömegén 
alapul (Bjorken, Feinmann, Müller). 1982-ben Hartmut 
Müller igazolta ezt az érdekes eloszlást az összes 
ismert részecske, atommagok és atomok esetében, sőt 
aszteroidák, holdak, a bolygók és a csillagok 
vonatkozásában is. A Scaling globális jelenség, sőt 
lehet, hogy magának az univerzumnak az alapterve. 
Egy cikksorozatban (1982 - 1989, Institute for Scientific-
Technical Information  of  the  Russian  Academy  of  
Sciences) Müller publikálta először az alapjait a Global 
Scaling elméletének, amelyet ma az egyik legjobban 
megerősített hipotézisnek lehet tekinteni a 
természettudományok területén. Ez gigantikus 
mennyiségű adat statisztikai elemzésén alapul és ma 
sikeresen alkalmazzák a tudomány és a technológia 
területén. 
 

A Global Scaling jelenség mélyebb matematikai 
vizsgálata megmutatta, hogy az állóhullám-folyamatok 
koncepciója a legvalószínűbb és a legmegfelelőbb 
modell ezeknek a struktúráknak a kialakulására.  A 
Global Scaling jelenség hátterében állóhullám-
folyamatok állnak a mérések logaritmikus (és nem 
lineáris) skáláján. Matematikai nyelven szólva, ezek a 
hullámfolyamatok nem máshol alakulnak ki, mint 
magán a számegyenesen. A visszaverődések további 
szubstruktúrákat hoznak létre. A folyamat során 
kialakuló fraktál felelős többek közt a prímszámok 
eloszlásáért. Valós fizikai rendszerek esetében, mint 
amilyen például a tömegeloszlás az univerzumban, a 
vákuumhullámok és az anyaghullámok modelljét lehet 
alkalmazni. Az ilyen hullám-folyamatok ténylegesen 
megmutatkoznak a természetben és technológiailag 
kihasználhatóak. 
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Ismeretlen paraméterek 
prognózisa 

 
 A Global Scaling Theory (GST) az első 

a maga nemében, amellyel matematikailag le 
lehet írni az előnyös paraméterek értékeinek 
eloszlását a természetben, és úgyszintén 
képes megmagyarázni ezen eloszlásnak az 
okát is. A valószínűségek összessége, ami egy 
bizonyos fizikai értéket egy adott pozícióban 
jelenít meg a logaritmikus skála mentén, 
grafikusan leképezhető az úgynevezett 
Müller fraktállal. Csak ennek a fraktál 
szettnek az ismerete, kombinálva annak 
megértésével, hogy miként használják a 
fraktált egy adott alkalmazás esetén, lehetővé 
teszi, hogy a Global Scalinget használó 
mérnök gyorsan és hatékonyan prognosztizáljon olyan 
értékeket és paramétereket, amelyeket egyébként csak 
hosszadalmas empirikus próbálgatás során találtak 
volna meg. 
  

Így nem meglepő, hogy olyan alkalmazások, 
melyek számos évtizeden át stabilan működtek, a 
mérések terén teljes egyezést mutatnak a Global 
Scalinggel. Néhány példa: 
Golyóscsapágyak, fogazott szíjak, lőfegyverek 
lövedékei, postai bélyegek fogazása. 
 
 

 
 

A Müller fraktál finom szerkezete az egyik csomópont-
tartományban a logaritmikus vonal mentén. Minél sötétebb a 

terület annál nagyobb a valószínűsége, hogy a természetes értékek 
ebben a térségben helyezkednek el. 

 
 

Jelenleg különböző területeken optimalizálási 
projektek folynak a Global Scaling elmélete szerint. 
Néhány közülük elég előrehaladott állapotban van 
ahhoz, hogy pozitív eredményeket mutasson fel, így 
összehasonlító mérésekkel demonstrálják az 
alkalmazott módszer hatékonyságát. Természetesen az 
ügyfelek, akik termékeik optimalizálását kérik, 
érdekeltek az újonnan született eredmények 
védelmében, így további részleteket nem lehet 
közzétenni jelen pillanatban. Különösen érdekes volt a 
Global Scaling optimalizálási projekt alkalmazása egy 
európai kombájn esetében, amely az új paraméterek 
következtében rengeteg pénzt takarított meg. Egy 
másik nagyvállalat új, a Global Scaling szerint 
optimalizált formát alkalmazott egy termékénél, 

melyet évtizedek óta stabilnak és kiforrottnak tartott. 
Az eredmény szignifikáns növekedés volt mind a 
hatékonyság, mind a tartósság terén! El lehet képzelni, 
hogy ez milyen hihetetlennek tűnt a cégnél dolgozó 
azon szakemberek szemében, akik nem is tudtak a 
Global Scalingről. 
 

 

Új technológiák 
 

Az a matematikai felismerés, hogy a 
természetes paraméterek eloszlását állóhullám-
folyamatok határozzák meg, ténylegesen 
megnyilvánul a fizikai világban. Ennek eredményeként 
például tér (vákuum) hullámok képződhetnek, melyek 
tisztán elkülöníthetők a rádióadások ismert 
elektromágneses hullámaitól. A Global Scalingben az 
általános elnevezés az ilyen típusú hullámra a G-
hullám (a gravitációs hullám analógiájára), ahol a G-
hullámot szintén el kell különíteni az einsteini 
gravitációs hullámoktól. A jelentős különbség a G-
hullámok és az elektromágneses hullámok, illetve az 
einsteini hullámok között abban a tényben rejlik, hogy 
a G-hullámok nem terjednek a térben és időben, 
hanem – az ismert kvantumfizikai non-lokalitás 
makroszkópos analógiájaként – mindenütt egyszerre 
léteznek. 

 
A megfelelő technológiák alkalmazásával ezek 

a hullámfolyamatok technikailag kihasználhatók, és 
teljesen új alkalmazások számára nyitják meg az utat. 
Az egyik nyilvánvaló alkalmazás a G-hullámok, mint 
már létező csatornák (carrierek) használata az 
információ továbbítására a kommunikációban. Az első 
nyilvános vezeték- és mesterségesen generált 
vivőfrekvencia nélküli beszédtovábbítás bemutatójára 
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Moszkva és Bad Tölz (Németország) között az IT & 
Média Napokon, 2001. október 27-én került sor. 
 

 
Eközben számos európai egyetem érdeklődést 

mutatott ez iránt az eredeti, vezeték nélküli adatátviteli  
módszer iránt, amely nagy távolságokat képes 
legyőzni mind a levegőben, a vákuumban, és még 
szilárd testekben is rendkívül alacsony 
energiafelhasználás mellett. Helyesen kivitelezve 
ebben a formában az adatcsere az elektromágneses 
hullámok bármely ismert biológiai mellékhatása nélkül 
történik. Egy osztrák egyetem jelenleg gyors ütemben 
fejleszti a G-Com technológiát együtt a feltaláló 
Institute of Space-Energy-Research kutatócsoportjával 
Wolfrats- hausen-ben, Németországban. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
  

A G-Com technológiának egy másik nyilvános 
bemutatójára a Berlini Műszaki Egyetemen került sor 
2004. február 21-én. Itt két notebook közötti 
adatátvitelt mutattak be. Minden, ami ehhez 
szükséges, csupán egy bizonyos szoftver. Ezért lehet az 
eljárást bemutatni akár a hallgatóságtól kért 
számítógépen is. Könnyen elképzelhető, hogy ebben a 
formában a G-Com technológia messze nem az 
egyetlen lehetséges alkalmazása a Global Scaling 
elméletének – amit egyébként eredményesen 
használtak a hasznosteher optimalizálására az Energija 
Buran űrprogram keretében a korábbi Szovjetunióban. 
A jövedelmező tevékenységek paramétereinek 
optimalizálási lehetősége mellett a Global Scaling 
egyben alapvető újítások lehetőségét is kínálja, melyek 
annyira izgalmasak és nagy horderejűek lesznek, mint 
korábban a gőzgép, a váltóáram vagy a félvezető 
feltalálása. 

Maga az anyag természetes rezgése 
teremti a testünket 

 
A kvantumfizika megmutatta nekünk, hogy a 

kvantum birodalomban a valószínűségek és 
lehetőségek a leggyakoribb tényezői a valóság 
létrehozásának. De mi a válasz arra a kérdésre, hogy az 
univerzumot létrehozó alapvető rend hogyan bukkan 
elő a káoszból, ahol bármi lehetséges? 
 

Kell hogy legyen valami ötlet vagy terv, mely 
alapján a világegyetem működik kezdetektől fogva. 
Ebben a tanulmányban szeretnénk bemutatni a Global 
Scaling jelenséget, amely úgy jellemezhető, mint afféle 
„szabvány”, ami minden folyamatban fellelhető az 

univerzumban, térben és időben. Azt mondhatjuk, 
hogy a valóságra jellemző egy genotípus és egy 
fenotípus, ami összetartozik, mint információ 
(gondolat) és anyag. A látható és mérhető anyagi 
világot a tér három és az idő negyedik dimenziójában 
úgy lehet tekinteni, mint fenotípust, ami a 
genotípusban található ideának a megnyilvánulása, 
amely azt az információt tartalmazza, hogy hogyan jön 
létre a világ. Ha ismerjük a genotípusban fennálló 
fizikai és matematikai törvényeket, képesek vagyunk 
ezek megjelenését felismerni mindennapi világunkban 
is. 
 

A gyógyászatban például – többek között – az a 
problémánk, hogy nem értjük, hogyan alakulnak ki a 
krónikus betegségek az élet egy hosszabb időszaka 
alatt. Ma az orvostudomány nem képes gyógyítani 
ezeket az állapotokat. A sejtjeinkben vagy az egész 
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testben történő információ-feldolgozó folyamatokról 
történő további ismeretek új magyarázatokat kívánnak 
a test működéséről. Hogyan vezérli a testünk az összes 
energiáját és információját? Az egészségügyi ellátás és 
az orvostudomány területén fennálló problémáink 
megoldására új modellek után kutatunk, hogy leírjuk a 
valóságot, melynek elválaszthatatlan részei vagyunk, 
és azzal folyamatos energia- és információcserében 
állunk. A világunk létrehozásában és fejlődésében 
működő „mester-tervet” Global Scalingnek nevezik. 
Ezt a természetes jelenséget a német Dr. Hartmut 
Müller fedezte fel a múlt század nyolcvanas éveiben. Ő 
fejlesztette ki a Global Scaling Theory-t a jelenség 
tudományos leírására. Abban az időben Dr. Müller 
több szovjet egyetemen és tudományos intézetben 
dolgozott, miután Szentpéterváron (a szovjet 
Leningrádban) fizikát, matematikát és filozófiát tanult. 
Amikor 1990 után visszatért Oroszországból 
Németországba, nem beszélhetett a Global 
Scalingről az orosz érdekek miatt. 2001-ben 
megalapította az Institute of Space Energy 
Research (IREF)-t, amely ma a Global Scaling 
Research Institute GmbH in memoriam 
Leonhard Euler (GSRI) nevet viseli, melynek 
székhelye Münchenben van és Dr. Müller a 
vezetője [www.global-scaling-institute.de – a 
kompendium angol nyelvű változata a Global 
Scaling-ről innen letölthető - a szerk]. 
 
 

A Global Scaling a logaritmikus 
skálaállandóságot, a világ fraktál-, és 
hiperbolikus szerkezetét jelenti. Megmagyarázza 
minden anyag eloszlását a világegyetemben. Mi 
az oka a Global Scaling jelenségnek? A rezgés, 
vibráció, oszcilláció a leghatékonyabb módja a 
mozgásnak. Ez a mozgás igényli a legkevesebb 
energiát. Hogyan rezonálnak a rendszerek a 
legkönnyebben? A leghatékonyabb, a 
legegyszerűbb módja a rezonálásnak a rezgő 
rendszerek természetes rezgése. Az 
univerzumot összekapcsolt oszcillátorok 
rendszerének képzelhetjük el. Rengeteg energia 
mozog ebben az univerzumban, módosul, soha 
nem vész el, és mindig változik egyik energiaformából 
a másikba. Minden lehetséges. De az idő múlásával 
csak az anyag legalacsonyabb energiaszinten 
végbemenő természetes rezgései tudnak hosszú távú 
folyamatokat struktúraként létrehozni térben és 
időben. Ezekről a térben és időben létező struktúrákról 
beszélünk úgy mint atomok, molekulák, kristályok, 
sejtek, szervezetek, populációk, információtömegek, 
civilizációk, holdak, bolygók, csillagok és galaxisok. 

A világegyetemünknek méretbeli határai 
vannak: egyrészről a legkisebb részecskék dimenziója, 
úgymint fotonok, fononok vagy gravitonok. A másik 
dimenzió a nagyobb struktúrák, majd megagalaxisok. 
Léteznek erről matematikai tanulmányok, de ez nem 
képezi most e tanulmány tárgyát. Le kell szögezzük 
azonban, hogy az univerzumnak térbeli határai 
vannak a logaritmikus világban, ahol a hullámok 
visszaverődnek. A hullámok ismételt visszaverődése 
bizonyos minták szerinti állóhullámok rendszerét 
alakítja ki, amikor a legalacsonyabb energiaszinten 
rezegnek. Megtaláljuk benne az alapvető 
állóhullámokat és az összes felharmonikust is, amelyek 
mindig kialakulnak a természetben, amikor egy hang 
vagy egy oszcilláció létrejön. Ez az állóhullám-
rendszer harmonikus, ugyanúgy, mint a harmónia 
zenei szabályai, vagy a Kepler-féle kozmikus 
harmónia. 

Az állóhullám-rendszer spektruma a 
legalacsonyabb energiaszintjén logaritmikus. Ez egy 
hiperbolikus fraktál. A fraktál-folyamatoknak alapvető 
tulajdonsága a Scaling. A logaritmus a Leonhard Euler 
által felfedezett természetes logaritmus. A 
spektrumban állandó változásokat találunk bizonyos 
helyeken, ahol az anyag, energia vagy információ 
sűrűsödik vagy ritkul. A spektrum minden 
kiterjedésében önazonos, és vannak rések benne, ahol 
nincs semmi. Egy ilyen állóhullám-rendszert a mi 
látható világunkra való alkalmazásához a proton 
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természetes oszcillációjához kell 
kalibrálni. Hogy miért? A proton 
természetes oszcillációja a 
legstabilabb létező vibráció az 
univerzumban. Mindig ott van, az 
örökkévalóságig. Azért mondhatjuk 
ezt, mert egy proton élettartama 
legalább 1032 év. Az elektron a 
második, ami nagyon hosszú ideig 
él, de ez 1836-szor könnyebb, mint a 
proton, ezért – a legalacsonyabb 
energia szinten – mindig mozog, a 
proton vezeti. Így megnézhetjük, 
hogy az univerzum fenotípusként megjelenő struktúrái 
és mintái, amiket a látható anyagi világban, térben és 
időben találhatunk, hogyan viszonyulnak a 
genotípushoz a proton természetes oszcillációja útján. 
A Global Scaling megértéséhez és mindennapi 
életünkben való gyakorlati használatához ez a 
legfontosabb dolog, de alapvető fontosságú a mai 
tudományos világ számára is újabb ismeretek 
felfedezéséhez, hogy a ma és a holnap kihívásaira 
felkészüljenek. A Global Scaling útján megismerjük a 
természet intelligenciáját, hogy hogyan használja fel az 
energiát a leghatékonyabban. Ez az intelligencia 
megtalálható a protonok természetes rezgésében, 
minden, a világban létező anyagban, beleértve a 
testünket. 
 

Egészségi állapotunk és jólétünk a testünk 
által használt azon információs mintáktól függ, ami 
azt szolgálja, hogy a lehető leghatékonyabban 
használja az energiát. A fejlődés megadta nekünk a 
mostani, magasan szervezett testünket, óriási 
lehetőségekkel arra nézve, hogy szabadon 
mozogjunk a világban, hogy gondolkodjunk és 
cselekedjünk, ami bámulatos. Az irányítás alapvető 
információs mintája a Global Scaling minta kell 
legyen, mert ez biztosítja az élet hosszú, intelligens és 
egyszerű módját. Az egészségügyi ellátásnak, orvosi 
kutatásnak és kezelésnek magában kellene foglalnia 
az életre alkalmazott Global Scaling ismeretet, hiszen 
itt voltaképp saját magunkról tanulunk. Meg fogjuk 
találni identitásunk alapjait, és önmagunk leszünk, 
harmonikusan összekapcsolódva külső és belső, 
közeli és távoli környezetünkkel. Testünk biológiája a 
Global Scalinget követi. Amikor pihenünk, a szív 67-
et dobban egy perc alatt. Ez a ritmus egy 
csomópontra esik. Ez azt jelenti, hogy így igényli a 
szívdobogás a legkevesebb energiát.  Ha szükséges, a 
szív tud gyorsabban vagy lassabban verni. Mindkét 
lehetőség több energiát igényel, de ezek fontosak az 
élet különböző körülményeihez való 
alkalmazkodásban.  

 
Az alkalmazkodás lehetősége jól ismert, mint 

szívfrekvencia variabilitás (HRV). 
 

Kutatások folynak Dr. Müller intézetében és 
némely más cégnél olyan egészségügyi termékek 
területén, melyek segítenek az embereknek 
újraaktiválni öngyógyító képességüket, ami 
természettől adott az anyag természetes önrezgéséből 
fakadó intelligencia útján. Többek között a NES-Health 
kutatási munkája is egyre inkább magában foglalja a 
Global Scaling ismeretét. 
 

A szerzők: 
André Waser & Hartmut Müller 

Dr. med. univ./Hungary Rainer Viehweger 
www.praxis-viehweger.de 

rainerviehweger@t-online.de 
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Weöres Sándor: Ha nézem a világot 
 
 

Ha nézem a világot, 
A világ visszanéz, 

Azt mondom, összevisszaság, 
Ő feleli, teljes egész. 

 
Azt mondom, csupa valótlan, 

A semmiség ragyog, 
Ő feleli, nézz meg jobban, 

A valóság én vagyok. 
 

Azt mondom, merő idegenség, 
Sok átsuhanó tünemény, 
Ő feleli, nézz a tükörbe, 

Amit ott látsz, az vagyok én. 
 
 
 
 

Goethe: Faust 
 
„FAUST 
Résznek mondod magad - s egészben állsz elém? 
 
MEFISZTÓ 
Szerény igazság az enyém. 
Ha az ember, e kis bolond-világ, 
egésznek tartja általán magát, 
én részből rész vagyok, mely egy volt valaha, 
a Sötét része, mely a Fényt szülé vala, 
a büszke Fényt, mely örökségiért 
Éj-anyja jussát perli itt: a Tért; 
de bárhogy küzdjön is, mégsem lehet szabad, 
lekötve testeken tapad. 
Testekből árad, széppé test teszi, 
az testen torpan meg fennakadva, 
s hiszem, nincs messze már a napja, 
pusztulni is testekkel kell neki. 
 
FAUST 
Már ismerem gyönyörű tiszted! 
Mivel nagyban nem semmisíthetsz, 
most már kicsinyben míveled. 
 
MEFISZTÓ 
És persze sokra ezzel sem megyek. 
Mi elszakadt a semmitől, 
a valami, ellenszegül…” 

 
 

 
Jorge Luis Borges: Az Alef 

 
 
„Most érek elbeszélésem kimondhatatlan lényegéhez; 
itt kezdődik írói kétségbeesésem. Minden nyelv 
csupán jelek ábécéje, melynek használata föltételezi a 
múltat, és ezt minden beszélgető átéli. Hogyan 
közöljem másokkal ezt a végtelen Alefet, melyet csak 
alig fog fel félénk emlékezetem? A misztikusok 
hasonló helyzetben ontják a jelképeket: ha az istenséget 
akarja kifejezni, egy perzsa a madárról beszél, amely 
valami módon minden madarat képvisel; Alanus de 
Insulis egy gömbről, amelynek középpontja mindenütt 
van, de a kerülete sehol; Ezékiel egy négyarcú 
angyalról, aki kelet és nyugat, észak és dél felé fordul 
egyszerre. (Nem ok nélkül említem ezeket 
megfoghatatlan hasonlatokat; kapcsolatban vannak az 
Aleffel.) Talán megengednék az istenek, hogy én is 
valami hasonló képet találjak, de akkor elbeszélésemet 
megrontaná az irodalom, a tévedés. Egyébként 
megoldhatatlan a fő kérdés: a végtelennek akár csak 
részleges felsorolása. Ebben a mérhetetlen pillanatban 
sok-sok millió gyönyörű vagy borzasztó eseményt 
láttam; de egyik sem ejtett úgy ámulatba, mint az, 
hogy minden ugyanazon a helyen mutatkozott, de 
átfedés és áttetszés nélkül. Az én szemem mindent 
egyidejűleg látott: leírni csak sorjában tudom, mert 
ilyen a nyelv.” 
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Portré: David Bohm 
életműve 

 

 
 

1992 őszén Londonban elhunyt a világ egyik 
legnagyobb kortárs fizikusa, a magyar származású 
David Bohm, kinek munkássága a mai napig sokakat 
megihlet. Bohm élete utolsó napját hűségesen dolgozó 
kollégájával, Basil Hiley-vel töltötte, az utolsó 
simításokat elvégezve saját, Osztatlan Univerzum című 
könyvén, mely újraértelmezi a kvantumtérelméletet. 
David Bohm mélyen és behatóan hozzájárult a 
tudományhoz és a filozófiához, de elmondható, hogy 
még mindig nem értették meg gondolatait 
jelentőségüknek megfelelően.  
 

Elmélete dióhéjban az, hogy a látszólag 
különálló elemekből álló világ tulajdonképpen egy 
egységes valóság kivetülése csupán. Azt állította, hogy 
két látszólag különálló részecske egyáltalában nem 
különálló létező, hanem igazából ugyanarról az 
egyetlen részecskéről van szó – csak más szemszögből. 
Tegyük fel, magyarázza Bohm, hogy egy tartályban 
úszik egy hal. A tartály falára szerelünk két 
videokamerát, egyiket a tartály elejére, a másikat az 
oldalára, hogy derékszöget zárjanak be. A kamerákat 
két monitorhoz csatlakoztatjuk. A képernyőkön azt 

fogjuk látni, hogy amikor az egyiken a hal mozdul, 
akkor a másik képernyőn is mozdul a másik hal. Egy 
idő után szembetűnő lesz, hogy kell lennie valamilyen 
összefüggésnek a két hal között. Ha nem jövünk rá, 
hogy ugyanarról a halról van szó, akkor hajlamosak 
leszünk valamilyen rejtélyes oksági elvet feltételezni, 
amely a két hal között közvetít. Bohm szerint mindkét 
halat (értsd: részecskét) elkülönült, háromdimenziós 
térben látjuk, míg valójában csupán egyetlen halról 
(részecskéről) van szó – de hatdimenziós térben. Ha 
ebből a magasabb szempontból nézzük, akkor a kettő 
egy. A felszínen lejátszódó történések valamilyen 
mélyebben fekvő, láthatatlan, a részeket összefogó 
egységből erednek. A felszínen lejátszódó, számunkra 
látható események és a közös alap viszonyát 
szemléltessük egy videojátékkal. A képernyőn folyó 
események szoros összefüggésben állnak ugyan 
egymással, de mégsem mondhatjuk, hogy közvetlen 
oksági kapcsolat áll fenn közöttük. Mert ott van 
egyszer a program, mint implicit struktúra, amely 
explicitté válik a számítógép áramköreiben. Ez az 
alapvető struktúra hordoz minden szükséges 
információt: vezérli a képernyőn zajló események 
menetét, és biztosítja a köztük levő, megfigyelhető 
összhangot. Ez a metafora eredetileg Alex Comforttól 
származik, de újabban David Bohm épített rá mindent 
átfogó kozmológiai modellt. 
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Kezdetek 
 

David Bohm 1917. december 20-án született 
Wilkes-Barre-ben, Pennsylvania-ban, egy kis lengyel és 
ír bányászvárosban. Apja magyar-zsidó 
bútorkereskedő volt, és David érdeklődését a 
tudomány iránt azok a sci-fi könyvek keltették fel, 
melyeket fiatal fiúként olvasott. A fiatal Davidet 
lenyűgözték a káprázatos kozmikus erők és a térnek 
azon hatalmas kiterjedései, amelyek túlmutattak a 
megértésünkön. Később főiskolára ment, a 
Pennsylvania Állami Egyetemre, ahol tudományos 
fokozatot nyert 1939-ben, majd fizikusként elkezdett 
dolgozni a California Institute of Technology-nál. 
Később átment az University of California, Berkeley-
hez, annak érdekében, hogy együttműködjön J. Robert 
Oppenheimerrel. A doktori fokozatot fizikából 1943-
ban szerezte meg. 

Még csak végzős hallgató volt a Berkeley-n, 
mikor már úttörő munkát végzett a plazmákkal 
kapcsolatban. Felfedezte, hogy egy magas 
hőmérsékletű gázban (plazmában) az elektronok, 
amelyek már eltávolodtak az atomoktól, nem 
különálló, egyedi részecskeként viselkednek, hanem 
inkább mint egy nagyobb, szervezett egész részei. Az 
elektronok hatalmas számban mutattak olyan 
szervezett mozgásokat, ami arra utalt, mintha egy 
összefüggő folyamat vezényelné a kollektív 
viselkedésüket. Később kifejtette, hogy ezek a kollektív 
mozgások, amelyeket ma Bohm-diffúziónak neveznek, 
azt a benyomást keltették benne, hogy az elektronok 

tengere valahogy „életben” van. Ez volt Bohm első 
fontos felfedezése a fizikában, és ez utal a teljesség 
mélyebb témáira, amelyek egész életművét jellemzik 
 

1947-ben adjunktusi állást kapott a Princeton 
Egyetemen. Amíg a kvantumelméletet tanította a 
következő néhány évben, megírta a Quantum Theory 
(1951) című tankönyvet, amely a mai napig klasszikus 
maradt a területén. E munka befejeztével, 
megismerkedett Albert Einsteinnel, aki szintén a 
Princeton Egyetemen dolgozott ekkor. Einstein azt 
mondta Bohmnek, hogy még sohasem látta a 
kvantumelméletet olyan világosan, mint Bohm új 
könyvében, és a két tudós között intenzív 
beszélgetések kezdődtek. E párbeszédek során sok 
közös vonást fedeztek fel abban, ahogy a 
kvantummechanikát értelmezik, és együtt feszegették 
ennek mélyebb elméleti értelmezését és ontológiai 

(lételméleti) jelentőségét. Ezek 
a megbeszélések oda vezettek, 
hogy Bohm komolyan 
kétségbe vonta a kvantum-
mechanika Niels Bohr dán 
fizikus és mások által 
meghatározott uralkodó értel-
mezését. Kapcsolata Einstein-
nel arra inspirálta, hogy 
megkezdje a kvantumelmélet 
alapjaival kapcsolatos saját 
vizsgálatait, melyek annak 
egyedülálló leírásához vezet-
tek, és végül egész életére 
szóló küldetésben teljesedtek 
ki, melyben azt tűzte ki célul, 
hogy mindent megértsen és 
leírjon a valóságról. 
 

Nagyjából ebben az 
időben mutatkozott meg egy 
másfajta elkötelezettsége is. 
Amikor 1949-ben Oppen-

heimert és a többieket behívták a baljós Amerika-
ellenes Tevékenységet Vizsgáló McCarthy Bizottságba, 
Bohmot tanúskodni hívták. Ő azonban ezt megtagadta, 
minekutána a Princeton Egyetem tájékoztatta, hogy 
soha többé nem teheti be a lábát az egyetemre. Mi 
több, le is tartóztatták, a kongresszus megvetésének 
vádjával bíróság elé állították, azonban végül 
felmentették. Munkatársai arra törekedtek, hogy 
visszahelyezzék a Princetonra, és Einstein állítólag azt 
kérte tőle, hogy legyen az asszisztense, de az 
egyetemmel szerződését nem újították meg.  
Így hát soha többé nem tanított az Egyesült 
Államokban. 
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Brazíliába költözött, ahol a University of Sao 

Paulo professzora volt 1955-ig. Ott dolgozott a 
második könyvén, az Okság és Véletlen a Modern 
Fizikában (1957) címűn, melyet ma is széles körben 
használnak az egyetemeken. Elhagyva Brazíliát 1955-
ben, két évet töltött a Technion-nál Haifán, Izraelben, 
mielőtt Angliába, Bristolba ment volna, ahol 
munkatársával kidolgoztak egy újabb eredeti 
elgondolást. Megmutatták, hogy a mágneses erőtérnek 
egy elszigetelt része képes arra, hogy olyan 
elektronokra hasson, melyek átmennek azon anélkül, 
hogy kapcsolatba lépnének ezzel a térrel. Ezt a 
jelenséget Aharonov-Bohm hatásként ismerjük. Ezt 
követően 1961-ben Londonban, a Birkbeck College-nél 
professzori állást kapott, ahol az élete további részét 
töltötte. 
 
 

A következő 30 évben, David Bohm munkája 
során elsősorban a kvantumelmélet és a 
relativitáselmélet alapjaira fókuszált és az azokból 
levonható következtetésekre számos más területen. Ő a 
fizikán kívül is kereste a kapcsolatot, olyannyira, hogy 
hosszú ideig együtt tevékenykedett az indiai spirituális 
mesterrel, J. Krishnamurtival. Böhm ekkori 
tudományos könyvei közé tartoznak többek között a 
Speciális Relativitáselmélet (1966), a Teljesség és Belső Rend 
(1980), és a Tudomány, Kreativitás és a Rend (1987, David 
Peat-tel). E művek tömör és egyszerűsített kivonata 
kerül bemutatásra az alábbiakban. 
 
 

 
HOLOMOZGÁS ÉS A BURKOLT (IMPLICIT) 

REND 
 

Gondolatok a gondolkodásról 
 

Mielőtt részleteznénk Bohm érdemi 
hozzájárulását a tudományhoz, röviden érinteni fogjuk 
elképzeléseit a nyelvről és a gondolkodásról. A 
precizitás iránti rajongása a beszélt nyelv 
tanulmányozására késztette, annak feltárására, hogy 
nyelvünk vajon miként ad hamis képet a valóság igazi 
természetéről. Mi általában a köznyelvet egy semleges 
közvetítőnek tekintjük a kommunikációt elősegítendő, 
s azt gondoljuk, hogy világnézetünket nem korlátozza 
semmilyen módon. Azonban Bohm kimutatta, hogy a 
nyelv erős nyomást gyakorol a világlátásunkra, annak 
köszönhetően, hogy fragmentált és statikus. 
Hangsúlyozta, hogy a gondolat hajlamos rögzített 
struktúrákat kelteni az elmében, és emiatt a dinamikus 
valóság statikusnak tűnhet. Ennek illusztrálására egy 
példát hoz fel: tudjuk, hogy minden látható tárgy az 
állandó áramlás és változás állapotában van. Tehát 
nincs olyan dolog, ami önmagában állóan tényleg csak 
egy dolog, hiszen minden tárgy dinamikus folyamatok 
összessége a statikus formák helyett. Épp ezért 
szigorúan véve azt lehetne mondani, hogy a főnevek 
nem is igazán léteznek, csupáncsak az igék. Egy főnév 
szerinte ugyanis csak egy „lassú” ige, ami arra utal, 
hogy a folyamat olyan lassan halad, hogy statikusnak 
mutatkozik.  
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Például a papír, amelyre a szöveget 
nyomtatták, stabil létezőnek tűnik, de tudjuk, hogy 
minden pillanatban, beleértve a jelen pillanatot is, 
halad a megsemmisülés felé. Bohm kísérletezett a 
nyelv szerkezetátalakításával ezen a dinamikus módon 
– melyet rheomode-nak nevezett – annak érdekében, 
hogy a nyelv pontosabban tükrözze a valóság 
dinamikus jellegét. 
 

Látható tehát, hogy Bohm elsődleges tétele az, 
hogy a valóság minden eleme dinamikus jellemzővel 
bír, beleértve ebbe a gondolkodás folyamatát is a 
valóság természetéről. Ha mi egy gondolatot, a valóság 
egy szeletét kihasítjuk a valóság egészéből, ahogy erre 
kondicionáltak vagyunk, majd ezt követően beszélünk 
a valóságról alkotott gondolatainkról, akkor 
létrehoztunk egy olyan töredékes nézetet, amelyben a 
tudás és a valóság különállóak. A tudás ekkor 
statikussá válik és valahogy mentesül a valóság 
alapvető tulajdonságaitól. Bohm hangsúlyozza, hogy 
„a töredezettség egyik fő forrása az a feltételezés, hogy 
a gondolkodás folyamata elkülönül és független annak 
tartalmától, ami lehetővé teszi számunkra a tiszta, 
rendezett, racionális gondolkodást, mely megfelelően 
tudja megítélni ezt a tartalmat, azaz helyesnek vagy 
helytelennek, racionálisnak vagy irracionálisnak, 
részletekben vagy egészben, stb " (Bohm 1980, 18). 

 

 
Bohm azt is felveti, hogy a gondolat mozgása 

egyfajta művészi folyamat, amely örökké változó 
formát és tartalmat ölt. Épp ezért a tudomány is egy 
kreatív művészeti forma, ami dinamikus portrékat fest 
a természet világáról, az emberi intellektus vásznára az 

ész palettájával és ecsetével. Bohm azon kevés 
fizikusok közé tartozott, aki elismerte munkájának 
„isteni voltát”, s ebből fakadóan mindig 
mértékletességet és alázatot tanúsított saját elméletei 
értelmezése és következtetései során. 
 

 
 

A teljesség és holomozgás 
 

David Bohm legjelentősebb hozzájárulása a 
tudományhoz az, hogy elméleti vizsgálatok során 
értelmezte a fizikai valóság természetét, különös 
tekintettel a kvantumelméletre és a relativitáselméletre. 
Feltételezi, hogy a fizikai valóság végső természete 
nem különálló tárgyak gyűjteménye (ahogy ezt mi 
korlátoltan érzékeljük), hanem a világ egy olyan 
osztatlan egész, amely szüntelen mozgásban van. 
Bohm meglátásai a kvantummechanikában és a 
relativitáselméletben rámutatnak az univerzum 
egységére, amelynek minden része „összekapcsolódik 
és egyesül egy teljes egészben”. Ez az osztatlan egész, 
nem egy statikus valami, hanem inkább afféle állandó 
áramlás és változás, egy láthatatlan éter, amelyből 
minden dolog ered, és amibe végül minden feloldódik. 
Valóban, még az elme és az anyag is egységesek: 
„Ebben az áramlásban, az elme és az anyag nem 
különálló szubsztanciák. Sokkal inkább egy egész és 
töretlen mozgás különböző megjelenései” (Hayward 
1987-ben, 25). Hasonlóképpen, az élő és élettelen 
entitások sem különállóak. Mint mondja: „A forma 
képessége az aktivitásra az elme legjellemzőbb vonása, 
és nekünk van valamink, ami hasonló az elektronhoz.” 
Tehát az anyag és tér egyaránt részei a teljességnek. 
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Bohm ezt az áramlást nevezi 
holomozgásnak (holomovement). 
Az eredeti kifejezés alkotórészei, 
a holo- (egész) és a movement 
(mozgás) a valóság két alapvető 
jellemzőjére utalnak. A 
movement rész utal arra a tényre, 
hogy a valóság az állandó 
változás és áramlás állapotában 
van, mint már említettük. A holo- 
rész azt jelzi, hogy a valóság egy 
olyan módon strukturált, ami 
hasonló a holográfiához. A 
holográfiával való analógia egy 
sokkal magasabb szinten is 
megtalálható Bohmnél, aki úgy véli, hogy a fizikai 
valóság minden része tartalmaz információt az 
egészről. Ennek fényében nagyon izgalmas az az 
állítás, hogy a világegyetem minden egyes része 
„tartalmazza” az egész univerzumot, bár eleinte talán 
irreálisnak tűnik.  
 

Bohm tehát radikálisan szakít a Descartes-féle 
felfogással, miszerint a világ nem egyéb, mint egy 
háromdimenziós térkép, amelyen tárgyakhoz és 
eseményekhez hozzárendeljük egy koordináta-
rendszer egy és csak is egy pontját. A holisztikus 
elképzelés ugyanis megengedi függetlennek látszó, de 
egymással mégis kapcsolatban álló események 
létezését, amelyeket nem az okság elve fűz össze. A 
hologram teljessége tehát annyit tesz: a rész egyszerre 
egész is. 
 

Bizonyíték minderre a természet holografikus 
struktúrája, melynek felismerése nemrég került a 
felszínre a káoszelmélet és a fraktál geometria kapcsán. 
A káoszelmélet némileg helytelen elnevezés, mert az új 
felfedezések több rendet látnak, mint káoszt. 
Megállapítást nyert ugyanis, hogy a legtöbb nem 
lineáris rendszert önhasonló struktúrák sokasága 
testesíti meg, melyek egymásba ágyazottak különböző 
szinteken. Egy jól ismert példa erre a Mandelbrot-
halmaz, ami egy fraktál, s úgy jelenik meg a 
számítógépes ábrázolásokban, mint egy fekete bogár, 
hasonló bogarak végtelenségével, amelyek számtalan 
kisebb szinten ágyazódtak be. A bogarak ismétlődése, 
bizonyos értelemben információkat tartalmaz a teljes 
nem lineáris folyamatról.  
 

A valóság holografikus szerkezetét egyesítve 
annak állandó dinamizmusával megkapjuk a 
holomozgást, egy rendkívül gazdag és bonyolult 
áramlást, ahol bizonyos értelemben az áramlás minden 
része tartalmazza a teljes áramlást. Mint Bohm mondja, 

a holomozgás arra utal, hogy „Az egységes egész, a 
létezés töretlenül teljes, ami nem egyéb, mint osztatlan 
áramló mozgás, határok nélkül.” (Böhm 1980, 172). 
 

A belső rend 
 

A holomozgás kétségtelenül egy meglehetősen 
elvont fogalom, és emiatt általában nehezen 
értelmezhető számunkra, hiszen nem látható. Bohm 
elgondolása szerint, a holomozgás két alapvető 
aspektusa: a külső rend és a belső rend. A belső, 
burkolt (implicit) rend fogalmát egy analógiával, egy 
figyelemre méltó fizikai jelenséggel illusztrálta, amit 
maga is véletlenül látott meg egy termékbemutató 
tévéműsorban. Vegyünk egy hengeres edényt, benne 
egy kisebb koncentrikus hengerrel (azonos 
magasságban), amelyhez egy hajtókar csatlakozik, így 
a belső hengert forgathatjuk, míg a külső henger fix 
helyzetben marad. Töltsük meg a két henger közötti 
gyűrűs részt nagy viszkozitású folyadékkal, pl. 
glicerinnel, így elhanyagolható lesz a diffúzió. Ha egy 
csepp tinta (glicerinben oldhatatlan) kerül a 
folyadékba, és a belső henger lassan megfordul, a tinta 
csepp kinyúlik egy finom, fonalszerű formába, majd 
egyre vékonyabb és halványabb lesz, mígnem teljesen 
eltűnik. A kísérletnek ezen a pontján arra lehet 
következtetni, hogy a tintacsepp alaposan 
bekeveredett a glicerinbe, így annak elrendeződése 
kaotikussá és véletlenszerűvé vált. Azonban, ha a belső 
hengert most lassan visszaforgatjuk az ellenkező 
irányba, a vékony tintaforma ismét megjelenik, 
ugyanezen az úton visszafelé haladva, míg végül a 
tinta rekonstruálja magát az eredeti formájában, újra 
egységes cseppé válva. 
 

A tanulság ebben a kísérletben az, hogy a rend 
végig rejtetten jelen volt. Amikor a tinta cseppformája 
eltűnik, annak elrendezése nem semmisül meg, hanem 
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beburkolózik a glicerinbe. Ahhoz, hogy ezt az 
analógiát tovább fejleszthessük, képzeljük el, hogy egy 
egész cseppsorozat beágyazódik az alábbiak szerint: az 
első csepp beburkolódik n fordulással. Ezután egy 
második csepp kerül a glicerinbe, és ez beburkolódik n 
fordulat után (az első csepp most beburkolódott 2n 
fordulattal). Aztán egy harmadik csepp kerül a 
glicerinbe, amely beburkolódik n fordulat után (az első 
csepp most beburkolódott 3n fordulattal, és a második 
csepp 2n fordulattal). Ily módon folytatva egy egész 
sor cseppet beburkolunk a glicerinbe. Amikor a 
forgásirány megfordul, a cseppek egymás után 
megjelennek, és ha ez elég gyorsan megtörténik, a 
hatás az lesz, hogy egy álló tinta csepp vagy 
„részecske” fennmarad egy ideig a mozgó 
folyadékban. Másrészt az is elképzelhető, hogy az 
egymást követő cseppek olyan közeli helyzetbe 
kerülnek a glicerinben, hogy amikor a belső henger 
megfordul, azt a látszatot keltik, hogy egyetlen 
részecske mozog egy folyamatos útvonal mentén. 
Mindkét esetben a tintacseppek beburkolódása jelenti a 
belső rendet, és a látható cseppek kibontakozása az 

adott pillanatban pedig a megnyilvánult, kifejezett 
külső rendet. 

 
Bohm a fizikai valóság természetére analógiát 

talált ebben a példában. Ugyanis az elektronok 
beburkolózott együttesek csoportjaként is 
értelmezhetőek, amik általában nem lokalizálhatóak a 
térben. Bármely adott pillanatban, bármelyikük 
kibontakozhat és lokalizált lesz, és a következő 
pillanatban ismét beburkolódik, és helyébe jön egy 
másik, amely kibontakozik. Ha ez a folyamat gyors és 
szabályos módon zajlik, úgy, hogy minden 
kibontakozás lokalizált, ez egy részecske folyamatos 
mozgásának a látszatát kelti, aminek mi emberek az 
elektron nevet adtuk. Azonban a valóságban nincs 
elszigetelt részecske, csak a kibontakozások gyors és 
szabályos sorozata kelti a folyamatos mozgás illúzióját. 
Mint mondja: „alapvetően a részecske csak egy 
absztrakció, ami nyilvánvaló, hogy az érzékeink által 
manifesztálódik. Ami van, mindig az együttesek 
összessége, minden együtt jelentkezik, a 
beburkolódások és kibontakozások szakaszainak 

rendezett sorozatában, melyek 
összekeverednek, egymásba hatolnak, 
mindegyik más elven, ám mindenütt az 
egész térben.” 
 

Ha a hologram ötletét a nagy 
léptékű világegyetemre alkalmazzuk, 
akkor a kozmoszt tekinthetjük egy 
hatalmas fénytónak, amelyben hullámok 
terjednek szét minden irányban, 
egymásba hatolnak, és mind bonyolultabb 
hullámformációkká alakulnak. Ezek közül 
néhány rövid életű csupán, mások tovább 
fennmaradnak, de akadnak viszonylag 
tartós, mozgó alakzatok is. Rendszerint 
úgy tekintjük a világegyetemet, mondja 
Bohm, mint amelyben itt-ott szilárd 
objektumokat, atomokat, csillagokat 
találunk. Többségük fényt és egyéb 
elektromágneses sugárzást (rádió 
hullámokat, gammahullámokat stb.) 
bocsát ki. Azt képzeljük, hogy a szilárd 
testek az elsődlegesek, és a hatalmas, a 
világmindenséget kitöltő sugárzásóceán 
másodlagos csupán. Ő azonban 
megfordítja a sorrendet, és azt állítja, a 
sugárzás az elsődleges valóság, a szilárd 
testek pedig a holomozgásból 
kiemelkedő, többé-kevésbé tartós 
hullámformációk. Könnyen 
szemléltethetjük e nagyszabású 
elgondolást, ha hétköznapi életünkből 
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veszünk egy példát. Egy kávézóban ülünk, és egy 
pohár ital van előttünk az asztalon. Ekkor egy nagy 
teherautó dübörög el az utcán, amitől a csésze remegni 
kezd. Állóhullámoknak nevezett alakzatokat 
figyelhetünk meg a folyadék felszínén. Ezek úgy 
keletkeznek, hogy a teherautó keltette rezgésektől apró 
hullámok támadnak, amelyek a csésze faláról 
visszaverődnek, és kölcsönhatásba lépnek szembejövő 
társaikkal. Bohm szerint ennek mintájára alakulnak ki 
az elektromágneses hullámokból is a szilárd testek. Az 
explicit, külső rend tehát azonos a hétköznapi 
életünkből ismert anyagi világgal. A másik, az implicit, 
belső vagy burkolt rend pedig nem más, mint a már 
említett holomozgás. Ennek mindig csak a felszínét 
látjuk, amint éppen pillanatról pillanatra kibontakozik 
az implicit rendből a térben és az időben. A tér és az 
idő a kibontakozás folyamatának két módusza vagy 
formája. Szemléltetésül ismét elővehetjük a videojáték 
hasonlatunkat, amelyben az explicit rendnek a 
képernyő felel meg. Úgy tűnik, mintha a képernyőn 
látható figurák kölcsönhatásban állnának egymással, 
holott inkább arról van szó, hogy a számítógép 
működését tükrözik csupán. Természetesen a 
számítógép működési feltételei, és a képernyőn zajló 
játék szabályai alapvetően eltérnek egymástól. Bohm 
modellje értelmében az implicit rendről sem 
mondhatunk semmit, ha csupán az explicit rend 
változó alakzatait figyeljük. Hasonlóképpen a 
példánkban szereplő számítógép működéséről sem 
szereznénk tudomást, bármilyen sokáig 
tanulmányoznánk is a játék menetét. 

 

 
Mivel életünket az explicit rend keretei szabják 

meg, túlbecsültük a lokalitás jelentőségét. Bohm szerint 
a lokalitás helyett az elsőrangú kérdés az események 
rejtettségi foka az implicit rendben. Meglehet, egyes 
történések térben és időben távoliak ugyan, de 
szorosabban összefüggenek, mint más, térben vagy 
időben közeliek. Több köze van két rokonszellemű 
embernek egymáshoz, akik ugyan több száz 
kilométerre élnek egymástól, mint két másiknak, akik 
esetleg egy fedél alatt laknak, gyakran beszélgetnek, de 
igazából különbözik a gondolatviláguk. Ezek az 
elképzelések nyilvánvalóan ellentmondanak a 
mechanisztikus tudomány eszményeinek, viszont 
harmonikusan megférnek a szinkronicitással. Mert 
gyakran oly távoli események egybeeséséről van szó, 
amelyek között oksági lánc ugyan nincs, ellenben 
egészen más természetű kötelék kapcsolja össze őket. 
Bohm elgondolása szerint, ahogy az implicit rend 
kibomlik rejtettségéből, és megteremti az explicit rend 
mindennapi világát, egyúttal biztosítja új, „kreatív" 
formák szüntelen keletkezését is. A kozmosz új 
képződményei tanúsítják az implicit rendben rejlő 
végtelen alkotóerőt. Érzékeink számára megragadható 
formában jelennek meg a mindennapi élet színpadán, 
és semmiféle térbeli korlátozás nem érvényes rájuk. 
Minderre példa a biológiai élet és a tudat születése 
egyaránt. Ezek Bohm szerint sem számos, egyedi 
esemény következményeként alakultak ki a Föld 
kémiai és földrajzi története során. Mivel keletkezésük 
nem más, mint az implicit rend megnyilvánulása, ezért 
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ebből következik, hogy a világegyetemben mindenütt 
jelen kell lenniük. Mivel az implicit alakzatok 
mindenütt megjelenhetnek, ebből kozmikus 
archetípusok létére következtethetünk: olyan 
formákra, amelyek az explicit rendben lépten-nyomon 
felbukkannak. A spirál például a tengeri kagylók, a 
növényi magvak és a spirálgalaxisok visszatérő 
mintája.  

 
Bohm belső, burkolt, implicit 

rendjének radikális következtetéseit talán 
kissé nehéz felfogni, főleg különösen a 
nyugati elme számára, amely átitatódott a 
klasszikus fizika newtoni-karteziánus 
paradigmájával, amely még mindig uralja a 
kortárs tudományt. Például csábító lehet 
feltételezni, hogy a belső rend a valóság egy 
finom szintjére utal, másodlagos és alárendelt 
a külső rendhez képest, ami megnyilvánul 
mindenhol körülöttünk. Azonban Bohm 
szerint éppen az ellenkezője a helyzet: a belső 
rend az alapvető és elsődleges valóság, bár 
láthatatlan. Közben a külső rend – a hatalmas 
fizikai univerzum, amit megtapasztalunk – 
csupán a belső rend felszínének fodrozódása. 
 

Mi a szemmel látható tárgyakat 
tartjuk a hétköznapi valóságnak, holott azok 
csak kivetítései, úgy is mondhatnánk, illúziói 
a sokkal mélyebb, nagyobb mérvű belső 
rendnek, amely a valóság alapja. A belső és 
külső rend egymásba hatolnak a tér-idő 
minden szintjén, és így mindegyik létsík 
beburkolja az összes létezőt, vagyis minden 
bele van burkolva mindenbe. Mint Bohm 
kifejti, „a belső és külső rendben a létezés 
összessége be van burkolva a tér és idő 
minden síkján. Tehát, bármilyen részt, 
elemet, vagy szempontot absztrahálhatunk 
gondolatban, az mégis beburkolja az egészet, 
és ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik a 
totalitáshoz, amelyből absztrahálódott. Így a teljesség 
átjár mindent, amit felszínre hozunk, a kezdetektől 
fogva” (172. o.) 
 

Az üres tér telítettsége 
 

Bohmnek a fizikai valóságot bemutató 
gondolatai teljesen a feje tetejére állították az „üres 
tér” szokványos értelmezését. Szerinte a tér ugyanis 
nem valamiféle óriási vákuum, amelyen keresztül 
mozog az anyag; hanem a tér pontosan olyan igazi, 
mint az anyag, ami mozog azon keresztül. Tér és 

anyag szorosan összekapcsolódnak. S valóban: a 
nullpontenergia mennyiségét mutató számítások 
szerint is, egyetlen köbcentiméter üres hely több 
energiát tartalmaz, mint az összes anyag az ismert 
univerzumban! Ebből az eredményből Bohm (1980, 
191) arra a következtetésre jut, hogy „a hely, amelynek 
oly sok energiája van, tele van és nem üres." Bohm ezt 
az óriási energiát, ami elválaszthatatlan a látszólag 

üres tértől, egy hatalmas, még rejtett birodalom 
létezésének elméleti bizonyítékaként tekinti, ami 
tulajdonképpen a burkolt, belső rend. 
 

A kvantumelmélet oksági értelmezése 
 

A holomozgás és a belső rend fogalmát 
eredetileg Bohm fejlesztette ki a kvantumelméletben 
végzett elméleti vizsgálatai eredményeképpen. Amikor 
Bohm elkezdte a munkát a kvantumelméletben, 
elfogadta annak „koppenhágai értelmezés”-ét, amelyet 
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli és 
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mások fejlesztettek ki. A még mindig domináns 
koppenhágai értelmezés két alapvető dolgot mond:  
– a valóság megegyezik a vizsgált jelenségek 
összességével (ami azt jelenti, hogy a valóság nem 
létezik a megfigyelés hiányában), valamint 
– a kvantummechanika a valóság teljes leírása, s nem 
lehetséges ennél mélyebb megértés.  
 

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a 
megfigyelhető jelenségek a teljes valóságot jelentik, és 
bármilyen spekuláció egy mélyebb, mögöttes 
valóságra értelmetlen. Bohr egyértelműen kijelentette, 
hogy: „Nincs kvantum világ. Csak egy absztrakt 
kvantum leírás van” (Herbertben 1985-ben, 17). Ebben 
az értelmezésben, a kvantummechanika nem ad sem 
többet, sem kevesebbet, mint megfigyelhető jelenségek 
statisztikai szabályokkal való összekapcsolását. 

 
1931-ben Neumann 
János publikálta a 
Kvantum Elmélet 
Alapjait, mely a mai 
napig egyfajta „mate-
matikai biblia” ebben a 
témában. E könyvben 
Neumann matematikai 
bizonyítékát adta an-
nak, hogy egy 
hétköznapi, klasszikus 
valóság hátterében nem 
kvantum-elmélet áll. 
Több mint húsz éven 
keresztül a „Neumann 
bizonyíték” a koppen-
hágai értelmezés mate-
matikai megerősítéséül 
szolgált. Azonban 1952-
ben David Bohm 
megcáfolta ezeket a 
bizonyítékokat azáltal, 
hogy felépítette az 
elektronnak egy olyan, 
klasszikus tulajdon-
ságokkal rendelkező 
modelljét, melynek 
viselkedése igazolta a 
kvantummechanika 
jóslatait. Ebben a modellben az elektront úgy tekintik, 
mint egy közönséges részecskét, egy alapvető 
különbséggel: az elektronnak bizonyíthatóan 
információi vannak a környezetéről. 
 

A modell megalkotásához a Schrödinger 
egyenletből indult ki, mely a kvantumfizika központi 

matematikai képlete. Bohm hatékonyan választotta el 
ezt az egyenletet két részre: egy klasszikus részre, 
amely lényegében átveszi a newtoni fizikát, és egy nem 
klasszikusra, amit kvantumpotenciálnak nevez. A 
klasszikus tagban közönséges részecskeként kezeli az 
elektront, akárcsak a klasszikus fizikában. A nem 
klasszikus kvantumpotenciál ezzel szemben egy olyan 
hullámhoz hasonló rész, amely információt ad az 
elektronnak, miközben összekapcsolja azt a 
világegyetem többi részével. A kvantumpotenciál 
felelős a jól ismert hullám-részecske kettősségért, és a 
többi furcsa jelenségért, amelyek miatt a 
kvantumelmélet híressé vált. Valóban, a 
kvantumvalóság nem lokális jellegét – mint azt a Bell-
tétel feltételezi, és amelyet empirikusan megfigyeltek 
Alain Aspect híres kísérleteiben (nonlokalitás) – úgy 
lehet tekinteni, mint a kvantumpotenciál által 

szimbolizált tudatos 
entitás tényleges 
létezésének kézenfek-
vő bizonyítékát. 
 

Bohm meg volt 
győződve arról, hogy 
sokkal több zajlik a 
kvantummechanikába

n, mint amit akár a 
szem, az agy, vagy a 
fizikus laboratóriumi 
eszközei észlelnek. Az 
oksági értelmezésével 
megtámadta az uralko-
dó koppenhágai értel-
mezést, azzal érvelve, 
hogy még ismeretlen 
tényezők (vagy „rejtett 
változók”) okozzák a 
látszólag megmagya-
rázhatatlan jelensége-
ket a kvantum-kísér-
letekben. Az oksági 
értelmezés legfonto-
sabb jellemzője a 
kvantumpotenciál, egy 
hullámszerű informá-
ciós mező, amely 
egyfajta iránymutatást 

ad az elektronnak. Bohm az utasszállító repülőgép 
analógiájára hivatkozik, amely megváltoztatja a 
haladási irányát a navigációs rádiójelekre reagálva. A 
rádióhullámok önmagukban nem képesek 
megváltoztatni a repülő irányát, csupán aktív 
információt adnak, amelyre a repülőgép 
irányváltoztatással reagál természetesen saját erőből. 
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Az elektron ugyanígy analóg módon reagál a 
kvantumpotenciálra. Ez megmagyarázhatja a 
hullámfüggvény „összeomlásának” hírhedt rejtélyét, 
amely mint egy látszólag véletlenszerű esemény 
történik meg a laboratóriumban (ld. kétréses kísérlet), 
ami a koppenhágai értelmezés szerint azt jelenti, hogy 
a valóság nem létezik mindaddig, amíg meg nem 
figyelik. A Schrödinger hullámfüggvény leírja, hogy a 
lehetséges kimenetelek száma végtelen, és a 
kvantumpotenciáltól kapott információ okozhatja, 
hogy az elektron egy adott kimenetelt „választ” a 
végtelen sok közül. Ennél fogva az információ 
magában okozhatja az „összeomlást” a végtelen 
lehetőségek egyetlen megnyilvánulásaként. Ez 
emlékeztet  Gregory Bateson (1972, 382-384) leírására a 
megtermékenyítésről, amelyben a 
megtermékenyítetlen béka tojása végtelen sok meg 
nem nyilvánult lehetőséget tartalmaz, és a 
megtermékenyítő sperma információt nyújt, ami a 
tojás hatalmas számú lehetőségeinek az 
„összeomlását” okozza egyetlen megnyilvánuló 
embrióban. 

 

 
 
A „potenciál” fogalma elismert a fizikában; 

például a Föld gravitációs potenciálja a gravitációs 
mező mindegyik pontjában potenciálisan kinyerhető 
energiáról tájékoztat. Azonban a kvantumpotenciál 
más: ez abban különbözik, hogy nem ismert a fizikai 
forrása, ami az egyik oka, hogy a fizikusok 
kifogásolják azt. Még elfogadhatatlanabb számukra, 
hogy a kvantumpotenciál hatása csak az alakjától függ, 

ám intenzitásától nem, vagyis tértől és időtől 
független. A kvantumpotenciálnak az alakja ad 
információt, azonnal kommunikál, úgy tűnik, a jelek 
sebessége meghaladja a fénysebességet, ez ellentmond 
Einstein relativitás elméletének. Épp ezért a 
kvantumpotenciált afféle metafizikai birodalomból 
származó tájékoztatásként lehet értelmezni abban az 
értelemben, hogy túlmutat a szokásos téren és időn.  
 

REND ÉS VÉLETLEN 
 

Bohm gondolkodásának fejlődése 
 

David Bohmnek központi témája volt a 
természet rendjének megfigyelése, amely végigkísérte 
egész munkásságát. Nyugtalanította, hogy a modern 
fizika két pillére – a kvantummechanika és a 
relativitáselmélet – valójában ellentmondanak 
egymásnak. Sőt, ez az ellentmondás nem csak a kisebb 
részleteket érinti, de nagyon alapvető, mert a 
kvantummechanikából az következik, hogy a valóság 
nem folytonos, nem oksági és nem lokális, míg a 
relativitáselmélet szerint a valóság folyamatos, ok-
okozati, és lokális. Bohm-öt továbbá zavarta az a tény, 
hogy sok vezető fizikus nem fordított kellő figyelmet 
erre az ellentmondásra. Megoldást keresett erre a 
dilemmára, ezért megvizsgálta, hogy mi a közös a 
modern fizika e két ellentmondó elméletében. Amit 
talált, az az osztatlan teljesség. Ebből következően, 
nagyon komolyan vette a teljességet, és valóban ez lett 
a fizikához való fontos hozzájárulásainak az alapja, 
tudományos kutatásának jellegzetesen ismeretelméleti 
stílusa mellett. Ebben a tekintetben, Bohm fejlődési 
folyamata hasonló volt ahhoz, mint ahogy Einstein a 
relativitáselméletet létrehozta: Einstein komolyan vette 
a kísérleti megfigyelést, hogy a fény sebessége 
megegyezik az összes vonatkoztatási rendszerben. 
Ebből szükségszerűen következik – ha párosul azzal a 
feltevéssel, hogy a fizika törvényeinek is azonosaknak 
kell lennie az összes vonatkoztatási rendszerben – , 
hogy a tér és az idő már nem lehet abszolút, ezért jött a 
relativitáselmélet. Einstein előtt senki sem volt 
hajlandó ilyen radikálisan végiggondolni valamit. 
 

Bohm posztulátuma, az osztatlan teljesség 
ugyanolyan radikális, de más okból: ez megkérdőjelezi 
az uralkodó nézeteket a fennálló rend tekintetében. 
Ahogy Einstein volt az első fizikus, aki komolyan 
kétségbe vonta a térről és időről alkotott 
elképzeléseinket, Bohm az első fizikus, aki komolyan 
megkérdőjelezi a rendről fennálló nézeteinket. A 
következmények messzire mutatnak, mert a tudomány 
lényegéhez tartozik a természeti törvények általános 
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alkalmazhatóságának a keresése. Ezért a rend 
természetének vizsgálata, a tudomány alapjainak a 
vizsgálatát is jelenti. 
 

Igazi holisztikus gondolkodóként jóval túllépte 
a fizika kereteit ebben a keresésben. Az 1960-as évek 
folyamán, szisztematikus vizsgálatot végzett a rend 
természetéről és funkciójáról a művészetben, és hét 
éven keresztül levelezett Charles Biederman amerikai 
művésszel. Levelezésében, főként a rendre 
összpontosított Monet és Cezanne festményeiben, és ez 
volt a mag számára a felismeréshez. Arra a 
következtetésre jutott, hogy a rend egy festményben 
egyenértékű a belső renddel a kvantumelméletben. 

 
 

A rend topológiája 
 

Bohm felvetette, hogy a hasonlóságok és a 
különbségek észlelése során, kategóriákat hozunk 
létre, amelyek a rend előfutárai. Például, mert néhány 
élőlény a levegőn keresztül, mások a vízen keresztül 
közlekednek, létrejöttek a madarak és a halak 
kategóriái. Ezek a kategóriák tovább finomultak a 
finomabb különbségek észlelése alapján. Így hoztuk 
létre a verebek, varjak, héják, sasok és így tovább, 
valamint a fürge csellék, pisztrángok, lazacok és a 
cápák kategóriáit. Mostanra épp ezért megfigyelhetjük, 
hogy egy fürge cselle és egy pisztráng között hasonló 
az eltérés, mint egy veréb és egy sas között (ami ebben 
az esetben a méretkülönbségek relatív hasonlósága). 
Ez bemutatja Bohm elképzelését a „hasonló 
különbségekről”, ami felhasználható egy olyan rend 
meghatározására, amely átfogja a tapasztalat 
különböző kategóriáit.  
 

A fenti elgondolásokon kívül, Bohm 
kifejlesztett egy módszert a rendszer komplexitásának 
a mérésére. Ennek az illusztrálására ezzel a 
legegyszerűbb példával, tekintsük a számjegyek 

végtelen sorát, 2,5,2,5,2,5,2,5,2,5 stb. Ez a sorozat 
másodfokú, mert két információ (a 2 és 5 számjegy) 
szükséges a sor teljes meghatározásához. Ugyanígy, ez 
a sorozat 264, 926, 492, 649 stb negyedfokú, mert 4 
számjegy szükséges a sor teljes meghatározására (2, 6, 
4, 9). Most tekintsük a 601324897 stb. sort. Mi ennek a 
rendje? Ezt nehéz megmondani. Első pillantásra úgy 
tűnik, hogy a számjegyek egy tetszőleges sorozata, 
mert nincs érzékelhető rend. Azonban, ahogy a sorozat 
folytatódik, mi felfedezhetjük, hogy ez valóban a 
következő sorozat: 601324897, 601324897, 601324897 
stb. Ebben az esetben ez 9 fokú, mert az első kilenc 
számjegy ismétlődik örökké. Egy másik sornál 
ugyanígy rájöhetünk, hogy az egy század, vagy 

milliomod fokú. Vagy talán a sorozat soha 
nem mutat semmilyen érzékelhető rendet, 
ebben az esetben azt mondjuk, hogy egy 
végtelen fokú sorozat. Mi azonban egy ilyen 
fokozatot rendszerint véletlen sorozatnak 
gondolunk, csak mert nem látjuk át egyben. 
Mindenesetre, vegyük észre, hogy 
mindenképpen ismernünk kel a kontextust a 
sorozat rendjének meghatározásához. 
 

A véletlenszerűség a 
kontextustól függ 

 
Az előző példa sokkal mélyebben megvizsgálva 

arra utal, amit Bohm egy nagyon általános 
összefüggésben kialakított: a véletlenszerűség nem egy 
rendszer rendjének a belső tulajdonsága, hanem a 
kontextustól függ. Ez egy apró, de nagyon fontos 
különbség, amely valószínűleg erőteljes 
következményekkel jár a tudományban még jó pár 
évtizedekig. Egy példa jól szemlélteti ezt az 
elképzelést. Vegyünk például egy „véletlenszám-
generátort”, amely egy olyan típusú számítógépes 
program, amely számsorokat állít elő, hogy azok 
véletlenszerűnek tűnnek. Ha egy ilyen programot ott 
hagynak éjjel-nappal futni, ez létrehoz egy rendkívül 
magas fokozatú sorozatot (vagy gyakorlatilag 
végtelent). Az ilyen számítógépes programok 
különbözőképpen működnek, de van egy fontos közös 
jellemzőjük: az eljárás, amit arra használtak, hogy 
létrehozza a sorozatot, egy egyszerű determinista 
folyamat. Azaz ha a programot újra futtatják 
ugyanazzal a kezdő számmal, akkor pontosan ugyanaz 
a sorozat áll elő. Ezért a sorozatot generáló program 
rendje nagyon alacsony fokú. S most jön a lényeg. A 
számítógépes program kontextusában, a számok 
nagysága és sorrendje egy alacsony fokú egyszerű 
rend által meghatározott, s így koránt sem véletlen. 
Mindazonáltal egy szűkebb kontextusban az csak a 
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számokat tartalmazza önmagukban, de a számítógépes 
programot – vagyis, a Meta szintet– nem, a számokat 
nem különböztethetik meg egy tisztán véletlen 
sorozattól, tehát a számok rendje lényegében tényleg 
véletlen. S ebből következik, hogy a véletlenszerűség a 
kontextustól (program) függ, ez egy olyan eredmény, 
amit Bohm sok példában következesen demonstrált a 
tudományban. A véletlenszerűség alapvető szerepet 
játszik abban, hogy bizonyos természeti folyamatok 
mélyére lássunk. Ugyanakkor Bohm eredményei arra 
utalnak, hogy a véletlenszerűség is eltűnhet, ha a 
szövegkörnyezet mélyebb, illetve kiszélesedik, ami azt 
jelenti, hogy a véletlen már nem tekinthető 
meghatározó elvnek. A következő megállapítások 
összegzik Bohm felismeréseit a véletlenszerűséggel és 
renddel kapcsolatban a tudományban (Böhm és Peat 
1987): „A véletlenszerűség feltételezhetően a természet 
egy alapvető, de megmagyarázhatatlan és 
elemezhetetlen jellemzője, és valóban minden létező 
alapja, s ami véletlenszerűség az egyik kontextusban, 
az a szükségszerűség egyszerű rendjeként fedheti fel 
magát egy másik, szélesebb kontextusban.” 
 

Rend a tudományban 
 

Ezen következtetései 
várhatóan nagyon messzire 
vezetnek minden tudományban. A 
káoszelmélet új területe szigorúan 
bizonyította, hogy szinte minden 
nem lineáris determinisztikus 
rendszerben (amely a fizikai 
folyamatok legtöbb tudományos 
modelljére jellemző) van egy 
tartomány, amelyben a rendszer úgy 
viselkedik, mintha véletlenszerű 
volna, annak ellenére, hogy 
valójában determinisztikus. Ennek 
az ismeretelméleti következményei 
elsöprők: a tudomány bármely 
szakterületén, amikor a tudósok 
véletlenként írják le a természetes 
rendszerek viselkedését, ez a címke 
egyáltalán nem írja le a természetes 
rendszereket, inkább csupán azok 
megértésének fokát általunk, amely a véletlenek 
feltételezése esetében a teljes tudatlanságra vall. A 
véletlenről szóló tapasztalati adatok nem nyújtanak 
garanciát arra, hogy a mögöttes természetes folyamat, 
amit vizsgálnak, az valóban 
a véletlenen alapul. Így, amíg a véletlenszerűség 
hasznosan jellemezheti a természetes folyamat 
tapasztalati megfigyeléseit, addig a folyamat tényleges 

természetéről keveset fed fel. A rejtett rendek vagy 
finom változók egy olyan szinten vannak ugyanis 
jelen, ami egyelőre meghaladja a jelenlegi eszközök 
észlelési határait. Ennek messzemenő következményei 
nyilvánvalóvá válnak, ha figyelembe vesszük például 
annak a lehetőségét, hogy a „véletlen mutáció”, 
amelyet a természetes szelekció darwini elmélete 
hirdet, hamarosan csupán egy tetszőleges 
hipotézisként tekinthető a sok közül. A biológiai 
mutációk megfigyelt véletlenszerűsége ugyanis nem 
ad bizonyosságot arra, hogy ismeretlen finom 
folyamatok nem működnek-e a mélyben rejtetten, a 
mai empirikus tudomány fátylán túl. Az ilyen 
ismeretlen erők közé számíthatjuk a teleologikus 
tényezőket, az isteni tervet, Sheldrake morfogenetikus 
mezőit, és így tovább. 

 
Bohm következtetése a tudomány rendjéről 

egyértelmű és elsöprő: A tudomány mechanisztikus 
rendjéről alkotott uralkodó felfogásnak véget kell 
vetni, a mainstream fizika newton-törvényeitől a 

legfejlettebb modern relativisztikus kvantum-mező 
elméletig. Ez mind egy olyan mechanisztikus rendet 
tükröz, amit Bohm közvetlenül vitat. Szerinte a 
tudománynak nyitottá kell válnia a rend sokkal 
kifinomultabb és bonyolultabb formáinak a 
támogatására, beleértve azokat is, amelyeket Bohm 
alkotó rendeknek nevez. Ezek olyan rendek, amelyek 
struktúrákat hoznak létre.  

Modus Vivendi Magazin 26



 
 

A SZUPER-BELSŐ REND ÉS AZON TÚL 
 

Szuper-kvantumpotenciál 
 

A hologram analógia csak korlátozott 
megközelítése a belső rendnek, hisz csak egy metafora, 
amely az átalakítások egy speciális eljárásából adódott. 
A belső rend mélyebb megismeréséhez Bohm 
kifejlesztette a kvantum-mező elmélet oksági 
értelmezését. A kvantumtérelmélet a legáltalánosabb 
és legkifinomultabb formája a kvantumfizikának. Az 
elsődleges fizikai valóság feltételezhetően egy 
folytonos mező, és a különálló részecskeszerű 
kvantumokat csupán másodlagos tünetnek kell 
tekinteni. Ezért ahelyett, hogy a részecskét vesszük 
kiindulási pontként, magát a mezőt kell figyelembe 
venni, mint alapvető valóságot. Ezzel párhuzamosan 
Bohm feltételezett egy szuper-kvantumpotenciált, ami 
hat a mezőre. Ez a szuper-kvantumpotenciál sokkal 
finomabb és összetettebb, mint a kvantum-potenciál, 
de az alapvető elvek hasonlóak, és a legfontosabb 
hatása, hogy módosítja a téregyenleteket: nem 
lineárissá és nem lokálissá teszi azokat. Ez eltér a 
korábban ismertetett részecske modelltől, amely a 
hullám-részecske kettősséget úgy magyarázta, hogy a 
kvantumpotenciál hat a részecskére. Itt azonban a 
hullám-részecske kettősség úgy magyarázható, mint a 
szuper-kvantumpotenciál hatása a folytonos mezőre. 
 

 
 

Szuper-belső rend 
 

Ez a legáltalánosabb megfogalmazása Bohm 
elméletének, amelyet az 1987-ben megjelent 
könyvében mutatott be (Tudomány, Rend, és Kreativitás). 
Bohm felvetette, hogy túl a belső renden létezik egy 
szuper-belső rend. A kvantumtérelmélet példájában 
leírja, hogy a belső rend az a mező maga, és szuper-
belső rend a szuper-kvantumpotenciál, ami sokkal 
finomabb és összetettebb belső rend, mint a mező. 
Egyszerűbben fogalmazva: a külső rend csupán 
felszíni fodrozódás és nem folytonos a mezőben, így a 
műszereink megfigyelhetik. Ezt a megnyilvánult 
állapotot azonban a szuper-belső rendnek a belső 
rendre kifejtett hatása hozta létre. Ebből 
értelemszerűen következik, hogy a részecske már nem 
egy alapvető fogalom, hiszen az elsődleges valóság a 
belső rend és az arra ható szuper-belső rend. 
 

Látható tehát, hogy Bohm továbbfejlesztette 
elméletét, és azt latolgatta, hogy kell lennie valamilyen 
szuperimplicit rendnek, amely úgy viszonylik a belső 
rendhez, mint a belső a külső rendhez. A 
szuperimplicit rend olyan rendező elvként hat az 
implicit rendre, mint az író gondolatai a tintára és a 
papírra, amelynek eredményeképpen valósággá válik 
a szöveg. Bohm szavaival: a szuperimplicit, szuper-
belső rend úgy viszonyul az implicit rendhez, mint a 
tudat az agyhoz. A tudat ad jelentést, értelmet, vagy 
Bohm kifejezésével élve szignifikanciát az 
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eseményeknek. Maga a szuper-belső rend nem más, 
mint valami még alapvetőbb szuper-szuperimplicit 
rend kifejeződése. És ez így megy tovább, amíg csak 
értelmünk követni képes e sort. A rend egyre mélyebb 
szintjeinek léte mellett szól, hogy a szinkronicitás 
eseteiben kifejeződő jelentés időnként igen elvont is 
lehet. 
 

Ezt a gondolatát, mint láttuk, a koppenhágai 
értelmezéssel kezdte, amelyben a részecske nem 
létezik, csak ha szemléljük, ám ő ezt az elképzelést 
nem találta megfelelőnek. S végül eljutott oda, hogy a 
szuper-belső rendben a részecske nem létezik, kivéve, 
mint absztrakció a fejekben, vagy a műszerek által 
érzékelt másodlagos „tünetként”. Ami létezik az a 
holomozgás, amely ebben az esetben a folyamatosan 
változó szuper-belső rendből áll. Természetesen egy 
második belső rendre tekintettel könnyű harmadik, 
negyedik, és magasabb belső rendeket is elképzelni. 
Bohm fel is vetette a szuper-belső rendek egész 
hierarchiájának lehetőségét, bár miután a hatásaik 
egyre finomodnak, ezért egyre nehezebb megfigyelni 
vagy elemezni azokat. [Itt megint visszaköszön a 
hologram kép a képben tulajdonsága – a szerk.] 

  
 

Örök rend 
 
Összegezve, Bohm valóságmodellje egy dinamikus 
holomozgásból áll, amelynek három 
alapvető birodalma vagy megnyilvánulási szintje van: 
a külső rend, a belső rend és a szuper-belső rend – az 
utóbbi két birodalom alkotja a valóság lényegét. A 
szuper-belső rend formái nagyon finomak és 
összetettek, nehéz azokat hétköznapi fogalmakkal 
elképzelni. Így például Bohm egy örökkévaló rendről 
beszél, ami egy olyan szuper-belső rend, amely túlesik 
az idő tartományán. Mint ilyen, az örök rend se nem 
statikus, se nem örök, kívül esik az időn és mindig 
kreatív. Ahogy ez a kreativitás átszűrődik lejjebb, 
alacsonyabb szintű belső rendekbe, egyre inkább 
törekszik megnyilvánulni az időben; vagyis kialakít 
egy világi rendet. Bohm szavaival élve „az örök rend 
nem statikus, hanem örökké friss és új.” 
 

A kvantumpotenciál, a szuper-kvantum 
potenciál, a belső rend és a szuper-belső rendek, mind 
láthatatlanok a szokásos észlelési síkokon, de Bohm 
szerint mégis ezek alkotják a valóság igazi struktúráját. 
A szuper-belső rendek számtalan fizikai és természeti 
folyamatot beburkolnak. Az evolúcióban például a 
szuper-belső rend irányítani tudta egy madár 
felbukkanását, amelynek nemcsak szárnyakat kellett 
kifejlesztenie, de aerodinamikailag alkalmas tollakat, 
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megfelelő  izomzatot,  súlypontja    áthelyezését, 
könnyebb csontozatot és megfelelő anyagcsere 
változásokat is – mindezt ugyanabban az időben. 
Ellenkező esetben, akár csak egy ilyen változás hiánya 
nagyban csökkentette volna a túlélési esélyeket. 
Vegyük észre, hogy a szuper-belső rend analóg az 
archetípusokkal, vagy Sheldrake morfogenetikus 
mezőivel. Mindezek a kifejezések csak finom rendek, 
vagy erők elnevezései, amelyek rejtve maradnak az 
empirikus tudomány előtt, és ezért a mainstream 
tudósok ellenállnak, néha indokolatlanul is hevesen. 
Azonban csak azért, mert közvetlenül nem figyelhetők 
meg ezek az erők, még nem jelenti azt, hogy nem is 
léteznek. (Az ősrobbanást sem figyelte meg senki, 
mégis szentül hisz benne a tudomány.) 

 
 

ANYAG ÉS TUDAT 
 

Amikor Bohm Teljesség és a Belső Rend című 
műve 1980-ban megjelent, a holografikus modell 
hamarosan élénk vitát váltott ki az új paradigma 
gondolkodói között. Az egyik legmaradandóbb kérdés 
az volt, hogy mi következik Bohm elméletéből az 
anyag és a tudat kapcsolatára nézve. Az elme és a test 

megfelelnek-e a belső és a külső rendnek? A tudat 
képes-e közvetlenül kapcsolódni a belső rendhez? 
 

Bohm saját reflexiói ezekre a kérdésekre úgy 
tűnik, hogy idővel sokat fejlődtek. Korábban, Wigner 
Jenőnek és másoknak, akik azt javasolták, hogy tudatot 
be kell venni a kvantumelméletbe, Bohm azt 
válaszolta, hogy az ő célja az volt, hogy ismertesse a 
kvantumpotenciált anélkül, hogy a tudatos megfigyelő 
bármilyen alapvető szerepet kapjon. Később, Bohm 
arra a meggyőződésre jutott, hogy az anyagi és az 
információs folyamatok kibogozhatatlanul 
összefonódtak egymással, és a test-értelem kifejezést 
használta, erre a belső összefonódásra utalva. Ahogy 
magyarázza: „A belső rendben sokkal több a tudat, 

mint az anyag ... De mélyebb szinten [anyag és tudat] 
valójában elválaszthatatlanok és összefonódnak 
csakúgy, ahogy a számítógépes játékban a játékos és 
a képernyő is egyesül a részvétel által afféle közös 
hurkokban. Ebből a nézőpontból az elme és az anyag 
egy egésznek a két megjelenése, és nem 
szétválaszthatóbbak, mint a forma és a tartalom. 
Mélyen lent az emberiség tudata egy.” 
 

A holografikus modell 
alkalmazhatósága 

 
Bohm holografikus metaforáját sikeresen 

alkalmazták az agy fiziológiájával és az emberi 
tudattal foglalkozó kutatásokban. Karl Pribram 
idegsebész kifejlesztett egy agymodellt holografikus 
elven. (1971); Pribram próbálta megérteni az agy 
különféle jellemzőit, különösen azt a vizsgálati 
eredményt, hogy a memória elraktározásának a 
funkciója nem lokalizált az agyban. Pribam vitatott 
holografikus modellje beszámol az agy látszólag 
rejtélyes tulajdonságairól, ami a hatalmas 
tárolókapacitás, a szenzoros rendszer képalkotó 
képessége és az asszociációs visszahívás bizonyos 
jellemzői. A holografikus modell egy másik feltűnő 
alkalmazása az emberi tudat spektrumának 
vizsgálata. Stanislav Grof pszichiáter (1985, 1988) 

megalkotta a tudat térképét, amely összefoglalja a nem 
szokványos tudatállapotok területén végzett kiterjedt 
kutatásait. Ő szoros összhangot észlelt a holomozgás 
és a kutatása során tett felfedezései között. A klinikai 
kutatások terén szerzett több mint 30 éves tapasztalata 
vezette Groft arra a nézőpontra, hogy minden emberi 
lénynek potenciális hozzáférése van mindenfajta 
tudathoz. Az ő adatai egyfajta fenomenológiai 
bizonyítékát nyújtják a tudat holografikus 
modelljének. 
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TUDOMÁNY ÉS SPIRITUALITÁS 
 

Thomas Kuhn látványosan kimutatta, hogy 
amikor a tudósok egy paradigmát részesítenek 
előnyben egy másikkal szemben, döntésüket számos 
nem tudományos és nem tapasztalati úton szerzett 
tényező határozza meg. Bohm szintén kimutatta, hogy 
nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az uralkodó, 
fragmentált tudományos világnézet fölötte áll Bohm 
hipotézisének az osztatlan teljességről. Azonban, míg a 
tudományos bizonyítékok nem nyújtanak segítséget 
ebben a tekintetben, több másféle bizonyíték azonban 
segíthet megvilágítani a modellt. 

Misztikus és spirituális tanítások már régóta 
beszélnek minden dolog alapvető összefüggéséről és 
arról, hogy a mikrokozmosz valahogy magában 
foglalja annak minden elemében a makrokozmoszt. 
Egy szép és legendás kép erről „Indra ékesített hálója” 
az Avatamsaka Sutrában, amelyben a világegyetemet a 
gyöngyök végtelen hálózatának tüntetik fel, melynek 
minden eleme visszatükrözi az összes többit. Fa-Tsang, 
a HUA-jen Buddhizmus megalapítója, a hetedik 
században egy tükrökkel teli szoba közepére helyezett 
gyertyával illusztrálta az „egy mindenben” jelentését, 
és egy csiszolt kristálynak a gyertya melletti 
elhelyezésével fejezte ki a „minden az egyben” 
értelmét. Ha a megengedjük magunknak, hogy az 
ismeretelméletet kiszélesítjük egy holisztikus 
megismerési folyamattá, számtalan példát találunk a 
valóság egységes, holografikus megértésére. Ebből a 
perspektívából Bohm munkássága inkább egyfajta 
bizonyíték az ősi tudásra, mint azok a nézetek a 
valóságról, amelyek ma a tudományt uralják. 
 

Buddhizmus és a fizika 
 

A tibeti mester Sogyal Rinpocse (1992) 
megállapította, hogy feltűnő a párhuzam a Bohm 
modell és a buddhista ontológiában szereplő három 
kaya között.  
„Ez azt sugallhatja, hogy a szerepe szerint analóg a 
Dharmakaya-val, a végtelenül termékeny, feltétlen 
totalitással, amelyből minden dolog kinő. Az energia 
munkája, amelyen keresztül az értelem és az anyag 
egymásra hatnak, bizonyos fokig hasonló a 
Sambhogakayahoz, a spontán állandó ugrálás, előre az 
energiából, ki az üresség földjéből és az anyag 
teremtése David Bohm víziójában hasonló a 
Nirmanakaya-hoz, az energia folyamatos formába és 
megnyilvánulásba történő kikristályosodásához…A 
legmélyebb párhuzam Bohm elgondolásai és a Bardo 
tanítása között, hogy mindkettő a teljesség látomásából 
születik.” (P.354) Bohm (in Weber 1986) 

Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a misztikus tapasztalat végső soron mindig 
meghaladja az intellektuális élményt, elméleteket, és 
ismereteket. A belső rend egy végső birodalomhoz 
hasonlítható, ami az anyagon túl létezik, és azt 
gondolhatjuk, hogy ez az igazi tudás és bölcsesség 
forrása. Bohm és Peat (1987) hangsúlyozzák, hogy a 
külső valóság viszonylagossága lényegében azonos a 
Taoizmusban, a Jógában, a Buddhizmusban és 
Krishnamurti tanításaiban, valamint számos ősi nép 
mítoszában. (255-57). Ontológiai nézőpontból a szuper-
belső rendet a Rejtély, az Ismeretlen, a Láthatatlan 
szimbolikus birodalmaként lehet tekinteni utalva a 
világ spirituális és misztikus tradícióira. 
 

Bohm elmélete minden további nélkül 
kiterjeszthető a kozmikus léptékre: az univerzum 
minden apró szeglete rejtetten magában hordozza az 
egész világmindenséget. Ez az elképzelés csupán a 
tudományos berkekben megdöbbentő, valójában 
egyáltalán nem új, hiszen a misztikus költészet egyik 
visszatérő témája. Mahmud Shabistari szúfi misztikus 
így ír A misztériumok kertjében:  

„Tudd meg, tükör az egész világ, kicsitől a 
nagyig, Minden porszemben száz nap tündököl. Hasíts 
szét egy piciny vízcseppet, S óceánok hömpölyögnek 
belőle... Szembogarad rejti a mennyek országát. Bár 
parányi a szív gabonaszeme, Ott lakik az Úr mindkét 
világban.” 

 
Will Keepin (fordította: Félix István)   

 
 

            Illusztráció:  
             Rob Gonsalves 
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Thomas Mann: A varázshegy 
 
„Mi az idő? Titok – léttelen és mindenható. A 
jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek 
térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De 
vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? Nem volna 
mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér 
függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő? 
Kérdezhetsz váltig! Az idő tevékeny, igei jellege is van, 
érlel és "időzít". Mit időzít? Változást. A most nem 
akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. 
Mivel azonban a mozgás, mellyel az időt mérjük, 
körben jár s önmagába záródik, ezt a mozgást és 
változást szinte éppúgy nevezhetnők nyugalomnak és 
mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan 
megismétlődik a mostban, az ott az ittben. Mivel 
továbbá véges idő és korlátozott tér a 
legkétségbeesettebb erőfeszítéssel sem képzelhető, az 
emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek 
és végtelennek "tekinti" – azzal az elgondolással, 
nyilván, hogy ez ha nem is éppen jól, de mégis 
valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a 
változtathatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e 
minden korlátozottnak és végesnek logikai és 
aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való 
redukálásával? Lehetséges-e az örökben 
egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? 
Hogyan férnek meg az örök és végtelen 
segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, 
mozgás, változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek 
létezése a mindenségben? Kérdezz, ne csüggedj!” 
 

Viktor Pelevin: Az agyag géppuska 
 
„– Mielőtt bonyolult dolgokról beszélnél, Petyka, előbb 
az egyszerűek közt tegyél rendet! Hiszen a ’mi’ 
bonyolultabb, mint az ’én’, igaz? 
– Igaz. 
– Mit nevezel ’én’-nek? 
– Úgy néz ki, hogy magamat. 
– Meg tudod nekem mondani, hogy ki vagy? 
– Pjotr Puszta. 
– Ez a neved. De az ki, aki ezt a nevet viseli? 
– Hát azt lehetne mondani, az én, az egy pszichikai 
személyiség. Szokások, tapasztalatok összessége… 
Meg ismereteké, ízlésé, ilyesmi. 
– És kiéi ezek a szokások, Petyka? – kérdezte 
meggyőződéssel Csapajev. 
– Az enyémek – vontam meg a vállam. 
– De hát épp most mondtad, Petyka, hogy szokások 
összessége vagy. Ha ezek a szokások a tieid, akkor az 
derül ki, hogy szokások összességeinek a szokásai? 
– Mulatságosan hangzik, de tulajdonképpen így van. 
– És milyen szokásai vannak a szokásoknak? 

Ingerültség fogott el. 
– Meglehetősen primitív ez az egész beszélgetés. 
Hiszen azzal kezdtük, ki vagyok a természetem 
szerint. Ha úgy tetszik, azt tartom magamról…Nos, 
mondjuk, hogy monád vagyok, leibnizi értelemben. 
– És akkor ki az, aki ennek a monádnak tartja magát? 
– A monád tartja magát – mondtam, és szilárdan 
elhatároztam, hogy uralkodom magamon. 
– Jól van – hunyorított ravaszul Csapajev –, a ’ki’-ről 
majd később beszélünk. De most, drága barátom, 
gyerünk, vizsgáljuk meg a ’hol’-t! Mondd csak, hol él 
ez a monád? 
– A tudatomban. 
– És a tudatod hol van? 
– Hát itt – mondtam, és megkopogtattam a fejem. 
– És a fejed hol van? 
– A nyakamon. 
– És a nyakad hol van? 
– Ebben a szobában. 
– És a szoba hol van? 
– A házban. 
– És a ház? 
– Oroszországban. 
– És Oroszország hol van? 
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– Bajban, Vaszilij Ivanovics. 
– Hagyd ezt! – förmedt rám szigorúan. – Majd akkor 
viccelsz, ha a parancsnokod utasít rá! Válaszolj! 
– Hát hol lenne? A Földön. 
– És a Föld hol van? 
– A világegyetemben. 
– És a világegyetem hol van? 
Egy pillanatig gondolkoztam. 
– Önmagában. 
– És hol van ez az önmagában? 
– A tudatomban. 
– Na akkor Petya, az derül ki, hogy a tudatod a 
tudatodban van? 
– Az derül ki. 
– E-egen – mondta Csapajev, és megtörölte a bajszát. – 
Most pedig jól figyelj! Mi az a hely, ahol a tudatod 
van? 
– Nem értem, Vaszilij Ivanovics. A hely fogalma is a 
tudat kategóriák egyike, úgyhogy… 
– Hol van az a hely? Milyen helyen van a hely 
fogalma? 
– Hát, mondjuk, hogy az már egyáltalán nem hely. Azt 
lehetne mondani, hogy az a re… 
Torkomon akadt a szó. Lám – gondoltam –, hová akar 
kilyukadni. Ha használom a realitás szót, akkor megint 
arra futtat ki mindent, hogy valójában csak az én 
gondolataimat alkotják. Aztán megkérdezi, hogy hol 
vannak. Amire azt mondom, hogy a fejemben, és… 
Sakk, matt.” 
 

Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma 
 

Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi, 
a mester, egy lepkére mutatott. 

- Álmomban - mondta - ez a lepke voltam 
és most egy kicsit zavarban vagyok. 

 
- Lepke - mesélte - igen lepke voltam, 

s a lepke vígan táncolt a napon, 
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi... 
És felébredtem... És most nem tudom, 

 
most nem tudom - folytatta eltűnődve - 

mi az igazság, melyik lehetek: 
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét 

vagy a lepke álmodik engemet? - 
 

Én jót nevettem: - Ne tréfálj, Dsuang Dszi! 
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! - 

Ő mosolygott: - Az álombeli lepke 
épp így hitte a maga igazát! - 

 
Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán 

valami mégis megborzongatott, 
kétezer évig töprengtem azóta, 

de egyre bizonytalanabb vagyok, 
 

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, 
már azt, hogy minden kép és költemény, 
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét, 

a lepke őt és mindhármunkat én. 
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A NES tudati hatásai 

 
Közel négy év távlatából egy olyan 

tényezőjét szeretném körüljárni a NES rendszer 
hatásainak, ami a mai napig is kissé tabutéma. A 
tudati hatásokról van szó, amelyek álláspontom 
szerint az alapvető hatásai az egész rendszernek, és 
minden más ebből következik csak. 
 

A mai világ embere – sajnos – a testét helyezi 
előtérbe, körülbelül úgy viszonyul hozzá, mint egy 
autóhoz: ha elromlik valami, javítgatjuk, kicseréljük, 
ez-az elkopott, újra kell fényezni… (Más kérdés, hogy 
sokan a valódi autójukkal többet törődnek, mint a 
testükkel.) De szerintem ez nem ilyen egyszerű. 
Ugyanis én autó nélkül is vagyok, ám ha van kocsim, 
annak állapota belőlem fakad. Az egész 
személyiségemet kifejezi a kocsi minősége, állapota. 
Először pár, igen jellemző tapasztalatot mutatnék be, 
melyek nem egyedi esetek. 
 

Középkorú férfi paciensem derékpanaszokkal 
került hozzám, 2 hete szinte mozgásképtelenül. Egy 
havi NES kezelés történt összesen. Panaszai teljesen 
megszűntek, azt mondta, ha tudna balettozni, akár az 
is menne. (A panasz hátterében, amihez kapcsolni 
tudtuk időben, felesége elvesztése állt; érdekes 
módon, mikor évekkel korábban hasonló tünetei 
jöttek elő, az felesége daganatos betegségének 
diagnosztizálásával esett egybe.) És most nézzünk egy 
érdekesebb hatást. 
 

Az illető a médiában dolgozott, ő volt felelős a 
legyártott műsorok elfogadásáért, azaz adásba 
kerüléséért. Addig, szinte bármit elé tettek, megnézte, 
és „jó lesz, persze, mehet” megjegyzéssel mehetett 
adásba. De a NES szedése után 2 héttel olyan hírek 
érkeztek, hogy valami furcsa történt vele. Ugyanis 
mindenbe belekötött, volt olyan adás, amit 2 hét alatt 

sikerült odáig javítgatni, hogy elfogadja. A változás 
csak annyi volt, hogy a mindenkinek megfelelés 
helyett elkezdte a saját véleményét képviselni az 
elkészült anyagokkal kapcsolatban, és nem a vélt 
elvárásoknak megfelelve működött.  
 

Más alkalommal egy fiatal lány hívott fel 1 
héttel a cseppek szedésének elkezdése után, hogy 
lehet-e ezeknek erős érzelmi hatása? Kérdeztem, mi 
történt; kiderült, hogy a legjobb barátnőjével veszett 
össze úgy, hogy üvöltözésig fajult a helyzet. Az ok 
egyszerű volt: három év után először a saját 
véleményét képviselte a másik féllel szemben… 
 

Mindkét konkrét (és számos más) esetben is 
egy nagyon fontos lépés történt: az illető elkezdte a 
saját véleményét képviselni, nem akart már másoknak 
megfelelni, elkezdett önmaga lenni. Ez csak egy apró, 
kezdeti lépés ebben a folyamatban. A NES a testmező 
helyreállításával a test-tudat kapcsolatot állítja helyre, 
és ezáltal a fizikai öngyógyító folyamatok mellett a 
tudati gyógyulást is lehetővé teszi. Ne gondoljuk azt, 
hogy csak az ESR, ES8, LIBERATOR, illetve az agyi 
hologram cseppeknek vannak tudati hatásai. Ez egy 
egyidejű rendszer, itt nem lehet semmin úgy 
változtatni, hogy az ne hasson ki az egészre egy 
időben.  
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Minden paciens félt ettől a hatástól – mit 
fognak szólni körülöttem, ezt nem lehet, azt nem 
lehet… Meglepetésükre a környezet legtöbbször igen 
pozitívan reagált a bennük történt változásokra és az 
ebből adódó helyzetekre. De ami a legfontosabb, hogy 
mindenki – még az is, akinek ebből fakadóan konkrét 
konfliktusa volt – abszolút pozitívan, szinte 
katarzisként élte meg, hogy végre önmaga lett, 
kimondta a véleményét, azt képviselte, ami belőle 
fakadt.  

 
Az, hogy nem érez mindenki azonnal tudati 

változásokat, nem jelenti azt, hogy nem történnek 
ilyenek. Abba gondoljunk bele, hogy egész testünk 
működése tudati (nem elmebeli!) kontroll alatt áll, és 
tudatosan a harántcsíkolt izmokon kívül semmit nem 
uralunk – néha még azt sem. A többi terület – 
jóformán minden – a „tudatalatti” (nevezzük inkább 
úgy, hogy a megélt tudat feletti) tudat irányítása alatt 
áll. A NES az ezzel való kapcsolatot segít 
helyreállítani, egyre teljesebbé tenni, és ezt tudatosan 
is megélni. Összességében a tudatossági szintet tolja 
felfelé, méghozzá nagyon finoman, mindig az illető 
számára legalkalmasabb módon, hiszen belülről segíti 
ezt a folyamatot. 

 

 
Számos pánikbeteg paciensem is volt, akik 

szinte kivétel nélkül egy-két hónap alatt 
panaszmentessé váltak, sőt ráébredtek, mi volt a 
kiváltó oka a problémának. A pánik „betegség” – 
nevezzük így, bár én nem tartom annak – hátterében 
érdekes dolog állhat. Az ember az öt érzékszervén túl 
is fog információkat, és ha ezeket nem tudja 
értelmezni, nem tudja a maga valóságába, az általa 
megélt realitásba beilleszteni, ez egy szakadást okoz.  

 
Megbontja az eddig stabilnak megélt realitást. 

Nagyon sokszor a pánikroham alatt a realitás 
eltűnéséről, irrealitás-érzésről számolnak be. 
Álláspontom szerint a NES segít a tudati szint 
emelésével ezeknek az értelmezhetetlen 
információknak a helyretételében, és ezáltal segít ezen 
az állapoton.  
 

Nagyon szép eredményeket értek el 
olimpikonjaink Londonban, köszönhetően a miHealth 
használatának. Itt is elsősorban tudati hatások 
játszanak szerepet; ha egy sportoló tudatilag, „fejben” 
képes győzni, akkor van csak egyáltalán lehetősége a 
fizikai szinten is ezt megvalósítani. 
 

A NES cseppek szedése eddigi tapasztalataim 
szerint segített a következő területeken: önbizalom 
helyreállása, nőiség/férfiasság megélése, ennek 
kapcsán meddőség megoldódása, döntéshozatali 
képesség javulása, saját út megtalálása mind munka, 
mind magánélet terén; jelentős világnézeti változások. 
Ez egy töredékes leírása csak az eddig 
tapasztaltaknak, és persze, nincsenek sablonok, 
mindenki a saját egyéni problémáit tudta feldolgozni 
a NES segítségével.  
 

A NES azt az optimumot segít előhozni 
belőlünk és megélni azt, ami bennünk van, aki mi 
magunk vagyunk. Segít abban, hogy önmagunkra 
találjunk végre, hogy le tudjuk vetkőzni a sok 
magunkra aggatott szerepet, színlelést.  
Itt ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy a NES nem 
tüneti kezelés, nem a testi nyavalyák elmulasztására 
való „csodaszer”. Ezek is megoldódnak 
természetesen, ha sikerül feldolgozni a kiváltó tudati 
problémákat. De ne a testi tüneteket vegyük célba a 
rendszer használata során, mert akkor bizony csak a 
felszínt kapirgáljuk, és a probléma gyökerének a 
közelébe sem jutunk, s hosszútávon nem lesz 
eredményes a terápiánk.  
 

Dr. Kontár Gábor 
 
További információk a NES rendszerről: 
www.neshealth.com , neseurope@gmail.com  
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Jevgenyij Zamjatyin: Mi 
 
„– Nézze… hogyan is magyarázzam… Hiszen maga 
matematikus, ugye?  
– Igen.  
– Nahát akkor: vegyünk egy sík felületet, mondjuk ezt 
a tükröt! S a felületén itt vagyunk magával, látja, 
hunyorgunk a napfényben, s ez a kék elektromos 
szikra a csőben – egy aero árnya villan. Csak a 
felületen, csak egy másodpercre. De képzeljük el, 
valamilyen tűz hatására ez az áthatolhatatlan felület 
hirtelen megpuhul, s már semmi nem siklik rajta, 
minden beléhatol, bele ebbe a tükörvilágba, ahová 
gyermekként kíváncsian kukucskálunk – a gyerekek 
korántsem olyan buták, higgye el. A sík térré változott, 
testté, világgá, s ez a tükrön belül – magában – van; a 
nap, az aero légcsavarja keltette forgószél, saját 
reszkető ajka s még valakié. S érti: a hideg tükör 
visszaveri a fényt; ez viszont magába szívja, s 
mindennek nyoma marad örökre. Egy alig észlelhető 
kis ránc valaki arcán – s már örökre magával marad; 
egyszer hallotta: a csöndben lehull egy vízcsepp – s 
most is hallja…” 
 

Patrik Ouredník: Ad acta 
 
„Prazák úr az ágyban feküdt, és gondolatai 
összeterelgetésén fáradozott. Ráeszmélt, hogy még 
mindig él, de hogy miért, azt elfelejtette. Néhány 
évvel korábban hasonló kérdések még nem 
jutottak volna az eszébe, de mára minden 
megváltozott. Amióta új évezred vette kezdetét, 
Prazák úr egyre kevésbé érezte jól magát a 
bőrében. 
Abban, hogy valaki él, a priori nincs túl sok logika. 
Ergo logikátlan dolog, ha Prazák úrral együtt 
tesszük fel a kérdést, hogy miért van Prazák úr 
életben. De ha az elementáris logika bizonyos 
fokig szükséges ahhoz, hogy a téridőben az élet 
megszülethessen, s ha egyúttal nincs túl sok logika 
abban, hogy valaki él, akkor egy további kérdés 
merül fel: valóságos lény Prazák úr? Nem 
lehetséges, hogy a valóságban Prazák úr nem több 
egy öncsalásnál – hogy csak annak a gigantikus 
transzhumán szimulációnak a tárgytalan része, 
melynek mindannyian virtuális áldozatai vagyunk 
immár az idők kezdete óta? 
 
Barátaim! 
 
Ne féljünk a kellemetlen kérdésektől! 
 
Valóságosak vagyunk?” 
 

E.T.A. Hoffmann: Az ördög bájitala 
 
„Nem kevesebbre vállalkozom, mint hogy egy kusza 
és csodálatos életű férfi életében, aki fölött születésekor 
égi és démoni hatalmak uralkodnak, világosan és 
érthetően megmutassam az emberi szellem titokzatos 
összefonódásait mindazon magasabb princípiumokkal, 
melyek ott rejtőznek az egész természetben, és csak 
ritkán villannak elő, mely villámlást ezután 
véletlennek nevezünk.”  
 

Vladimir Nabokov: Végzetes végjáték (A Luzsin-
védelem) 

 
„Luzsin felébredt; ruhában volt, sőt kabátban, ránézett 
az órájára, gyorsan felállt és feltette a kalapját, mely a 
szoba közepén hevert. Ekkor észbe kapott és 
körülnézett, sehogy sem értette, tulajdonképpen hol is 
aludt? Az ágya nem gyűrött, és a sezlon bársonya 
teljesen sima. Az egyetlen, amit bizonyosan tudott, 
hogy ősidők óta sakkozik – és az emlékezet 
homályában mint két tükörben, melyek gyertyát 
tükröznek, csupán egyetlen keskenyedő, fényes 
perspektíva volt: Luzsin a sakkasztalnál, és ismét 
Luzsin a sakkasztalnál, csak kisebb, aztán még kisebb, 
és így tovább, végtelenül sokszor.” 
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A kettősség nélküli vagy osztatlan tudat fizikája
 

 

A mindennapi emberek 
hajlamosak a tudatra dualisztikusan 
gondolni. A tudat részét képezi belső 
világunknak, belső létünknek, mely 
egyúttal szabad akaratunk hordozója 
is. A külső valóságunk természetével 
ellentétben tehát tudatunk nem anyagi 
minőségeket is mutat. A tudatosság 
eme megosztott vagy duális képzete, 
melyet eredetileg Descartes vezetett 
be, azonban magában hordozza a 
kölcsönhatás problematikáját: miként 
képes a nem-anyagi természetű tudat 
kölcsönhatásba lépni az anyaggal? 
 
A neurofiziológusok többsége úgy 
tekint a tudatra, mint az agyi 
folyamatok melléktermékére, melyet 
az anyag úgynevezett felfelé irányuló 
vagy alulról építkező okozati láncolata 
generál: az elemi részecskék alkotják 
az atomokat, azok a molekulákat, a 
molekulák a neuronokat, a neuronok 
az agy szerkezetét és az agy a tudat 
jelenségét. Vajon a tudat valóban csak 
az anyag mellékterméke lenne, s ha 
igen, akkor valóban rendelkezünk-e 
szabad akarattal? Vajon a felfelé irányuló okozati 
láncolat bölcsessége lenne a végső, vagy talán létezik 
egy új tudományos nézőpont, mely mást javasol? 
 

Az elmúlt század elején szemtanúi lehettünk 
egy új fizikai forradalomnak, mely magába foglalta a 
kvantummechanika felfedezését is. A 
kvantummechanika üzenetét tömören így 
fogalmazhatjuk meg: igen, valóban létezik tudat, és 
valóban létezik szabad akarat is. Ám ez az újra 
felfedezett tudat nem kettős természetű, azaz nem 
azonos a fent felvázolt dualisztikus tudattal, valamint 
a szabad akarat kérdése is mélyebb és kifinomultabb 
vizsgálódást igényel. 
 

Az igazat megvallva, a kvantummechanika 
matematikai szerkezete valójában determinisztikus, és 
a fent említett felfelé irányuló okozati kapcsolódás 
képzetén alapul. Ennek ellenére a kvantummechanika 
apparátusa    a    környezetet   és    a    benne    található  
 

 
 
 

 
tárgyakat nem (a newtoni fizikához hasonló) 
determinisztikus folyamatokként, hanem 
valószínűségekként ábrázolja. Ezen valószínűségeket a 
kvantummechanikában használt matematika révén 
számolhatjuk ki, melynek segítségével több 
objektumból álló nagyszámú jelenség viselkedését is 
sikeresen megadni képes tudományt fejleszthettünk ki. 
Nos, ez az a kvantumfizikai sajátosság, ami miatt 
valószínűleg egyetlen materialista gondolkodású sem 
szégyenkezne. 
 

Létezik azonban a kvantumfizikának egy olyan 
szégyenfoltja, amelynek alapos megértése vezet el 
bennünket a tudat jelenségének megértéséhez. 
Köztudott tény, hogy egy kvantumobjektumra 
rátekintve sohasem a valószínűségek halmazát 
érzékeljük, hanem egy helyhez kötött, newtoni 
részecskére hasonlító valamit. Mindezek ellenére, a 
kvantummechanika nem ad számunkra semmilyen 
eljárást vagy matematikát, melynek segítségével a 
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lehetőségek sokféleségének egy eseményre történő 
átmenetét vagy „összeomlását” kiszámolhatnánk. Az 
igazat megvallva, ebben a helyzetben a kvantumfizika 
egyszerűen csak annyiról világosít fel bennünket, hogy 
a matematikai alapokon létező fizikánk bizonyossága 
korlátozott. Nem létezik olyan matematika, amely 
lehetőséget nyújtana arra, hogy a 
kvantumvalószínűségek felfelé irányuló okozati 
determinizmusát valami módon összekapcsoljuk a 
valós eseményekre vonatkozó tapasztalatainkkal. Ha 
viszont ez az igazság - vetődik fel bennünk a jogos 
kérdés -, akkor az elméletben található valószínűségek 
miként alakulnak át tapasztalati valóságunk egyedi 
eseményeivé? Mivel 
magyarázható akkor ez 
az igencsak misztikus 
„megfigyelő hatás”? 
 
A neurofiziológusok a-
lulról építkező okozati 
modelljét a kvantum-
fizika nyelvén a 
következőképp fogal-
mazhatjuk meg. Az 
elemi részecskék lehet-
séges mozgásai az 
atomok, a molekulák, a 
sejtek, az agyi állapotok 
és a tudat lehetséges 
mozgásait nyújtják. 
Ebből a szemszögből 
nézve tehát a tudat a 
lehetőségek összes-
ségének tekinthető, 
amit valószínűségi 
hullámnak is nevezünk. 
Vajon hogyan képes 
egy valószínűségi 
hullám összeomlasztani vagy átalakítani egy másik 
valószínűségi hullámot a megfigyelés vagy a 
kölcsönhatás révén? Két valószínűség összekapcsolása 
ugyanis sohasem egy konkrét eseményhez, hanem egy 
nagyobb valószínűséghez vezet. 
 

Tegyük fel, hogy képzeletben pénzt utalunk 
bankszámlánkra. Ezt az eseményt most kapcsoljuk 
össze az összes lehetséges autóval, amit csak el tudunk 
képzelni. Vajon el tudunk-e jutni ezzel a kis mentális 
gyakorlattal oda, hogy garázsunkban valóban 
megjelenik az egyik elképzelt autó? 
 
Nézzünk szembe a tényekkel! A tudat neurofiziológiai 
melléktermékként való kezelése szempontjából a 
valószínűségek konkrét eseményekké történő 

átalakítása logikai paradoxonhoz vezet, ami 
egyértelmű jelzése annak, hogy a tudat 
neurofiziológiai modellje hibás vagy legalábbis nem 
teljes. 
 

Ez a paradoxon egészen addig jelen van, amíg 
rá nem ébredünk, hogy a kvantumos valószínűségek 
valójában a tudat lehetőségei, azé a tudaté, mely 
minden létező alapjának tekinthető. Azaz a tudat nem 
kettős, nem megosztott, valójában csak a tudat létezik, 
és semmi más. Ezt a fajta metafizikát jómagam 
monisztikus idealizmusnak hívom. Ennek fényében a 
megfigyelés jelensége felfogható, mi több, 

egyenértékűnek tekint-
hető a kvantumos 
valószínűségek közül 
történő választással, 
mely tapasztalati való-
ságunk létrejöttéhez 
vezet. 
 
Kedvenc példám 
ennek illusztrálására a 
mindenki által ismert 
becsapós kép, ahol a 
kép nézése közben 
fedezzük fel, hogy 
valójában két képet 
látunk felváltva. 
Valószínű önök is 
látták már azt a képet, 
melyen két hölgy arca 
fedezhető fel. A 
művészek kettős 
képnek nevezik az 
ilyen ábrákat, 
„egyszerre látható rajta 
a feleségem és az 

anyósom”. A legismertebb pedig az a kép, melyen egy 
vázát és két arcot különböztethetünk meg. 
 

Mindkét kép esetében arra leszünk 
figyelmesek, hogy noha semmit sem teszünk velük, 
mégis felváltva ugrálnak a két ábra között. Mindkét 
lehetőség már eleve bennünk található, és valójában 
csak azt döntjük el, hogy éppen melyiket nézzük vagy 
észleljük. Ily módon egy transzcendens, kettőség 
nélküli tudat megosztottság nélkül fejthet ki fentről 
lefelé irányuló okozati hatást. 
 
Egy anyagelvű gondolkodó természetesen továbbra is 
érvelhet azzal az ellenvetéssel: mi módon lehetne a 
valóság ennyire szubjektív, melyben minden egyes 
megfigyelő tetszés szerint megválaszthatja saját 
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valóságát a temérdek kvantumvalószínűségből? 
Hogyan jöhetne létre ebben az esetben egy 
megegyezés-valóság? Létezne-e egyáltalán tudomány? 

 
Nos, a fent felvázolt választást nem a személyes 

tudatosságunkat képviselő egótudatosságban, melyet a 
pszichológusok tanulmányoznak, hozzuk. Valójában 
az egyként viselkedő tudat egyes objektív állapotai 
közül választunk, abból a nem hétköznapi állapotból, 
ahol mindannyian egyek vagyunk, abból az állapotból, 
amit kvantumtudatnak is hívhatunk (Bass, 1971; 
Goswami, 1989; Blood, 1993, 2001). 
 

Magunk teremtjük valóságunkat, de… 
 

Az 70-es években Fred Alan Wolf fizikus 
használta elsőként az azóta már híressé vált mondást, 
miszerint „magunk teremtjük valóságunkat”. Az ebből 
eredő elképzelések azonban később sok csalódást 
okoztak. Egyes emberek ugyanis erre alapozva 
megpróbáltak fura ufókat manifesztálni, mások 
zöldséges kertet teremteni a sivatag közepén, vagy 
parkolóhelyet a forgalmas belvárosban. Mindenki 
nagy lelkesedéssel fogadta a valóság kvantumos 
teremtésének ötletét, ám a megvalósítás zavaros 
kimenetelekhez vezetett, hisz a „leendő” teremtők egy 
fontos dolgot szem elől tévesztettek. 
 

Noha valóban magunk hozzuk létre 
valóságunkat, azonban e mögött a tudatosság egy 
kifinomult tényezője húzódik. Valóságunkat nem a 
hétköznapi tudatosság szintjén, hanem egy nem 
hétköznapi tudatszinten teremtjük. Ennek igazsága 

nyomban nyilvánvalóvá válik, ha alaposan 
megvizsgáljuk az úgynevezett Wigner barátja néven 
elhíresült paradoxont. Ezt a paradoxont elsőként a 
Nobel-díjas fizikus, Wigner Jenő vizsgálta, innen kapta 
a nevét. 
 

Képzeljük el, amint Wigner Jenő, egy két 
lehetséges állapotot, a pirosat és a zöldet felvevő 
kvantumjelzőlámpához közeledik. Ugyanabban az 
időpillanatban a másik úton, mely Wigner útjára 
merőleges, Wigner barátja is a jelzőlámpához 
közeledik gépkocsijával. Elfoglalt amerikaiak lévén, 
mindketten a zöld fényt választják. A gond csak az, 
hogy választásuk ellentmondásos, hisz ha a két 
választás egyazon időpillanatban materializálódik, 
akkor ördögi zűrzavar támadna. Látható tehát, hogy 
csak az egyikőjük választása ölthet testet, a kérdés csak 
az, hogy melyiké? 
 

Sok évtizeddel a probléma felvetését követően 
három fizikus, Ludwig Bass 1971-ben, Ausztráliában, 
jómagam Oregonban (Goswami, 1989, 1993), valamint 
Casey Blood (1993, 2001-ben) a New Jersey-i 
Rutgersben, egymástól függetlenül rájött a fenti 
paradoxon feloldására: a tudat valójában egy egységes, 
nem helyhez kötött, kozmikus természetű valami, 
mely ott húzódik a két helyhez kötött személy 
valósága mögött. A két személy választása csak 
jelképes, hisz valójában mindkettejük esetében az 
egyedül létező tudat hozta meg a választást, elkerülve 
ezzel bármiféle ellentmondást. Ez pedig a 
kvantumvalószínűségek számítása révén arra az 
eredményre vezet, hogy az ehhez hasonló 
kereszteződésekben, Wigner és barátja az idő 50 
százalékában kap felváltva zöld fényt; ám ha csak az 
egyikőjük van jelen a kereszteződésben, abban az 
esetben a zöld fény mint teremthető valóság, 
mindkettőjük számára létező nyitott lehetőség. 
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A választást létrehozó tudat egységessége vagy 
osztatlansága mint eredmény, a következő kérdésből 
származtatható: milyen sajátosság révén képes a tudat 
a fentről lefelé irányuló okozati hatás szabad közvetítő 
szerepét betölteni úgy, hogy ez nem vezet logikai 
ellentmondáshoz. Nos, ez csak úgy lehetséges, ha a 
tudat egységes, mindenki számára egy és ugyanaz. 
Vagyis a tudat egységessége az elmélet jóslatának 
tekinthető. Miután a most felvázolt előrejelzésem 
(Goswami, 1989) egy kevésbé ismert fizikai lapban 
megjelent, a Mexikói Egyetem neurofiziológusa, 
Jacobo Grinberg-Zylberbaum valahogy felfigyelt rá. 
Akkoriban Jacobo embereken folytatott kísérleteket, 
melynek keretében a közöttük kialakuló furcsa EEG-
szignál átmeneteket vizsgálta. Megérzése azt súgta, 
hogy elképzelésem magyarázattal szolgálhat azokra a 
jelenségekre, melyekre a kísérletei során bukkant. 
Cikkem elolvasása után rögtön fel is hívott. Rövidre 
fogva a történetet: beszélgetésünk után átrepültem 
mexikói laboratóriumába, ellenőriztem a kísérleti 
felállást, megvizsgáltam az adatokat, majd ezek 
fényében segítettem neki az értelmezésben. Nem 
sokkal ezután Jacobo és munkatársai közzétettek egy 
cikket, melyben kijelentették, hogy a modern 
tudomány eszközeivel sikerült igazolniuk a tudat 
egységességének képzetét. 
 

Mindannyian Egyek vagyunk 
 

A jó hír tehát az, hogy mostanra már nemcsak 
ebben az egyben, de sok más kísérletben sikerült 
igazolni, hogy a fentről lefelé ható okozati hatást 
kifejtő kvantumtudat egységes és nem helyhez kötött. 
A diszkontinuitáson vagyis a folytonosság 
megszakadásán túl, a kvantumfizika másik furcsa elve 
és jelensége az úgynevezett nem-helyhezkötöttség 
vagy nonlokalitás. A helyhez-kötöttség vagy lokalitás 
elve azt jelenti, hogy mindenfajta információcsere helyi 
szignálok révén és sebességhatárok betartása mellett 
történhet. A sebességhatárt Einstein speciális 
relativitáselmélete mondta ki, melynek értéke a fény 
sebessége, ami 300 ezer km/s. A lokalitás elve 
értelmében, melyet az einsteini gondolkodás hozott 
magával, a fizikai szignálokon keresztüli azonnali 
kommunikáció lehetősége kizárt. Ennek ellenére a 
kvantumobjektumok – például az elemi részecskék – 
mégis képesek az egymás közötti azonnali 
kommunikációra, miután egymással kölcsönhatva a 
kvantumos nonlokalitás révén korrelációba kerültek. 
Mindezt Alain Aspect és munkatársai igazolták 
kísérletileg (1982) fotonpárok segítségével. Ezek az 
adatok és eredmények viszont csak abban az esetben 
nem sértik az einsteini gondolkodást, ha a kvantumos 

nonlokalitást helyesen 
értelmezzük – olyan szignál 
nélküli kapcsolatnak, mely túl van 
téren és időn. 
 

1993-ban Grinberg 
megpróbálta a kvantumos 
nonlokalitást két korrelált agyon is 
kimutatni. A kísérlet során két 
egyén meditált azzal a vággyal, 
hogy szignál nélküli nonlokális 
kapcsolatba kerülhessenek. Húsz 
perc eltelte után a két személyt 
elválasztották egymástól 
(miközben ők továbbra is 
fenntartották az eredeti szándék 
gondolatát tudatukban), majd (az 
elektromágneses jeltovábbítás 
kizárása érdekében) Faraday-
kalitkákba ültették, és EEG 
gépekre kapcsolták őket. Ezt 
követően az egyik kísérleti alany 
szemét villogó fényforrással 
világították meg, rögzítve eközben 
az agy elektromos aktivitását, 
melynek segítségével előállíthatták 
az úgynevezett „reakció 
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potenciált”, amit az EEG jelből kivont zajok révén 
számolnak ki számítógép segítségével. A kísérletezők 
azt találták, hogy a mért „reakció jel” valamiként 
átjutott a másik személy idegrendszerébe is, amit az 
adott személy EEG-jén mint „átviteli jelet” a 
számítógéppel (a reakciójelhez hasonlóan) ki is tudták 
mutatni (a jel fázisában és erejében azonos volt a 
reakciójellel). A kontroll személyeknél – akik nem 
meditáltak együtt vagy nem gondoltak kitartóan a 
jelnélküli kommunikáció gondolatára a kísérlet alatt – 
hasonló jelenség nem volt kimutatható. 
 

Ez a kísérlet, azon túl, hogy egyértelműen 
igazolja az agyi válaszreakciók nonlokalitását, egy még 
fontosabb tényt is igazol – a kvantumtudat 
nonlokalitását. Másként ugyanis hogyan magyarázzuk 
meg az egyik személy szándékosan kiváltott agyi 
válaszreakciója által a vele korrelációban álló másik 
személy EEG-ben előidézett, szabadon megjelenő s az 
eredeti jellel szinte teljesen azonos, átvitt válaszreakció 
megjelenését? Amint arra már fentebb is utaltunk, 
azóta ezt a kísérletet már mások is többször sikeresen 
megismételték. Például a neuropszichiáter Peter 
Fenwick és munkatársai 2001-ben, Londonban, 
Wackermann 2003-ban, valamint a Bastyr Egyetem 
kutatónője, Leana Standish és munkatársai 2004-ben. 
 

A kísérletekből levont konklúzió radikális és 
képes egyesíteni a tudományt, valamint a spiritualitást. 
A kvantumtudat, mely a kvantumvalószínűségekből a 
fentről lefelé ható okozati láncon keresztül végrehajtja 
a választást, egyenértékűnek tekinthető ugyanis a 
szellemi hagyományok Isten képzetével. Bizonyos 
értelemben azt is mondhatjuk, hogy a tudomány 
berkein belül újra felfedeztük Istent. Ez azonban a 
tudomány teljesen új paradigmája, mely nem a régi, az 
anyagot elsődlegesnek tekintő, hanem a tudatot 
elsődlegesnek tartó új nézeten alapul. A tudat tehát az 
összes létező alapjának tekinthető, melyet egyúttal 
azonosnak tekinthetünk az ősi szellemi hagyományok 
Istenképzetével. 
 

A szándék vagy figyelem hatalma 
 

Remélem, hogy a fenti eredmények 
bemutatásánál nem vesztették szem elől Grinberg 
kísérletének egyik legfontosabb összetevőjét – a 
figyelem erejét, vagy hatalmát. Dean Radin 
parapszichológus 1999-ben további kísérletek 
keretében igazolta a figyelmünkben szunnyadó 
teremtő erő létét. 
 
 

 
Az egyik kísérletében O. J. Simpson 

televízióban közvetített tárgyalását használta fel. A 
kiválasztott időszakban nagyon sok ember nézte a 
televíziót, s Radin, teljesen jogosan, azt feltételezte, 
hogy a nézők figyelme (amit a közvetítés nézése 
idézett elő) a tárgyalóteremben zajló eseményeknek 
megfelelően ingadozni fog – vagyis az események 
drámaiságához igazodóan hol erős, hol gyenge lesz. 
Egyrészről tehát, a kísérletbe bevont pszichológusokat 
arra kérte, hogy az idő függvényében ábrázolják a 
tárgyalótermi dráma intenzitását, amiből egyúttal a 
nézők figyelmi intenzitására is lehetett következtetni. 
Másrészről és ezzel egy időben, a laboratóriumában 
felállított véletlen szám generátor által előállított 
számsorok véletlentől való eltérését mérte. Az ilyen 
berendezések a radioaktív bomlás véletlenszerű 
eseményét alakítják át nullák és egyesek 
számsorozatává. Mérései szerint a számsorozat 
véletlentől való eltérése éppen azokban az 
időszakokban volt a legnagyobb, amikor a 
tárgyalóteremi események is a legdrámaibbak voltak. 
Nos, mit is jelent mindez? Gregory Bateson filozófust 
idézve „a véletlen ellentéte a választás vagy döntés”. 
Az események közötti korreláció valójában a figyelem 
teremtő erejét igazolta. 
 

Egy másik kísérletsorozat alkalmával Radin azt 
találta, hogy a véletlen szám generátor véletlentől való 
eltérése a nagy csoportokban közösen meditálók 
környezetében (ahol a figyelem szintén 
összpontosítottabb és erősebb) is megnövekszik, 
ellentétben a cégek igazgatói ülésével. 
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A kíváncsi olvasóban már biztosan megjelent a kérdés, 
vajon miként fokozhatnánk figyelmünk teremtő erejét. 
Az igazat megvallva, szinte mindannyian 
próbálkozunk a figyelmünkön és a szándékunkon 
keresztüli teremtés folyamatával, ami az esetek 
többségében inkább zárul sikertelenséggel, mint 
sikerrel. Most viszont már tudjuk, hogy mindez azért 
van így, mert szándékunkat az egó szintjén formáljuk 
meg. Jó, de hogyan lehetne ezen változtatni? 
 
A megformált szándékaink ugyanis óhatatlanul 
kapcsolatban állnak az egónkkal, hisz ez az a 
tudatossági szint, ahol általában vagyunk, s ami 
önösségünk forrása. A második lépésnél arra 
ösztönzünk mindenkit, hogy lépje túl önösségét, 
önelvűségét. Ennél a pontnál nem kell, hogy 
aggódjunk, hisz nem veszíthetünk semmit, mivel a 
mindenki alatt magunkat is értjük. A harmadik 
lépésnél engedjük, hogy szándékunk imává váljék: 
ugyanis ha saját szándékom rezonál a többiekével, a 
kvantumtudattal, akkor megérett arra, hogy valóra 
váljék, hogy meghozza gyümölcsét. A negyedik 
lépésnél imánkat át kell adjuk a csendnek; a 
folyamatnak meditációvá kell válnia. 
 

A diszkontinuitás 
 
 
A fentről lefelé irányuló okozati hatáslánc a tudat nem 
hétköznapi állapotában valósul meg, abban az 
állapotban, amit kvantumtudatnak nevezünk. Ezt az 
állapotot azonban nem ismerjük. Vajon mi lehet ennek 
az oka? A misztikusok és a Platónhoz hasonló 
filozófusok már évezredek óta felhívták figyelmünket 
a tudat kettősség nélküli mivoltára és a tudatosság 
fontosságára, de az esetek többségében tanításaikat 
nem hallottuk meg. Vajon miért nem figyeltünk és 
figyelünk rájuk ma sem? 
 
A hindu upanishádok nyomatékosan kijelentik: Te 
vagy Az – ami tömören azt jelenti, hogy a végső 
valóság, azaz az osztatlan tudat minden létező alapja! 
Léteznek azonban olyan mechanizmusok, melyek 
elfedik előlünk a tudattal való azonosságunk tényét, 
létrehozva bennünk az elkülönülés érzését, az egót 
vagy én-tudatot. Ez az egó pedig akadályt képez a 
valósággal való egységünk észlelésében. A 
szellemiségben vagy spiritualitásban való növekedés 
valójában az egó meghaladását jelenti. 

 
 
A legfontosabb tényező ebben 
a folyamatban, hogy a fentről 
lefelé irányuló kvantumos 
okozati hatás kiterjesztése nem 
folytonos természetű. Ha 
ugyanis a döntés vagy 
választás folyamatos lenne, 
abban az esetben leírhatnánk 
egy matematikai modellel vagy 
legalábbis egy algoritmussal, 
ez viszont a választás előre 
jelezhetőségét jelentené, vagyis 
megszűnne akaratunk szabad-
sága. Az egó dominanciájú 
éber tudatban azért nem 
észleljük olyan élesen a 
folyamat diszkontinuitását, 
mert a döntés szabadságának 
elrejtésével egónk kisimítja a 
folyamat diszkontinuitását. 
Döntéseink szabadsága felőli 
tudatosságunk ugyanis az egó 
túllépésével jár, egy ugrással 
járó szakadással a folytonos-
ságban, amit kvantum-
ugrásnak is nevezhetünk. 
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Niels Bohr egyik példáján keresztül 
megvilágíthatjuk a fenti kvantumugrás lényegét, ha 
nehézségeink támadtak volna a folyamat elképzelését 
illetően. Az atommag körül keringő elektronok 
folytonos pályákon keringenek. Amikor azonban a 
szóban forgó elektron az egyik pályáról egy másikra 
szeretne átlépni, akkor mindezt nem folytonos módon 
teszi, azaz nem halad át a két pálya közötti térrészen, 
hanem átugrik. Ezt az ugrást hívjuk kvantumugrásnak. 
 

 
 

Vajon hogyan válik az egyébként nem-lokális, 
kozmikus természetű kvantumtudat egyéni, helyhez 
kötött tudatossággá? Miként rejti el szemünk elől a 
folyamatosság a diszkontinuitást vagy 
szakadozottságot? Elsősorban a megfigyelő érték 
miatt, másodsorban pedig a kondicionálás vagy 
megszokás révén. A megfigyelővé válás kialakulása 
előtt a kvantumtudat egységes és nem különül el a 
benne honoló lehetőségektől. A megfigyelő 
megjelenése létrehozza a tudat szubjektív/objektív 
felosztását, ami az önvaló és a világ közötti 
szakadáshoz vagy réshez vezet (lásd föntebb). A 
kondicionálást vagy szoktatást megelőzően azonban a 
világot tapasztaló önvaló egységes, kozmikus 
természetű. Ebben a kezdetleges stimuláció-
érzékelésben vagy tapasztalásban a 
kvantumvalószínűségek sokaságából a kvantumtudat 
kiválasztja a stimulációra adandó válaszát, mely 
folyamat a válasz nyújtotta teremtő szabadság keretein 
belül zajlik le (egyedüli megszorításokat csak a 
stimulációra érvényes kvantumdinamikai törvények 
jelentenek, a kvantumtudat tehát teljesen objektív és 
törvénytisztelő, amikor csak szükséges). További 
tapasztalások után s a tanulás folyamata révén, 

ugyanazt a stimulációt már a múlt válaszreakciói 
fényében értékeljük. Ezt a folyamatot nevezik a 
pszichológusok kondicionálásnak vagy szoktatásnak 
(Mitchell és Goswami, 1992). A stimulációra adott 
válaszreakció-mintákkal (a személyiség szokásaival) 
való azonosulás, valamint a korábbi reakciók 
emlékláncolatai egyediséggel ruházzák fel a 
személyiséget/önvalót, amit egónak nevezünk 
(további részletetek, Goswami, 1993). Amikor tehát az 
egó szintjéről cselekszünk, kondicionált személyiség-
mintázataink, azaz korábbi tapasztalataink 
kiszámíthatóságuknak köszönhetően az okozati 
folytonosság illúzióját keltik. Ennek köszönhetően 
viszont szeparálva érezzük magunkat a kvantumtudat 
egységétől. Nos, ez az, ami miatt vágyaink és 
szándékaink képtelenek minden esetben a kívánt 
eredmény megteremtésére. 
 

A diszkontinuitás kísérleti bizonyítékai 
 
A fényt kibocsátó atomon kívül valójában nagyon sok 
olyan helyzet létezik, ahol a vizsgálataink arra 
engednek bennünket következtetni, hogy a 
kvantumugrás rutin esemény az elektronok világában. 
Itt van például a radioaktivitás jelensége, amikor a 
bomló atom elektronokat bocsát ki (b-bomlás). A 
vizsgálatok szerint a kisugárzás pillanatában az 
elektronoknak egy energia gátat kell átlépniük ahhoz, 
hogy megpillanthassák a külvilág napsütötte oldalát. 
Hogyan képes áthatolni ezen az energiagáton az 
elektron? Olyan ez, mintha megpróbálnánk egy 
rendkívül magas, szilárd falon átjutni. A fizikusok 
többsége „alagút” effektusnak hívja a fenti jelenséget. 
Az igazat megvallva, ez sem jelent különösebb 
segítséget a jelenség megértésében, hisz hogyan 
haladhatna át az elektron egy olyan alagúton, ami nem 
is létezik? Valójában nem erről van szó. A helyes 
válasz az, hogy az elektron kvantumugrást hajt végre. 
Az elektron egyszerűen átugrik a falon, ám ez az ugrás 
nem térben történik. Az esemény bekövetkeztekor az 
egyik pillanatban az elektronunk még a gát egyik 
oldalán, egy pillanattal később pedig már a másik 
oldalon található. 
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Az elemzés azonban még mindig csak elmélet; 
létezik-e olyan kísérlet, mely valóban igazolja, hogy az 
elektronok nem „alagutat” használnak a 
közlekedéshez, hanem kvantumugrást hajtanak végre? 
Igen, létezik ilyen kísérlet. Ehhez hasonló 
alagútjelenség zajlik bizonyos tranzisztorokban is. 
Ebben az esetben a kísérleti fizikusoknak sikerült 
kimutatniuk, hogy az energiagáton áthaladó 
elektronok az áthatoláskor a fénysebességnél 
gyorsabban mozognak. A relativitáselmélet kísérletileg 
is igazolt megszorítása miatt azonban tudjuk, hogy az 
elektronok nem mozoghatnak fénynél gyorsabban a 
normál térben, azaz azonnali elmozdulásról van szó, 
mely nem a normál térben zajlik; ekkor történik a 
kvantumugrás. 
 

A valószínűségi hullám szempontjából ez 
annyit tesz, hogy első lépésben a kísérletező 
összeomlasztja a gát egyik oldalán az elektron 
hullámfüggvényét, közvetlenül ezután az elektron 
ismét hullámfüggvényként viselkedik, melynek 
bizonyos összetevői azonban már a gát túloldalán 
jelentkeznek. Amikor mérésünk összeomlasztja a 
hullámfüggvényt, a gát túloldalán azt találjuk, hogy a 
két mérés között nem telt el idő, ebből pedig arra 
következtethetünk, hogy a valószínűségi 
hullámfüggvény összeomlása nem folytonosan 
történik. 

Az elemi elektron és az ember között azonban 
óriási méretkülönbségek vannak. Hogyan lehetne 
igazolni így, hogy a diszkontinuitás az emberi tudat 
sajátja is? Vajon fülön csíphető-e hétköznapunk 
makroszkopikus világában az isteni beavatkozás 
kvantumugrás-jelensége? A válasz: igen. 
 
 

Vajon a kreativitás is egyfajta 
kvantumugrás lenne? 

 
Remélem, a fenti kérdés hatására nem az a kép 

jelent meg önök előtt, amint közismert kreatív emberek 
– mint pl. Newton, Michelangelo vagy Martha Graham 
– hatalmas fizikai gátakat próbálnak átugrani. 
Tapasztalataink egyértelműen azt mutatják, hogy 
makroszkopikus szinten a kvantumos effektusok 
kisimulnak vagy átlagolódnak. Nekünk azonban az 
elme síkjára kell tekintenünk, itt található a kreativitás 
székhelye is. 
Mi is valójában a kreativitás? Némi vizsgálódás után 
bizonyára önök is felfedezik, hogy a kreatív 
tevékenység minden esetben valami teljesen új 
megértés vagy jelentés felfedezésével jár együtt, 
melynek hatására óriási változások állnak be a jelentés 
értelmezési folyamatában. 
 

Vegyük például Einstein 
relativitáselméletét. Einstein 
tinédzser korában találkozott a 
fizika két legfontosabb elmélete 
között húzódó konfliktussal. Az 
egyik oldalon ott volt Newton 
sokszorosan igazolt elmélete, míg a 
másikon Maxwell híres elmélete. 
Ezek az elméletek saját alkalmazási 
területükön kiválóan működtek és 
jóslataik nagy pontossággal 
egyeztek a kísérleti 
megfigyelésekkel. A két elmélet 
alkalmazási területei azonban 
átfedést mutattak, s a probléma 
pontosan az átfedésnél jelentkezett. 
Einstein több mint tíz évig dolgozott 
a probléma megoldásán, ám nem 
sok sikerrel. Egyik nap aztán egy 
briliáns ötlettel ébredt, amely 
teljesen megváltoztatta addigi 
gondolatmenetét. Eredetileg a 
probléma két fizikai elméletet 
érintett, a megoldást viszont az 
időről alkotott képzetünkben találta 
meg. 
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Einstein előtt a fizikusok úgy gondolták, hogy 
az idő abszolút természetű. Ez azt jelenti, hogy noha 
minden esemény időben történik, de maguk az 
események nem hatnak az időmérő berendezésekre. 
Újdonsült kreatív ötletének fényében azonban Einstein 
ennek pontosan az ellenkezőjét állította. Az idő 
valójában mozgástól függő mennyiség. Ez annyit 
jelent, hogy a mozgó űrhajón ketyegő óra lassabban 
jár. Az időről alkotott új képzet segítségével 
sikerült a két elmélet között húzódó konfliktust 
feloldani, ami elvezette Einsteint egy olyan 
egyesített elmélethez, melynek egyik közismert 
következménye az energia és a tömeg 
ekvivalenciája (E=mc2). Ez kiválóan példázza a 
kreativitás működését. Nos, a kérdés most az, 
hogy ez a folyamat tartalmaz-e diszkontinuitást 
vagy véletlen ugrást? 
 

Mindenképp, hisz abban az időszakban 
senki sem rendelkezett a Földön olyan 
információkkal, melyek ismeretében – 
algoritmikus módon - Einstein eljuthatott volna 
forradalmi meglátásához. Saját bevallása szerint 
„a relativitást nem a racionális gondolkodás 
révén fedeztem fel”. 
 
Szerencsére ma már nagyon sok tudós vélekedik 
úgy, hogy a kreatív vagy alkotó meglátások az 
elme folyamatain belüli kvantumugrások, melyek 
megjelenése diszkontinuitást mutat. Ez egyrészt a 
kreativitás jelenségén végzett nagyszámú 
kutatásnak köszönhető, melyek egyértelműen 
igazolták, hogy a kreatív meglátás – legyen az 
művészi vagy tudományos – mindig hirtelen 
jelentkezik. Másrészről pedig annak köszönhető, 
hogy maguk a tudósok is észrevették saját 
kreativitásuk nem folytonos jellegét. 
 
A történet szerint kolera pusztított Cambridge-
ben, ezért aztán a 23 éves fizikaprofesszor, Isaac 
Newton édesanyja Lincolnshire-i birtokára 
utazott. Egyik reggel, amint az egyik almafa alatt 
feküdt, egy éppen lehulló almára lett figyelmes. S 
láss csodát, abban a pillanatban megjelent Newton 
fejében az egyetemes gravitáció elképzelésének ötlete, 
mely szerint a körülöttünk lévő tárgyak a gravitáció 
ereje által vonzást gyakorolnak egymásra. 
 

Vajon valóban így történt volna? Egyes 
tudománytörténészek szerint Newton egyik 
unokahúga terjesztette el a fenti történetet 
Franciaországi látogatása során. De akkor miért 
válhatott ez a történet a fizikatudomány egyik 
legendájává, ha a legtöbb tudós a mai napig azt vallja, 

hogy a tudomány fejlődését a próba-szerencse és a 
logikus gondolkodás viszi előre? 
 
Valaki azt mondta egyszer, hogy a mitológia lelkünk 
története. Találják ki, mi történt olyankor, ha a 
tudományos felfedezési folyamat hagyományos 
magyarázata nem elégítette ki lelkünket? Mítosz 
szövődött köré. 

 
S természetesen ez nemcsak a tudományra igaz. 

A tudományban, a művészetben, a zenében, az 
irodalomban, a matematikában és az ehhez hasonló 
alkotó folyamatokban megjelenő nem folytonos 
kvantumugrások tényét igazoló történeteknek 
végeláthatatlan a sora. Legtöbbjüket megtalálhatják a 
kreativitást kutatók összegyűjtött esettanulmányaiban 
(pl. Briggs, 1990), vagy az alkotók személyes 
elbeszéléseiben.  

 
Lássuk néhány példát: 
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Végre két nappal ezelőtt sikerült megoldást találnom, ám 
nem a gyötrelmes próbálkozás, hanem Isten 
(kvantumtudat) áldása jóvoltából. Mintha villám csapott 
volna belém, úgy döbbentem rá a rejtély megoldására. 
Fogalmam sincs mi lehetett az a fonál, mely korábbi 
ismereteimet összekapcsolva végül elvezetett a 
megoldáshoz. (Karl Fredrick Gauss, híres matematikus) 
 
A kreativitás olyan, mintha a tóba lemerülve úszni 
kezdenénk. Ha a szándék és az intuíció együtt vezeti az 
ecsetet, a kép szinte magától megjelenik, persze ha valóban 
képről van szó. (D. H. Lawrence író) 
 
A múlt éjjel, miközben pipázgatva a kandallóm mellett 
ültem, hirtelen felötlött bennem, hogy megírjam 
„Hesperus balladája” című költeményemet, melyet meg is 
tettem. Azután lefeküdtem, de nem tudtam aludni. Újabb 
gondolatok jutottak eszembe, ezért felkeltem, hogy leírjam 
őket formálódó balladámba. Nagyon tetszett alkotásom, 
melynek megírása semmilyen erőfeszítésembe nem került. 
Az igazat megvallva a költemény nem is sorokban, hanem 
versszakonként jelent meg fejemben. (Henry Wadsworth 
Longfellow költő) 
 
Új szerzeményeim magjai általában hirtelen és váratlanul 
jelennek meg… Azon nyomban erős gyökeret eresztenek 
lényemben, s kitörve a földből nyomban ágakat, leveleket és 
gyümölcsöket hoznak (Csajkovszkij, híres zeneszerző) 

 
Azt hiszem, a kreativitás kvantumugrásainak 

nem folytonos természetére vonatkozó legjobb 
bizonyítékot az új szövegkörnyezeten belüli jelentés 
megtanulásának gyermekkori emlékeiben találjuk.  

 
Gregory Bateson filozófus a tanulás folyamatát két 
csoportra osztja. Az első csoportot a rögzített 
szövegkörnyezeten belüli jelentés megtanulása jelenti, 
amit ismétlésnek vagy memorizálásnak is hívunk. A 

második csoportba azok tartoznak, ahol a 
környezetben elmozdulás észlehető. Itt található a 
kvantumugrás. 

 
Három éves lehettem, amikor édesanyám 

elkezdte megtanítani nekem a számokat. Elsőnek 
megjegyeztem, hogyan számoljak el 100-ig. Nem 
sok örömet nyújtott, de nem tehettem mást, hisz 
édesanyám állandóan gyakoroltatott. Azután 
megtanította a két (pl. két macska), három (pl. 
három rúpia) elemet tartalmazó halmazok 
fogalmát. Ez így ment egy darabig, míg egy nap 
hirtelen minden világos lett. A kettő és a három 
közötti különbség világossá vált előttem. 
Közvetetten, azaz más kontextusban, amit a 
halmazok fogalma jelentett, megértettem a számok 
fogalmát. Mondanom sem kell, óriási örömmel 
töltött el a felfedezés. (Ne feledjük, a halmaz 
implicit, és nem pedig explicit fogalomként jelent 
meg tudatomban a megértés pillanatában.) 
 
 

Biztosan önök is emlékeznek, hogy a fentihez 
hasonló élmény volt az is, amikor egy történetet 
olvasva felfogták a történetet átható kapcsolódó 
jelentést. Vagy amikor rájöttek, mire is való az algebra. 
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Vagy amikor ráeszméltek, hogy a megfelelően 
elrendezett egyedi hangok miként hozzák felszínre a 
dallamot és a zenét. Gyermekkorunk szinte hemzseg a 
kvantumugrások hasonló élményeitől. 

 
Még a delfinek is képesek kvantumugrást 

végrehajtva tanulni. Egyik cikkében (1980) Bateson 
elmeséli egy delfin kiképzésének történetét. Az állatot 
egy tanulási folyamatnak vetették alá. Minden egyes 
alkalommal, amikor az edző azt szerette volna, hogy a 
delfin megismételjen egy adott gyakorlatot, megfújt 
egy sípot. Ha a delfin helyesen megismételte a 
gyakorlatot, jutalmul halat kapott. Ez a fajta kiképzés 
általánosnak mondható a delfináriumok delfinjeinél. 
Bateson azonban egy újabb szabályt is bevezetett: 
ennek értelmében az olyan gyakorlatokért, melyekért 
az előző körben a delfin egyszer már jutalomhalat 
kapott, még egyszer nem kapott jutalom halat. 
 
Az igazat megvallva ez utóbbi szabályt nem igazán 
lehet a gyakorlatban is megtartani. A delfin ugyanis 
megunja, hogy nem hibázik, és nem kap halat. 
 
Az első tizennégy alkalommal a delfin rendületlenül 
ismételte azokat a gyakorlatokat, melyekért korábban 
már egyszer kapott halat, s amiért újból megkapta 

kiérdemelt jutalmát, ha túlságosan elunta volna az 
edzést. Az egyik alkalommal, valószínűleg véletlenül, 
egy teljesen új mozdulatot hajtott végre. 
 
 

A tizennegyedik és tizenötödik 
alkalom között azonban a delfin 
láthatóan izgalomba jött. Ezt 
követően a tizenötödik alkalomnál 
egy olyan nyolc elemből álló, teljesen 
kidolgozott, és tiszta gyakorlatsort 
mutatott be, melyből négy mozdulat 
teljesen új volt, olyan, amit soha 
azelőtt nem figyeltek meg a 
delfineknél. A delfin szempontjából 
ez valószínűleg egy kvantumugrás 
volt, egy diszkontinuitás (Bateson, 
1980; 337.o.) 
 
 

Összekapcsolt hierarchia 
 
Más módon is megvilágítható a 
megfigyelés folyamatában 
szunnyadó paradoxon ténye. A 
megfigyelő minden esetben a 
tapasztalás eseményeként jelentkező 
objektum kvantumvalószínűségeinek 
halmazából választ. A lehetőségek 
összeomlasztása előtt azonban maga 
a megfigyelő (agya) is nem-
megnyilvánult lehetőségek 
halmazából áll. A paradoxon tehát 

egyfajta zárt körkörösséget mutat: a tárgy valószínűség 
hullámának összeomlasztásához megfigyelőre van 
szükség; de ugyanilyen összeomlás szükséges a 
megfigyelő megjelenéséhez is. Még tömörebben 
kifejezve: megfigyelő nélkül nincs összeomlás, 
valamint összeomlás nélkül nincs megfigyelő. 
 
Ha csak az egyik szinten maradunk, mondjuk az 
anyagi szinten, akkor nem oldható fel a paradoxon. A 
tudatoldali megközelítés is csak azért működik, mert 
azzal a feltételezéssel élünk, hogy mind a megfigyelő, 
mind az objektum esetében az összes létező 
transzcendens alapját képező tudat omlasztja össze a 
hullámfüggvényt. 
 

A megértéshez a kulcsot Douglas Hofstedter, 
mesterséges intelligencia kutató nyújtotta. A fentihez 
hasonló körkörös záródást összekapcsolt hierarchiának 
hívjuk, s az érdekessége, hogy az ilyen esemény 
önmegfigyeléshez vagy szubjektum/objektum 
felhasadáshoz vezet. 
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Nézzük meg erre 

Hofstadter egyik példáját. 
Vegyük szemügyre a közismert 
hazug paradoxont, melyet a 
„hazug vagyok” kijelentés 
képvisel. A körkörösség azonnal 
észrevehető: ha valóban hazug 
vagyok, akkor igazat mondtam, 
ha viszont igazat mondtam, 
akkor hazudtam, és ez így megy 
a végtelenségig. A megjelenő 
végtelen oszcilláció miatt 
ugyanakkor a kijelentés 
egyedivé válik: a kijelentés 
magáért beszél, teljesen 
elszeparálódik a beszédfolyam 
fennmaradó világától. 
 

 
A kijelentés önvalójának 

és világának leválása valójában 
az angol nyelv nyelvtanára 
vonatkozó megértésünkön és a 
nyelvtan szabályainak 
megtartásától függ. Egy 
gyermek számára ugyanis 
azonnal megszűnik a körzés, 
mivel a kijelentés elhangzása 
után első kérdése rögtön az lesz, 
miért vagy hazug? A körzést 
okozó nyelvtan azonban implicit 
módon, túllépve magát a 
kijelentést, persze tovább létezik. 

 
 
Ehhez hasonlóan, nekünk, fizikusoknak is némi 

időbe telt, hogy a megfigyelés jelensége mögött 
implicite meghúzódó, transzcendens kvantumtudatot 
felfedezzük. Az összeomlás tehát összekapcsolt 
hierarchiát követ, létrehozva ezzel az önmegfigyelés 
vagy önmagára irányulás látszatát, mely a tudat 
szubjektumra és objektumra való felhasadásához 
vezet. A megfigyelő én, az összeomlás látható 
szubjektuma valójában az objektummal szoros 
függőségben, egyazon pillanatban keletkezik. 
 

Legyen az bárhol, a kvantumvalószínűség 
összeomlásakor szinte mindig biztosak lehetünk, hogy 
érzékelése minden esetben összekapcsolt hierarchiával 

 
 

 
 

párosul. A nem-helyhezkötöttséggel és a 
diszkontinuitással párhuzamosan, az összekapcsolt 
hierarchia is a kvantumtudat fentről lefelé irányuló 
okozati láncolatát igazoló kvantumnévjegy. 
 
 

Egy másik írásomban (Goswami, 1993, 1997) 
már bemutattam, hogy az összekapcsolt hierarchiájú 
kvantummérés egyúttal megoldást nyújt arra a 
kérdésre is, hogy miként tegyünk különbséget a tudat 
és a tudattalan között a pszichológiában, valamint élő 
és élettelen között a biológiában. 
 

Amit Goswami 
(Fotó: Albulena Panduri)
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Mark Twain: A titokzatos idegen 
– Sátán három könyve 

 
„Az élet maga is látomás, csupán álom. Semmi nem 
létezik, minden álom. Isten - ember - a világ, a nap, 
a hold, a csillagok rengetege: álom, minden álom, 
nem léteznek. Semmi nem létezik, csak az űr – és 
te! És te nem te vagy – nincs tested, véred, 
csontjaid, gondolat vagy csupán. Én magam sem 
létezem, álom vagyok – a te álmod, képzeleted 
szülötte. Egy pillanat alatt megérted ezt, és akkor 
elűzöl majd képzeletedből, és én feloldódom a 
semmiben, amelyből teremtettél… Már haldoklom 
– halványodom, lassan elmúlok. Rövid időn belül 
egyedül leszel az űr végtelenjében, hogy határtalan 
pusztaságában vándorolj barát, társ nélkül örökre – 
mert Gondolat leszel, az egyedüli létező Gondolat, 
és természeted által kitörölhetetlen és 
elpusztíthatatlan. De én, alázatos szolgád 
felfedtelek saját magad előtt, és szabaddá tettelek. 
Álmodj más álmokat, jobbakat…” 
 
 
 
 
 
 

Pilinszky János – Egy életen keresztűl 
 

Mi törjük el, repesztjük ketté, 
mi egyedűl és mi magunk 

azt, ami egy és oszthatatlan. 
 

Utána azután 
egy hosszú-hosszú életen keresztűl 

próbáljuk vakon, süketen, hiába 
összefércelni a világ 

makulátlan és eredendő szövetét. 
 

Gyerekkorunkban meg kellene halnunk, 
tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, 

de tovább élünk, foltozgatva és 
tóldozgatva a jóvátehetetlent. 

 
Még jó, hogy elalhatunk közbe-közbe 

és utóljára. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lewis Carroll: Alice csodaországban 
 
„A Király hosszú, bojtos, piros hálósipkában hevert, 
rendetlen kupaccá gömbölyödve, és lármásan horkolt. 
- Úgy hortyog, hogy mindjárt elröpül a feje! - jegyezte 
meg Subidam. 
- Félek, hogy megfázik itt a nedves fűben - mondta 
Alice, aki nagyon figyelmes kislány volt. 
- Most éppen álmodik - közölte Subidu -, és tudod-e 
vajon, hogy miről? 
- Azt senki se tudhatja - felelt Alice. 
- Ugyan! Hát rólad! - kiáltotta Subidu, diadalmasan 
összecsapva kezét. - És ha már nem álmodna rólad, mit 
gondolsz, vajon hol lennél? 
- Hát ott, ahol vagyok - válaszolta Alice. 
- Csudát! - vágott vissza Subidu fölényesen. - Sehol se 
lennél. Hiszen te csak álomkép vagy! 
- Ha az a Király ott véletlenül fölébredne - tette hozzá 
Subidam -, hipp-hopp, eltűnnél, mint a kámfor! 
- Dehogy tűnnék! - kiáltotta Alice sértődötten. - És 
különben is, ha én csak álomkép vagyok, akkor 
kíváncsi volnék, hogy ti vajon... 
- Szintúgy! - mondotta Subidam. 
- Szintúgy! Szintúgy! - kiáltotta Subidu.” 
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Mi a holográfia? 
 

„Hologramnak nevezem, mert holos-t, 
vagyis mindent tartalmaz” – írja 1949-ben kelt, Selényi 
Pálnak címzett levelében Gábor Dénes találmányáról. 
De mi is az a holográfia, amelynek ötletét 1971-ben 
Nobel-díjra is érdemesnek találták? 
 

A hologram egy görög eredetű kifejezés, amely 
a holos „egész” és a gramma „üzenet” szavak 
összetételéből származik. A holográfia egy képalkotási 
technika, amely egy tárgy képét három dimenzióban 
rögzíti. A gyakorlatban ez az eredeti tárgyról kiinduló 
fényhullámok teljes rekonstruálást igényli – ehhez a 
feltalálás idején még nem állt rendelkezésre megfelelő 
fényforrás, de a hatvanas években a lézertechnológia 
elindulásával már megvalósíthatóvá vált. 1962-ben az 
USA-ban alkották meg az első valódi hologramot, 
amelyen egy játékvonat 3D-s képe volt látható. 

Az eljárás során a tárgyról reflektálódott 
fényhullám és egy segédhullám interferenciáját 
rögzítették egy fényérzékeny lemezen. A segédhullám 
felvételével a tárgyról visszavert fény eloszlása is 
rögzíthető, ellentétben a hagyományos fényképezéssel. 
Ennek köszönhetően a tárgy a felvételen mélységében, 
méretében, alakjában és textúrájában is helyesen 
jelenik meg. 
 

 
 
 
Gábor Dénes 1947-ben ébredt rá a holográfia 

elméletére, miközben az elektronmikroszkóp 
felbontóképességének fokozásán dolgozott Angliában. 
Azon nyomban belefogott a kísérletezésbe, amelyről 
Selényinek címzett 1947-es levelében így ír: „Időként 
fejest ugrok egy új problémába, és olyankor az a 
módszerem, hogy nappal dolgozom rajta, éjjel 
álmodok róla, és minden egyéb gondot, elintéznivalót 
félreteszek.” Majd hozzáteszi, „ha nem tévedek, az a 
két probléma, amelyre fentebb kissé dodonai stílusban 
hivatkoztam, életem két legjobb ötlete”. Nem tévedett, 
a holográfia mérföldkövet jelentett a technológiai 
fejlődésben, amelyet ma már számos iparágban és 
tudományterületen használnak, újabban pedig a 
szórakoztató iparba is betörni látszik.  
 

Bár az ötlet 1947-ben fogalmazódott meg, 
Gábor Dénes mégis 1948-at tekintette a feltalálás 

évének. Hogy miért? Mert a köztes időszakban az 
elmélet megvalósíthatóságán dolgozott, hogy 
kiderüljön elgondolása a gyakorlatban is kivitelezhető-
e. Végül 1948-ban foghatta kezébe az első hologramot. 
Ugyanezen év májusában publikálta először ötletét a 
Nature magazinban „Egy új mikroszkóp elv” címmel, 
igaz a cikkben még mikrograph néven említi 
találmányát. 
 

Modus Vivendi Magazin 51



Ahogy említettük a negyvenes évek végén a 
tudomány műszaki felszereltsége még elmaradt a 
holográfia igényeitől, így néhány évig háttérbe szorult 
az ötlet. A lézertechnológia azonban új lendületet 
adott, így 1971-ben már elkészült az első holografikus 
mozgófilm, 1984-ben, 1985-ben, majd 1988-ban milliós 
példányszámban, holografikus fedlappal jelent meg a 
National Geographic magazin. 

 

Milyenek a hologramok? 
 

Röviden áttekintettük már, mi is a holográfia, 
most nézzünk néhány gondolatot azokról a képekről, 
amelyeket e technológiával előállítanak. Ha egy 
hologramot szeretnénk látni, nem kell messzire 
mennünk. Elég, ha elővesszük a bankkártyánkat, 
jogosítványunkat, és máris megszemlélhetünk egyet. 
Ha ezek épp nincsenek kéznél, leemelhetünk egy CD-t 
a polcról, egy eredeti szoftver dobozát, de újonnan 
vásárolt ruháink árucímkéjén is találhatunk 
holografikus jelzést, amely annak eredetiségét hivatott 
igazolni. Ezek a hologramok persze nem túl 
látványosak. Mozgatásra változik a színük, esetleg egy 
újabb képet jelenítenek meg, mégis egyszerűek. A 
holográfia nyújtotta igazi látványt akkor 
tapasztalhatjuk meg igazán, ha egy olyan képet 
szemlélünk, amelyet a megfelelő körülmények között, 
gondos – többnyire lézeres – megvilágítással 
készítettek. Ezek ugyanis a kétdimenziós felületen 
megjelenő tökéletes háromdimenziós leképezései a 
valódi tárgynak, amelyről készítették.  
 

Ha ezeket a képeket különböző szögből 
szemléljük, a leképezett tárgy más-más perspektívából 
jelenik meg. Éppen úgy, mintha a valódi tárgyat 
néznénk. Némely hologram mozogni látszik, ahogy 
elhaladunk a kép előtt, mások a színüket 
„változtatják”, megint másokon egy teljesen új kép 
jelenik meg.  

Hogy hogyan lehetséges mindez? Úgy, hogy a 
holográfiával a fényképezéssel ellentétben a térbeli 
tárgyaknak nem csak a síkja, de a térbelisége is 
rögzíthető. Nézzük meg, hogyan lehetséges ez! A 
hologram maga is egy fénykép, amit filmre vagy 
fotólemezre rögzítenek megvilágítás segítségével. A 
holografikus kép azért olyan valószerű, mert 
tökéletesen rögzíti a tárgyról visszavert hullámokat, 
ami annak köszönhető, hogy a kép rögzítéséhez 
nemcsak a tárgy felől érkező fényhullámot, de egy 
referenciahullámot is használnak. 
 

Az eljárás során rendszerint lézerfényt 
használnak (mivel ez koherens fénynyalábot 
szolgáltat), amelyet tükrökkel és lencsékkel irányítanak 
a tárgyra, illetve a képet rögzítő lemezre. A lézerfényt 
egy nyalábosztó segítségével terelik két irányba, ezek 
egyike lesz a tárgysugár, a másik a referenciasugár. A 
két sugár a képrögzítésre használt felületen találkozik. 
Mivel azonban ezeknek csak egyike visszaverődött 
fény, a két sugár nincs azonos fázisban, így egy ún. 
interferenciateret hoznak létre, amelyek világos és 
sötét csíkok formájában jelennek meg a lemezen. A 
fekete sávokban a két hullám fázisa azonos, így 
erősítik egymást, a világos helyeken viszont a 
hullámok kioltották egymást. Ez az a kettősség, ami a 
holográfia tökéletes képalkotását adja: az 
interferenciacsíkokban és ezek egymástól való 
távolságában ugyanis rögzült a visszavert fény minden 
jellemzője. 
 

A kérdés akkor már csak az, a csíkos lemezről 
hogyan lesz kép? Nos, a lemezről ugyanúgy elő kell 
hívni a képet, ahogy a hagyományos filmtekercseket 
kellett korábban. Az előhíváshoz azonban a lemezt 
ismét meg kell világítani, méghozzá ugyanabból az 
irányból, ahonnan a referenciasugár érkezett. 
 

Három érdekesség van, amit még érdemes 
tudni a holografálásról. Először is, a hologramok nem 
színhelyesek, színük a tárgyat megvilágító lézer 
színétől függ.. Másodszor, egy lemezre több képet is 
rögzíthetünk, ha a referenciasugár szögét változtatjuk. 
Ennek köszönhető, hogy más-más szögből más képet 
látunk, avagy a kép egészét mozogni véljük. 
Harmadszor pedig, a hologram nem vész el, ha a 
rögzítő lemez eltörik, a kép, ha nem is oly jó 
minőségben, de annak bármely darabkájáról 
teljeségében rekonstruálható. 
 
 
 
Forrás: A holográfia, Első könyvem a lézerről 
(Budapest, 1998) 
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Platon: Az állam 
 
„SZÓKRATÉSZ: Ezután a mi filozófustermészetünket 
– olyan szempontból, hogy nevelődött-e vagy sem – 
vesd össze a következő élménnyel. Képzelj el egy föld 
alatti, barlangszerű szálláson – amelynek bejárata a 
fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang – 
embereket, gyerekségüktől fogva lábuknál és 
nyakuknál megbéklyózva, hogy egy helyen kell 
ülniük, és csak előre nézhetnek; fejüket a béklyóktól 
nem tekerhetik körbe: a hátuk mögül, föntről, 
lobogó tűz világít; e tűz és a béklyózottak között 
fent út vezet, ennek hosszában alacsony fal épült, 
mint amilyen a közönség és a bűvészek között lévő 
kerítés, mikor az utóbbiak csodákat mutogatnak. 
GLAUKÓN: Elképzeltem. 
SZÓKRATÉSZ: Majd azt is, hogy a kis fal mentén 
mindenféle holmit hurcolnak úgy, hogy a fal fölé 
magasuljanak: emberszobrokat, állatok kő és fa 
képmásait, és amint valószínű, a holmikat hurcolók 
egy része beszél, a másik meg hallgat. 
GLAUKÓN: Titokzatos képről, titokzatos rabokról 
szólasz! 
SZÓKRATÉSZ: Ezek hozzánk hasonlók. Mit 
gondolsz, az ilyenek önmagukból és egymásból 
látnak-e valami mást, mint az árnyakat, amelyeket a 
tűz a barlang szemközti falára vetít? 
GLAUKÓN: Hogy is látnának mást, ha fejüket egy 
életen át mereven kell tartaniuk? 
SZÓKRATÉSZ: És mit látnak a mögöttük 
tovahurcolt holmikból, nem ugyanezt? 
GLAUKÓN: De igen. 
SZÓKRATÉSZ: És ha társalogni tudnának egymással, 
mit gondolsz, nem azt neveznék valóságnak, amit 
látnak? 
GLAUKÓN: Szükségképpen. 
SZÓKRATÉSZ: És ha börtönük szemközti fala 
visszhangoznék, és a mögöttük járók egyike 
megszólalna, mi mást hihetnének, mint hogy az 
elvonuló árny beszél? 
GLAUKÓN: Zeuszra! Mi mást? 
SZÓKRATÉSZ: Egyáltalán nem is sejthetik, hogy más 
is lehet igaz, mint ama holmiknak összképe. 
GLAUKÓN: Szükségképpen nem. 
SZÓKRATÉSZ: Most azt képzeld el, milyen is lenne 
béklyóból oldoztatásuk és oktalanságból gyógyulásuk, 
ha véletlenül természetes állapotba jutnának. Ha 
valamelyiküket föloldoznák és kényszerítenék, hogy 
álljon föl, tekergesse a nyakát, lépkedjen, pillantson a 
fénybe, mindezt kínlódva tenné, és a nagy sugárzástól 
képtelen volna észrevenni, aminek az árnyképét látta; 
mit gondolsz, mit szólna, ha valaki azt mondaná neki: 
előbb csak üres semmiségeket látott, most viszont 
sokkal helyesebben lát, mert közelebb került a 

valósághoz, és igazibb lét felé fordult, és rámutatva az 
úton járókra, kényszerítené őt, hogy feleljen a kérdésre: 
mi az? Szerinted nem volna zavarban, és nem azt 
hinné, hogy amit előbb látott, sokkal igazabb valóság, 
mint amit most mutatnak neki? 
GLAUKÓN: Sokkal igazabbnak hinné.” 
 

 
Karinthy Frigyes: Mennyei riport 

 
„Nagyon is mozognak, dobog és lélegzik mind a kettő 
a maga módján, csak nem ott, ahol (a 
háromkiterjedéses idegek végződésének irányából) 
keresi őket. 
Valahol máshol. 
A negyedik kiterjedésben. 
Ahová átforgott a képsík. 
Nagyon furcsa érzés. 
Emlékszem, az embernek például elalszik a lába. 
Idegen test. De valahol azért van, ugyebár, csak az a 
kérdés, én is ott vagyok-e? 
Vagy fáj a levágott kar. Ijesztő. Most képzeljék el, hogy 
az egész testet levágják. Egy pillanatig fáj - nem tudjuk, 
hol vagyunk - ott, ahol fáj, vagy ott, ahol érezzük. 
A lecsapott fej után kap így az elítélt. 
Az egész ezen az ostoba ’én’ képzeten múlik. Minden 
félreértésnek ez az oka. 
Mindenáron rögzíteni akarjuk. 
Mennyi bolond szenvedés és téboly forrása ez a gyáva 
makacsság!” 
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Ha jó a rezgésed, nincs 
véletlen 

 
– Szinkronicitások, energetikai gyógyítás és egyéb 

furcsaságok a mezőben – 
 

Az egyik bizonyíték az utóbbi években 
felvetődött nonstandard mezők – a nullponti mező [2], 
a lelki jelenségek pszi mezője, a László Ervin-féle 
Akasha mező[3], valamint a Rupert Sheldrake által 
javasolt morfikus mező [4] – holografikus 
természetére, hogy mindegyik rendelkezik egy közös 
vonással: az azonos rezgések iránti érzékenységgel. Ha 
egy holografikus képbe számos különböző hologram 
van beágyazva, egy meghatározott frekvenciájú 
lézerrel megvilágítva csak azok a hologramok tűnnek 
elő, melyeket ugyanilyen frekvenciájú lézerrel 
készítettek. Ennek oka, hogy az azonos rezgésű dolgok 
természetesen rezonálnak és erősítik egymást – ahogy 
két azonos hangolású hegedűhúr rezonál egymással. A 
rezonanciának e tulajdonságával is magyarázzák azt, 
hogy miként léphet bármelyikünk kölcsönhatásba 
olyan „titokzatos” mezőkkel, mint amilyen a pszi vagy 
Akasha mezők. Az emberek ugyanis csak arra 
fogékonyak, amire személyesen rezonálnak. Minden 
egyén rezonálási frekvenciája – amit élettapasztalata, 
fizikai és energetikai teste határoz meg – szabja meg, 
hogy mit képes a valóságból érzékelni. 

 
A biológus Rupert Sheldrake elmélete a 

morfikus rezonanciáról szintén a rezonancia törvényén 
alapul. Ugyanannak a fajnak a tagjai, miután 
„ugyanazon a hullámhosszon” léteznek, képesek 
érzékelni olyan információkat, melyek kizárólag rájuk 
vonatkoznak. És míg egy adott faj tagjai, lehet, hogy 
egy igencsak széles spektrumú frekvenciára vannak 
hangolva (gondoljunk Carl Jung elméletére a kollektív 
tudattalanról, melybe az emberek feltételezhetően 
bekapcsolódnak [5]), addig más kisebb, szorosan 
kapcsolódó csoportok – mint például ugyanazon 
család tagjai vagy szerető párok – a rezgések sokkal 
fókuszáltabb zónáival rezonálnak, azaz nekik a saját 
„magán frekvenciájukhoz” is hozzáférésük van. 
Sheldrake azonban még ennél is tovább megy, és azt 
feltételezi, hogy a morfikus mezők adhatnak 
magyarázatot az emberi memória működésére. 
Ahelyett, hogy az az agyunkban tárolódna, meglátása 
szerint az emlékek a morfikus mezőben tárolódnak. 
Agyunk pedig rezonancia útján jut hozzájuk, mint a 
saját privát állomásukra hangolt rádiók. 
 

A rezgésben lévő hasonlóság megléte és 
jelentősége a pszi-kísérletekben is felbukkant. Például, 
a pszichokinézisben tehetséges egyének (a fizikai 
tárgyakat tudati befolyással irányító képesség) úgy 
jellemezték az élményt, mint egy rezonanciaérzést 
ezekkel a tárgyakkal. Ezzel kapcsolatban lenyűgöző 
bizonyíték is napvilágra került Dean Radin és 
kollégája, Roger Nelson által a Princeton PEAR 

laborjában. A PEAR kutatói 
megállapították, hogy az 
összekapcsolódott párok sokkal 
hatékonyabban tudják a véletlen 
esemény generátorokat (REG) 
befolyásolni, mint az egyedül 
dolgozó egyének. Ennek a 
jelenségnek a hatására Radin és 
Nelson elhatározta, hogy tesztelik a 
nagyobb mezőhatásokat, e random 
eszközöket mint „antennákat” 
használva. REG-eket helyezett el 
olyan eseményeken, ahol sok 
ember mind ugyanarra a dologra 
fókuszált, minek következtében 
hasonló frekvencián „rezegtek” – 
például zenei fesztiválokon, vallási 
eseményeken, és még az Oscar-díj 
átadón is. Az eredmények 
megfeleltek a várakozásnak; ezek 
az összejövetelek valóban 
eltérítették a gépek kimeneteit a 
normától [6,7]. 
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Aztán 1997-ben úgy döntöttek, hogy REG-eket 
helyeznek el ötven helyszínen a világ minden táján, s 
folyamatosan futtatják ezeket, hogy megfigyeljék, 
tudják-e fogni a világban zajló főbb eseményeket 
pusztán a generátorokat figyelve. Az eredmény 
elképesztő. Az elkövetkező tíz évben Radin és Nelson 
tanulmányozta a gépek reakcióit 205, a világban 
történt vezető eseményre és felfedezte, hogy azok 
valóban reagáltak azon eseményekre, amelyek globális 
szinten intenzívek voltak – különösképp a 
tragikusakra. A legfeltűnőbb hatások a 9/11 
eseményekre válaszul történtek, amelyik a legnagyobb 
napi átlagos korrelációt hozta a 
gépek kimenetei között. Még 
bámulatosabb, hogy ez az 
összefüggés néhány órával azelőtt 
már észrevehető volt, hogy az első 
támadás elérte volna az 
ikertornyokat [8, 9]! Lehetséges, 
hogy ez egy konkrét, bizonyítható 
példa a kollektív megérzésre? 
 

Mivel a világban zajló 
események kevésbé drámaiak, 
mint a 9/11, valószínűleg 
változatosabb vibrációs választ 
idéznek elő az emberekben (és 
ezért nem rezonálnak és erősítik 
egymást annyira); ugyanis 
megfigyelhető, hogy az ijesztő 
események inkább előidéznek 
közös, koherens választ. Amint ez 
a vizsgálat kimutatta, amikor 
nagyon sok ember a földön 
„ugyanarra a hullámhosszra 
hangolódott” 9/11 kapcsán, azt 
még a gépek is észrevették. 
 

Szinkronicitás és a tudati mezők 
 

A rezgésbeli hasonlóságot is használják a 
szinkronicitás jelenségének magyarázatára (látszólag 
független események egybeesése), melyek közös 
jelentést hordoznak. A jelenség jól ismert illusztrációját 
a pszichiáter Carl Jung írta le, a szinkronicitás 
fogalmának meghonosítója [10]. Jung egyik betege épp 
beszámolt álmáról, ami egy arany szkarabeusz 
bogárról szólt, amikor koppanást hallottak az ablakon. 
Amikor Jung kinyitotta az ablakot, hogy megnézze, mi 
volt ez a hang, egy rózsabogár – ez a rovar hasonlít 
leginkább a szkarabeuszhoz Jung vidékén – repült be a 
szobába. Jung gyorsan levonta a kézenfekvő jelentést, 
rájött tudniillik, hogy a szkarabeusz mitológiai 

jelentése – ami az újjászületés egy ókori egyiptomi 
szimbóluma – épp megfelel betege jelenlegi 
állapotának. És ez volt az oka annak, hogy a rovar 
megjelent a valóságban, megnyilvánítva a beteg 
állapotának egy kifejezését. 
  

A szinkronicitás jelensége a lényegre utal a 
létben – hiszen az univerzum nem működhet úgy, 
mint egy hideg, értelem nélküli gép. Ehelyett a 
valóság, amit minden nap megtapasztalunk, el van 
„árasztva” a tudati mezővel. Egy ilyen mező 
megtestesítheti 9/11 jelentését és drámaiságát. Egy 

másik mező – mint a fenti példa is jelzi – társítható a 
reménnyel az újjászületésre. Egyszóval minden tudati 
mezőnek van egy adott rezgése, és a hasonló rezgésű 
tárgyak, személyek, érzelmek, álmok és események 
hajlamosak arra, hogy rezonáljanak egymással, s 
együtt nyilvánuljanak meg. Ez az, ami tulajdonképpen 
létrehozza a szinkron eseményeket. Voltaképp a 
kvantumfizika különböző elméletei meg is követelik a 
szinkronicitások létezését [11]. 

 
Gondoljunk csak bele! Lehet, hogy működik 

egy másik alapvető mechanizmus is az 
univerzumunkban az ok és okozati mellett. A 
legtöbbünk úgy gondolja, hogy minden, ami történik a 
világunkban, az valami oksági mechanizmusnak 
köszönhető. A okozza B-t, s az okozza C-t. Azonban a 
szinkronicitás – az ugyanazon tudati mezőbe tartozó 
események együttes előfordulása – lehet, hogy 
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alapvetőbb oka annak, ahogy a dolgok történnek. Sok 
dolognak az életben, amiről azt gondoljuk, hogy ok-
okozati hatás miatt jelenik meg, netán puszta 
véletlenek, valójában a szinkronicitás állhat a 
hátterében. 

Íme egy példa minderre, ami épp akkor történt meg 
velem, miközben írtam a könyvemet. A férjem, Steve 
és én már régóta csodáltuk Rupert Sheldrake-et a 
morfikus mezőkkel kapcsolatos munkájáért, de még 
soha nem volt alkalmunk találkoznunk vele. 
Számunkra ő egy zseniális, a távoli Angliában élő 
tudós volt. Azonban 2008 szeptemberében, épp amikor 
a könyv azon szakaszán dolgoztam, mely az ő 
munkásságát írja le, Steve arról értesült, hogy 
Sheldrake előadást tartana Steve 
kutatólaboratóriumában a Sun Microsystems-nél. Most 
kérlek, értsd meg, hogy ez miért különös; olyan 
dolgokról beszélni, mint a morfikus mező, egyáltalán 
nem szokványos dolog egy számítógépes 
kutatólaboratóriumban. Ezt támasztja alá az is, hogy 
Sheldrake előadásán valóban kevesen voltak. Hiszen 
az egész előadás is csak azért jött létre, mert a labor 
egyik kutatója találkozott Sheldrake-kel Skóciában, és 
meghívta őt, hogy tartson előadást, ha legközelebb 
felénk jár. Amikor Steve hallott Sheldrake 
látogatásáról, megkérdezte, hogy én is részt vehetek-e, 
és így mindketten meghívást kaptunk másnap egy 
közös ebédre a nagyhírű kutatóval. Mielőtt egyáltalán 
befejeztem volna az írásomat Rupert Sheldrake-ről, 

már ott is ültem vele és együtt ebédeltünk! Véletlen 
lenne talán? Vagy inkább szinkronicitás? 
 
 

Egy értelmes kezelés 
 
A rezgésben való hasonlóság 
erőteljes befolyása megtette a 
maga útját a gyógyítás terén is. 
Hiszen ez az alapja a 
homeopátiának – egy alternatív 
gyógyító rendszernek, melyet 
eredetileg Németországban hoztak 
létre az 1800-as évek elején. A 
„homeopátia” szó szerint azt 
jelenti: hasonló (homeo) szenvedés 
(pathy); mely során a homeopata 
szakemberek betegeik számára a 
kúra alapelve szerint választanak 
gyógyszereket a hasonlóság elve 
alapján. Ez az elv a 
következőképpen írható le: 
 

Ha egy adott anyag 
kísérletileg igazoltan sajátos 
érzelmi, fizikai és viselkedési 
tüneteket okoz egészséges 
vizsgálati alanyoknál, akkor az 
anyagot elkészíthetjük úgy is, 

hogy meg tudja gyógyítani az ugyanolyan tüneti 
képekben szenvedő egyéneket. Más szóval a 
homeopátia a vibráció hasonlóságán alapuló gyógyító 
tudomány. A hasonlóság elve lényegében azt mondja, 
a hasonló a hasonlót gyógyítja. Hozzál össze két 
hasonló rezgésű dolgot – egy gyógyszert és a beteget – 
és a hatás a paciens betegségének megszűnése lesz. 
 

Mindannyian észleltük már a kávézás általános 
hatásait, úgymint éberség, élénk gondolkodás, izgatott 
boldogság, fokozott érzékek, néha szívdobogás és 
hasmenés. Ezek a tünetek a kávé rezgésének a 
megnyilvánulásai, és a kávé ezeket a tulajdonságokat 
átadja mindazoknak, akik megisszák. Na most, ha a 
beteg eljön egy homeopatához krónikus 
álmatlanságára keresvén megoldást, és állapotát 
hiperaktív elme, izgalom, az érzékek felfokozottsága, 
szívdobogás, és hasmenés jellemzi, akkor valószínű, 
hogy a homeopata a Coffea Cruda-t fogja felírni – a 
kávéból készített szert. Mindezt azért, mert ez a beteg 
azonos rezgési minőséget nyilvánít meg a kávéval. És 
ha a készítmény valóban homeopátiás a beteg számára 
– azaz, ha a kávéivás tünetei megegyeznek az ő 
érzelmi, mentális és fizikai állapotával –, akkor képes 
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arra, hogy teljesen meggyógyítsa az álmatlanságát, s ne 
csak tünetmentessé tegye, mint ahogy egy altató tenné. 
 

Természetesen a legvitatottabb dolog a 
homeopátia esetében nem a hasonlóság elve, hanem a 
mód, ahogy a homeopátiás szerek készülnek. A 
folyamat, az úgynevezett potenciálás, mely lépések 
sorozatát foglalja magában, amik során egy adott 
anyagot ismételten hígítunk és erőteljesen rázunk. 
Tény, hogy a legtöbb készítmény esetén ezek a 
hígítások olyan mértékűek, hogy azok már nem 
tartalmaznak egyetlen molekulát sem az eredeti 
anyagból. Mindazonáltal úgy találták homeopaták, 
hogy minél magasabb a hígítás, 
épp annál hatékonyabb lehet a 
szer. Úgy gondolják, hogy ez azért 
lehetséges, mert az anyag 
energetikai aláírását rögzíti maga 
a potenciálási folyamat. Más 
szavakkal, a potenciálás lehetővé 
teszi, hogy az anyag eredendő 
rezgési minőségét felszabadítsuk 
az anyag fogságából és így 
hasznosítsuk. Ez az a rezgés, 
amely kiváltja a szer által okozott 
tüneteket, és ez a vibrációs aláírás 
az, amely lehetővé teszi a szernek, 
hogy gyógyítsa a hasonló rezgési 
állapotot a betegben. Hisz 
láthattuk, hasonló rezgések 
hasonló rezgéseket gyógyítanak. 
 

A víz mint hatékony 
információ-hordozó 

 
Bár a homeopátia a szkeptikusok 
és a kritikusok célpontja azóta, 
hogy egy orvos, Samuel 
Hahnemann kifejlesztette azt az 
1800-as évek elején, ám a nyitott gondolkodású 
tudósok végre kezdik sejteni a homeopátiás szerek 
működésének mechanizmusát. A legújabb vizsgálatok 
kimutatták, hogy az információk kódolása a 
homeopátiás hígítások esetén nem az oldatok kémiai 
összetételében történik, hanem inkább a molekulák 
közti összeköttetések struktúrájával függ össze. Úgy 
tűnik, a homeopátiás potenciálás alatt végzett rázási 
folyamat (más néven succussio) az a kritikus lépés, 
amely létrehozza ezeket a struktúrákat. 
 

2007-ben a strukturált víz kutatásának területén 
kiemelkedő Rustum Roy, a Pennsylvania State 
University professzora igazolta azt elsőként, hogy a 

szélsőséges homeopátiás hígítás során létrejött anyag 
nem pusztán víz, hanem a vízmolekulák erősen 
strukturált elrendezésével rendelkező oldat. Valójában 
a változó típusú anyagok Roy laboratóriumban 
képesek voltak érzékelni a különböző szerek 
különböző „aláírását”, még olyan szintű hígításoknál 
is, ahol az eredeti szerből valószínűleg fizikailag 
egyáltalán nem maradt semmi [12]. Homeopátiás 
tapasztalatok azt is megmutatták, hogy ezek az egyedi 
aláírások átvihetők száraz tablettákba, és hogy ezeknek 
a tablettáknak a hatékonysága, valamint különböző 
hatásai korlátlanul stabilak maradnak megfelelő 
tárolás esetén. 

 Érdekes, hogy a potenciálási eljárással bármely anyag 
energetikai aláírása rögzíthető, és nem csak azoké, 
melyeket a homeopátiás szereknél használnak. Ezt 
több független tudós ismételten kimutatta replikált 
vizsgálatokban. Vegyük például Jacques Benveniste 
munkáját; ő egy francia orvos és az immunológia 
területén dolgozó kutató, aki segített felfedezni a 
vérlemezke-aktiváló faktort 1972-ben. Benveniste 
karrierje rögös útra tévedt, amikor egy kolléga a 
potenciálás jelenségének tanulmányozására biztatta. 
Az első tanulmánya a témában beszámolt arról, hogy 
immunglobulin E antitesteket (anti-IgE) lehet 
potenciálni az Avogadro-szám alá (ez az a pont, 
amelyen valószínűtlen, hogy egyetlen molekulája is 
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megtalálható a kiindulási anyagnak a hígításban), és 
mégis anyagspecifikus hatásokat okoz. 
 

Amikor Benveniste a rangos Nature 
folyóiratban megjelenttette ezeket az eredményeket 
1988-ban [13], támadások kereszttüzébe került egész 
hátralévő életére. De ez talán nem meglepő. Benveniste 
munkája tudniillik lényegében azt mutatta meg, hogy 
bármely gyógyszert lehet potenciálni, és az továbbra is 
hatékony marad. Ez azt jelenti, hogy bármely 
gyógyszerből több milliárd dózist lehetne előállítani 
fillérekért! Mindez olyan tudás, melynek támadására 
és elhallgatására a gyógyszercégek vagyonokat 
költenének. És valóban, bizonyíték van arra, hogy 
éppen ezért a gyógyszeripar már finanszírozott egy 
világméretű kampányt a homeopátia lejáratására [14, 
15]. 

 
Benveniste az őt ért támadások és ennek 

következtében Franciaországban az állami 
finanszírozás elvesztése ellenére is folytatta munkáját, 
és megdöbbentőbb eredményekkel hozakodott elő. 
Mivel gyanította, hogy a potenciálási folyamat 
elektromágneses jelet ad át a hígítás vizének, 
kifejlesztett egy berendezést, amely digitálisan 
rögzíteni tudta ezt. Ezután a jelet elektronikusan 
továbbították – e-mailen keresztül – egy távoli 
laboratóriumba, és ott „visszajátszották” a vízbe. 

Bámulatos módon a keletkezett víz ugyanazt a hatást 
hozta létre, mint az eredeti anyag. 
Benveniste végül ezt a protokollt használva lefolytatott 
több vak kísérletet. A Journal of Clinical Immunology-
ban 1997-ben publikált egy tanulmányt, melyben 
ismertetett egy ilyen kísérlet, amely során egy adott 
antigént potenciált, rögzített, majd e-mailben 
Chicagoba küldött, ahol egy laboratóriumban 
„visszajátszották” vízbe. [16]. Ez a víz ténylegesen 
antigén-specifikus hatásokat okozott izolált 
tengerimalac szíveken. Láttam Benveniste bemutatóját 
erről a tanulmányról a Stanford University Medical 
School-on 1999-ben. A nagy előadóteremben csak 
állóhely volt, s a közönség udvariasan hitetlenkedő 
volt. 
 
Természetesen Benveniste új eredményei, amit ő 

„digitális biológiának” nevez, 
sokkal megdöbbentőbbek és 
szokatlanabbak voltak, mint a 
Nature-ben publikált eredeti 
tanulmány. Ugyanis nemcsak 
milliárd adagnyi anyag állítható 
elő olcsón a potenciálás 
felhasználásával, hanem annak az 
aláírását el lehet e-mailben 
küldeni, és vízbe imprintelni, 
lényegében ingyen. Annak 
ellenére, hogy más, kezdetben 
szkeptikus tudósok sikeresen 
megismételték munkáját [17, 18], 
Benveniste munkájának 
elfogadása továbbra is a jövő 
feladata. Talán a tudományos 
közösségben növekvő új 
tudatossággal ez a jövő inkább 
előbb, mint utóbb fog elérkezni. 
Valóban, 2009-ben, a Nobel-díjas 
Luc Montagnier által elvégzett 
néhány új kutatás azonos típusú 
hatásokat igazolt, mint amiket 
Benveniste leírt [19]. 

 

A betegség jelentése 
 

A potenciálás képessége valóban az egyik 
mérföldköve a homeopátia felfedezéseinek. Ez egy 
módszert biztosít számunkra megszerezni bármely 
anyag energetikai aláírását a természetben. De talán 
még ennél is jelentősebb a homeopátia terápiás 
alapelve, az azonosság elve, ami azt mondja, egy dolog 
egyediségét az határozza meg, hogy a tudati mezők 
hogyan működnek és hatnak egymásra. Egyenes 
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összefüggés lehet az azonosság elve és a szinkronicitás 
között. 

 
A néhai Edward Whitmont pszichiáter Carl 

Jung tanítványa volt, és végül homeopata lett. 
Könyvében (Psyche és Substance) hosszasan beszél a 
homeopátia és a szinkronicitás kapcsolatáról [20]. A 
pszichiáterek előtt régóta ismert, hogy a betegek 
időnként váltogatnak a konkrét fizikai tünetek és 
specifikus mentális vagy érzelmi tünetek között. 
Valójában, amikor a mentális tünetek vannak jelen, a 
fizikai tünetek gyakran eltűnnek, és fordítva. Ez a 
jelenség jól illusztrálja a betegségek alapvetően 
pszichoszomatikus jellegét – azt, hogy a betegség 
manifesztálódik mind a psziché (lélek) és a soma (test) 
szintjén. 
 
A homeopátia és egyéb 
holisztikus orvosi 
rendszerek már régen 
felismerték, hogy a betegség 
egy test-elme egység része. 
Éppen ezért minden egyes 
beteg esetében egy egyedi 
mintázata nyilvánul meg a 
mentális, érzelmi és fizikai 
tüneteknek, egy minta, mely 
külső megjelenítése a saját 
vibrációs állapotának. Mint 
Whitmont rámutat, minden 
homeopátiás szer is egy 
rezgéssel társul. Az 
azonosság elve pedig ki-
mondja, hogy ha össze-
hozzuk a beteg vibrációs 
mintájával a szer hasonló 
vibrációs mintázatát, az 
gyógyító  hatású lehet, 
aminek oka nem más, mint 
ahogy Whitmont felveti, a 
szinkronicitás.  
 

A homeopátiás szerek gyógyítanak, mert 
ugyanazon a szinkronisztikus mezőn osztoznak, mint 
maga a betegség, ezért annak helyébe léphetnek egy 
beteg testén belül. Hahnemann lényegében ugyanezt a 
magyarázatot vetette fel a korai 1800-as években 
szereinek működése kapcsán, amit ő dynamisnak vagy 
életerőnek nevezett – ami az energetikai, éteri mező, 
mely magában foglalja a fizikai testet. 
 

Az a tény, hogy a homeopátia emberek milliói 
számára működött 200 éven át, sokat elárul az 
azonosság elvének hatalmáról. De mond valamit az 

tudati mezőkről is, és azok velünk való kapcsolatáról, 
amikor betegek vagy épp egészségesek vagyunk. 
Csakúgy ahogy az álom az arany szkarabeuszról 
elmondott valami jelentőset Jung páciensének lelki 
állapotáról, úgy a holisztikus szakemberek felismerték, 
hogy minden egyes embernél a betegség egyedi 
megnyilvánulása nem csupán a genetikai öröklődés 
vagy az élet viszontagságai miatt van, hanem a tudati 
mező tükröződése, amely lényük középpontjában 
rezeg. 
 

Paranormális medicina? 
  

Egy pár más, a homeopátiás világban 
megfigyelt jelenséget is érdemes itt megemlíteni. Mivel 

a paranormális jelenségek határait súrolják, ritkán 
vitatják meg ezeket nyíltan. Ezek általában bizonyítás 
(proving) alkalmával fordulnak elő – a homeopátiás 
gyógyszervizsgálatokban. Ezeknek a vizsgálatoknak az 
a célja, hogy lássák, milyen tünetmintákat hoz létre egy 
anyag egészséges önkéntesekben. Ma a bizonyításokat 
modern technikákkal végzik, úgymint kettős-vak és 
placebo kontrollok. Így egyes vizsgálati alanyok (ún. 
bizonyítók (prover)) placebót kapnak, míg mások a 
tényleges szert. Mivel a próbák vakok, sem a 
bizonyítók, sem a felügyelőik, akik gyűjtik a tünetekről 
az információkat nem tudják, hogy ki kapott valódi 
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szert, s ki placebót, és az anyagot sem ismerik, amit 
tesztelnek. Mindazonáltal a következő típusú 
jelenségeket figyelték meg sok vizsgálat során. 
 

Először is megfigyelték, hogy attól a pillanattól, 
hogy a bizonyítóban megjelenik a szándék, hogy 
bizonyításban vegyen részt, gyakran azonnal tüneteket 
kezd magán tapasztalni, melyeket később 
karakterisztikusnak találnak a kísérletben használt 
szerre – sokszor hosszú idővel azelőtt, hogy a 
próba ténylegesen megkezdődött volna. Bár ez 
nem történik meg minden bizonyítóval, ám az 
esetek elég gyakoriak ahhoz, hogy a jelenség 
figyelemre méltó legyen. Magyarán egyszerűen 
a szándékkal, hogy egy szer próbájához 
csatlakozzon, a bizonyító bekerülhet a 
vizsgálandó szer tudati mezőjébe. Ahogy a 
paranormális jelenségek gyakran túllépnek az 
idő és a tér szokásos korlátain, úgy a 
homeopátiás szerek által létrehozott tudati 
mezők is függetlenek ettől.   
 

A másik figyelemre méltó dolog a 
bizonyításokról, hogy a bizonyítók által 
létrehozott tünetek gyakran közvetlenül 
tükrözik az anyag természetét, amelyből a szer 
készült. Ez leginkább nyilvánvaló az állati 
anyagokból készült szerek esetén. Vegyük például a 
vak próbát, melyet Androctonussal végeztek 1985-ben. 
Bár a bizonyítók nem tudták, hogy skorpió mérgéből 
készült szert vesznek be, a következő típusú tüneteket 
produkálták: túlzott önbizalom, megvetés és dac; 
érzelmek hiánya és kegyetlenség; házsártosság és 
csalárdság; a képzet, hogy bántalmazták őket; egy 
rosszindulatú vágy, hogy ártsanak másoknak; 
gyanakvás, ösztönök kontrolljának a hiánya; a 
szorongás és a félelem, ami enyhíthető járkálással; 
idegenkedés a társaságtól, és az egyedüllét-érzés, vagy 
a világtól elválasztottság érzése. [21] 
Figyeljük meg, hogyan idézi sok ilyen tünet a skorpió 
archetípust – erőszakos, kegyetlen, és antiszociális. 
Valóban, ez a szer hatékonynak bizonyult súlyos 
mentális betegségben szenvedő betegek kezelésekor. A 
homeopátiáról szóló könyvemben (Impossible Cure) 
leírom egy ember esetét, aki – hála az Androctonusnak 
– kigyógyult a súlyos allergiájából és fejfájásából, 
emellett szignifikáns javulást észlelt ízületi gyulladása, 
magas vérnyomása és cukorbetegsége terén is. A férfi 
egy lelkes vadász volt, megszállottja a fegyvereknek és 
késeknek. Elmondta a homeopatának, hogyan szokta 
megvárni, amíg prédája odamegy hozzá, és hogyan 
tudja azt érzékelni és kommunikálni vele. Érdekes 
módon a skorpiók is hagyják, hogy a zsákmány 
odajöjjön hozzájuk, és ők is pontosan érzékelik az 

áldozatuk helyét a rezgéseik érzékelése útján. Az 
Androctonus szedése után a vadásznak nemcsak 
enyhültek a  fizikai problémái, de már sokkal kevésbé 
érdekelte hatalmas fegyvergyűjteménye [22]. 
 

Gondoljunk csak bele! A potenciálás folyamata 
módot adhat nekünk a természetes világ lényegének 
elérésére. Csakúgy, ahogy Merlin, a varázsló 
megmutatta a leendő Arthur királynak, milyen érzés 

halnak vagy madárnak 
lenni, a bizonyító, aki a 
potenciált szert beveszi 
megtudhatja, milyen 
érzés skorpiónak, 
delfinnek, virágnak, 
vagy akár egy 
ásványnak lenni! 
Hiszen az egész 

világegyetem 
feltehetően bonyolultan 
és mélyen össze van 
kapcsolva minden 
elemében a mélyben a 
vibráció és értelem 
útján egymással. 
 

Amy L. Lansky, PhD 
Fotó: Ilse Leender 
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David Mitchell: Szellemírók 
 
„Mondd azt az embereknek, hogy a valóság 
hajszálpontosan megegyezik a látszatával, és 
meglátod, keresztre feszítenek. De ha azt állítod, hogy 
meglovagolhatják a szellemeket munkába menet, vagy 
hogy egy marék kristály a legjobb barátjuk, vagy hogy 
a kormány fél évszázada tárgyal a kicsi zöld 
emberekkel, akkor meglátod, Brooklyntól Pretoriáig 
minden szőrős hasú semmirekellő felkapja a fejét, és 
rád figyel.” 

 
Vladimir Nabokov: Áttetsző testek 

 
„Nevetséges, de régebben azt hittem, a haldoklók 
látják a földi dolgok hiábavalóságát, a hírnév a 
szenvedély, a művészet stb. haszontalanságát. Azt 
hittem, hogy a haldokló ember tudatában őrzött becses 
emlékek szivárványszínű ködpamacsokká foszlanak; 
most azonban épp ennek ellenkezőjét érzem: 
legtriviálisabb érzéseim és valamennyi ember érzései 
gigantikus méretűvé nőttek számomra. Az egész 
naprendszer nem más, mint tükröződés a karórám 
(vagy a te karórád) üvegében. Minél jobban 
összezsugorodom, annál nagyobbra növök. 

Gondolom, ez szokatlan jelenség. Az ember által 
valaha megálmodott valamennyi vallás teljes 
elutasítása és teljes lelki nyugalom a teljes halállal 
szemben – ha el tudnám magyarázni ezt a tripla 
teljességet egyetlen nagy könyvben, az a könyv 
kétségkívül új biblia lenne, s a szerzője egy új hit 
alapítója. Szerencsére – már csak önbecsülésem miatt is 
– ez a könyv soha nem fog megszületni; nemcsak azért, 
mert egy haldokló ember nem tud könyveket írni, 
hanem mert az a bizonyos könyv sohasem tudná 
kifejezni egyetlen felvillanásában azt, amit csak 

közvetlenül lehet megérteni. 
 
Egy másik dolog, amit jobb, ha nem 
teszünk, magyarázni a 
megmagyarázhatatlant. Az emberek 
hozzászoktak, hogy sötét teherrel a 
hátukon élnek, hatalmas, fájó púppal: 
a feltevéssel, hogy a ’valóság’ talán 
csak ’álom’. De mennyivel 
félelmetesebb volna, ha a valóság 
álomszerűségének tudata szintén csak 
álom volna, beépített hallucináció! Ám 
figyelembe kell vennünk, hogy nincs 
káprázat olyan pont nélkül, melyben 
elenyészik, mint ahogy nincsen tó 
szilárd föld zárt köre nélkül. 
 
Általában feltételezik, hogy ha az 
ember tényként megismeri a halálon 
túli életet, akkor megoldja a Létezés 
rejtélyét is, vagy legalábbis közel kerül 
hozzá. Sajnos a két probléma nem 
feltétlenül olvad össze, sőt még talán 
részlegesen sem fedik egymást. 
Ezzel a bizarr hanggal zárjuk is le ezt a 
témát.” 
 
 
 

 
Peter S. Beagle: Az utolsó egyszarvú 

 
„ A szem hamis tanú, valóban – mormogta a második, 
akinek csupa lucsok volt a gönce. – De hát te igazán 
hiszel a füled, az orrod, a nyelved tanúságának? Én 
aztán nem, pajtikám. Az egész világ hazudik az 
érzékeinknek, és ők hazudnak nekünk – hogyan 
lehetnénk hát magunk mások, mint hazugok? Én, a 
magam részéről, nem hiszek sem hírnek, sem 
hírnöknek; sem annak, amit hallok, sem annak, amit 
látok. Talán létezik valahol az igazság, de én soha nem 
találkoztam vele.” 
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„Nagyon derűlátó vagyok” 
 

– Térről, tudatról, angyalokról Dienes 
István elméleti fizikussal – 

 
 

 
Dienes István (1970) diplomamunkáját 

transzputer rendszerek (több processzoros rendszerek) 
párhuzamos programozásából írta, amit a Központi 
Fizikai Kutató Intézet munkatársai kiválóra értékeltek. 
Jelenleg a Stratégiakutató Intézetnél tudományos 
munkatársként és kutatási csoportvezetőként folytatja 
kutatásait. Diplomája megszerzése után a további 
tudományos fokozatok megszerzése helyett 4 évét a 
magasabb tudatállapotokra vonatkozó elméleti 
munkák tanulmányozásával töltötte. Ösztöndíjasként a 
magasabb tudatállapotok lehetséges 
kvantuminformatikai modelljének kidolgozásával és 
az erre vonatkozó elméletek tanulmányozásával 
foglalkozott a Svájcban található Maharishi Európai 
Kutatóegyetemen. E kutatásai során sikerült 
megalkotnia a tudatosság egy lehetséges új fizikai 
modelljét, melyet a szerző tudat-holomátrix modellnek 
nevezett el. Ez a modell egyedi lehetőségeket nyújthat 
a fizika egyesített elméleteinek és az öntudatosság 
kérdésének egyesítésére, amit a tudat fizikájának vagy 
védikus fizikának is neveznek. A mosolyával, 
gesztusaival mindenkit béke közeli állapotba sodró 
fiatalember előadássorozataival a tágabb horizontra, 
nyugodtabb, tudatosabb életre vágyók útkereséséhez 
kínál iránytűt. 

Honnan a vonzódás a kvantumfizika iránt? 
 
A fizika, és azon belül a kvantumfizika iránti 
érdeklődésem gyerekkorom óta megvan. Tízéves 
lehettem, amikor egy nagyon mély élmény hatására 
eluralkodott rajtam az érzés, hogy mindent szeretnék 
tudni, és akkoriban úgy tűnt, hogy ez a „mindentudás” 
tudományos értelemben a fizika és a 
természettudományok révén szerezhető meg. Így 
elkezdtem ilyen jellegű könyveket olvasni. 
 
Melyek a legjelentősebb megvalósításaid ezen a 
téren? 
 
A legjelentősebb érdemem ezen a téren egy olyan új 
kvantuminformáció alapú tudatelmélet, amit röviden 
csak tudat-holomátrixnak nevezek. Ennek segítségével 
elméleti úton értelmezni tudjuk a tudat és a tudatos 
elme jelenségét, illetve lehetőségünk lesz az 
agyműködés fizikai modellezésére is. Tavaly jelentek 
meg ez irányú cikkeim külföldön, melyeket már most 
többen idéznek, egyre nagyobb irántuk az érdeklődés 
tudományos és egyéb körökben. 
 
Fizikusként hogyan viszonyulsz a 
szellemtudományokhoz, a karma, aura, telepátia 
jelenségeihez, találtál-e minderre olyan 
magyarázatot, amely a fizikai elméletekkel 
összeegyeztethető, netán onnan ered? 
 
Maharishi Mahesh jógi tanítványaként, a 
transzcendentális meditáció tanáraként és 
gyakorlójaként nagyon szoros kapcsolatban állok a 
szellemtudományokkal és az említett jelenségekkel, 
tudományos magyarázatot is találtam minderre az új 
elméleti megközelítésben, amelyet korábban már 
említettem. Ehhez persze kicsit ki kell tágítani a 
jelenlegi fizikai modelljeinket, de mindezt oly módon 
tesszük, hogy a korábbi értelmezéseket nem tagadjuk 
meg, csak megmutatjuk hiányosságaikat, illetve azt, 
hogy azok hogyan orvosolhatók. Az előadásaimban 
többek között erről is részletesen szólok úgy, hogy a 
hallgatóság megérthesse mindezeknek a jelenségeknek 
a mibenlétét. Sokat mesélek arról a tudatelméletről, 
melynek kidolgozásában magam is részt vettem, 
ugyanakkor bepillantást szeretnék nyújtani a valóság 
olyan rejtélyeibe, mint a tér, az idő, a létezés, az elme, a 
lélek. Számba vesszük az ezekhez kapcsolódó ősi és 
modern nézeteket, feltárjuk a hasonlóságokat, illetve 
azt, hogy hol, hogyan segíthetik egymást ezek a 
nézőpontok. Nem egyszerű értekezéseket szeretnék 
tartani, inkább közös gondolkodásra, eszmecserére 
hívnám az érdeklődőket. 
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S ha megkérdezné valaki, tegyük fel azt, hogy egy 
kvantumfizikus mit gondol az angyalokról, mit 
válaszolnál? 
 
Ma már tudományosan is értjük és tudjuk, hogy a 
tudatosan megélhető valóság sokkal tágabb és 
összetettebb, mint azt korábban gondoltuk. Az utóbbi 
időkben felfedeztünk olyan új energia- és 
anyagfajtákat, melyek egyúttal új típusú létformáknak 
is alapot teremtenek, azaz létezhetnek a világunkban 
olyan, ezekből az energiákból és anyagokból felépült 
létformák, melyek itt vannak körülöttünk, de a 
szemünkkel nem láthatjuk őket, mivel szemünk nem 
ezeknek az energiaformáknak az érzékelését szolgálja. 
Viszont a tudatunk szemével, hiszen ez az igazi látó 
bennünk, akár meg is pillanthatjuk őket, és akár 
létezhet egy olyan tudatossági szint is, ahol az ilyen 
tapasztalás éppen olyan hétköznapi, mint ahogy most 
érzékelem a körülöttem lévő tárgyakat. Így 
természetesen van létjogosultságuk olyan 
módszereknek, mint az angyalterápia, de ehhez meg 
kell hogy értsük, mely tudatállapot az, ahol ez 
természetesen megjelenik, és ahol a megélt élmény 
nem okoz zavart és zavarodottságot. Ezért fontos a 
tudatos észlelés megértésével kapcsolatban is az 

egzaktság vagy következetesség, 
hiszen, ha nem így járunk el, akkor 
illúziókat kergetve könnyen abba a 
csapdába eshetünk, hogy bár úgy 
gondoljuk, hogy angyalokkal 
beszélgetünk, a valóság teljesen más, 
pláne, ha esetleg még azt sem tudjuk, 
mi a valóság. 
 
Egy korábbi interjúban egy olyan 
élményt említettél, amely 
istenhitedben erősített meg. 
 
Tízéves lehettem, amikor egy közeli 
családtagunk meghalt. Mindenki őt 
siratta, és arról beszéltek, hogy nincs 
többé. Gyermekként nem értettem, 
hogy ez mit jelent, de éreztem, hogy 
az a „valami” vagy „valaki,” aki 
belül a valóságot megéli, a 
tudatosságom, az nem tud nem 
létezni, akkor is jelen van, amikor 
minden más eltűnt, hiszen alvás 
közben is ehhez hasonlót élünk át. 
Kimentem a kertünkbe, ott tűnődtem 
ezen, amikor hirtelen mély, meleg 
nyugalom és csend kerített 
hatalmába, és én tudtam, hogy ez az 

igazi lényem, és ez örökéletű. Ezzel együtt jelentkezett 
az a mindentudás-érzés is, amiről korábban beszéltem. 
Abban a pillanatban tényleg úgy éltem meg, hogy 
mindent tudok. Azóta már tudom, hogy egy 
megvilágosodás-élményen estem át, amelynek során 
megéltem a tiszta tudatosságomat, és ez vezetett el a 
transzcendentális meditáció megtanulásához is. A 
meditáció aztán segített stabilizálni azt a tudatosságot, 
amit előtte csak véletlenszerűen sikerült olykor-olykor 
megélnem. Így vált egyértelművé számomra a felsőbb 
értelem létezése is. Magyarán tudatos tapasztalatom 
van Isten jelenvalóságáról, s így ez kicsit több egyfajta 
hitnél, ez igazából már meggyőződés a közvetlen 
tapasztalat révén. 
 
Hol kapcsolódik a kvantumfizika a 
gondolatvilágához és az életéhez a gyakorlatban? 
Miben nyilvánul meg? 
 
Ez egy érdekes kérdés, a gondolatvilágomhoz sokban 
kapcsolódik, hiszen ezek az ismeretek az ember 
világlátásában jelentkeznek. Vagyis vannak a létezésre 
vonatkozó nézetek, melyek ebből származnak, pl. hogy 
az élet alapvető szinten egységes, s hogy minden dolog 
a teremtésben egy finom összeköttetésben áll 
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egymással, ami a kvantumfizika egyik következménye. 
A gyakorlatba úgy kerül be, hogy a meditáció révén 
tudjuk, hogy az emberi idegrendszer közvetlen 
tapasztalatot és tudatosságot is fenntarthat erről a 
szintről, amire szintén a kvantumfizika törvényei 
érvényesek. Például tudjuk, hogy a tiszta tudat 
állapota a holisztikus agyműködésben fejeződik ki, 
mely működést és átlátó képességet aztán a 
mindennapokban használjuk, ez a meditáció lényege. 
 
Szerinted mi az emberi élet, lét értelme? 
 
Az emberi lét értelme, hogy 
megélje és felismerje ennek az 
egyetemes intelligenciának vagy 
Istennek a jelenvalóságát, s hogy 
ez az intelligencia valójában a 
saját belső lényegi eszenciánk, 
így minden értékét, lásd szeretet, 
együttérzés, határtalan boldog-
ság és intelligencia stb., 
megélhetjük és kifejezhetjük 
saját életünkben és az emberiség 
családjának életében. 
 
Hermész: amint fent, úgy lent... 
Mit gondolsz a makrokozmosz-
mikrokozmosz kapcsolatáról? 
 
A mai tudomány ismeretei 
tökéletesen visszaigazolni 
látszanak ezt a lényeges 
meglátást. Ma már kezdjük 
érteni, hogy a mikrovilág 
érdekes törvényei és valósága miként tükröződik a 
Világegyetem nagyléptékű felépítésében. Az itt 
megjelent úgynevezett holografikus elv pedig teljes 
egészében a hermészi igazságot tükrözi, hiszen ez pont 
azt jelenti, hogy a legkisebb lényegi alkotó is magában 
hordozza az egész Világegyetem információját és 
kapcsolatban áll azzal, s ez az emberi létezésre is igaz. 
 
Szerinted rendelkezik-e a mikrokozmosz a 
felszabadulás, tudatugrás lehetőségével? 
 
Igen, mi több, ez az erő valójában innen eredeztethető, 
hiszen kezdjük érteni, hogy a mikrovilág törvényei 
miként tükröződnek a tudatosságban, s hogy a 
tudatosság miként áll kapcsolatban a teremtés 
kvantumszintű valóságával. A kvantumtérelmélet 
egyik fontos következménye, hogy a valóságot alkotó 
részecskék a vákuum vagy üresség kifejeződései és 
abba is olvadnak fel. Azaz a részecskék egy keltő 

operátor révén jelennek meg a vákuumból és egy 
megszüntető, vagy (felszabadító) operátor viszi őket 
vissza a vákuumba. Ez az aktivitás pedig kiterjeszthető 
nagyléptékben is, utat mutatva az anyagi korlátok 
meghaladásának, azaz a felszabadulás lehetőségére, 
mind lelkileg, mind testileg. A fentiek fényében 
látható, hogy minden pillanatunk ebben a folyamatban 
zajlik, azaz ez a lehetőség mindenkinek 
karnyújtásnyira van, csak meg kell élni. Így az út nem 
más, mint megélni, hogy minden pillanatban a 
felszabadulás állapotában is vagyunk, a határok 

megléte ellenére. 
Ez viszont azt 
jelenti, hogy 
létezésünk és 
annak teljes megé-
lése maga az 
ösvény, azaz ma-
gunk vagyunk az 
ösvény saját éle-
tünk megélésével 
abban a tudatos-
ságban, ahol ez élő 
valóság. Vagyis az 
egyedüli, amit meg 
kell tenni, hogy 
elhozzuk ezt a 
megélését a tuda-
tosságunk szintjé-
re. 
 
Mi történik a 
halál után? 
 

A Lét örök, így ez az állapot a halál után is fennmarad, 
annak ellenére, hogy a létezés határait hátrahagyjuk. 
Ez pedig egyenes következménye a fizika 
megmaradási tételeinek. Eddig is tudtuk, hogy az 
energia megmaradó mennyiség, most viszont azt is 
megértettük, hogy az információ, ami az energiánál is 
alapvetőbb, szintén megmarad. A fizikai létezésünk 
szervezett energiának tekinthető, azaz információt 
hordozó, teremtő energiának, s mivel mindkettő 
megmarad akkor is, ha állapotot, formát stb. változtat, 
így ebből az is következik, hogy az élő energia azután 
is tovább létezik, miután az anyagi formáját és 
kivetülését meghaladja, megszünteti. A halál után ez 
az energia áramlik tovább és ölt fel tudati vagy lelki 
fejlettségének megfelelően új fizikai kivetülést, ami sok 
szinten, sokféle lehet. A rádióhullám hasonlatával a 
fentiek jól megérthetők. A rádióhullám és az általa 
hordozott információ szintén egy szervezett 
energiaforma, ami a neki rezonáns kicsatolóval, ami 
lehet egy TV vagy rádió, meg tud nyilvánulni, ám 
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ennek ellenére akkor is létezik, amikor épp nincs 
kapcsolatban az őt dekódoló berendezéssel. 
 

 
 
Azt mondtad, a tudatosság teremti a valóságot... Ezt 
pontosan hogyan kell értelmezni? S ha ez így van, 
akkor mi teremti a tudatosságot? 
 
A tudatosság egy folyamat, mely a valóság és a 
Világegyetem legalapvetőbb folyamata, hiszen az 
egész létezés ennek révén létezhet, mivel tud magáról, 
így tud arról, hogy van! Mivel a tudatosság a létezés 
része és minősége, ezért a létezés az öntudatossága 
révén megteremti a tudatosságot, azaz a létezését 
fenntartó folyamatot is, azaz a létezés a hozzá tartozó 
öntudatosság révén önteremtő. Így azt mondhatjuk, 
hogy a tudat a létezés következménye, a létezés pedig 
a tudaté, azaz bármelyik is létezzen, a másik is van, 
akárcsak a tyúk és a tojás esete! Így azt mondhatjuk, 
hogy a tudatot senki sem teremti, önnön léte a 
teremtője. 
 
Hogyan használjuk a tudat teremtőerejét? 
 
A teremtés módszere maga a létezésünk, az életünk. 
Viszont a tudomány révén tudjuk, hogy a valóság 
többrétegű, s hogy egyes szintek erőteljesebbek, míg 
mások nem. Viszont azt is tudjuk, hogy a teremtés és 
annak folyamata valójában az alapjánál a legerősebb, 
és itt történik. Ez viszont az egységes létezés állapota, 
ahol a dolgok megnyilvánulttá vagy meg nem 
nyilvánulttá válnak, s itt, lévén egység, nem létezik jó 
meg rossz, hiszen az csak a megosztottság állapotában 
lehet. Itt minden egy, azaz azonos, ezért nem lehet 
benne különbség. Ez a szint éppen ezért csak táplálni, 

fenntartani tud, akárcsak a nedv a növényben. A 
szirom és a levél szintjén még létezhet 
megkülönböztetés, és még mondhatjuk, hogy az egyik 
jó, vagy rossz, de a nedv szintjén, ami létezésük és 
életük alapja, ez már nem létezik, és mind a két 
minőséget táplálni fogja. Azt mondhatjuk tehát, hogy a 
teremtő képesség valódi szintjén csak életet támogató 
dolgokat tudunk létrehozni, hiszen ez az Egység 
szintje. A megosztottság szintjén való teremtés, ami 
igazából csak átszervezés, létrehozhatunk jó vagy rossz 
dolgokat, így ott fontos, hogy a tudást mire használjuk, 
s ez a gondolat teremtő erejére is igaz lenne, ha a 
gondolatnak lenne teremtő ereje, de gondolat már egy 
teremtmény, nem ez a legalapvetőbb. A gondolatokkal 
átszervezhetjük tapasztalatainkat, és ebben lehet jóról 
és rosszról beszélni, de a gondolat születési szintjén, az 
egységnél ez szintén lényegtelenné válik, ott csak a 
tudatosság, a Lét állapota van, amire pedig a fent 
elmondottak igazak. 
 
Hogyan kerültél kapcsolatba a transzcendens 
meditációval? 
 
Elsőéves egyetemista koromban tanultam meg, de 
ehhez hasonló tapasztalataim már gyerekkoromban is 
voltak, ezért tudtam, hogy miről beszélnek az előadók, 
illetve akkorra tudományos ismereteim révén én is 
eljutottam arra a következtetésre, hogy a tudat 
folyamata alapvető, és a Teremtés alapvető része, ami 
a TM-nél is felmerül. Így e kettő együttlétéből tudtam, 
hogy ezt keresem, s elmentem, a többi már magától 
jött. 
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Mit gondolsz a most divatos próféciákról? Van-e 
hatalma az emberiségnek változtatni rajtuk? 
 
Az emberiség mindenre képes lehet, így akár erre is. A 
jövő nem valami fix dolog, így a próféciák sem. A 
próféciák épp arra mutathatnak rá, hogy ha így 
haladunk tovább, ez történhet, de ha még most 
változtatunk az eseményeken, amik oda vezethetnek, 
akkor elkerülhetjük, de ehhez éberség kell, és sok 
esetben éppen ezért teljesülhetnek be a próféciák, mert 
az emberek nem elég éberek, hogy észrevegyék a 
figyelmeztető jeleket, és a felhívást. Ahogy egyik 
barátom szokta mondani, Isten nem csak Noénak szólt 
az özönvízről, így ő nem tehet róla, hogy csak Noé 
hallotta meg a szavát, a többiek pedig nem vették 
komolyan, vagy figyelmen kívül hagyták a jelet. A 
most aktuális 2012-es próféciáról is ez a véleményem. 
Ha valóban igaz, akkor ez egy lehetőség lesz, amivel 
vagy élünk, vagy nem. De ezt is csak úgy tudjuk meg, 
hogy megéljük a történéseket. Jómagam azt vallom, 
hogy az élet minden pillanata egy lehetőség, minden 
pillanat lehet 2012 vagy bármilyen prófécia állapota. A 
kérdés, tudatos vagyok-e vele kapcsolatban, vagy 
elsiklik előlem. Szóval minden a tudatosság kérdése itt 
is. 
 
Most éppen hol tart a kvantumfizika a 
tudatkutatásban? 
 
Ezek a kutatások sokrétűek, és sok irányzat 
létezik. A lényeg, hogy most már eljutottunk 
olyan matematikai leírásokhoz, amelyek 
keretében a tudatosságot mint folyamatot vagy 
kölcsönhatást tudjuk értelmezni, s így egyre 
közelebb vagyunk az öntudatosság pontos 
megfogalmazásához, és az idegrendszerrel való 
kapcsolatának leírásához. Ez hamarosan 
forradalmi tudattechnológiák megjelenését 
idézheti elő, de ami a legfontosabb, az a saját 
tudati fejlődésünk felgyorsítása lesz, ami 
egyébként is történik, de jelen tudásunkban ez 
egy fontos fejlődési lépés. 
 
Készülsz-e új könyv kiadásával, ha igen, mi 
lesz a témája? 
 
Már pár éve írok egy tudományos könyvet Az 
Élő Hologram címmel, melyben a fenti új 
tudatfizika alapvető elemeit tárom fel a 
jelenlegi ismereteink fényében, s hogy ezek 
kiterjesztésével miként írható le a tudatosság 
folyamata. Mivel még nem készült el, így a 
kiadásának pontos idejéről nem tudok 

nyilatkozni. Ezen túlmenően több könyv ötlete van 
még a fejemben, ezért biztos lesznek még könyveim. A 
barátommal közösen írt könyvünknek lehet, hogy lesz 
folytatása, annak a témája azonban még nincs 
eldöntve, lehetséges, hogy ott a Valóságról fogunk írni, 
mivel a mostani a határát tárta elénk. 
 
Melyek a legfontosabb terveid, hogy látod fizikus 
szemmel, illetve magánemberként századunk 
alakulását, jövőjét? 
 
Szeretném, ha minél többen tudnának a tudomány 
területein bekövetkezett fejlődésekről, illetve arról, 
hogy milyen nagyszerű lehetőségek állnak már most a 
rendelkezésünkre, hogy világunkat szebbé, békésebbé 
és boldogabbá tegyük. Éppen ezért nagyon derűlátón 
tekintek a jövőre. Meggyőződésem, hogy az élet 
alaptermészete a fejlődés, a gazdagság és az összes 
lehetőség kibontakozása. Minden, ami nem ilyen, az 
nem tartozik az élethez, és az élet kellően intelligens 
ahhoz, hogy el is távolítsa ezeket a tényezőket az 
útjából. Ez az út vár mindenkire, ezen haladunk, ha 
tudunk róla, ha nem. 
 

(Nagy Székely Ildikó – Gaál Zsuzsanna; 
Fotó: Albulena Panduri)  
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Shakespeare: A vihar 
 

„CALIBAN: Ne félj: e sziget telisteli hanggal, 
Mézes dallal, mulattat és nem árt. 

Száz zengő szernek zúg fülembe olykor 
Zenebonája; máskor ringató dal, Bár hosszú alvásból 

eszméltem éppen, 
Elaltat újra: és álmomba megnyíl 

A felhő, látom kincsek záporát 
Leesni készen: és ébredve sírok 

S megint álmodni vágyom. 
(…) 

PROSPERO: Aggódva nézed arcomat, fiam, 
minthogyha bajtól félnél: légy nyugodt. 

Már ünnepünknek vége. E szinészek 
szellemek voltak, mondtam, szellemek, 

s a légbe tüntek, lenge légbe tüntek: 
és mint e látás páraváza, majdan 

a felhősipkás tornyok, büszke várak, 
szent templomok, s e nagy golyó maga, 

s vele minden lakosa, szertefoszlik, 
s mint e ködpompa tünt anyagtalan, 

nyomot, romot se hágy. Olyan szövetből 
vagyunk, mint álmaink, s kis életünk 

álomba van kerítve.” 
(Babits Mihály) 

 
 

Madách Imre: Az ember tragédiája 
 

„LUCIFER: 
Minden, mi él, az egyenlő soká él, 
A százados fa s egynapos rovar. 
Eszmél, örül, szeret és elbukik, 

Midőn napszámát s vágyait betölté. 
Nem az idő halad: Mi változunk, 

Egy század, egy nap szinte egyre megy. 
Ne félj, betöltöd célodat te is, 

Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van 
Szorítva az ember egyénisége. 
Látád a hangyát és a méherajt: 

Ezer munkás jár dőrén összevissza, 
Vakon cselekszik, téved, elbukik, 
De az egész, mint állandó egyén, 

Együttleges szellemben él, cselekszik, 
Kitűzött tervét bizton létesíti, 

Mig eljön a vég, s az egész eláll. - 
Portested is széthulland így, igaz, 

De száz alakban újolag felélsz, 
És nem kell újra semmit kezdened: 

Ha vétkeztél, fiadban bűnhödöl, 
Köszvényedet őbenne folytatod, 

Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, 
Évmilliókra lesz tulajdonod.” 

Szabó Lőrinc: Egy volt a világ 
 

Szép volt, isten volt, Egy Volt a Világ. 
Tél, tavasz, nyár, ősz: meghitt tarkaság. 

Égen és földön mosolygott a rend. 
A nap hajnalban mindig megjelent, 

mennyei munkás, hős, nagyrabecsült, 
barát, aki velem kelt és feküdt, 

és fűtött nekem és világitott. 
Fák közt a kert száz tűz-szeme nyitott; 

és eső jött és elverte a port, 
s éjjel szelíden csőszködött a hold. 

S mindezt nekem tették, személyesen, 
és érdekes volt látni, hogy milyen 
ügyes az ember. Én is az leszek? 

Mért ne? (Hacsak a farkas meg nem esz!) 
Borzongó percek s naphosszú öröm: 
a tengertől még nem váltam külön, 

nem voltam sziget... Imák és csodák: 
szép volt, isten volt, Egy Volt a Világ. 

 
Tandori Dezső: Széthulltam 

 
Széthulltam arra 

az egy darabra, ami 
mindig is voltam. 
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Minden energia! - 
Kvantumfizika és egészség 

 
  

„Csodák nem a természet törvényeivel ellentétben 
történnek, hanem a mi természeti törvényekről 

alkotott elképzeléseinkkel ellentétben.” 
(Szent Ágoston) 

 

 

Mi a kvantumfizika? 
 

Alapjában véve, és nagyon egyszerűre fogva 
a dolgot, a kvantumfizika egyik legfontosabb 
alaptételében azt mondja ki, hogy minden energia. 
Legyen szó akár betonkerítésről vagy fűről, levegőről 
vagy esőről, emberről vagy kutyáról, akár kísértetről 
vagy telepátiáról, immár tudományosan kimutatott 
ténynek számít, hogy minden, ami létezik: energia. Ezt 
Einstein megfogalmazta az E=mc2 egyenletében, 
amelyben kimondja, hogy energia = tömeg x 
fénysebesség a négyzeten. Másképpen fogalmazva: a 
mozgásban levő tömeg energiával egyenlő. A kő vagy 
a beton alacsonyabb frekvencián vibrál, mint a 
növények, amelyek viszont lassabban vibrálnak a 
komplexebb életfolyamatokkal rendelkező állatoknál 
vagy az embernél. Igen ám, de itt nem áll meg a 
tudomány: a fizikusok azt is állítják, hogy az öt 
érzékszerven túlmutató szférába tartozó világ is, mint 

például a gondolatok is energiából vannak (és 
információt tartalmaznak), amelyeknek frekvenciáját 
különböző készülékekkel regisztrálni is lehet. 
 
Az alábbiakban néhány olyan jelenségről számolunk 
be, amelyeket egy hagyományos világnézetben 
biológiai-orvosi anomáliáknak kell tekintenünk, és 
mint olyanok, nem magyarázhatók kielégítő módon a 
newtoni fizika törvényeivel. Ismertetésükkel arra 
szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy valahányszor a 
megszokottól eltérő („paranormális”) jelenségekkel 
találkozunk, a cél nem a jelenségek létének 

megkérdőjelezése, hanem egy 
olyan valóságmodell 
megalkotása, amely a 
természetben előforduló bármely 
jelenség működését magyarázni 
tudja. A kvantumfizika ilyen 
szempontból egy jelentős 
előrelépés az előző 
valóságmodellekhez képest. 
 

Többszörös 
személyiségek 

 
A többszörös személyiség 
zavarban (TSZZ) szenvedők 
gyakran okoznak fejtörést 
orvosaiknak az egyes 
alszemélyiségekkel megjelenő és 
váltáskor hirtelen eltűnő 
betegségeikkel. Allergiák, 

cukorbaj, színvakság, daganatok, rövid vagy 
távollátás, epilepszia, különféle sebek vagy ciszták 
jelennek meg és tűnnek el pillanatok leforgása alatt, az 
orvosok nem kis megrökönyödésére. Döbbenetes 
módon olyan egyéni dolgok is változnak a testben a 
személyiségek váltásakor, amelyeket genetikailag 
meghatározottnak ismerünk; ilyen a hangminta (amely 
annyira egyéni, akár egy ujjlenyomat, és a 
legtehetségesebb színész sem képes ennek 
megváltoztatására), a szem színe, bal- és jobbkezesség 
vagy gyógyszerérzékenység, hogy csak éppen 
néhányat említsünk. A The Holographic Universe című 
könyvében [ld. könyvajánló – szerk] Michael Talbot 
érdekes esetet elevenít fel Dr. Francine Howland 
praxisából. A TSZZ-ban szenvedők kezelésére 
szakosodott Yale Egyetem pszichiátere élénken 
emlékezett arra a rovarcsípésre allergiás TSZZ-os 
kliensére, aki egy alkalommal feldagadt 
darázscsípéssel jelent meg a kezelésen, erős 
fájdalmakra panaszkodva. Mivel csak egy órán belül 
kerülhetett sor szakorvosi beavatkozásra, a pszichiáter 
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személyiségváltást indukált, tudván, hogy egyik 
alszemélyiség nem érez fájdalmat. Mire a beteg eljutott 
a szakorvoshoz, feldagadt teste lelohadt, a fájdalom 
megszűnt, a kliensen pedig nyoma sem volt 
darázscsípésnek, vagy erre kifejlesztett allergiás 
reakciónak. Mivel beavatkozás nem látszott 
szükségesnek, az orvos hazaküldte a pácienst. 
Következő pszichiátriás ülésére a beteg ismét 
személyiséget váltott, s erre újra előjöttek a 
rovarcsípésre adott allergiás reakciók (fájdalom és 
puffadás), mire a pszichiáter kénytelen volt ismét a 
szakorvos segítéségét kérni – ami ezúttal indokolt is 
volt. Elővigyázatosságból azért a szakorvos felhívta a 
pszichiátert, csak hogy megbizonyosodjon, nem 
képzelődött, amikor előző nap ugyanaz a beteg 
tünetmentesen kereste fel rendelőjében. 
 

Szívátültetés 
 

Dr. Paul Pearsall szívsebész lélegzetelállító 
szívátültetés-történeteit idézi Gary Schwartz, a 
Harvard Egyetem pszichológia professzora a The 
Living Energy Universe (Élő energia világegyetem) 
című könyvében. Említi többek között annak az 
amerikai családorvosnak, Glendának a történetét, aki 
(későbbi szívdonor) férjét autóbalesetben vesztette el. 
Három évvel a baleset után az özvegy találkát beszélt 
meg a férje szívének befogadójával, a még ismeretlen 
latin-amerikai férfival, annak a kórháznak a 
kápolnájában, ahol a műtét is 
történt. Harminc perc 
hiábavaló várakozás után az 
özvegyet elkísérő 
sebészorvos, dr. Pearsall azt 
javasolta Glendának, hogy 
inkább induljanak el, talán a 
férfi meggondolta magát, és 
lehet, hogy már nem akar 
találkozni vele, amit az ügy 
rendkívül kényes voltára 
tekintettel még csak fel sem 
lehet róni neki. A hölgy 
azonban azt mondta: „Ne 
menjünk el még, mert 
harminc perccel ezelőtt 
éreztem a férjem jelenlétét a 
kórházban. A férfi, aki 
megkapta a szívét, itt van, és 
szeretném, ha megvárnánk.” 
Néhány pillanatra rá a 
kápolna ajtaja kinyílt, és 
belépett rajta az erős spanyol 
akcentussal beszélő latin férfi, 

édesanyja kíséretében. Az elérzékenyült özvegy 
könnyekkel küszködve mondott köszönetet, amiért 
kérésére eljöttek, majd egy rövid beszélgetés után, 
miután lenyugodott, mintegy magának azt mondta 
félhangosan: „everything is copacetic” (magyarra 
lefordíthatatlan, jelentése a szövegben: minden 
rendben). A szavak hallatán az édesanya meglepődve 
mondta, hogy fia a szívműtét óta nagyon gyakran 
használja ezt a szót, hogy „copacetic”, pedig soha nem 
hallották ezelőtt, nem tudják mit jelent, és nem 
ismernek ennek megfelelő spanyol szót sem. Glenda 
meglepetéstől tágra nyílt szemekkel mondta, hogy 
házasságuk „titkos ábécéjében” ez azt jelentette, hogy 
„minden rendben”, és akkor használták férjével, ha 
veszekedtek, majd kibékültek. A férfi beszámolt még 
arról is, hogy műtét előtt vegetáriánus volt és heavy 
metal zenét hallgatott, de szívoperációja óta rengeteg 
húst eszik és az 1950-es évek zenéjét kedveli. Glenda 
azonnal vágta is rá, hogy a férje előszeretettel 
fogyasztott húst, és egyetemista korában az 1950-es 
évek zenéjét játszó együttesben énekelt. 
 

A sejtek tudata 
 

Cleve Backster, a hazugságdetektor feltalálója, 
1966 egy hideg februári hajnalán, több órás fárasztó 
munka után arra gondolt, mi lenne, ha az általa kitalált 
szerkezetet a közelében található trópusi 
pálmanövényre helyezné fel? Talán ő maga volt 
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legjobban meglepődve, amikor a készülék működésbe 
lendült, és elektromos jeleket regisztrált. Ez a 
nevezetes februári hajnal sok év tudományos kutatását 
határozta meg Cleve Backster számára, aki nemcsak a 
növények elektromos tevékenységét és emberekkel, 
állatokkal való interakcióját vizsgálta fáradhatatlan 
tudományos alapossággal, hanem idővel áttért az 
emberi szervezet vizsgálatára, egészen az emberi sejtek 
tudatának vizsgálatáig. 

 
 
Dr. Robert Stone gyűjtésében közölt számos 

elgondolkodtató kísérlete közül kiemelnénk azt, 
amelyben öt egyetemistát egy olyan szobába hívtak, 
amelyben egy leveles növény volt található. Az öt 
jelenlevő személy közül egy bántalmazta a növényt: 
megtépte leveleit, illetve letördelte azokat. Az 
egyetemisták ekkor eltávoztak a szobából. A poligráf 
készüléket ezután elhelyezték a növényen, majd újra 
behívták a személyeket, ezúttal egyenként, és figyelték 
a növény reakcióját. Amikor a négy „ártatlan” 
egyetemista közeledett a növényhez, a poligráf tűje 
átlagos tevékenységet mutatott, semleges állapotra 
utalva, de amikor az egy „bűnös” közelített hozzá, aki 
bántalmazta a növényt, a tű nagymértékben kilengett, 
mintegy azt jelezve, hogy a növény valamilyen formán 
„felismerte” a tettest. 
 

Egy másik kísérlet során emberi szájból vett 
sejteket vizsgáltak szintén a detektor segítségével. A 
sejtdonor gazdának (egy vietnámi veterán) Backster 

háborús képeket vetített a kísérleti laboratóriumtól 
több mérföldnyire található helyiségben, a szájából vett 
sejtmintára pedig a laboratóriumban rákapcsolta a 
poligráf készüléket, és ugyanabban az időben vizsgálta 
a sejtek reakcióját. Amikor a kísérleti alany agresszív 
képeket látott, és erős érzelmeket élt át, a szájából vett 
sejtminta – ugyanabban a pillanatban – reakciót 
mutatott: a tű erősen kilengett. 

 

 
Miért érthetőbb mindez, ha 

kvantumfizikában gondolkodunk? 
 
A kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 

miért érthető és normálisként elfogadható mindez, ha 
abban gondolkodunk, hogy „minden energia”? És 
igazából mit is jelent az, hogy minden energia? Nem 
könnyű feladat több tíz év tudományos munkáját pár 
bekezdésben meggyőzően összefoglalni. (Részletesen 
kidolgozott összefoglalást talál az olvasó a források 
között is feltüntetett szerzők tollából, ajánljuk 
leginkább Michael Talbot és Fritjof Capra műveit, a 
laikus számára is élvezetes stílusuk és közérthető 
nyelvezetük miatt). De kezdetnek íme egy kis ízelítő. 
Sokáig azt gondolták, hogy a létező legkisebb elem az 
atom. Azt már nagyon rég tudják azonban, hogy ha az 
atomokat tovább bontják, szubatomikus részecskéket 
kapnak, mint például protonokat és elektronokat. Az 
elektron megnyilvánulhat részecske vagy hullám 
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formájában. Ha részecskeként nyilvánul meg, akkor 
rendelkezik tárgyakra jellemző tulajdonságokkal 
(például van mérhető tömege), de ha hullámként 
nyilvánul meg, akkor egyszerre két helyen is jelen 
lehet – amire mint részecskék, a mai tudomány 
álláspontja szerint, képtelenek. 
 

Amikor elég aprólékos vizsgálatnak vetették 
alá az elektronokat, amelyek a világegyetemet alkotják, 
és természetesen minket, a testünket, a sejtjeinket is, a 
kutatók azt figyelték meg, hogy ezeknek nincs mérhető 
tömegük. (Itt nem arról van szó, hogy ha a mérlegre 
állok, akkor a 65 kiló, amit a mérleg mutat, az 
hazugság. Meg kell határoznunk, milyen szinten, 
milyen mélységekben vizsgálódunk: egy bizonyos 
szinten igaz, hogy 65 kiló vagyok, de van egy mélyebb 
vizsgálódási szint is, amelyen a 65 kilós tömeget 
legapróbb összetevőire bontjuk, és itt már csak 
gyorsabban vagy lassabban vibráló tömeg nélküli 
energiáról beszélünk, és az a 65 kiló nem más, mint 
egy meghatározott frekvencián mozgó információ-
energia tömörülés). 

Ha tehát bármilyen változásról beszélünk, ami 
a fizikai világban következik be (tegyük fel, hogy a test 
szintjén egy betegség megnyilvánulásáról vagy 
elmúlásáról van szó), valójában az energia-információ 
kontinuum átrendeződéséről beszélünk. Az energia, 
amely mindenütt jelen van, és mindent behálóz 
(láthatót és láthatatlant, tömör anyagot és puhát, stb.), 
új kritériumok alapján rendeződik át. Az anyag 
átrendeződhet fokozatosan vagy hirtelen, de 
akárhogyan is következzen be a változás, a lényeg, 

hogy egyetlen, mindent átható energiaforrásnak az 
alakváltozásairól van szó. A „világegyetem mint 
energia” koncepcióban a határok nem szilárdak és 
élesek, mint például a newtoni fizikában, hanem 
átjárhatóak és képlékenyek, de legfontosabb talán az, 
hogy egy bizonyos szinten nem léteznek határok. 
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szem által 
szabott határok végérvényesek, holott a kvantumfizika 
pontosan arra mutat rá, hogy egy mélyebb 
vizsgálódási szinten ezek a határok nem léteznek: az 
energia mindent mindennel összeköt. Éppen ezért, 
mivel minden energia, létezik egy olyan szint, ahol 
minden mindennel kapcsolatban van, és minden 
mindennel egy. 
 

Egyes kutatók szerint ebben az energia-
világegyetemben az ember (és egyéb entitások) olyan 
kisebb, relatív autonómiával rendelkező 
„energiahalmazok”, amelyek tudatukkal, 
szándékukkal, akaratukkal szabályozzák, illetve 
alakítják az energia megnyilvánulását és áramlását (s 
itt már tulajdon életünkről, egészségünkről is 

beszélünk). Az tehát, hogy hogyan 
rendeződik át ez az energiahalmaz, 
tudatunktól, akaratunktól, 
szándékunktól, és elvárásainktól is függ 
(s mindezek természetesen nagyban 
hozzájárulhatnak egészségi állapotunk 
alakulásához is). 
 

További gondolatok 
 

Mivel az energia valóban 
mindent átható, akkor ez azt is jelenti, 
hogy a világ egyes részei inkább 
hasonlítanak egymásra, sem mint 
különböznek egymástól – és immár nem 
tűnik annyira rendellenesnek az a 
feltételezés sem, hogy a növények 
rendelkezhetnek az intelligencia 
valamilyen egyszerűbb formájával. 
 

Rengeteg kérdőjelet vethet fel az, 
hogy az ember tulajdon sejtjei reagálnak az ember 
gondolataira és érzelmeire, ahogyan azt Cleve Baxter 
számos kísérletében igazolta. Gondolataink hatnak 
testünkre, tudatállapot-változásaink befolyásolják 
testműködéseinket és egészségi állapotunkat. Ha 
radikális tudatállapot változással (mint amilyen a 
TSZZ-ban szenvedők személyiségváltása) genetikailag 
kódolt információkba avatkozunk be pillanatok 
leforgása alatt, akkor jogosan merül fel a kérdés: 
enyhébb tudatállapot változások is hatnak-e testünkre? 
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A válasz egyértelműen: igen. Gondoljunk csak azokra 
a rákbetegekre, akik nem hajlandók az orvosok által 
megjósolt statisztikáknak megfelelni, és akár több tíz 
évvel is túlélik várható élettartamukat. Az orvoslás 
területén Carl Simonton, Jeanne Achterberg és Bernie 
Siegel talán a legismertebb azok közül az orvosok 
közül, akik rendszeresen imaginációs gyakorlatokat 
végeztetnek rákos betegeikkel, tudván, hogy a test 
intenzíven reagál a pozitív, gyógyulást hordozó 
képekre (természetesen reagál a negatív 
információértékkel rendelkező képekre is, de egyes 
adatok szerint nem olyan erősen). Gondoljunk arra 
is, milyen kiaknázatlan készségek rejlenek az 
emberi elmében, és mihez kezdhetnénk, ha ezeket a 
képességeket megtanulnánk konstruktív módon 
használni? 
 

Mit kezdjünk azzal, hogy egy ember adott 
esetben nem csak szívet, hanem ezzel járó 
életszemléletet is kap? A lenyűgöző szívátültetés-
történet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember 
több, mint hús és vér, azaz a hús és vér csak 
hordozza azt a többletet, ami mindenkinek sajátja, 
ami megkülönbözteti másoktól. Megbolygatja 
továbbá a rendkívül kényes kérdést is, hogy 
megmarad-e valami belőlünk a fizikai test halála 
után… Ha abban gondolkodunk, hogy az univerzum, 
benne a Föld, benne az ember, abban pedig a testünk, a 
szerveink, a sejtjeink mind-mind információ és energia, 
akkor már sokkal érthetőbb az is, hogy információ és 
energia cserélődik az emberek között, testen kívül és 
testen belül. Az ember energialenyomatát minden 
sejtje hordozza, és az bizonyos hatást gyakorol a többi 
emberre. Szinte mindnyájan megtapasztalhatjuk az 
ilyennemű információcserét, amikor valaki iránt 
azonnali szimpátiát vagy antipátiát érzünk. 
Megfigyelhetjük, hogy annak ellenére, hogy még 
semmi sem történt a látható szférában (nem 
beszélgettünk az illetővel, ami alapján levonhatnánk 
bárminemű következtetést) mégis, intenzíven 
cserélődött információ a két ember között, és az egy 
előzetes vélemény kialakulásához vezetett.  
 

A telepátia fogalma is némileg elfogadhatóbbá 
válik, ha arra gondolunk, hogy az információ 
mindenhol megjelenhet a mindent átható „energia-
tengerben”, hiszen az elemi részecskék és az általuk 
hordozott információ, amely minden létező dolognak 
része, egyszerre két helyen is tartózkodhat, ahogy azt 
laborkísérletek során a fizikusok megfigyelték. 
 

Ez a rövid összefoglaló csak ízelítő a tudomány 
legújabb vitatott kérdéseiből, remélhetőleg 
inspirációként szolgál a további kutakodáshoz. 

Természetesen mindez nem hit kérdése, nem kell 
elfogadni az itt tárgyaltakat, lehet pro vagy kontra 
argumentálni, de csak akkor, ha rendelkezünk 
megfelelő információkkal. Intelligensen véleményt 
nyilvánítani csak alapos tudás birtokában lehet, 
ismeretek hiányában ugyanis csak előítéleteket tudunk 
megfogalmazni. 

(-zuzu-) 
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Yann Martel: Pi élete 
 
„– Ha a puszta hihetőségben is elbotlanak, minek élnek 
egyáltalán? Nem nehéz-e elhinni a szerelmet? 
– Mr. Patel… 
– Ne bosszantsanak az udvariaskodásukkal! A 
szerelmet is nehéz elhinni, kérdezzék meg bármelyik 
szerelmest. Az életet is nehéz elhinni, kérdezzék meg 
bármelyik tudóst. Az Istent is nehéz elhinni, kérdezzék 
meg bármelyik hívőt. Mi a bajuk azzal, hogy nehéz 
elhinni valamit? 
– Csupán ésszerűek akarunk lenni. 
– Akárcsak én! Minden pillanatban az ésszerűséget 
alkalmaztam. Ésszerűséggel élelemre, ruhára, 
menedékre lehet szert tenni. Az ésszerűség a legjobb 
szerszámkészlet. De aki túlzásba viszi az ésszerűséget, 
a világegyetemet is kiönti a fürdővízzel. A világ nem 
egyszerűen olyan, amilyen. Olyan, 
amilyennek felfogjuk, nem? S azzal, 
hogy valamit felfogunk, valamit hozzá 
is teszünk, nem igaz? Nem válik-e 
ettől történetté az élet is? 
– Ha! Ha! Ha! Maga nagyon 
intelligens, Mr. Patel. 
– Olyan szavakat akarnak, amelyek a 
valóságot tükrözik? 
– Igen. 
– Olyan szavakat, amelyek nem 
mondanak ellent a valóságnak? 
– Pontosan. 
– De hisz a tigrisek nem mondanak ellent a 
valóságnak. 
– Jaj, kérem, hagyjuk a tigriseket. 
– Tudom én, mit akarnak maguk. Olyan történetet 
akarnak, amely nem lepi meg magukat. Mely 
megerősíti mindazt, amit már tudnak. Amelytől nem 
látnak se följebb, se messzebb, se másképp. Lapos 
történetet akarnak. Mozdulatlan történetet. Száraz, 
keletlen törvényszerűséget." 
 

Viktor Pelevin: A Metamor Szent Könyve 
 
„A Mátrixban van objektív valóság – a városon kívüli 
raktár, az emberek testével, akik az egészet álmodják. 
Objektív valóság nélkül a táskás invesztorok nem 
adtak volna pénzt a filmre – erre nagyon vigyáznak. 
De valójában minden úgy van, mint a Mátrixban, csak 
raktár nélkül. 
– Az hogy lehet? 
– Álom van, azok viszont nincsenek, akik álmodják. 
Illetve ők is az álom elemei. Vannak, akik azt mondják, 
hogy az álom magát álmodja. De a szó szoros 
értelmében nincs ’magát’. 
– Nem értem. 

– A Mátrix-ban vezetékeken keresztül mindenki rá volt 
kapcsolva valami reálisra. De valójában olyan, mintha 
GPRS-szel rá lennének kapcsolva valamire – csakhogy, 
amire rá vannak kapcsolva, az ugyanolyan látomás, 
mint ők maguk. A látomás csak addig tart, amíg a 
kapcsolat tart. De amikor véget ér, nem marad 
semmiféle hardware, amit le tudnának írni a bírósági 
végrehajtók. És nincs semmiféle holttest, hogy 
eltemessék.” 
 

Murakami Haruki: Világvége és a keményre főtt 
csodaország 

 
„– Igen. Maga most arra készül, hogy elköltözzék egy 
másik világba, és az lassanként láthatóvá is válik. 
Észleletről észleletre változik. Persze az itt és most 
valósága is létezik. A jelenségek fenomenológiai 

szintjén a világ csupán a végtelen 
lehetőségek egyike. A részletekbe 
bocsátkozva, aszerint is más és 
más, hogy a jobb vagy a bal 
lábaddal lépsz elő. Nem csoda hát, 
hogy emlékeink változásával a 
világ is megváltozik.  
– A szofisták beszéltek így – adtam 
hangot kétkedésemnek –, mindez 
túl szépen hangzik, de figyelmen 
kívül hagyja azt, amit időnek 
nevezünk. Az ilyesmi a maga 
valójában csak az időparadoxon 

problémájaként létezik.  
– Bizonyos értelemben éppen erről van szó. 
Időparadoxon – kapott a szón a prof. – Azzal, hogy 
maga előállítja az emlékeit egy magánhasználatú 
párhuzamos világot teremt.  
– Vagyis vonulok kifelé a való világból?  
– Lehetséges. Természetesen nem olyan ostobaságra 
gondolok, mint a tudományos fantasztikum paralel 
univerzuma. A megismerésről mint olyanról van szó. 
A világ észleletéről. Ez változtatja most meg a maga 
agyát. 
 – Szóval az „A” funkció kialvását követően megjelenik 
a másik világ és abban fogok élni? Nem tudom 
kikerülni ezt a fordulatot? Várakozzak ölbe tett kézzel?  
– Hát igen.  
– És meddig tart majd az a világ?  
– Örökké – felelt a prof.  
– Ezt nem értem. Hogyhogy örökké? A test mulandó. 
Ha meghal, az agynak is, a tudatnak is vége szakad. 
Nem igaz? – Nem. A gondolat számára az idő nem 
létezik. Ebben is különbözik az álomtól. Egy pillanat 
elég, hogy ráeszméljünk a mindenségre. Egy zárt 
rendszerben lehet a végtelenségig körbe-körbejárni. 
Ilyen a gondolat. Nem szakad meg, mint az álom.” 
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Az orvostudomány és 
spiritualitás összekapcsolása 
 

– Interjú Dr. Allan Hamiltonnal – 
 

 

Ahogy a gyors áramlat feltartóztathatatlanul 
egyre közelebb sodorta a piciny kenut a folyó 
elágazásához, Dr. Allan Hamilton pánikközeli 
állapotban volt. Az egyik irányban feküdt a kis gaboni 
falu, ahol vezető orvosként a gyermekek 
immunizálását kellett volna elvégeznie. A másik 
irányban a lendület kisöpörte volna a vízi járművet 
egészen az Atlanti-óceánra. De melyik volt melyik? 
Miután megfeneklett a part egy nyúlványán a két 
lehetőség közé szinte kifeszítve, Hamiltonnnak és a 
helyi idegenvezetőnek egy pár férfiláb tűnt a szemébe. 
Felnézve egy jóképű, idősebb afrikai férfit fedeztek fel. 
„Eltévedtünk”, mondta az idegennek. „Tudom”, 
mosolyodott el a férfi. „Azt álmodtam, hogy két ember 
jönne Tan-Beang-ba, de nem tudják, merre kell menni. 
Szóval kaptam egy kérést, hogy álljak itt a folyó 
elágazásánál, és vezessem őket a falumba.” 
  

Hamilton megrökönyödött. Honnan tudhatta 
ez az ember, hogy jönnek és mikor, hogy pontosan a 
megfelelő pillanatban bukkanjon fel, megóvva őket 
egy végzetes hibától? Ez csak egy volt a sok gaboni 
tapasztalat közül, melyek elvezették Hamiltont a 
Harvard Medical Schoolon kapott racionális, 
tudományos képzés megkérdőjelezéséig. Talán az 
élethez jóval több kell, mint logika. 
 

 
 
 
 
Azóta a széles körben elismert idegsebész 

találkozott más megmagyarázhatatlan esetekkel is, 
betegekkel, akik halott rokonaikat látták a szobában; 

vagy másokkal, akik pontosan 
megjósolták a saját halálukat láthatólag 
tökéletes egészségi állapotuk ellenére, 
vagy el tudták szó szerint ismételni a 
sürgősségi osztályon elhangzott 
beszélgetést, ami alatt gyakorlatilag 
agyhalottak voltak. Ezért 2008-ban 
Hamilton kiadott egy könyvet ezekről a 
tapasztalatokról, The Scalpel and the Soul: 
Encounters with Surgery, the Supernatural 
and the Healing Power of Hope (A szike és a 
lélek: Találkozások a sebészettel, a 
természetfelettivel és a remény gyógyító 
erejével) címmel. Ez merész lépés volt egy 
gyakorló sebész részéről, akinek fenn kell 
tartania jó hírnevét. Amint ebből az 
interjúból – a Super Consciousness 
magazinnal – kiderül, a spiritualitás tabu 

téma az orvosi világban, ám ő ennek ellenére 
napvilágra hozta. 
 

Hogyan változtatták meg a gaboni folyóelágazásnál 
szerzett tapasztalatok a gondolkodásodat az ember 
lehetőségeiről? 
 
Egyszerűen fogalmazva ez az egész olyan volt, mint 
átsétálni egy párhuzamos valóságba és ráébredni, hogy 
a világot láthatod és értelmezheted egy módon, de 
láthatod és értelmezheted a valóságot egy teljesen más 
algoritmus alapján is. Az egész élmény valahogy 
összemosódik oly módon, amit nem lehet ok-okozati 
úton összekapcsolni. Még tudományos szempontból 
sem tudom megmagyarázni, hogy hogyan jön létre az 
elemek közti kapcsolat, és mégis van egy bizonyos 
egysége az egésznek. 
 
Gondolod, hogy az a tény, hogy nem a mindennapi 
környezetben voltál, könnyebbé tette az esemény 
elfogadását? 
 
Belemerültem egy népcsoportba és kultúrába, akik 
természetfeletti magyarázatokat szőttek érvelés és a 
logika gyanánt mindenre maguk körül, ami 
számunkra szokatlan. S én ennek hatására nemcsak 
kezdtem megkérdőjelezni saját alapelveimet, de tudni 
akartam azt is, hogy lehetséges az, hogy nekik ez 
ennyire működik. 
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Már régóta képes voltál egyfajta fényt látni azok 
körül az emberek körül, akik meg fognak halni, még ha 
úgy tűnik is, tökéletesen egészségesek. Fiatal 
orvosként hogy magyaráztad ezt meg magadnak? 
 
Soha nem értettem meg igazán. A mai napig, mindig 
azt mondom az embereknek, hogy ez nem olyan, mint 
hogy csettintek egyet és azt mondom, ó, ez a személy 
beteg, meg fog halni. Ez nem így működik. Csak látod, 
és azt mondod: „Ó, Istenem, valami komoly dolog 
történik.” Sőt, kíváncsi vagyok, amikor hospice 
ápolókkal beszélgetek, fogják-e mondani, hogy ők is 
látják. Ez nem olyan dolog, amit az emberek 
megosztanak másokkal. 
 
Ha nem látom, ez persze nem jelenti azt, hogy az illető 
nem beteg. Ez nem olyasvalami, amire úgy 
támaszkodhatunk, mint egy diagnosztikus tesztre, 
inkább egy intuitív érzés: „ez az ember betegebb, mint 
amilyennek látszik.” 

 
Nagyon nagy becsben tartanak az orvosi 
közösségben. Mi volt a reakció, mikor megjelent a 
könyved? 
 
Volt aztán mindenféle. Sok sebész kolléga 
megdöbbent. Nem tudták elhinni, hogy a 
spiritualitásról írtam egy könyvet. Volt egy ember, aki 
azt mondta: „Nem tudom elhinni, hogy erről írt, 
másrészről viszont mindig tudtam, ha valami történt a 
gyerekemmel, még mielőtt megszólalt a telefon.” Mi 
ilyenféle skizofrén kapcsolatban vagyunk a 
gyógyítással, mert tudjuk, hogy több van mögötte, 
mint puszta tudomány. Mindig azt mondják, hogy van 
a tudomány és van a gyógyítás művészete. Van a Yin 
és a Yang. Kollégák jöttek, és azt mondták: ”Számos 
hasonló tapasztalatom volt.” Különösen a fiatalabb 

orvosok, orvostanhallgatók és a rezidensek mondják 
azt: „Örülök, hogy valaki beszélt erről, mert ez valami, 
amit én is éreztem, ami mozgatott engem, és azt 
hittem, egyedül vagyok ezzel.” Az ápolók nagyon 
eltérő csoportot alkotnak abból a szempontból, hogy 
sok tekintetben érzelmileg sokkal jobban hangoltak, és 
sokkal inkább hajlandóak megosztani érzelmi 
tapasztalataikat. A betegápolásban dolgozók számára 
a könyv nem volt meglepő. „Igen, ez így van, miért 
beszélünk róla?” Elsősorban azért, mert sok beteg akar 
róla beszélni, és beszélniük kell róla. De másodsorban 
nekünk kell ezen elgondolkodnunk. Mi orvosként nem 
egyfajta tudományos szakértői kongresszuson veszünk 
részt, nem nézőként ülünk a pálya szélén, hanem mi is 
bele vagyunk bonyolódva ennek érzelmi területeibe. 
Képtelen vagy nézni valakit elveszíteni egy gyermeket 
az együttérzés és veszteség érzése nélkül. Azt hiszem, 
sok körben megkönnyebbülés volt, hogy elkezdtünk 
ezekről a dolgokról beszélni, mert így meg tudtunk 
nyitni pár elzárt csapot. 

 
Tényleg úgy éreztem, hogy 
ezzel a témával kapcsolatban 
hosszú-hosszú ideig 
szemellenzős voltam. Bárcsak 
valaki megmondta volna, 
hogy olyan dolgokat fogok 
látni, melyek arra késztetnek, 
hogy a saját értékeimet és 
magamat is 
megkérdőjelezzem, és hogy ez 
a fajta gondolkodás része lesz 
az orvostudománynak és az 
emberekkel való 
foglalkozásnak. Talán ez az 
élet igazi támogatásának nagy 
titka. 
 

Mit mondanál, mi a gyökere ennek az ellenállásnak a 
gyógyászatban, hogy valóban beszéljünk a 
spiritualitásról? 
 
Először is, mindannyian kényelmesen elvagyunk a kis 
dogmáinkkal. Bizonyos értelemben a tudomány a 
vallásunk. Miután valaki valamilyen módon 
megkérdőjelezi ezt a hitet, az számunkra egyáltalán 
nem kényelmes érzés. Azt érzed, hogy kicsúszik a 
kezedből az irányítás, a lábad alól a talaj. 
 
Volt egy élményed egy hölggyel, aki átmenetileg az 
agyhalál állapotába került, de később meg tudta 
ismételni, mi több, teljes részletességgel a műtét 
alatt zajló beszélgetéseket, ami a tudomány szerint 
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lehetetlenség. Megváltoztatta ez annak a módját, 
ahogy foglalkozol azokkal a betegekkel, akik kómában 
vannak? 
 
Abszolút, mégpedig számos módon. Egyrészt kitettem 
egy feliratot a műtőm külső ajtajára: „A beteg ébren 
van” – mert az emberek csak úgy besétálnak és a 
legbutább dolgokat mondják. Egyesek bejönnek, 
odamennek a felvételekhez, ránéznek, és azt mondják: 
„Ó, Istenem, szörnyen néz ki.” Ahogy feltettem a táblát 
az ajtóra, mindenki óvatosabb lett. Ez volt az első 
dolog. Aztán sokkal tudatosabban és hangosan 
beszéltem a beteghez elmondván, hogy egy kemény 
résznél vagyunk, de azt hiszem, helyes döntést 
hozunk, és imádkozom, hogy minden rendben legyen. 
Igazából tudatosítottam a tényt, hogy amit 
eszméletvesztésnek tartunk, az nem az. Én nem 
tudom, mit hallhat esetleg a beteg, vagy mit nem. De 
azóta mindig mondom a családnak, hogy beszéljenek 
arról, mennyire szeretik őt. Nem tudjuk ugyanis 
pontosan mi jut át. 
 

 
 
Átformálta ez a különös eset a gondolkodásmódodat 
a tudatról és a testről? 
 
Igen, azon a szinten, hogy én egyáltalán nem tudom 
értelmezni ezt a tapasztalatot tudományos 
szempontból. Nem tudom megmagyarázni neuro-
elektromos szempontból. Elvileg egy ilyen eset nem 
történhetne meg, ha pusztán fizikailag szemléljük a 
dolgokat. Ez minden általam ismert szabályt felrúg. 
Ráadásul ez felveti azt a nagyobb kérdést is, hogyha ez 
lehetséges egyetlen emberi lény esetében, akkor ez mit 
mond sok más életformáról? Mit mond az egész 
bolygóról? Mit mond az élet fogalmáról? Az életnek 
egy teljesen elkülönült, önálló tudati szintje van, amit 
el sem tudnál képzelni. 

 
 
Volt egy nagy változás az életedben néhány évvel 
ezelőtt. Mint a betegeidnek, neked is akkor a 
hátműtéted után új életet kellett kezdened, mert nem 
tudtál többet operálni. Mit tanított meg neked ez a 
betegség arról, hogy kik vagyunk, azzal szemben, 
hogy kinek gondoljuk magunkat? 
 
Azt hiszem, az egyik legalapvetőbb probléma, ha 
egészségi problémánk adódik, hogy az nemcsak a 
jólétünket támadja meg, hanem megtámadja azt a 
szituációt is, amiben vagyunk. Sokan közülünk napról 
napra határozzák meg magukat, köztük én is így 
voltam ezzel. Ezért az életet számomra főleg az 
határozta meg, hogy agysebész vagyok. Nagyon 
döbbenetes volt számomra, amikor ez megszűnt. 
Rájöttem, hogy a betegeim is ezen mennek keresztül. 
Azt gondoljuk, csupán rossz híreket mondunk nekik a 
betegségről, de nem. Eltörlünk egy addigi létállapotot. 
Eltörlünk egy tudást, egyfajta megértést is. Bizonyos 
értelemben néha nem is igazán érezzük át annak 
megrendítő voltát, amit közlünk.  Láttam, hogy 
betegeim az átélt tapasztalatok hatására egészen más 
személyiséggé váltak egy másik perspektívával. Én is 
folyamatosan küzdöttem, hogy hogyan fogok 
eredményeket elérni, mi lesz ezután. S nem érzem, 
hogy megtaláltam volna még a végleges választ. 
 
Hogyan látod a gyógyítást a jövőben, ha magába 
tudna foglalni némi spiritualitást vagy legalább 
párbeszédet az általad megtapasztalt dolgokról? 
 
Én a spiritualitást  nagyon egyszerűen határozom meg; 
olyan hajtóerőként, ami összeköt minket valami 
nálunk hatalmasabbal.  Ez a bennünk lévő vágy hajt 
minket, hogy megérinthessünk valami nagyobbat 
annál, mint ami az egyéni halandó létezés. Hívhatjuk 
családnak, tudatnak, nevezzük Istennek, vagy 
természetnek. Nem érdekel, hogy ki milyen névvel 
illeti. Úgy gondolom azonban, része kell hogy legyen a 
gyógyításnak, mert ez a létezés elválaszthatatlan része. 
Jó lenne, ha mindezt nem tagadnák, ehelyett egyre 
többet beszélgetnénk róla. 
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A hónap mottója: 
 

„Gyakran mondják: 'az egyik tükör a másikat tükrözi'. De kevesen fogják fel ezeknek a szavaknak a mélységét. 
Pedig ha megérti őket az ember; azonnal meglátja, hogyan van felépítve ennek a világnak a csapdája. Tessék, nézem 
a fát a kertben. A tudat nézi a fát. De hiszen a fa – ágak, törzs, a lomb zöld remegése – szintén tudat: egyszerűen 
tudom mindezt. Tehát a tudat nézi a tudatot, amely valami másnak tetteti magát. Egyik tükör tükrözi a másikat. Az 
egy soknak adta ki magát, és önmagát nézi, s hipnotikus transzállapotba juttatja magát. Milyen meggyőző.” 
(Viktor Pelevin) 
 

A hónap felvetése: 
 
Hogyan tudjuk az implicit rend segítségével 
kitágítani az érzékelésünket? 
 

A válaszokat a 
modusvivendimagazin@gmail.com  

címre várjuk! 
 
 
 

Előző havi felvetésünkre 
adott válaszok összegzése: 

 
„Mi az információ, és hogyan képes 
megőrizni önmagát anyagi közegtől, időtől 
és a többi információtól függetlenül?” 
 
Az információ a látható, manifeszt világ 
mögötti rend, egyfajta kód, amit a 
mindenkori észlelő hív elő azzal, hogy 
dekódolja. A kód, az információ a 
mélyben sosem változik, ám mindig az 
érzékelő tudattól függ annak felszínre 
hozott értelmezése. 
 

 
Támogatóink: 

 
NES Health 

Med-Essence kft 
GaiaClub 
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