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Tisztelt Olvasónk!

Most induló havi magazinunk a
NES terapeuták által feltehetően már
ismert Quantum Health folyóirat
„testvérlapjaként” jött létre, természetesen
a mi, hazai viszonyainkra adaptálva azt
minden téren. Hiánypótló kiadványról
van szó, mivel rengeteg olyan
határterülettel találkozunk munkánk,
kutatásaink vagy akár hobbink során,
melyek a jelenlegi fősodratú médiába nem
férnek bele, s bár az interneten most már
bárminek utánanézhetünk, de talán épp
ezért nem árt, ha segítünk egymásnak
eligazodni, rendet teremteni ebben az
információáradatban. Vannak olyan
témák, felfedezések, amelyek afféle
mostohagyermekként nem kapnak méltó
figyelmet az „evidence-based medicine’”
körein belül, s épp ezért méltatlanul
hánykolódnak a különféle színvonalú
ezoterikus és a most oly annyira divatos
„ébresztgetős” platformokon, holott ennél
jóval komolyabb figyelmet érdemelnének.

A tudományos és közéleti „hivatalos
állásfoglalás” és a sok felkapott, ám megalapozatlan
divatos szellemi áramlat sajnos rendkívül beszűkíti a
gondolkodást, egyszerűen elfelejt az ember a dolgok
mögé nézni, hogy felfedje a jelenségek valós
természetét, annyira készen kapunk mindent, még az
olyan instant bölcsességeket is, ami olyan, mintha a
dolgok mélyére hatolna, holott nem tesz semmi ilyet.
Csakhogy az eddigi tudományos ismereteinkből
felépített épület rogyadozik, recseg-ropog, a falakon
repedések jelentek meg – rengeteg, sokszor üzleti
vagy tudományos érdekből elhallgatott, mellőzött
jelenséget, tapasztalatot a hivatalos álláspont már nem
képes megmagyarázni. Vannak azonban, akik a
„réseken” át rálátnak a valóság igazabb természetére,
vagy olyan kérdéseket fogalmaznak meg, amik segítik
ezt a mögétekintést – ezeket az írásokat, kutatásokat,
irányzatokat szeretnénk az érdeklődőkkel megosztani,
hogy így együtt tudjunk gondolkodni magunkról, a
világunkról, valamint a mindenség összefüggéseiről
az egészből kiindulva, és onnan fókuszálva a
részletekre. Semmit nem állítunk, csupán
gondolatébresztő írásokat közlünk azzal a határozott
céllal, hogy inspirációs energiát szolgáltassunk
mindenkinek a maga egyéni munkájához.

Így hát létrehoztuk ezt a felületet, alapvetően a
NES támogatásával. Egyelőre PDF formátumban, e-
mailben terjesztve; a későbbi tervek szerint online
letölthetően vagy megtekinthetően, fórummal és
hozzászólási lehetőségekkel. Örömmel fogadunk
minden építő javaslatot; cikkeket, ötleteket új
felfedezésekről, tapasztalatokról, a NES-ről, ASEA-ról,
EIS-ről, a PAPIMI-ről – és a sor, reméljük, idővel egyre
hosszabb lesz. Terveink között szerepel egy
esettanulmány-rovat, ahová szintén várunk konkrét
esetleírásokat, az újszerű gyógyítási eljárások
alkalmazása során gyűjtött egyéni tapasztalatokat.
Minden számban felvetjük a „hónap felvetését”, amire
a beérkezett érdekes gondolatokat lehetőségeink
szerint már a következő lapszámban közlünk is.

Bízunk benne, hogy sok olvasónknak tudunk
új információkat, „gondolatébresztő szikrákat”
nyújtani, és így együtt, ezzel a nyitott, holisztikus
szemléletmóddal végre közösen rajzolhatunk valami
merészet és újat a valóság falára.

Tartalmas időtöltést kívánunk!

A szerkesztőség
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NES MiHealth tapasztalatok
friss sérülések esetében

NES legújabb „gyermeke” a MiHealth
névre keresztelt kézi készülék, amely
eredetileg testi panaszok

gyakorlatilag azonnali hatású kezelésére lett
kifejlesztve, ám a hosszú vajúdás után egy rendkívül
összetett, sokoldalú eszköz született. Először is nagy
vonalakban tisztázzuk, mi is ez a szerkezet, mivel
sokan nem találkoztak még vele.

A MiHealth egyfelől bioelektromos stimulációt
alkalmaz, és emellett elektromágneses mező útján
képes direkt módon NES információkat a testbe-
testmezőbe juttatni. A bioelektromos stimulációhoz
(BEST) használt hullámforma különbözik az
általánosan elterjedt, generált „technikai” hullámoktól:
olyan hullámformát használ, amely a természetben, a
biológiai rendszerekben található. (Nem sinus, nem
tüske, nem négyzet alakú, hanem spontán csillapodó
jellegű impulzusok.) A használt frekvenciák a Global
Scaling-ben megtalálható alacsony földfrekvenciák. (A
Global Scaling a természet alapfrekvenciáit jelenti,
amely minden létező felépítésének alapja.)

Az elektromágneses mező útján (tehát ez nem
mágnesterápiás kezelés!) átjutó információk a NES
rendszerben már használt, illetve továbbfejlesztett
holografikus információk, melyek segítenek a testmező
harmonizálásában, ezáltal az információ-áramlás
helyreállításában, az információs blokkok oldásában.
Ez testi szinten az öngyógyító folyamatokat segíti.
Elsősorban fizikai panaszok kezelésére javasolt,
gyakorlatilag azonnali hatással segíthet ezeket
enyhíteni. A NES hosszú távon segít a problémák
gyökeres megoldásában, a MiHealth azonnali
segítséget nyújt; a NES rendszerrel együtt komplexen
segít az akut és krónikus problémák feldolgozásában,
de önállóan is alkalmazható. A MiHealth készüléket
általában alternatív gyógyítók, energetikai gyógyítók,
természetgyógyászok, kineziológusok, NES terapeuták
kezdik használni; azonban világszerte minimális
tapasztalat áll arról rendelkezésre, hogy akut fizikai
sérülés esetén milyen eredménnyel alkalmazható.

Nos, abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy lassan öt éve NES terapeutaként, s emellett
baleseti sebészként is dolgozom. Ezáltal remek
lehetőség adódott a MiHealth tesztelésére a baleseti
ügyeleten. A kezelt paciensek esetében rövid idő állt
rendelkezésre, nem tudták, milyen kezelés történik,

nem ismerték az eszközt, egy sürgősségi osztály
traumatológiai vizsgálójában történtek a kezelések.
Általában fix módokkal és sorrenddel – energia,
mátrix, akut egyensúly, test üzemmódban –, átlagosan
2-2-2 perces kezelést kaptak. A sérülések és problémák
típusai, melyeknél a MiHealth alkalmazásra került, a
teljesség igénye nélkül: csukló zúzódás,
lábszárzúzódás, mellkasfali zúzódás, kézzúzódás,
vérömleny, gerinctáji panaszok: derék meghúzódás,
lumbágó; arczúzódás, lábzúzódás, ujj kisízületek
rándulása, térd- és bokarándulás, csukló elmozdulás
nélküli zöldgallytörés, deréktáji zúzódás,
ínhüvelygyulladás, Achilles-ín gyulladás. A kezelési
sorozat nagyon tanulságos több szempontból is.

Egyfelől abszolút igazolja, hogy akut sérülések
esetén van létjogosultsága az eszköznek, hiszen olyan
paciens, akinek ne csökkentek volna a panaszai egy
átlagosan 6 perces kezeléssel, egyáltalán nem volt. Sőt,
nagy átlagban 40-50 %-os javulást tapasztaltak a
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kezelést követően, és több esetben teljesen
panaszmentesen hagyták el a rendelőt. Nagyon fontos
kihangsúlyozni azt, hogy ezek a paciensek semmit
nem tudtak a készülékről, a kezelés mibenlétéről, ezzel
együtt objektíven nagymértékű javulásról számoltak
be, ezáltal a placebo hatást én kizártnak tartom. S még
egy fontos tanulság: a készülék akut esetben kitűnően
használható mélyre menő terapeuta/paciens viszony
nélkül is, bár, ha az idő és a körülmények lehetővé
tennék, ennél sokkal jobb eredményeket is el lehet érni,
a tudati tényezőket is bekalkulálva a folyamatba.

Összegezve, a MiHealth gyakorlatilag minden
akut sérülés esetében nagymértékben csökkentette a
panaszokat, a látható tüneteket is beleértve: a
duzzanatok látványosan csökkentek, a sérült izomzat
fellazult, a vérömlenyek is csökkentek, fellazultak.
Mindenképpen érdemes lenne ezen sérülések
ellátásánál alap-protokollként alkalmazni.
Remélhetőleg lesznek egyszer még olyan
körülmények, amikor sérülést követően rutinszerűen
MiHealth kezelést is kap a sérült.

Dr. Kontár Gábor, NES terapeuta
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Nem tudja a jobb kéz,
mit csinál a bal

smert mondásunk jóval több bölcsességet
takar, mintsem azt elsőre gondolnánk.
Magában foglal ugyanis egy, a földön csak az
emberre jellemző agyi sajátosságot (a
rendkívül hosszú posztnatalis fejlődés, és az

ehhez kapcsolódó plasztikus tulajdonságai mellett): az
aszimmetriát. Ami tulajdonképpen prózai módon
megfogalmazva azt jelenti, hogy a fejünkben két külön
személyiség, Dr. Jekyll és Mr. Hyde lakozik – jó
esetben egymással mindig egy döntetlenben
kiegyezve. Azonban egy kicsit haladóbb és
holisztikusabb szellemiségben átértékelve mindezt
elmondhatjuk, agyunk egy olyan rádióhoz hasonlít,
ahol a vevőegység és a hanghullámokat érzékelhető
hangokká alakító hangszóró csupán egy híddal van
összekötve, ám ott bent a rádió dobozában teljesen
külön lévő szerkezetként funkcionál. Merthogy történt
valami az emberi agy fejlődése során, ami alapvetően
felborította az állatvilágra oly jellemző szimmetriát,
részben szerkezeti, de főleg funkcionális értelemben.

Ennek következtében agyunk nem két
egyforma féltekéből áll, mint ahogy az a majmoknál
megszokott és ismert, hanem két olyan féltekéből,
amelyek teljesen más feladatkörrel rendelkeznek. S
már arra is rájött a tudomány, hogy mindaz, ami
minket valóban elválaszt az állati viselkedéstől, valahol
erőteljesen összefügg azzal, hogy az emberi agy a
fejlődés során ilyen kétpólusúvá vált, ahol a két félteke
egyfajta dinamikus munkamegosztásban dolgozik
egymással. Ez nem is annyira új keletű felfedezés,
hiszen már a 19. század közepe felé Broca francia
idegtudós rájött arra, hogy a beszédközpont kizárólag
a bal féltekére lokalizálódik. Van például két terület
mind a két féltekén, az úgynevezett alsó fali lebeny,
amely a térben való mozgásokkal kapcsolatos érző,
észlelő működésért felelős. Ez a csimpánzoknál két
teljesen szimmetrikus terület. Az embernél azonban a
bal alsó fali lebeny mássá vált, nevezetesen ez a rész
átalakult olyan területté, amely elsősorban a jobb
mellső végtagból származó gesztikulációt kezdte
érzékelni, felfogni. Miért fontos ez? Azért, mert az
ember fejlődésében – legalábbis a mai tudományos
hipotézis alapján – tulajdonképpen ez volt, ami először
emberré tette az embert, hogy dominánsan jobbkezessé
vált, ami valószínűleg a féltekék aszimmetriájának
inkább következménye, mintsem oka.

A vizsgálatok tanulságai

Az első, az 50-es évektől használt módszer a
féltekék külön-külön vizsgálatára a két féltekét
összekötő 200 millió idegrost (kérgestest) sebészi
átvágása. Hogy miért kell átvágni a kérgestestet? A
műtéti beavatkozás természetesen nem kísérleti
alanyokon történt, ez egy olyan életmentő műtét, amit
akkor alkalmaznak, mikor valakinek már rendkívül
gyakori, s egyéb eljárással nem csillapítható
epileptikus rohamai voltak. S bár a pacienseknek nem
volt több rohama, csakhogy a műtétet követően furcsa
dolgokat lehetett rajtuk megtapasztalni: pl. egy műtött
páciens, aki a feleségével eredetileg jó viszonyban volt,
de valamiért nagyon dühös lett rá, bal kézzel (balkezes
volt) pofon akarta csapni az asszonyt, ekkor azonban
jobb keze lefogta a balt! Mint mikor két személyiség
veszekszik egymással. Vagy például ugyanabban az
emberben a bal félteke rendkívül rapszodikus, izgatott
ábrákat kreált, míg a jobb ennél jóval harmonikusabb,
összetettebb, kellemesebb ábrákat hozott létre. Nem
ugyanazt, mint az eredeti, hanem még kellemesebbet,
szebbet az eredeti mintánál. Jobb féltekével le tudott a
paciens rajzolni egy térbeli kockát, míg ballal erre
egyáltalán nem volt erre képes. Bal féltekével képtelen
volt egy óra számlapját papíron rekonstruálni, a
számok minden esetben szépen egymás alá íródtak az
előre megadott óraszámlapon, míg a jobb féltekével a
rajz tökéletes lett, csak a számok nem voltak igazán
számok, pusztán görbe vonalak. Esetükben tehát
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valóban igaznak bizonyult a mondás: nem tudta a bal
kéz, mit csinál a jobb.

Nézzük meg kicsit közelebbről a
különbséget a két félteke közt!

A bal agyfélteke egy racionális, tudatos; a jobb
agyfélteke pedig inkább irracionális, leginkább a
tudattalanhoz kapcsolódó tevékenységre
specializálódott.

Agyunk jobb agyféltekéje olyan, mint egy
intelligens, kreatív szellemi lény, míg bal agyféltekénk
inkább egy számítógéphez hasonlít, ami beszélni is
tud. A szellemi lény rendkívül fogékony és befogadó.
Gondolkodása holisztikus, azaz egységben ragadja
meg a tapasztalatokat, de a hangulatok és a
benyomások alapján ítél, emiatt ítélete szubjektív és
intuitív. A szellemi lény kreatív és gazdag
képzelőerővel van megáldva. Folyamatosan új
ötletekkel és hipotézisekkel áll elő, amelyeket
legszívesebben azonnal megvalósítana. Ám ekkor jön a
számítógép – ami a kontroll és a logikus, tudatos
ellenőrzés bajnoka – és azt mondja: „Várjunk csak!
Nézzük csak meg ezt közelebbről, alaposabban!” A
külvilágból és a testből érkező információkat, valamint
a jobb agyfélteke hipotéziseit, ötleteit mélyreható
vizsgálatnak veti alá. Először mindent szétszed
elemeire, majd kiválogatja és elemzi a számára fontos
adatokat, keresi az összefüggéseket, és végül egy
logikus rendszert állít fel. Ésszerű következtetéseit
szabatosan meg is tudja fogalmazni, bár hangja kissé
gépies, monoton, és a neki mondott mondatokat szó
szerint veszi, mivel azok érzelmi töltését nem fogja fel.
Mondhatnánk: „érzelmileg süket” és híján van a
humorérzéknek is, ellentétben a szellemi lénnyel,
akinek remek a humora.

Ő társalgás közben nem arra figyel, hogy mit
mondtak neki, hanem inkább arra, hogyan mondták,
milyen hangsúllyal, és persze milyen arcot vágtak
közben. A jobb félteke képekben, hangokban
gondolkodik, és mivel beszélni nem tud, a zene vagy a
művészetek nyelvén közli üzeneteit. Ezek
mondanivalóját sokkal inkább csak érezzük, mintsem
értjük. A két félteke közül igazán jól és mélyen a jobb
félteke lát. A bal félteke csak utánoz dolgokat.  Tehát
láthatjuk, digitális elven működik a bal félteke, a másik
félteke analóg. Miért érdekes ez? Az idegrendszer
elemei, az idegsejtek analóg elven működnek. De
amikor nagyobb egységekről van szó, úgy látszik, a bal
félteke még mindig a jóval általánosabb komputer

technikával, digitális technikával működik. Mint láttuk
tehát, a bal félteke logikus és analitikus. A logika
azonban időnként borzasztóan veszélyes, mert nem
mindig azonos a teljes realitással.

A szűkre szabott logika gyakran téveszméken
alapuló láncolat, ami inkább az "irracionális", egyben
holisztikus jobb félteke bizonyos előnyeit mutatja;
ugyanakkor logikára persze szükség van. A bal félteke
inkább algebrikus, míg a jobb félteke geometrikus,
hiszen ez a „jobban” látó félteke. A jobb féltekének, a
szellemi lénynek nincs időérzékelése. Az a tudat, hogy
van és volt – és reményei szerint lesz is –, a történelem,
hogy a világmindenség keletkezett valamikor, s hogy
az emberi élet is véges, mind a bal féltekének, a
számítógépnek a „tudása”, amiről a jobb félteke nem
vesz tudomást. A képzelőerő és a kreativitás jobb
féltekéhez kötöttsége egyébként azt is jelenti, hogy
amikor új dolgokat próbálunk kitalálni, hipotéziseket
vetünk fel, az is jobb féltekés tevékenység, erre a bal
félteke nem alkalmas. A jobb félteke által kialakított
hipotézist átküldi a bal féltekének, amely azt
elraktározza, és innen kezdve úgy dolgozik vele,
mintha a sajátja lenne. S bár a különálló agyféltekék
önmagukban is működőképesek, rendes körülmények
között a rádió két szerkezete egymással
kölcsönhatásban működik így hozván létre magát a
rádióadást a szobában.

(Forrás: Hámori József, Mindentudás Egyeteme – 7. előadás
– 2002. október 28.)
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Döbbenetes beszámoló egy
agyvérzésről

 1996-ban dr. Jill Bolte
Taylor, 37 éves Harvard
egyetemi agykutató, számos
cikket publikáló
neuroanatómus, a McLean
Kórház Strukturális

Idegtudományi
Laboratóriumának tudósa,
NAMI (Nemzeti Egyesület a
Mentális Egészségért)
igazgatósági tagja volt. Egyik
téli reggelen bal

agyféltekéjében hatalmas bevérzés alakult ki. Négy óra
alatt életveszélyes állapotba került, ám ennek
elhárítása után sem tudott még sokáig járni, beszélni,
írni, illetve életének egyes részleteire visszaemlékezni.
Nyolc évébe került, hogy agyvérzéséből teljesen
felépüljön. A bal féltekei készségek fokozatos
leépülését egy agykutató szemével figyelte meg, s
tapasztalataiból később, mikor mentális készségei már
visszatértek, izgalmas és tanulságos könyvet írt My
Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey
címmel (Published in 2008, by Viking Penguin, USA).
Az alábbiakban ebből a személyes és drámai
beszámolóból idézünk szemelvényeket (a magyar
fordítás szerkesztői: dr. Domján László és Sólyom Ildikó):

Az agyvérzés reggele

„1996. december 10. volt, reggel 7 óra. A CD
lejátszóm ismerős kattogására ébredtem, ahogy
beindította magát. Lomhán arra eszméltem, hogy éles
fájdalom hasogatja az agyamat, közvetlenül a bal
szemem mögött. Mivel szinte sosem vagyok beteg,
különösnek találtam, hogy ilyen éles fájdalomra
ébredek. Ahogy a bal szemem lassú és megfontolt
ritmussal pulzált, zavarodott és ideges lettem. A
szemem mögött lüktető fájdalom éles volt, olyan, mint
az a fogba nyilalló érzés, amit olyankor érez az ember,
ha fagylaltba harap. Bár a gondolataim tiszták voltak, a
testemet rendellenesnek éreztem. A testi állapotom
miatt kissé aggódva átbotladoztam a nagyszobán a
fürdőszoba felé. Járás közben észrevettem, hogy a
mozdulataim már nem gördülékenyek. Ehelyett
erőtlennek és kissé szaggatottnak tűntek. Hiányzott a
megszokott izomkoordinációm, nem volt könnyedség
a járásomban, olyan labilisnak éreztem magam, hogy
úgy tűnt, az elmémnek minden erőfeszítésére szüksége

van ahhoz, hogy egyenesen tartson. Ahogy felemeltem
a lábam, hogy belépjek a kádba, a falnak dőltem. Nem
tudva a testemet fenyegető veszélyről, a zuhanyozó
falának dőlve próbáltam magam egyensúlyozni.
Ahogy előrehajoltam és kinyitottam a csapot,
megriadtam a hirtelen kádba ömlő víz éles hangjától.
A hangérzékelésnek ez a váratlan felerősödése
egyszerre volt felemelő és zavaró. Ez ráébresztett, hogy
nem csupán a koordinációval és az egyensúly
megtartásával van gondom, hanem a hangok
feldolgozása is kiszámíthatatlanná vált. Most először
merült fel bennem, hogy esetleg valamilyen súlyos, sőt
akár életveszélyes neurológiai rendellenesség lehet az,
amit épp megtapasztalok.

Egyszerre csak sebezhetőnek éreztem magam,
és észrevettem, hogy a folytonos „agyfecsegés” már
nem egy bejósolható és állandó beszédfolyam. A
verbális gondolatfolyamom következetlenné és
töredezetté vált, időnkénti teljes csenddel tarkítva.
Ahogy „agyfecsegésem” elkezdett szétesni, furcsa
elszigeteltséget éreztem. Ám annak ellenére, hogy
gondolataim nem álltak össze egy, a külvilágról és az
azzal való kapcsolatomról szóló „beszédfolyammá”,
tudatomnál voltam, és az elmémben folyamatosan
jelen voltam. Minél erősebben megpróbáltam
összpontosítani, a gondolataim annál inkább
röppentek szerteszét. Ahelyett, hogy válaszokra és
információkra bukkantam volna, az egyre növekvő
béke érzésével találtam magam szemben. A folyamatos
fecsegés helyett, ami eddig az életem részleteihez
kötött, a békés eufória takaróként borult rám.
Csodálatos, hívogató „hazaútnak” éreztem ezt!
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Ezen a ponton már elveszítettem a kapcsolatot
az engem körülvevő, háromdimenziós fizikai világ
nagy részével. Testem a zuhanyozó falának dőlt, és
meglepve vettem észre, hogy már nem tudom tisztán
megkülönböztetni a fizikai határaimat, hogy hol
kezdődök, s hogy hol végződök. A lényemet inkább
folyékonynak éreztem, mintsem szilárdnak. Nem
éreztem már magamat egy mindentől különálló, teljes
objektumnak. Ehelyett inkább a körülöttem lévő térbe
és áramlásba olvadtam. Egyre növekvő szakadékot
éreztem a kognitív elmém és az ujjaim kontrollálására,
finom mozgatására való képesség között. A testem
súlyos volt, és az energiám hanyatlott. Ebben a
megváltozott tudatállapotban az elmém már nem
törődött a milliárdnyi részlettel, amit az agyam
rutinszerűen arra használt, hogy meghatározza és
irányítsa az életemet a külvilágban. Az „agyfecsegés”
örömteli módon teljesen elnémult. Hiányában a
múltbeli emlékeim és a jövőbeli álmaim is elillantak.
Egyedül voltam. Egyedül a pillanatban, egyedül
dobogó szívem ritmikus lüktetésével.

Bevallom, hogy a sérült agyamban növekvő űr
erősen csábított. Örömmel fogadtam a csendet, annak a
folyamatos fecsegésnek a megszűnését, ami
mindahhoz kötött, amit e pillanatban a társadalom
jelentéktelen ügyeinek láttam. Életemben először
éreztem magamat igazán egynek a testemmel, a
komplex felépítésű, élő és növekvő organizmussal.
Örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy túllépjek a
szokványos érzékelésen, túl az állhatatos fájdalmon,
ami könyörtelenül lüktetett a fejemben. Ahogy
tudatom a békés boldogság kegyelmi állapotába
csusszant, éterinek éreztem magam. Bár az agyamban
a lüktető fájdalom kikerülhetetlen volt, mégsem
erőtlenített el.

Ahogy ott álltam a mellemre zubogó víz alatt,
hirtelen bizsergő érzés hullámzott végig a
mellkasomon, majd fölsugárzott a torkomig. Rémülten
azonnal ráébredtem, hogy súlyos veszélyben vagyok.
Visszazökkenve ebbe a külső valóságba rögtön
újraértékeltem a testi rendszereim abnormitásait. Meg
akartam érteni, hogy mi történik, ezért az
öndiagnosztizálás igényével végigpásztáztam
tanulmányaim tartályait. Mi történik a testemmel? Mi
történik az agyammal? Bár a szokványos
gondolkodótevékenység elszórtan fel-feltűnő áramlata
majdnem hogy elérhetetlen maradt, valahogy sikerült
a feladaton tartani a figyelmemet. Ahogy kiléptem a
zuhanyzóból, az agyam részegnek tűnt. A testemet
bizonytalannak és nehéznek éreztem, és nagyon lassú
üzemmódban működött. Mit akarok csinálni? Felöltözni,
felöltözni a munkához. Felöltözök a munkához.

Mechanikusan próbáltam előhalászni a szokott
ruhadarabjaimat, és 8.15 -re indulásra készen álltam. A
lakásban járkálva ez járt az eszemben: Jól van, megyek a
munkába. Megyek a munkába. Tudom, hogy hogyan jutok a
munkába? Tudok vezetni? Ahogy próbáltam elképzelni a
McLean kórházba vezető utat, szó szerint kilendített az
egyensúlyomból, hogy a jobb karom teljesen lebénulva
az oldalamhoz vágódott. Abban a pillanatban tudtam:
Úristen, stroke-om van! Stroke-om van! Majd a következő
pillanatban átsuhant a fejemen: Ó… Ez elképesztő!…
Úristen! Vajon hány tudósnak adatik meg, hogy belülről
vizsgálja a saját agyműködését és mentális leépülését?! Az
egész életemet annak szenteltem, hogy megértsem,
hogyan teremti meg az emberi agy a valóságot tükröző
észleletünket. És hirtelen a legjelentősebb betekintésre
van lehetőségem a stroke-on keresztül! Amint a jobb
karom lebénult, úgy éreztem, hogy szétrobbant benne
az életerő. Rettentő furcsa volt, ahogy holtan az
oldalamhoz vágódott. Mintha lemetszették volna a
karomat. Neuroanatómai szempontból megértettem,
hogy a motoros agykéreg is érintetté vált.
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Cselekedni, no de hogyan bal félteke
nélkül?

Hirtelen megpillantottam a meleg és ringató
ágyamat, ami nagyon hívogatónak tűnt ezen a hideg
new englandi reggelen. Hú, nagyon fáradt vagyok.
Nagyon fáradt vagyok. Le akarok feküdni és pihenni, csak
egy kicsit. De mintha a lényem legmélyéről
mennydörgésként tört volna fel, egy parancsoló hang
tisztán ezt mondta: Ha most lefekszel, soha többé nem kelsz
föl! Megdöbbenve ettől az ominózus felismeréstől,
hirtelen megértettem helyzetem súlyosságát. Bár
sürgős késztetést éreztem arra, hogy megkomponáljam
a megmentésemet, egy részem ugyanakkor boldogan
fürdött egyfajta irracionális eufóriában. Átléptem a
hálószobám küszöbét, és ahogy belenéztem a
tükörképem szemébe, egy pillanatra elidőztem, hogy
valami útmutatást vagy mély megértést találjak. A
tébolyodottságom bölcsességével megértettem, hogy a
testem a maga biológiai tervezettségének
nagyszerűségében egy értékes és törékeny ajándék.
Világos volt számomra, hogy ez a test kapuként
működik, amin keresztül az energia – aki valójában
vagyok – kiragyog a háromdimenziós térbe. Ez a
sejttömegből álló test egy csodálatos átmeneti otthont
nyújt számomra. Ez az elképesztő agy minden
pillanatban szó szerint billiónyi és trilliónyi adatot
képes integrálni a környezetemről egy
háromdimenziós észleletbe, ami nemcsak hogy
hibátlannak és valóságosnak tűnik, de még
biztonságosnak is.  Ebben a káprázatban megigézett az
a hatékonyság, ahogy a biológiai mátrixom létrehozza
a formámat, és lenyűgözött a koncepció egyszerűsége.
Nem értem, hogy hogyan tölthettem ennyi évet ebben
a testben, az életnek ebben a formájában anélkül, hogy
valaha is megértettem volna, hogy én itt csak
látogatóban járok!

Bal féltekém egoista elméje még ebben az
állapotban is megőrizte hitét, hogy bár drasztikus
mentális problémát tapasztalok meg, az életem
legyőzhetetlen. Optimistán úgy éreztem, hogy teljesen
fel fogok épülni e reggel eseményeiből. Mivel kicsit
bosszantott a munkatervem ilyen szintű hirtelen
felborulása, azt dünnyögtem: Jól van, rendben, stroke-om
van. Igen, stroke-om van… de én nagyon elfoglalt nő
vagyok! Rendben, mivel nem tudom megállítani ezt a stroke-
os történetet, akkor csinálom mondjuk egy hétig!
Megtanulom, amit tudnom kell arról, hogy hogyan kreálja
az agyam a valóságról az észleletet, aztán jövő héten megyek
vissza dolgozni. Mit csinálok most? Ja, segítséget hívok!
Muszáj fókuszálnom, és segítséget hívnom! A
tükörképemhez így könyörögtem: Emlékezz, kérlek,
emlékezz mindenre, amit átélsz! Hadd legyen ez a stroke
betekintés a saját kognitív elméd szétesésébe!

Nem tudtam konkrétan milyen típusú stroke-
om van. Valójában a velem született érrendellenesség,
az arteriovenosus malformatio (AVM) szakadt szét a
fejemben, és ontott nagy mennyiségű vért az agyam
bal féltekéjébe. Ahogy a vérömleny elkezdte nyomni
bal oldali agykérgem központjait, fokozatosan
elveszítettem a magasabb szintű kognitív
készségeimet, egyik értékes képességet a másik után.
Szerencsére arra emlékeztem, hogy stroke esetén minél
előbb kórházba kell kerülni. Ez a feladat azonban nagy
kihívásnak bizonyult, mert szinte képtelen voltam e
feladatra összpontosítani. Azon kaptam magamat,
hogy véletlenszerű gondolatokat követek, ahogy azok
ki-betáncolnak a fejemből. Tudtam, hogy állapotom
sajnos alkalmatlanná tesz arra, hogy egy tervet
elegendő ideig a fejemben tartsak ahhoz, hogy
kivitelezzem. A két agyféltekém egész életemben
lelkiismeretesen kooperált. Emiatt tudtam funkcionálni
a világban. Ekkor azonban – a jobb és bal agyféltekék
funkcióbeli különbségeinek köszönhetően – elvágva
éreztem magam a bal féltekém nyelvi és tervező
központjaitól. Hová tűntek a számok? Hová tűnt a
nyelv? Mi történt az „agyfecsegéssel”, ami most az
átható és vonzó lelki békének adta át a helyét? Bal
féltekém irányelveihez tartozó linearitás nélkül
erőlködnöm kellett, hogy kognitív kapcsolatot tudjak
fenntartani a külső valóságommal. A folytonos
tapasztalat-áramlás helyett, amelyben a pillanatok
múltra, jelenre és jövőre bomlanak, most a pillanat
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tökéletes elszigeteltségben létezett. A nyelvi utasítások
teljes hiányában megfosztva éreztem magam a világi
bölcsességemtől, és kétségbeesetten igyekeztem a
pillanataim között kognitív kapcsolatot találni.
Megszállottan ismételgettem: Mit is akarok csinálni? Ki
kell találnom, hogy hogyan hívok segítséget! Rendben.
Segítséget kell hívnom!

E reggelt megelőzően az agyamban tárolt
információ normális eléréséhez szükséges műveletek
nagyjából a következőképpen zajlottak: elképzeltem
magam, ahogy az agyam közepén ülök, körülöttem
iratszekrények sora. Amikor egy gondolatot, ötletet
vagy emléket keresek, végigpásztázom a szekrényeket,
majd beazonosítom a helyes fiókot. Amint megtaláltam
a megfelelő aktát, abban a pillanatban hozzáférhetek
az aktában található összes információhoz. Ha nem
találom meg egyből, amit keresek, akkor visszaállítom
az agyamat a pásztázásra, amíg a szükséges adat elő
nem kerül. Ezen a reggelen azonban az
információfeldolgozásom teljesen abnormális módon
működött.  Bár az agyam még mindig tele volt
iratszekrényekkel, úgy tűnt, hogy a fiókokat bezárták,
és a szekrényeket a hatókörömön kívülre tolták.

Tudtam, hogy valójában birtokomban vannak
az adatok, de hogy hol találom őket, azt már nem. A
nyelv és a lineáris feldolgozás hiányában leválasztva
éreztem magam az addigi életemről, s kognitív képeim
és terebélyes gondolataim nélkül az idő elhagyott.
Múltam emlékei számomra elérhetetlenné váltak,
lassan homályba merült, hogy ebben az életformában
ki vagyok, és mivel is foglalkozom. A jelen pillanatra
koncentráló, pulzáló agyamat satuba szorított tárgynak
éreztem. S ebben a nyomott állapotban,
megszabadulva a földi időlegességtől, a testem határai
feloldódtak, és egybeolvadtam az univerzummal!
Énem egy része arra vágyott, hogy teljesen
megszabaduljon e fizikai forma fogságából, ami
fájdalomtól lüktetett. De szerencsére, a folyamatosan
kísértő gondolat ellenére, valami bennem eltökélten a
megmentésem megszervezésére tört, s végül meg is
óvta az életemet.

A menekülési terv kivitelezése

Ahogy bebotladoztam a dolgozószobámba,
lejjebb vettem a világítást, mert a fény úgy égette az
agyamat, mint az erdőtűz. Minél erősebben próbáltam
koncentrálni a teendőimre, annál hevesebben
dübörgött a lüktetés a fejemben. Nagy erőfeszítésembe
került, hogy összeszedett maradjak. Egy esetleges ötlet

érkezésének reményében, ami összekötne az objektív
valósággal, elmém egyre csak ezt ismételgette: Mit is
akarok csinálni? Hogy miért nem hívtam a 911-es
segélyhívószámot? … Egyszerűen nem jutott eszembe.
Ebben a korlátozott állapotban az egyetlen esélyt az
adta, ha eszembe jut – és kétségbeesetten próbáltam
arra emlékezni –, hogy hogyan kell segítséget hívni.

Úgyhogy csak ültem otthon egyedül ezekkel az
elillanó gondolatokkal, ültem és vártam a tisztánlátás
hullámára, ami lehetővé teszi, hogy az elmém
összekapcsoljon két gondolatot, és esélyt adjon arra,
hogy egy ötlet formálódjon, valamint arra, hogy
kivitelezzek egy tervet. Annak reményében, hogy ezzel
esetleg tudatosan kezdeményezhetek egy tisztánlátási
hullámot: a telefont az előttem álló asztalra helyeztem,
és a nyomógombjaira szegeztem a tekintetem,
igyekeztem felidézni valamilyen telefonszámot, ám az
agyam csak üresen és fájón lüktetett, ahogy
koncentrációra és figyelemre igyekeztem
kényszeríteni. Lüktetés, lüktetés, lüktetés. Uramisten,
de fájt a fejem! Pár percig réveteg tekintettel fogtam a
telefont, majd hirtelen 4 jegyű számok listája jelent
meg a szemem előtt… 2405! 2405! – ismételgettem újra
és újra. Hogy el ne felejtsem, a nem domináns
kezemmel fogtam egy tollat, és gyorsan lekörmöltem,
amit a lelki szemeim előtt láttam. A „2” azonban már
nem kettő volt, hanem sokkal inkább egy girbegurba
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vonalra hasonlított. Szerencsére a telefon
billentyűzetén található „2” éppen úgy nézett ki, mint
a lelki szemeim előtt lebegő „2”.

{45 perc múlva} A tisztánlátás következő
hullámában a papíron lévő girbegurba vonalakat
összevetetettem a telefon billentyűzetén látható
vonalakkal és így tárcsáztam a számot. Nagy
szerencsémre kollégám és jó barátom, dr. Stephen
Vincent az asztalnál tartózkodott. Ahogy felvette a
telefont, hallottam, hogy beszél, de az agyam nem
tudta megfejteni a szavait. Uramisten, ez pont úgy
hangzik, mint egy golden retriever kutya ugatása!
Ráébredtem, hogy a bal féltekém már annyira sérült,
hogy emiatt nem értem a beszédet. Gyorsan
belekiabáltam a kagylóba: Jill vagyok. Segítségre van
szükségem! Vagy legalábbis ezt próbáltam mondani.
Ám ami kijött a számon az leginkább nyögésre vagy
ugatásra hasonlított, de Steve szerencsére felismerte a
hangomat. Bár a bal féltekém nem tudta megfejteni
barátom szavainak az értelmét, hangjának puha
tónusából a jobb féltekém megértette, hogy segítséget
fog szerezni nekem …

A jobb féltekei tudatosságban töltött
napok

Azonnal a Massachusetti Központi Kórházba
kellett szállítaniuk. A hordágyamat egy mentőautóba
emelték, és a megfelelő pozícióban rögzítették, hogy
átszáguldhassunk Bostonon. Végre megszabadultam
aggodalmaimtól. Magzati pózba gömbölyödtem, és
csak vártam. Megértettem, hogy e reggelen
megtapasztaltam tekervényes neurológiai áramköreim
fokozatos leépülését. Mindig is a DNS-em fönséges
fizikai megnyilvánulásaként ünnepeltem az életemet.
Ó, milyen színes genetikai készletből származom!
1996. december 10-én, kevéssel déli 12 óra előtt,
molekuláris testtömegem elektromos vitalitása
elhalványult, és ahogy éreztem az energiámat az ég
felé emelkedni, kognitív elmém feladta testem fizikai
mechanikája feletti uralmát. Szent „selyemgubóban”
éreztem magam, ahogy csöndes elmével és nyugodt
szívvel az energiám – a maga nagyszerűségében –
fölemelkedett. Testem elernyedt, s tudatom lassúbb
rezgésbe váltott át. Tisztán értettem, hogy immár nem
vagyok életem koreográfusa. Látvány, hang, tapintás,
illat, íz és félelem hiányában azt éreztem, hogy lelkem
föladja az ezen testtel való kapcsolatát, s átéltem, hogy
kiszabadulok a fájdalom fogságából.

Amikor azon a délutánon újra felébredtem,
döbbenten vettem észre, hogy még életben vagyok. A
testemet a szokásos kórházi köpeny takarta be, s én
egyszemélyes, elfüggönyözött területen pihentem. Az
ágytámlát kissé megemelték, fájó fejem felpolcolva
pihent a párnán. A testemet természetes módon ellátó
energia hiányában úgy süllyedtem az ágyba, akár egy
kupac nehézfém. A testem hideg volt, nehéz és
lüktetett a fájdalomtól. Az agyam és a testem közti
jelzések olyannyira hiányosak voltak, hogy már nem
érzékeltem a fizikai formámat. Elektromos lénynek
éreztem magam, olyan „energiajelenségnek”, ami egy
szerves anyagkupac körül parázslik. Egy rakás
hulladék lettem, maradék; ám továbbra is megőriztem
tudatomat. Az öntudatom azonban más volt, mint
amilyennek korábban ismertem, hiszen az agyvérzés
előtt még működött a bal féltekém, tele azzal
kapcsolatos részletekkel, hogy miként kell
érzelmeznem a külvilágot.

A fizikai határok hiánya egyszerűen maga volt
a tündöklő boldogság, ami messze meghaladta a
legintenzívebb testi gyönyörérzést. Ahogy tudatom az
édes nyugalom áramlatában időzött, nyilvánvalónak
tűnt, hogy hatalmas lelkemet sohasem tudnám
visszagyömöszölni ebbe az apró sejtmátrixba.
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Valamilyen távoli térben léteztem, ami a normális
információfeldolgozásomtól nagyon messzire levőnek
tűnt. Világos volt az is, hogy az az „én”, akit eddig
ismertem, nem élte túl a neurológiai katasztrófát.
Megértettem, hogy azon a reggelen dr. Jill Bolte Taylor
meghalt. De hát akkor ki a balsorsú, aki itt maradt?
Illetve – hiszen a bal féltekém megsemmisült –
fogalmazhatnék úgy is, ki az a „jobbsorsú”?

37 évet azzal töltöttem, hogy lelkesen és
keményen „csinálni-csinálni-csinálni” kell a dolgokat,
méghozzá gyors tempóban. Ezen a különleges napon
viszont megtanultam, mit jelent egyszerűen csak
„létezni”. A bal féltekém és a nyelvi központjaim
elvesztésével azt a belső órát is elvesztettem, ami a
pillanataimat egymást követő, rövid történésekre
osztotta. Ahelyett, hogy a pillanataim idő előtt
elfonnyadtak volna, most nyitott végűekké váltak, és
ezért úgy éreztem, nem kell rohannom semmivel. Mint
mikor az ember a tengerparton sétál, vagy a természet
szépségében gyönyörködik, úgy váltottam át a bal
féltekém „csinálni-tudatosságából” a jobb féltekém
„lenni-tudatosságába”. A „kicsi és elszigetelt vagyok”
érzésem „hatalmas és kiterjedt vagyok” érzéssé alakult
át. Már nem nyelvben gondolkodtam, hanem új
képeket alkottam arról, hogy mi is történik a jelen
pillanatban. Nem voltam képes a múlttal vagy a
jövővel kapcsolatos dolgokon tanakodni, hiszen azok a
sejtjeim rokkanttá váltak. Egyedül azt tudtam észlelni,
ami itt van és most van, és az gyönyörű volt!

A „jobbsorsú” tapasztalatai az életéről

Az önmagamról alkotott koncepcióm teljesen
átalakult, hiszen már nem úgy érzékeltem magamat,
mint egy különálló, szilárd entitás, határokkal,
amelyek elválasztanak a körülöttem lévő entitásoktól.
Megértettem, hogy lényegében „folyadék” vagyok.
Hát persze! Hiszen minden, ami körülöttünk és
bennünk található, az a térben vibráló atomokból és
molekulákból áll. Bár a nyelvi központunkban
megbúvó egoközpontunk igyekszik minket
individuális, szilárd entitásként definiálni, legtöbben
mégis tudjuk, hogy valójában trilliónyi sejtből és sok
liter vízből állunk, s hogy minden részecskénk az
aktivitás állandó, dinamikus állapotában létezik. A bal
féltekém megtanulta szilárd, másoktól különálló
dologként érzékelni önmagát. Most, hogy leváltam
erről a korlátozó áramkörről, a jobb féltekém élvezettel
kóstolgatta az örök áramláshoz fűző kapcsolatát. Nem
voltam többé elszigetelt és magányos. A lelkem akkora

volt, mint az univerzum, és ujjongva bolondozott a
határtalan tengerben.

Sokunk számára a komfortzónánkat
meghaladja arra gondolni, hogy folyékonyak vagyunk,
hogy a lelkünk akkora, mint az univerzum, és összeköt
minket minden más létező energia áramlásával. Ám a
baloldali elmém álláspontja híján – amely szerint
szilárd vagyok – önmagam észlelése visszatért ebbe a
természetes, folyékony állapotba. Világos, hogy
mindannyian trilliónyi és trilliónyi rezgő részecske
vagyunk. Folyadékkal töltött „tömlőkként” létezünk e
folyékony világban, ahol minden mozog. A különböző
sűrűségű molekulahalmazokból ugyan különféle
entitások képződnek, ám lényegében minden képpont
finom táncot lejtő elektronok és protonok együttese.
Minden egyes képpont, a téged és engem felépítő
legapróbb részecske – ahogy a köztünk lévő teret
felépítő minden egyes képpont is – atomi anyag és
energia. A szemeim nem tudták többé a dolgokat
egymástól különálló dolgokként érzékelni. Mindennek
az energiája egymásba olvadt. A vizuális
feldolgozásom immár nem szokványosan működött.
(Ezt a képpontokból összeálló észlelést az
impresszionizmus pointilista festményeihez tudnám
hasonlítani.) Az embereket koncentrált
„energiacsomagokként” érzékeltem. A doktorok és a
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nővérek erőteljes energianyaláboknak tűntek, ahogy
ki-be rohangáltak.

Tudatos és éber voltam és úgy érzékeltem, hogy
egy áramlatban vagyok. A vizuális világomban
minden egymásba olvadt, és ahogy valamennyi
képpont energiát sugárzott, együtt, egyként
áramlottunk. Lehetetlen volt számomra
megkülönböztetni a tárgyak fizikai határait, mert
minden hasonló energiát sugárzott magából.
Valószínűleg ahhoz hasonlítható ez a vizuális élmény,
amikor a szemüveges ember leveszi a szemüvegét,
vagy amikor valaki szemcseppet cseppent a szemébe,
és a kontúrok ennek hatására összemosódnak. Ebben
az elmeállapotban nem tudtam három dimenzióban
észlelni a világot. Semmi sem ugrott ki a képből mint
közelebbi vagy távolabbi tárgy. Ha valaki az ajtóban
állt, addig nem vettem észre a jelenlétét, amíg meg
nem mozdult. Erőfeszítésembe került, hogy tudjam,
melyik molekulafoltra is kéne irányítanom a
figyelmemet. Ráadásul az agyam nem regisztrálta a
színeket színekként. Egyszerűen képtelen voltam
megkülönböztetni őket.
E reggelt megelőzően, amikor még szilárd entitásnak
éreztem magam, meg tudtam tapasztalni a veszteség
érzését. Fizikai veszteségként – halálként vagy
sérülésként –, illetve érzelmi veszteségként:
szívfájdalomként. Ám e módosult percepcióban immár
lehetetlen volt számomra fizikai vagy érzelmi
veszteséget érezni, hiszen képtelen voltam
elkülönülést, illetve egyediséget megtapasztalni. A
neurológiai traumám ellenére felejthetetlen békeérzés

járta át a lényemet, és nyugodtnak éreztem magam.
Bár boldogsággal töltött el az új észlelésem, miszerint
mindennel kapcsolatban állok, megborzongtam attól a
tudattól, hogy már nem vagyok szokványos emberi
lény. Hiszen hogyan tudnék ezzel a kifinomodott
észleléssel az emberiség normális tagjaként létezni,
tudva, hogy valamennyien része vagyunk az
univerzumnak, s hogy a bennünk lévő életenergia az
univerzum erejét tartalmazza? Hogyan tudnék
beilleszkedni a társadalomba, ha félelem nélkül járom
az utamat? Bárki mércéjével is nézzük: nem voltam
már normális. Az én sajátos módomon, de súlyos
mentális betegségben szenvedtem. És meg kell
mondjam, egyszerre éreztem felszabadítónak és
számomra kihívást jelentőnek, amikor rájöttem, hogy a
külvilágról alkotott észleletünk, s ahhoz való
kapcsolataink a neurológiai áramköreink terméke.
Hogy eddigi éveim alatt tulajdonképpen a saját
képzeletem szüleménye voltam!

Amikor a bal féltekémben az időmérő szerkezet
leállt, az életem természetes ritmusa egy csiga
ritmusára l-a-s-s-u-l-t l-e. Ahogy az időérzékem
megváltozott, kiestem a körülöttem zümmögő
méhkassal való szinkronból. A tudatom egyfajta
időgörbületbe csúszott át, lehetetlenné téve számomra,
hogy a szociális kommunikáció megszokott, vagy akár
csak elfogadhatónak számító ütemében
kommunikáljak, illetve funkcionáljak. Egy világok
közötti világban léteztem. Nem tudtam az emberekkel
kapcsolatba lépni, az életem azonban mégsem hunyt
ki. Nemcsak a körülöttem lévők számára voltam furcsa
és érthetetlen, de a magam számára is.

Annyira távolinak tűnt tőlem testem vitalitással
teli megmozdításának képessége, hogy azt hittem,
sohasem tudom már ezt a sejtkollekciót teljesítményre
bírni. Hát nem érdekes, hogy bár képtelen voltam
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járni, beszélni, a nyelvet megérteni, olvasni, írni vagy
éppen az oldalamra fordulni, mégis tudtam, hogy
rendben vagyok? A kiiktatódott, bal féltekei
intellektuális elmém már nem gátolta le azt az öröklött
tudást, hogy valójában csodálatos életenergia vagyok.
Tudtam, hogy most másmilyen vagyok, de jobb oldali
elmém soha, egyetlen pillanatra sem jelzett olyasmit,
hogy ebben az állapotomban „kevesebb” lennék, mint
korábban. Egyszerűen egy fénylő lény voltam, aki
életet sugároz a világba. Függetlenül attól, hogy a
testem illetve az agyam képes-e összekapcsolni engem
a többiek világával, sejtekből álló remekműnek láttam
magam. A bal féltekém negatív ítéleteinek hiányában
tökéletesnek, teljesnek és gyönyörűnek találtam
magam, úgy ahogy voltam.

Átadható tanulságok

Talán fölmerül benned a kérdés: hogyan
emlékezhetek a történtekre? Hadd jutassam eszedbe,
hogy bár mentálisan beszűkültem, nem voltam
öntudatlan. A tudatunkat több, egy időben futó
program tartja fent. Minden egyes program új elemet
ad ahhoz a képességünkhöz, hogy a dolgokat
háromdimenziós világban érzékeljük. Én ugyan
elvesztettem a bal féltekei tudatosságomat – ami
magába foglalja az egoközpontot, valamint azt a
képességet, hogy magamat egyetlen tőled különálló,
szilárd entitásként lássam –, ám megőriztem a jobb
féltekei tudatosságomat, mind pedig a testemet
felépítő sejtek tudatosságát. A programok közül tehát
egy már nem funkcionált – ami pillanatról pillanatra
emlékeztet arra, ki vagyok, hol lakom stb. –, a többi
részem azonban éber maradt és folyamatosan
feldolgozta a pillanatnyi információt. A megszokott bal
féltekei uralom helyett az agyam más részei kerültek
előtérbe. Olyan programok, amelyek korábban le
voltak gátolva, most szabadon futottak, így nem
láncolódtam már az észlelésem korábbi
értelmezéseihez. Eltávolodva attól a személyiségtől,
aki korábban voltam, előbukkant a jobb féltekei
személyiségem, a maga különös, újfajta éleslátásával.

Aznap addig eszembe sem jutott, hogy életem
hátralevő részében esetleg nyomorékként kell élnem. A
lényem legmélyén azt éreztem, hogy a tudatos elmém
oly mértékben elkülönül a fizikai testemtől, hogy soha
többé nem fogom tudni visszailleszteni az energiámat
ebbe a bőrbe, és soha többé nem fogom tudni
feltámasztani a testem sejt- és molekuláris szőttesének
komplex hálózatát. Úgy éreztem magam, mintha két
világ közt lennék kifeszítve. Két, egymással tökéletesen

ellentétes valóság között találtam magamat. Számomra
a pokol a fájó és sérült testemben volt, ami képtelennek
mutatkozott bármiféle interakcióba lépni a külvilággal.
A mennyország pedig egy olyan tudatosságban
létezett, ami örökkévaló boldogságban szárnyalt. És
mind e közben – valahol a bensőm mélyén – ott volt
egy ujjongó lény, aki örömmámorban úszott, hogy
még él.

Az agyvérzésem előtti és utáni állapotom
közötti legjelentősebb különbség az a csend volt, ami
teljesen betöltötte a fejemet. Nem arról van szó, hogy
nem tudtam gondolkozni. Csupán másképp
gondolkodtam. … Bárcsak lenne biztonságos módszer
arra, hogy ezt a jobb oldali tudatosságot előidézzük!
Véleményem szerint megvilágosító hatása lenne!
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Gondolj bele egy pillanatra, vajon milyen is
lenne, ha a természetes képességeid a tudatodról
egymás után leválnának! Először képzeld el, milyen
lenne, ha elveszítenéd azt a képességedet, hogy a
bejövő hangokat értelmezni tudd! Nem süketülsz meg,
csupán minden hangot kaotikus zajként hallasz. Majd
képzeld el, hogy a környezetedben lévő tárgyaknak
nem látod a körvonalait, nem látod a formáját! Nem
vakulsz meg, csupán nem látsz térben, illetve nem
érzékelsz színeket. Nem tudsz egy-egy mozgó tárgyat
a tekinteteddel követni, illetve képtelen vagy
felismerni a tárgyak közti határokat. Ráadásul a
szokványos szagok annyira intenzívekké válnak, hogy
alig mersz lélegezni. Nem érzékeled már a
hőmérsékletet, a fájdalmat, a végtagjaid helyzetét. A
saját fizikai határaiddal kapcsolatos tudatosság
átalakul. Az energiád kitágul, elvegyül a körülötted
lévő energiákkal, és azt érzed, hogy akkora vagy, mint
maga az univerzum. A fejedben szóló hang, ami arra
emlékeztet, hogy ki is vagy és hol laksz, elhallgat.
Elveszíted a kapcsolatot a régi érzelmi éneddel, és a
pillanat gazdagsága, az itt és most megtapasztalása
köti le a teljes észleletedet. Minden – az az életenergia
is, aki te vagy – színtiszta energiát sugároz magából.
Gyermeki kíváncsisággal figyeled, ahogy a szíved
végtelen békében szárnyal, és az elméd új utakat talál,
hogy az eufória tengerében ússzon. És ekkor kérdezd
meg magadtól, vajon mennyire lennél motivált, hogy
visszatérj a hétköznapi, rendezett világba?
Új létállapotom egyes aspektusait őszintén szólva
élvezetesebbnek találtam, mint a korábbi állapotomat.

Nem óhajtottam – a gyógyulás nevében – lemondani
újonnan szerzett felismeréseimről. Olyan helyre
vágytam, ahol az emberek nyugalmat sugároznak, és
értékelik a lelki békével kapcsolatos tapasztalatomat. A
felerősödött beleérző-képességemnek köszönhetően
érzékeny rádióvevőként fogtam az emberek
feszültségét. Ha a felépülés azt jelenti, hogy
egyfolytában nekem is ilyen feszültnek kell magamat
érezni, akkor köszönöm, nem kérek belőle! Könnyűnek
találtam különválasztani a saját „poggyászomat” és
érzelmeimet más emberek „poggyászaitól” és
érzelmeitől, mert megfigyelő voltam és nem résztvevő.
Ahogy Marianne Williamson megfogalmazta:
„Visszatérhetek-e a taposómalomba anélkül, hogy
öszvérré változnék?”

E traumának köszönhetően alkalmam nyílt első
kézből megtapasztalni az agyammal kapcsolatban pár
olyan dolgot, amit másként sosem hittem volna el. Az
e-mailjeimet mindig egy Einsten idézettel zárom:
Hajlandónak kell lennem feladni azt, ami vagyok, azért,

amivé válhatok.”

(Illusztráció: Alex Gray)
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Könyvajánló

oger Penrose, a világ egyik legnagyobb
tudású és legtermékenyebb matematikusa,
fizikusa kutatómunkája közepette időt

szakított arra, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem
szakmabeliek is megérthetnek. Ebben káprázatos
utazásra viszi az olvasót, olyan területeket érintve
közben, mint a mesterséges intelligencia, a Turing-
gépek, a formális matematikai rendszerek, a
kvantummechanika meghökkentő paradoxonjai, a
kozmológia, a fekete és fehér lyukak vagy épp az agy
szerkezete.

Bár nem épp mai a könyv, mégis igencsak
időszerű. A híres matematikus munkája olyan
olvasmány, ami túl azon, hogy nagyon hasznos
információkat gyűjt egybe, rendkívül szórakoztató is.
Nem nehéz olvasni, holott a fizika, matematika,
biológia, filozófia és kvantumfizika erdejének
belsejében barangol, pontosabban azon az ösvényen,
ami ezeket a látszólag egymástól független területeket
összeköti. Egy egyszerű kérdésfelvetéstől indul el a
szellemi túra – lehet-e az emberi elmét gépekkel
helyettesíteni? –, és igencsak kalandos utat jár be a
szerző konklúziójáig, amit természetesen nem árulunk
el. Pár útjelzőt azonban felvillantunk, hogy láthatóvá
váljon, milyen komplex munkát foghat kezébe, aki
nem riad vissza az alábbi témáktól:

Mi az a Turing-próba?
A mesterséges intelligencia az ember valódi

riválisa?
Érezhet örömöt egy jól teljesítő számítógép?
Mit takar Searle kínai szobája?
Valóban helyettesíthető egy hardverrel az

ember fizikuma, ha a „szoftvert” megtartjuk?
Mi az a távfuvarozó gép, és hogyan

kapcsolódik a tudományos értelemben vett
teleportációhoz?

Mit nevezünk algoritmusnak, és mi köze van a
Turing-géphez?

Miért a bináris kód a számítástechnika alapja?
Milyenek a nem természetes számok, mik a

természetes, irracionális és valós számok?
Mi az a Hilbert-féle probléma, és miért nincs

megoldása az eldönthetőségi kérdésnek?
Hogyan győzzünk le egy algoritmust?
Mik azok a fraktálok, és hogyan „működnek”?
Hogyan épül fel a Mandelbrot-halmaz?
Mi köze a matematikai fogalmaknak a platoni

valóságfogalomhoz?
Abszurd feltételezés-e az, hogy egy halmaz

eleme saját magának?
Mit takar Gödel híres tétele és a Russel-

paradoxon?
Mi a különbség a platonista matematika és a

formalista nézet között?
Mi az a rekurzív halmaz?
Mit nevezünk parkettázásnak?
Mi az „utazó kereskedő problémája”?
Mik a klasszikus fizika alaptételei és mik a

legfőbb problémái?
Mit kell tudni a kvantumfizikáról?
Kell-e a filozófusoknak a kvantumelmélet?
Mik egy részecske kvantumállapotai?
Miről szól a határozatlansági elv, a Hilbert tér,

a kétrés-kisérlet; Einsten, Podolsky és Rosen
paradoxonja, Schrödinger macskája, valamint a
kvantum-mezőelmélet?

Mit kell tudnunk az időről?
Mi az entrópia?
Mik a fekete lyukak és milyen a téridő-

szingularitások szerkezete?
Mennyire volt speciális a Nagy Robbanás?
Mi az a kvantumgravitáció?
Hogyan működik az agy?
Hol van a tudatosság székhelye?
Mik az agyhasításos kísérletek tanulságai?
Mit nevezünk vaklátásnak?
Hogyan működnek az idegi jelek?
Mennyire alakítható az agy?
Van-e szerepe a kvantummechanikának az

agyműködésben?
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Mire való az értelem?
Mit tesz a tudatosság?
Honnan fakad az ihlet, a meglátás, az

eredetiség?
Milyen a nem szóbeli gondolkodás?
Van-e tudatossága az állatoknak?
Mi a fizikai valóság?
Létezik-e determinizmus?
Milyen szerepe van az időnek a tudatosságban?
Mi az az emberszabású elv?

Látható, ez egy olyan könyv, amit ha az ember
beszerez, és minden nap csak pár oldalt elolvas belőle,
a nap többi részében is óhatatlanul gondolkodóba esik,
kérdéseket tesz fel, s elbeszélget magában a könyvben
felvetett kérdésekről. Egyszóval amellett, hogy az
általános műveltség fontos részét képező tudást ad át
ez a munka, még gondolkodásra is késztet, ami igazán
dicséretes dolog.

Roger Penrose:
A császár új elméje

(Akadémiai Kiadó - Budapest, 1993)

„Csaknem mindig fokozatosan jutunk el a
megoldáshoz. Apró lépésekkel, kis felismerésekkel elég hosszú
ideig halad az ember az úton. Ritka a villanásszerű
megvilágosodás. A problémát alaposan körül kell járni,
minden oldalról megvizsgálni. Jobb, ha elengedjük
magunkat, nem tűzünk ki azonnal elérendő célokat. Nem
szabad nagy nyomás alatt dolgozni. A nyugodt, kényelmes
állapotban jobban jönnek az ötletek. Amikor a problémán
gondolkodunk, hasznos lehet, ha másoknak is beszélünk
arról, esetleg szemináriumot tartunk róla. Segíthet
bennünket az is, ha visszaemlékezünk olyan kérdésekre,
amiket összekapcsolhatunk a vizsgált problémákkal.

Nagyon sok ragyogó ötlet születhet azáltal, hogy az
ember összehoz két távolinak tetsző dolgot, melyek
összefüggése addig nem volt nyilvánvaló.”
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A tudomány elvakulttá tesz
Az alábbi cikket a Quantum Health Magazin

17. számából vettük át; Sarah Turner, a magazin
tudományos szerkesztője beszélget Matthew
Silverstone íróval.

Matthew Silverstone egy brit vállalkozó, kinek
élete fenekestül felfordult, mikor a tizenéves fia
krónikus fáradtság szindrómában megbetegedett.
Miután a nyugati tudomány képtelen volt megoldást
nyújtani, Matthew a komplementer és alternatív
medicina művelőinél keresett segítséget. Talált egy
terapeutát, Lloyd Geddes-t, aki teljes gyógyuláshoz
segítette fiát. Mégis, néhány, a Lloyd által ajánlott
gyógyító módszerek közül – mint például az, hogy
arra kérte a fiát, hogy érintsen meg egy fát – zavarba
hozta Matthew-t. Miként tudja a fák érintése
elősegíteni a gyógyulást? Hogy válaszokat találjon,
Matthew kutakodni kezdett a tudomány és a medicina
területén. Egyik felismerés vezetett a másikig, és ez a
felfedezési folyamat megváltoztatta Matthew életét.
Ráébredt, hogy óriási mennyiségű határterületi
tudomány létezik, amelyről a legtöbb ember –
beleértve a szokványos orvosokat – semmit nem tud;
hisz az is elvileg tudományos kérdés, hogy a természet
mi módon tud gyógyítani, a természeti ciklusok s a
bolygók hatásai milyen módon befolyásolják a testet,
mi a víz legfőbb tulajdonsága és ebből fakadó
jelentősége az egészségre nézve, és hogy a test hogyan
működik információs és energetikai szinten. Végül is
Matthew írt egy könyvet, Blinded by Science – A

tudomány elvakulttá tesz címen, mely összefoglalja ezt
az óriási kutatási anyagot, főként a laikusok számára.
Az alábbi interjúban Sarah Turner, a NES Health
kutatási vezetője és a Quantum Health magazin
tudományos szerkesztője beszélget Matthew-val a
felfedezéseiről.

Volt valami, ami különös szerepet
játszott a kutatásaid megkezdésében, és
végül a könyv megírásához vezetett?

MS: Az ok, amiért megírtam a könyvet, az volt,
hogy amíg a fiam kezelésének kezdeti hónapjaiban
jártunk, Lloyd – a gyógyító, akivel együtt dolgoztunk –
megkérte a fiamat, hogy menjen, érintsen meg egy fát;
azt mondta, hogy ez segíthet abban, hogy jobban
legyen, meggyógyuljon. Én akkor úgy gondoltam, ez a
legnevetségesebb javaslat, amit valaha is hallottam.
Csakhogy egy alkalommal figyeltem, ahogy megérinti
a fát, amire láthatóan fizikailag reagált, és a fizikai
reakció ugyanaz volt, mint amikor Lloyddal volt, és ő
kezelte. Csodálkoztam, hogy lehetséges ez? Hogyan
lehetséges, hogy egy fa fizikailag hatni tud ránk?
Így, valamivel több mint egy évvel később, mikor a
kutatásaimat megkezdtem, elmentem a British Library-
ba és rákerestem a fákra: minden olyan kutatásra, amit
csak találhattam a fákkal kapcsolatosan; a fák
érintésének hatásaira és minden ilyen fajta anyagra,
még az 1960-as LSD-s élményekre is, és azt találtam,
hogy láthatóan semmiféle kutatás nem történt a fák
ezen aspektusával kapcsolatban. Azonban találtam
néhány jó kutatási anyagot a fák növekedése és a
bolygók közti kapcsolatról. Ezek komoly tanulmányok
voltak a fák növekedésének és a Holdnak, Marsnak,
Jupiternek a viszonyáról, és arról, hogy direkt
összefüggés áll fenn a bolygók és a Hold ciklusai és a
fanövekedés között. Ráadásul a különböző fáknak
különböző növekedési mintái vannak.
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Ebből a „hogyan lehetséges ez” kérdésből
kiindulva átrágtam magam az egész bolygókkal
kapcsolatos dolgon és ennek biológiára gyakorolt
hatásán. A kutatás során az egyik anyag vitt a másikra
– s majd’ másfél évembe került, míg eljutottam a vízre
vonatkozó következtetésemre. A víz volt ugyanis a
kulcs az egészhez. A felfedezés sokáig tartott, nagyon
hosszú időbe telt. És ekkor rájöttem, hogy az emberek
miért nem értik meg sokszor a dolgok lényegét: mert
minden ponton végig kell haladni ehhez. Elő kell
keresni tanulmányokat fizikából, kémiából,
biológiából, növényi anatómiából, asztrofizikából,
minden elágazásból. Azonban amikor megértettem a
víz szerepét és speciális tulajdonságait, nagyjából az
egész könyv a helyére is került. Először elmagyarázom
a rezgést, és ha egyszer megérted, hogy hogyan rezeg
minden, megérted a víz szerepét is.

Kifejtenéd, mit találtál a rezgéssel
kapcsolatban?

MS: Persze. Az egy nagyon egyszerű alaptézis, hogy
minden rezeg. Ha lemész az atom legmélyebb
alapszerkezetébe, rezgéseket találsz. Minden sejt rezeg;

olyanok, mint kis elektromos
áramkörök, amelyek rezgéseket és
frekvenciákat bocsátanak ki; fogj
egybe milliónyi különböző rezgést és
együtt egy bizonyos (holisztikus)
frekvenciát hoznak létre. Tehát
bármiféle anyag különálló részecskéi,
ami gyakorlatilag minden, ami az
univerzumban létezik, rezeg. Úgy,
mint ahogy a szív rezeg a saját
különleges frekvenciáján, bár nem
mindenkinek a szíve pontosan
egyazon frekvencián, hisz attól
függően, kinek a testében van, teljesen
egyedi, speciális frekvencián fog
rezegni. És aztán az egész megint
máshogy rezeg, mint a részei,
úgyhogy te és én voltaképp
különbözőképpen rezgünk. Ez nem
vita kérdése. Ez fizikai tény. Csakhogy
ez valami olyasmi, ami a nyugati
tudományból megfejthetetlen okból
kifolyólag hiányzik – ellentétben a
keleti vagy dél-afrikai
hitrendszerekkel. Valami nagy hiba
van a nyugati tudománnyal, merthogy

– lám – nem nyitott arra, ami olyan nyilvánvaló, hogy
majdnem kiüti a szemét.

Tehát még egyszer: ami ennyire nyilvánvaló, az
az, hogy minden rezeg. Ha megérted, hogy minden
rezgés – akkor beláthatod, tulajdonképpen az maga az
egységes Gaia-teória, miszerint minden mindennel
összefügg. Ez egyfajta elmén túli állapot, hiszen ha
minden rezgés, akkor minden gondolatunk és
érzésünk kapcsolatban áll egymással. A gyógyító
rezgések mérhetőek. De valami okból kifolyólag a
tudomány azt választotta, hogy nem foglalkozik a
rezgésekkel, és természetesen az orvostudomány sem,
feltehetően mivel ebben nincs üzlet. Úgyhogy inkább
minden kémiai alapokra helyeződött, szemben a
rezgésalapú szemlélettel, ami szégyenletes, mivel
végigkutattam rengeteg tudományos területet, és
teljesen egyértelmű, hogy a rezgés az alap. Nagyon
szomorú, hogy kellett írnom egy bevezető fejezetet,
amiben emlékeztetnem kell az embereket a tudásnak
erre az alapvető szempontjára, ami pedig magától
értetődő kellene hogy legyen.

Például nézzük a hasnyálmirigyrákot. Van
néhány kutatás 1935-ből, ami azt javasolja, hogy
miután ezt a rákot egy vírus okozhatja, kezeljük azt a
vírus rezgésével azonos frekvenciával, s akkor
elpusztíthatjuk a vírust és a ráksejteket. Ámde ezt a
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kutatási anyagot évtizedekig mellőzték vagy
megfeledkeztek róla. Azután 2011-ben orvos
specialisták elkezdtek hasnyálmirigyrákot
ultrahanggal – azaz hanghullámokkal – kezelni,
mintha ez új ötlet lenne. A rezgést mint tényezőt a
betegség és egészség tekintetében csak most kezdi
elfogadni a modern tudomány: azt, ami voltaképpen
egy régi tudás! Forradalmasíthatná az
orvostudományt, de mivel annyira kevés modern
tudós tud róla – vagy hiszi el, hogy egyáltalán
lehetséges ez –, még nem áll a rendelkezésünkre ez a
fajta, rezgéseken alapuló, átfogó orvosi elmélet és
gyakorlat.

Szóval sokkal több interdiszciplináris
szemléletre van szükségünk a
tudományban, hogy megértsük a
dolgokat.

MS: Abszolút így van. Hadd mondjak egy olyan
példát, ami annyira nyilvánvaló, és mégsem értjük – az
érzékelésünkről. Az érzékelésünket teljesen magától
értetődőnek tartjuk. Tudjuk, hogy van. De ha jobban
megvizsgáljuk az érzékelésünket, milyen is?
Rezgésalapú. És a tudomány még nem lépett egyet
hátra és mondta azt, hogy „kapaszkodjanak meg, az
érzékelésünk rezgésalapú”. Mint a hang, a fény, az
ízek – nem éreznénk ízeket víz nélkül – ez mind
rezgés. Így, ha az érzékszerveink rezgésalapúak, ebből
logikusan az következik, hogy először a rezgés volt, és
a biokémiai reakciók csak követik ezt. De valami okból
elfogadtuk tényként, hogy minden kémiai alapokon
nyugszik és nem a rezgéseken. Ha meg tudjuk
fordítani a sorrendet, meg tudnánk magyarázni a
tudománynak és a világnak, hogy a rezgések hozzák
létre a kémiai reakciókat.

Gondolod, hogy kezdenek átfordulni a
dolgok?

MS: Nem! Ez olyan, mint amikor az emberek az
alternatív medicinát kipróbálják. Csak akkor fordulnak
felé, amikor a hagyományos orvoslás csődöt mondott.
Csak a gyógyszergyártók sikertelensége miatt
próbálnak ki sokan homeopátiás szereket és az
alternatív gyógyászatot. Az orvosi szokások, az
orvostudomány gondolkodási módjának
megváltoztatása – ez egy ötvenéves háború. Amiért is
én megtettem a magam kis részét, az embereket esetleg
egy módon felrázva. Nem hinném, hogy sok orvos
fogja olvasni a könyvem. Nem hiszem, hogy sok orvos
hinne nekem, mert annyi mindent kellene
újragondolniuk.

Talán az újabb nemzedék, akik már
megszokták a mezőelméletet az új
technológiával, könnyebben elfogadják,
hogy itt sokkal több megértésre váró
dolog van, mint a biokémiai modell.

MS: Hát, a tudománnyal kapcsolatban azt
tapasztaltam, hogy eléggé régiókhoz kötött.
Összehasonlítva az Egyesült Királyság, Franciaország
vagy Olaszország tudományos világát, egyáltalán nem
szükségszerű, hogy azonos utakon járnak. Például a
legtöbb kutatási anyag az elektromágnesességről úgy
tűnik, Olaszországból származik. Ha ez
Oroszországból származna, nem sokan olvasnák el. Ha
Kínából – ugyanez a helyzet. S miután Olaszországból
jön, az emberek csak akkor fognak tudomást szerezni
róla, ha le lesz fordítva.

Valaki írt nekem nemrég egy anyagról, és úgy
gondoltam, hogy a téma az egyike a legizgalmasabb
kutatásoknak, amibe belefutottam. De olaszul van, így
nem került kiadásra az Egyesült Királyságban, nem
tudod fordításban beszerezni. Ez egy könyv,
Bioenergetikai tájkép. Egy bioenergetikai gyógyító kert
projektje, amelyben a szerző, Marco Nieri elvégezte az
összes kutatást és modellezést, hogy megmutassa, a
fák hogyan javítják az egészségedet – meghatározott
fák meghatározott betegségeket. Létrehozott kerteket
Olaszországban, és teljesen tisztán meg tudja mutatni,
hogy bizonyos fák bizonyos betegségeket meg tudnak
gyógyítani egyszerűen azáltal, hogy közel vannak
hozzánk. Ez egy 20 éves tudományos projekt. Mégsem
hallott róla senki, és hozzám sem jutott volna el a
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pusztán a kutatásaim során, mivel ez olasz nyelven
létezik. A könyvem utolsó fejezete épp erről szól, hogy
ez lehetséges, de akkor nem találtam meg a
tudományos hátteret, hogy bizonyítsam; holott itt volt
leírva ebben a könyvben! Ez az ember ugyanis
kifejlesztett egy eszközt, ami képes a fák és az emberi
test frekvenciáját leolvasni. Úgyhogy a haladás sokszor
azon is múlik, hogy honnan jön a tudomány, melyik
országból. Minden attól függ, ki mit olvas. Ez a gond
sokszor a folyóiratokkal is, mindenki csak a saját
köreiben mozog.

Mikor a kutatást végezted, mi volt
számodra annak legnagyobb tanulsága?

MS: Szinte másfél éven át naponta csak ezt
mondtam: „Ezt miért nem tudjuk?” Annyi kutatási
anyag volt ott, és nem tud
róla senki! Ami a legjobban
tetszett az az, hogy a
természet jobbá tud tenni
minket. Pillanatnyilag
alapvetően elidegenítettük
magunkat a természettől –
a naptól, bolygóktól, fáktól,
növényektől. Vissza kell
jussunk a természethez.
Kitöröltük ezt a tényezőt
az életünkből. Valószínűleg ez a legjelentősebb dolog.

Ezen kívül a táplálkozás, mit eszünk és hogy hol
élünk. Ez nyilván rengeteg dolgot megmagyaráz, miért
vagyunk betegek, beleértve magamat és a családomat
is. Azt gondolom, nem vagyunk olyan jól, mint
egyébként lehetnénk.

Változtattál az életmódodon a könyv
megírása óta?

MS: Csak azon, amin tudok változtatni, s ez a
táplálkozás. Nem iszom csapvizet, nem ittam évek óta.
Csak palackozott vizet iszom. Változtattam azon, amin
tudtam. De nem tudom megváltoztatni a tényt, hogy
amikor fellépek a netre, harminc vezeték nélküli
hálózat van jelen az otthonomban, mikor nekem csak
egy kellene. Nem tudom nélkülözni a mobiltelefont,
vagy nem használni a számítógépet. Vidéken kellene
élnem egy teljesen izolált házban! Nyilvánvalóan ezt
nem tudja mindenki megtenni. Tehát változtattam
azon, amin tudtam anélkül, hogy teljesen elszigeteljem
magam. De az egészség szempontjából, emlékezzünk
rá, az egyetlen kulcs: vissza a természethez!

A könyvedben teljes fejezeteket
szenteltél bizonyos embereknek, mint J.
C. Bose. Miért?

MS: Bose-ra mások bibliográfiája nyomán találtam
rá, és olvastam valamit tőle, azt hiszem, a növények
növekedéséről. Aztán megtaláltam tizenkét könyvét, és
beláttam, ezek nagyon szokatlan könyvek. Egyszerűen
elmeséli a kutatásait, esetleg ír egy kutatásról, amit
csinált, négy oldalon keresztül, de azután nincs
következtetés. Ő csak annyit mond: ez az a kutatás,
amit elvégeztem, és ez ezt bizonyítja, no akkor nézzük
is a következőt! Tizenkét könyvön és húsz éven
keresztül dolgozta ki a tudományos alapokat. Új
gépeket alkotott, hogy jobb eredményeket kapjon.
Tudom, hogy nem ez a dolgok megszokott rendje, de

azt hiszem, mindenkinek a
kezdetektől el kellene
olvasnia az eredeti kutatási
anyagait, mert akkor a
tudomány sokkal jobb lenne.
Ő egy ismeretlen hős, egy
zseni, a munkája előre jelzett
sok technológiát és alapelvet,
amelyek ma közismertek, és
nekünk beszélnünk kell a
széles körben nem elfogadott

felfedezéseiről is.
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Például azt találta, hogy a fémek valahogy
hasonlóképpen viselkednek és adaptálódnak, mint az
élő szervezetek, mondjuk a növények és emberek.
Amikor azt nézzük, hogyan hat ránk a Hold, akkor azt
mondja, ez a hatás nem a vérben lévő víz által történik,
hanem a testünkben és a vérben lévő fémeken át.
Kimutatta, hogy a fémek ugyanúgy reagálnak a
mérgekre, ahogy az emberek és növények. Ez teljesen
új utat jár be a fémek tulajdonságainak megértése
révén. Ki tudja, ez hová vezet? S a növények ugyanúgy
válaszolnak a külső hatásokra, mint az emberi test. Ez
ahhoz a következtetéshez vezet, hogy általuk
megtanulhatjuk a test működését egy teljesen új
módon. Ezek fantasztikus összefüggések, főleg, hogy
így nem kell állatokat feláldozni az orvostudomány
kutatásaiban.

De vegyünk egy másik példát: kimutatta, hogy
az érintésnek erősebb hatása van egy növény
elektromos válaszára, mint a folyamatos rezgésnek. Ez
felhasználható lenne az emberi élettani hatásoknál.
Vannak alternatív terápiák, melyek a test bizonyos
pontjainak érintésével segítik a gyógyulást. Bose
kísérletei a növényekkel feltárhatják a tudományos
hátterét ezeknek az érintéses technikáknak.

Mik a további terveid?

MS: Vibrációs eszközökkel végzett rákgyógyító
módszereknek szeretnék utánanézni. Ha megérted a
víz és a rezgések tulajdonságait, akkor rájössz: minden
ebből következik, különösen az alternatív
gyógyászatban. A homeopátiának és akupunktúrának
bizonyos aspektusai teljesen tisztává válnak.
Kérdéseket feltenni és megtalálni a tudományt
mögöttük, és azt mondani: ja, hát ezért! – erről szól a
könyvem. Úgyhogy bárkinek, aki nyitott
gondolkodású és egy új módon szeretne a tudományra
tekinteni, itt a könyvem, hogy segítsen meglátni, mi is
történik ezeken a különböző területeken. Nekik és
ezért írtam. És mire a végére értem, más emberré is
váltam.

Hogy tudhatnak meg az olvasók többet
a kutatásaidról és a könyvedről?

MS: A weboldalaimon minden fent van:
www.blindedbyscience.co.uk , www.naturalnews.com

(Illusztráció: James Koehnline)
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A glutén-érzékenységről
glutén-, vagy lisztérzékenység napjainkban
egyre nagyobb problémát jelent.
Mindamellett, hogy egyre többen hallanak

róla, a diagnosztikája jelen pillanatban elég nehézkes.
Az anyagcsere-probléma lényege egy enzimhiány,
ami miatt a glutén nevű fehérje lebontása nem
tökéletes az emésztőrendszerben. Ez a fehérje
megtalálható a búzában, rozsban, árpában és zabban,
közismertebb neve sikér. Sajnos a teljes kiőrlésű
gabonákban is ugyanúgy benne van. Alapvető
fontosságú a kenyerek, péksütemények, kelt tészták
készítésénél, ez az az anyag, amitől a csiriz ragad, e
nélkül nem képződnek jó buborékok a kelés során, ez
ragasztja össze a liszt szemcséit. A magyarok régóta
büszkék a gabonára a magas sikértartalom miatt, így
lehet jó rétest készíteni, ennek köszönhetően nyújtható
jól a tészta, nem szakad el. Annak, hogy a hivatalos
statisztika szerint is kiemelkedően magas
Magyarországon a glutén-érzékenység aránya,
valószínűleg ez lehet a hátterében. Ha megnézzük egy
péksütemény összetételét (mármint, ha egyáltalán
feltüntetik rajta), sokszor találkozunk „lisztjavító”,
„vitális glutin” összetevőkkel, ez a rosszabb minőségű
liszthez hozzáadott glutént jelenti.

A glutén-érzékenységnek különböző fokozatai
vannak. A legsúlyosabb eset a coeliákia, ami egy
olyan fokú érzékenységet jelöl, amikor az
immunválasz során a bélnyálkahártya károsodik,
elpusztul, ami azért elég ritka állapot. Ha nagyobb
fokú érzékenység áll fenn, ez általában
kisgyermekkorban kiderül az első lisztes ételek

fogyasztásakor, ilyen esetben a teljesen gluténmentes
diéta az egyedüli megoldás; nem egyszerű dolog,
eléggé megnehezíti az ebben szenvedő és  családjának
életét egyaránt.

Az enyhébb esetek azonban ennél sokkal
súlyosabb problémát jelentenek, a jelenség
észrevétlensége és a diagnosztizálás nehézsége miatt.
Ezeknél az eseteknél az eltérés lényege, hogy a glutén
elégtelen emésztése során a fehérje nem bomlik le
aminosavakká, hanem megáll peptid szinten, azaz
rövid aminosav láncok szintjén. Ezek a részecskék át
tudnak jutni a bélfalon, és a keringésbe kerülve a
szervezet egészében lerakódhatnak, különböző
elváltozásokat okozva hosszú távon. Az újkori
tapasztalatok alapján ez a jelenség állhat a hátterében
nagyon sok esetben az időskori diabetesnek, magas
vérnyomásnak, koleszterin-, és vérzsírproblémáknak,
elhízásnak, emésztési zavaroknak.
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A diagnosztika hivatalosan
gasztroenterológusnál történik, immunológiai
tesztekkel. Azaz azt vizsgálják, van-e a szervezetben a
glutén ellen képződött ellenanyag. Adataik szerint a
glutén-érzékenység gyakorisága a lakosság körében 7-
8%. A módszerrel azonban lehetnek problémák, mivel
immunválasz a szervezetben általában testidegen
fehérjékkel szemben alakul ki, így a peptidláncok
gyakran nem eredményeznek semmilyen
immunreakciót, és a teszt eredménye negatív a
paciens panaszai ellenére.

Egy modern diagnosztikai eljárás, az ESG (EIS)
azonban teljesen más irányból vizsgálja az
anyagcserét, a szöveti folyadék pH értékeit és
ionkoncentrációit elemzi, ezúton következtet a sejtek
anyagcseréjére, aktivitására. Magasabb pH esetén
nagyobb aktivitást, túlműködést találunk, savas
környezetben alulműködést. Itt jön a képbe a glutén
szerepe. A glutén ugyanis az arra érzékeny szervezet
pH-ját extrém lúgos irányba tolja, ezáltal
„felpörgetve” bizonyos területek működését, így a
hasnyálmirigy, gyomor-bél traktus, mellékvesék,
pajzsmirigy, immunrendszer érintett a leggyakrabban,
következményes hormonszint eltérésekkel, emésztési
panaszokkal (puffadás, gyomorégés, reflux),
koleszterin- és vérzsírproblémákkal (ez utóbbiak
keringési problémák alapjai lehetnek). A vizsgálatok
alapján a gyakoriság nem 7-8%, hanem 70-80%!
Ami igazán riasztó, hogy a gluténérzékenység
gyakorisága az elmúlt 5 év alatt az ESG tapasztalatok
szerint majdnem a duplájára nőtt. Ebben sok tényező
játszhat szerepet, az elektroszmogtól kezdve a
stresszen át egészen a kereskedelmi szokások
változásáig. Hiszen ma azt megmondani, hogy a liszt,
amit elfogyasztunk, honnan származik, a világ mely
táján, milyen hibrid gabonából készült, szinte
lehetetlen. Így az amúgy is nehezen emészthető
gluténhoz nem tudunk alkalmazkodni, mert mindig
más és más fehérjeváltozattal találkozunk – ezek után
csoda, hogy nem emésztjük meg jól?

Az időskori diabetes népbetegség
Magyarországon

Az ESG-vel vizsgált II. típusú cukorbetegek több mint
90%-ánál a háttérben a glutén-érzékenység jelen van.
Ennek fényében kissé morbid, amikor a szénhidrátot
zsömlében számoljuk nekik…

Az természetesen egyénileg változó, hogy ez az
eltérés kinek és milyen panaszokat okoz. Legtöbbször
ez „néma” probléma, azaz semmilyen szubjektív

panaszt önmagában nem okoz, általában a hosszú
távú következményként kialakult krónikus
betegségek jelentkeznek idővel.

A paciensek legtöbbször olyan emésztési
panaszok  miatt keresik  az  ESG  diagnosztikát,
amelyekre a hagyományos egészségügy nem tudott
semmilyen megoldást nyújtani. A vizsgálat során
nagyon gyakran derül fény a gluténnel összefüggésbe
hozható pH eltérésekre, hormon- és ionszint
elcsúszásokra. Emellett nagyon sok esetben a
semmilyen szubjektív panasszal nem rendelkezőknél
is súlyos anyagcsere-eltérés látható.

A tapasztalatok alapján az ilyen esetekben
javasolt gluténmentes diéta óriási javulást hoz, mind
szubjektíven, mind pedig a mért értékek
viszonylatában. Volt, akinek egy hónap alatt a
vércukor- és inzulinszintje normalizálódott, de
hosszabb távon az emésztési problémák, vérzsír,
koleszterin értékek is helyrebillennek.

Sajnos a jelenlegi orvoslás nem igazán nyitott
az alternatív diagnosztikára, pedig az ESG hivatalosan
is orvosi diagnosztikai műszer-minősítéssel
rendelkezik. Volt paciens, akinek negatív glutén-teszt
mellett a fennálló panaszai gluténmentes diétára
teljesen megszűntek. Volt, aki az étkezési javaslatra
gluténmentes diétát tartott, a panaszai megszűntek;
ezután patikában talált liszt-és gluténérzékenységre
való gyorstesztet, otthon megcsinálta, az eredmény
negatív lett. Erre megint elkezdett gluténtartalmú
ételeket fogyasztani; minden panasza visszatért.
Újfent kihagyta a glutént – a panasz megszűnt.

Volt több olyan eset, akiknél a
gasztroenterológus megtiltotta (!) a gluténmentes
diétát a diagnózis hiányában; ami önmagában így
teljesen értelmetlen lépés. Bárki, akinek gyomorégése,
refluxa van, nyugodtan tehet egy kísérletet; próbálja
ki, pár hét gluténmentes diétára hogyan változnak a
panaszai. Meg fog lepődni!

Mi az, amire figyelni kell?

Mint említettük, a búza, árpa, rozs, zab és ezek
származékai, melyek glutént tartalmaznak. Emellett
„gyilkos” anyag a nátrium-glutamát, ami szintén ebbe
a körbe tartozik, és alapvető alkotórésze a különböző
„műételeknek”, úgymint Vegeta, Maggi és Knorr
gyorsételek, zacskós levesek és leveskockák. Érdemes
kerülni az ízfokozót tartalmazó termékeket- ez
majdnem minden esetben a Na-glutamát.
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A manapság divatos fehérje- és aminosav-
koncentrátumok nagy mennyiségben tartalmaznak
maltodextrint, ami szintén ebbe a körbe tartozik. Volt
olyan beteg, akinek extrém értékeket mértünk
amellett, hogy nem evett semmiféle lisztszármazékot.
Majd kiderült, hogy testépítő, és kilószám ette a
maltodextrint a fehérjekoncentrátumokkal…

Elég lesújtóak a kereskedelemben kapható
péksüteményekkel kapcsolatos tapasztalataink is.
Több olyan esettel találkoztunk, mikor valakinek
mindenféle bolti pékárutól égett a gyomra, emésztési
problémái voltak,  míg az otthon kenyérsütőgépben,  a
legegyszerűbb fehér lisztből készült kenyérrel nincsen
semmi problémája. Abban ugyanis nincsenek
„lisztjavító” és egyéb adalékok.

Mi az, amit bátran ehetünk?

A rizs, a krumpli, a kukorica, a hajdina nem
tartalmaz glutént, ezek bármilyen formában
fogyaszthatóak. A tészta kiváltható rizstésztával,
üvegtésztával (ez szójából van), rizslisztből pl. teljesen
jó nokedlit vagy palacsintát lehet készíteni. Egyre több
helyen árulnak gluténmentes péksüteményeket,
kekszeket, kenyérsütőhöz való lisztkeverékeket,
ezeket bátran fogyaszthatjuk. Tudnunk kell, hogy
gluténból már a bevitt mennyiség csökkentése is
nagyon sokat számít. Ha tehát felére-harmadára
csökkentjük ezek arányát, az máris óriási könnyítést
jelent a szervezetnek.

Az ESG a tapasztalatok szerint nagyon jó
arányban mutatja az esetleg fennálló
gluténérzékenységet, és a diéta melletti későbbi
kontrollméréssel kitűnően utánkövethető a változások
iránya, ami megerősítheti a kezdeti feltevést a
gluténérzékenység tekintetében.

(Forrás: Gaia klub)
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Nikola Tesla, a 
legendás feltaláló 

 

 
 
 

ikola Tesla egyike volt azoknak a 
feltalálóknak, akik a legnagyobb hatást 
gyakorolták korunkra, s mostanában új 
keletű népszerűségnek örvend, miközben 

alakja köré érdekes legendák szövődnek. Az azonban 
tény, hogy neki köszönhetjük többek között a ma 
használatos (többfázisú) elektromos rendszert, a 
rádióhullámok alkalmazását, a váltóáramú motort és a 
távirányítást, s hogy meghaladta korát, mind 
felfedezéseiben, mind pedig munkamódszerében. 
Rendkívüli eredményességét ugyanis azzal 
magyarázta, hogy sikerült megvalósítania azt a 
tudóseszményt, amely szerinte a jövő generáció „új 
típusú” feltalálója lehet. Ennek az eszménynek 
kulcsfontosságú eleme a képzelet ereje: Tesla 
képzeletében alkotta meg és próbálta ki találmányait. 
Papírra már csak a hibátlanul működő változatot 
vetette. 
 

Izgalmas kezdetek 
 

1856. július 9-én az Osztrák-Magyar Monarchia 
területén, Horvátországban, egy Smiljan nevű 
falucskában született szerb családban. A legenda 
szerint pontban éjfélkor, villámcsapások közepette 
látta meg a napvilágot. 
 

A gyerekek képzelőereje általában jobb, mint a 
felnőtteké, a kis Nikoláé pedig különösen erős volt. 
Sokszor meg sem tudta különböztetni, hogy amit lát, 
az létezik-e a fizikai valóságban is, vagy csak az 
elméjében. Úgy próbált úrrá lenni tobzódó képzeletén, 
hogy erősen koncentrált egy-egy tárgyra, lelki szemei 
elé vetítve azt. Minél jobban sikerült a gyakorlat, annál 

inkább csillapodtak az akaratlan „látomások”. Ám 
amikor kifogyott minden általa ismert képből, ismét 
elragadta egy belső képi hullám, s elkezdett egész 
világokat alkotni képzeletében, városokkal és 
emberekkel. Azt vette észre, szinte várja az egyedüllét 
pillanatait, hogy kalandozhasson ebben a világban. 
 

Gyakran előfordult vele az iskolában, hogy a 
tanár még be sem fejezte a feladat felírását a táblára, ő 
már megkezdte a választ. Nem is gondolkodott, 
egyszerűen csak tudta a választ, látta képileg a 
problémákra a megoldást. Érdekes, hogy Neumann 
János, a kiváló magyar matematikus és fizikus 
ugyanezt élte át: csak ő nem képként látta, hanem a 
fejében meghallotta a megoldást, minek utána ő is 
intuitív módon, azonnal tudta a választ a felvetődő 
problémákra. Hasonló jelenségről mellesleg több író is 
beszámol. Miután képzeletben megalkottak egy 
világot, előfordult, hogy a szereplők „életre keltek” 
abban, s nekik már csak le kellett jegyezniük, amit 
magukban láttak, hallottak.  
 

A képzelet világában kalandozva Tesla tizenhét 
éves korában döbbent rá arra, hogy feladata feltalálóvá 
válni. Nagy örömmel tapasztalta, hogy tud alkotni 
képzeletében, de korszakalkotó találmányainak 
kifejlesztéséhez ez a képesség önmagában még kevés 
volt. 
 

 
 
 

Önfegyelem, szorgalom 
 

Középiskolai tanulmányait a horvátországi 
Karlovácban folytatta, ahol mocsaras terület vette 
körül a várost. A legjobban az elektromos kísérletek 
érdekelték, mindig hosszan gondolkodott azok 

Modus Vivendi Magazin 25



értelmezése felől. Sajnos maláriajárvány tört ki, mely őt 
sem kímélte, nagyon súlyosan megbetegedett. Kilenc 
hónapig mozdulni sem tudott az ágyban, többször úgy 
vélték, hogy halálán van. Édesapja – hogy 
megvigasztalja ebben a leromlott állapotában – 
beleegyezett, hogy mérnöknek tanuljon. Ez olyan nagy 
örömet és erőt adott a fiatal Teslának, hogy hamarosan 
felépült. Hosszú betegsége miatt nem kellett a 
hadseregben akkor szokásos három évet leszolgálnia. 
Édesapja viszont egy évre elküldte a hegyekbe, hogy 
túrázzon, erősödjön. 

 
A hegyi túrázások 
közben sem tétlenkedett.  
Egy olyan találmányon 
dolgozott, ami Európa és 
az Egyesült Államok 
közti levelezést és 
csomagküldést oldotta 
volna meg, méghozzá 
egy csőposta révén. Az 
üzenetek kis gömbökbe 
zárva, a víz mozgása 
révén jutottak volna az 
egyik kontinensről a 

másikra. Csakhogy a számítások azt mutatták, hogy 
rendkívül nagy nyomással kellett volna ezt a vizet 
pumpálni, így aztán ezt a tervét feladta. 
 

Elméje uralásában kulcsfontosságú szerepet 
játszottak olvasmányai, ezek közül is Jósika Miklós 
Abafi című könyvét emeli ki önéletrajzában. Ennek a 
műnek a hatására kezdett el rendszeres „lelki 
gyakorlatokat” végezni. Egyik akaraterő-fejlesztő 
gyakorlata az volt, hogy mindent befejez, amit 
elkezdett. Ez első hallásra egyszerűnek tűnik. Egy 
alkalommal azonban belekezdett Voltaire összes 
művének elolvasásába. Amikor szembesült azzal, hogy 
hány polcnyi könyvről van szó, megbánta, mégis 
beváltotta elhatározását. 
 

„Amikor valamilyen munkán kezdtem el 
dolgozni, ez nem valamiféle elhatározásra épült, ahogy 
azt az emberek általában teszik. Számomra ez szent 
eskü volt, élet és halál kérdése. Tudtam, hogy inkább 
meghalok, semmint hogy megengedjem magamnak a 
tévedést.” 
 

Hasonló viszonyulással volt képes leszokni 
játékszenvedélyéről, amely miatt a főiskoláról is 
eltanácsolták. Abbahagyta a játékot, és azt is elérte, 
hogy többé ne is vágyjon rá. 
 

Tesla Budapesten 
 
Alexander     Graham      Bell  
ez idő tájt találta fel a 
telefont, és az akkor már 
működő telegráfhálózatok 
segítségével ez az új 
beszédtovábbítási módszer 
gyorsan terjedt.  
Különösen jelentős volt 
Puskás Tivadar találmánya, 

a telefonközpont, mert így nemcsak egy-egy ember 
tudott kommunikálni, hanem bárki bárkivel képes volt 
kapcsolatot teremteni. Családi szálak révén Tesla 
ismerte a Puskás testvéreket, így az akkor épülő 
budapesti telefonközpont építésén munkát kaphatott. 
1881 januárjában jött Prágából Budapestre. A szokásos 
módon, nagy intenzitással vetette magát a munkába, 
azonban hamarosan a pihenés nélküli túlfeszített 
tempó megroppantotta egészségét és – ahogy ma 
mondanák – idegösszeroppanást kapott. Ennek 
nagyon furcsa tünetei voltak tapasztalhatók Teslánál. 
Érzékszervei ebben az állapotban hihetetlenül 
kifinomultak, döbbenetesen érzékenyek lettek, a szeme 
nem bírta elviselni a napsugarakat. A sötétben 
megérezte a tárgyakat akkor is, ha nem látta őket. 
Rohamai alatt pulzusa nagyon magasra emelkedett és 
állandóan remegtek az izmai. 
 

A pesti orvosok tanácstalanul álltak az eset 
előtt. Volt, aki nagy adag káliumot adott neki, míg 
mások gyógyíthatatlannak vélték. A szerencse 
azonban egy barátság formájában rámosolygott, mert 
egy Szigeti Antal nevű műszerészmester, akivel 
gyakran együtt dolgozott, kihúzta a bajból. Szigeti – 
maga is atléta lévén – arra biztatta Teslát, hogy 
mozogjon, sportoljon. Ettől Tesla állapota hamarosan 
javulni kezdett. A hosszú séták és futások, testedzések 
segítségével nemcsak teljesen rendbejött az egészsége, 
hanem újra a régi problémán, az egyenáramú motoron 
kezdett el gondolkozni.  
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Egy csöndes délutánon Budapest egyik 
parkjában sétálgatott Szigetivel, miközben kitárt karral 
Tesla Goethe Faustjából idézett a Nap Föld körüli 
forgásáról – amelyet, ha lenne szárnyunk, követni 
tudnánk. Ebben a pillanatban megjelent a fejében egy 
kép: ezt a „forgást” valósítja meg mágneses értelemben 
a váltóáramú motor, amelyben a tengely „követi” a 
mágneses mező forgását. Ott nyomban, a park porába 
rajzolta le először egy darab bottal a váltóáramú 
dinamó és motor vázlatát, azét a motorét, amely az 
egész műszaki civilizációban fordulópontot jelentett. 
Tesla ekkor jött rá a forgó mágneses mezők 
használatára, ekkor döbbent rá, hogy többfázisú 
áramot is lehet használni. Néhány hónap alatt 
kidolgozta a ma is használatos többfázisú váltóáramú 
rendszer minden elemét. Ez a rendszer egyértelműen 
hatékonyabb volt, mint az akkoriban terjedő 
egyenáramú rendszer, amely nem volt képes néhány 
kilométernél messzebbre szállítani az energiát, így egy-
egy városban sok tucat, vagy akár sok száz erőműre 
lett volna szükség. 
 

 
 
 

A váltóáram 
 

Ekkoriban az energiaipar legfontosabb 
szereplője Edison volt. Tesla elsőként hozzá vitte el a 
találmányát, és az ügy érdekében a cég alkalmazottja is 
lett, de csak a rosszul működő egyenáramú rendszer 
javítgatását bízták rá. Miután egyértelművé vált 
számára, hogy nem nyitottak az általa kínált új 
rendszerre, egyszerűen felmondott. Nem sokkal 
ezután találkozott George Westinghouse-szal, akit 
lenyűgöztek Tesla találmányai. Kettőjük kapcsolatát 
azóta is „tökéletes együttműködésként” emlegetik. 
Westinghouse magára vállalta a találmányok 
megvalósításának ipari és gazdasági kivitelezését, míg 
Tesla a technikai és tudományos oldalt. Ezért cserébe 
fizetést és az eladások után szabadalmi díjat kapott, 

ami az akkor majdhogynem éhező Teslának nagy 
megkönnyebbülést jelentett. Ez utóbbi összege 
azonban a későbbi évek folyamán több millió dollárt 
ért el, amely kifizetése csődbe vitte volna a céget, így 
Westinghouse kérésére a tudós eltekintett a 
kifizetésétől. 

 

 
 
 
Edison, megijedve szövetségük erejétől, lejárató 

kampányba kezdett. Nyilvános utcai pódiumokon 
váltóáramot vezetett iskolás gyermekekkel befogatott 
kóbor állatokba, látványosan szemléltetve, mennyire 
veszélyes a váltóáram az életre. Azt is sikerült elérnie, 
hogy az akkoriban bevezetett új halálbüntetési forma, a 
villamosszék váltóáramot használjon. Egy William 
Kamler nevű gyilkost akartak először kivégezni ezzel a 
módszerrel 1890. augusztus 6-án. Kamlert beszíjazták a 
villamosszékbe, és a kapcsolót lezárták. De Edison 
mérnökei tévedtek, amikor a gyilkoláshoz szükséges 
feszültséget megállapították, mert eddig csak kisebb 
állatokon próbálták ki a váltóáram hatását. A 
feszültség túl kevésnek bizonyult, a gyilkost csak 
kínozták, ám megölni őt csak többszöri próbálkozásra 
sikerült. Tesla nem vette ki részét ezekből a 
háborúskodásokból, már csak azért sem, mert az 
egyértelmű előnyök miatt a váltóáramú rendszer végül 
e támadások ellenére is győzött.  

 
Segítségével lehetővé 
vált egy hatalmas 
feladat megoldása is:  
a Niagara-vízesés 
energiájának Buffalo 
város áramellátására 
való felhasználása, 
amire a vízesés és a 
város közötti 20-30 
km-es távolság miatt 

az egyenáramú rendszer nem lett volna képes. A Tesla-
Westinghouse együttműködés tehát sikerrel vette az 
akadályt, így megvalósult Tesla egyik gyermekkori 

Modus Vivendi Magazin 27



álma: a Niagara-vízesés energiáját az emberiség 
szolgálatába állították. 

 
Elektromágneses hullámok 

 
A másik terület, ahol Tesla jelentőset alkotott, 

az elektromágneses hullámokhoz kapcsolódik - 
elektromágneses hullám például a rádióhullám, a 
látható fény, az infravörös, az ultraibolya, a röntgen- és 
a gamma-sugárzás is. 
 

Szeretett bemutatókat is tartani, ahol 
elkápráztathatta közönségét. Egyik kedvenc 
mutatványa alkalmával két fémlapot tett le a 
helyiségbe és a körülvevő levegő nemsokára 
egyenletes fényben izzott. Ma sem tudjuk, hogy mi 
lehetett pontosan ez a jelenség. Erre csak azt mondta, 
hogy semmiség, nem is érdemes vele foglalkozni és 
nem is szabadalmaztatta ezt a készülékét. 
 

 
 

Olyan fénycsöveket mutatott be, melyek 
világítottak anélkül, hogy bármilyen vezeték 
csatlakozott volna hozzájuk; bárki a kezébe foghatta, 
vihette ide-oda, a cső vagy a gömb állandóan fényt 
sugárzott. Többször megismételte hallgatósága előtt, 

hogy egy lezárt dobozból kivett egy fénylő gömböt, 
majd betette egy másik lezárt dobozba, miközben a 
gömb tovább világított. A fénylő csövek titkát ma 
azonban már ismerjük, és azt is, hogy induktívan 
kapcsolt nagyfrekvenciás áram folyt rajtuk keresztül – 
ám a fénylő levegő titka a mai napig sem derült ki. 

 

 
 

Ő volt az, aki először használt rádióhullámokat 
információtovábbításra. Bár a hangtovábbítást a 
köztudat Marconinak tulajdonítja, valójában Tesla volt 
az (Marconi évekig az ő asszisztenseként dolgozott), 
aki ennek minden lényeges alkatrészét feltalálta és 
szabadalmaztatta. Emiatt az amerikai legfelsőbb 
bíróság végül Teslát nevezte meg a rádió 
feltalálójának, igaz, már csak halála után. 
 

Tesla fogott elsőként bizonyíthatóan 
rádiójeleket a Földön túlról – ez a mai rádiócsillagászat 
alapja –, tőle származik a ciklotron (részecskegyorsító) 
alapgondolata, és ő alkotta meg az első távirányítású 
eszközt, egy hajómodellt, valamint az elsők között 
készített röntgenképet is. 
 

Sokszor felrótták neki, hogy nem törődik eléggé 
találmányai teljes gyakorlati és üzleti 
megvalósításával, így azokat sok esetben ma másnak 
tulajdonítják. Egyik alkalommal egy újságíró 
megkérdezte tőle, hogy 
nem sajnálja-e, hogy 
mások ellopják az 
ötleteit, és hogy sok 
olyan embernek van 
szobra, aki Teslánál 
jóval kevesebbet tett az 
emberiségért, neki 
pedig nincsen. A 
feltaláló válasza az volt, 
hogy nem azt sajnálja, 
ha valaki ellopja az 
ötletét, hanem azt, 
hogy az illetőnek nincs 
sajátja. Szobra pedig 
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neki van a legtöbb: csak össze kell számolni, hány 
villanyoszlop van a világon, az mind neki állít emléket. 
 
 

Mindent átható energia 
 

Olyan motorokat 
mutatott be, melyek 
csak egy dróttal 
voltak a hálózathoz 
kötve, a másik 
vezeték helyett a 
levegőben terjedt az 
energia. S kezdte 
emlegetni, hogy 
olyan gépeket is lehet 
csinálni, melyekhez 
egyáltalán nem kell 
semmiféle drót, sőt, a 

térben energia van, mindenki számára elérhető módon. A 
következőképpen fogalmazta ezt meg: „Eljön az idő, 
amikor majd nem kell (nagyfrekvenciás váltóáram 
segítségével) továbbítani energiát. Egyáltalán nem lesz 
szükség az energia szállítására. Néhány generáció 
múlva gépeinket olyan energia fogja hajtani, ami az 
univerzum minden pontjában rendelkezésre áll. Ez az 
ötlet egyáltalán nem új. Anteus gyönyörű legendájában 
már megtaláljuk, aki a földből kapja erejét. A térben 
mindenütt energia van. Statikus vagy kinetikus ez az 
energia? Ha statikus, akkor reményeink hiábavalóak, 
ha kinetikus, akkor – és ezt biztosan tudjuk – pusztán 
idő kérdése, hogy az ember mikor fogja megoldani, 
hogy gépeit a természet kerekeihez közvetlenül 
kapcsolja." 
 

 
 
 

Sikereinek csúcsán azonban váratlan tragédia 
történt. 1895. március 13-án hajnali 2 óra 30 perckor a 
laboratóriuma kigyulladt, majd porig égett, benne sok 

százezer dollár értékű kísérleti felszerelése, jegyzetei, 
mindaz, ami munkájának, feltalálói tevékenységének 
folytatásához szükséges lett volna. Az épület – mint 
kiderült – nem volt biztosítva, így minden odaveszett. 
Anyagilag reménytelen helyzetbe került, kísérleteit 
nem tudta folytatni. Egy év is eltelt, mire új 
laboratóriumot tudott alapítani, és a legszükségesebb 
eszközöket le tudta újra gyártatni. 

 

 
 

Ekkor elsősorban a rezonancia problémája 
foglalkoztatta. Mind a mechanikai, mind az elektromos 
rezonancia érdekelte és számos kísérletet végzett ezen 
a téren. Egyik alkalommal, amikor egy piciny 
elektromechanikai rezonátort erősített új 
laboratóriuma épületének tartóoszlopához, a 
környékbeli ablakok sorra kitörtek, még a rendőrség is 
kivonult. A piciny, mintegy ébresztőóra nagyságú 
rezonátor pontosan azon a frekvencián rezgett, ami az 
épület ablakainak saját rezgésszáma volt, így azok 
egymás után durrantak szét. A rendőrség már régóta 
figyelemmel kísérte és gyanús figurának tartotta 
Teslát, mivel furcsa zajok, zörejek jöttek ki 
laboratóriumából. 
 

Sajnos a mesterséges energiaátviteli 
kísérleteknek már az elején gondok jelentkeztek. 
Ugyanis a legelső kísérletsorozatnál, amikor 2030 
méteres szikrákat tudott létrehozni, annyira túlterhelte 
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a városka generátorát, hogy az elromlott, kigyulladt. A 
városkára napokig sötétség borult, a rendszert 
Teslának saját költségén kellett megjavíttatnia. 
 

 
 

Gyakran érdekes, váratlan eredmények is 
születtek laborjában. Egy napon, a viszonylag tiszta 
levegőben kísérletezve észrevette, hogy olyan erős köd 
keletkezett a nagyméretű laboratóriumban, hogy a 
kezét alig látta. Bár nem indult el ebbe az irányba, de 
úgy érezte, hogy az effektus segítségével száraz 
helyeken is öntözni lehetne. 
 

Tesla későbbi éveiben sokat dolgozott azért, 
hogy valamiféle egységes fizikai leírást adjon az 
elektromágnesességről és a gravitációról. Úgy vélte, 
hogy az anyag minden formája valami közös ősanyag 
megjelenési formája - az éter - és ez a teret teljesen 
kitölti. Azt is állította, hogy a kozmikus sugarak és 
rádióhullámok néha gyorsabban mozognak, mint a 
fény. Kijelentése után nem tudott szót érteni 
kortársaival. 
 

Volt egy másik nagyon furcsa meglátása is. Azt 
állította, hogy különleges nagy vákuum segítségével 
érdekes, szokatlan effektusokat tud előidézni. Azt 
vallotta, hogy nem helyesek az akkori elméletek az 
elektronról. Véleménye szerint, amikor egy elektron 
elhagyja az elektródot, akkor elképzelhető, hogy 
töltése nagyobb a szokásosnál. Nehéz utólag megítélni 
persze, hogy mire gondolt. Mindenesetre 1977-ig 
szentségtörésnek számított kimondani azt, hogy az 
elektron töltésének töredéke vagy többszöröse létezhet 
egy részecskében. Azóta a kvark-elmélet általánosan 
elterjedt, és ma már nem szentségtörés kiejteni azt, 
hogy az elektron töltésének törtrészei is létezhetnek 
valóságként. 

Tesla nagy álma egy világméretű, vezeték 
nélkül működő kommunikációs és energiatovábbító 
rendszer létrehozása volt. Ehhez meg kellett ismernie a 
Föld elektromos tulajdonságait, amelyben számos 
kísérlet segítette. A kísérleteket Colorado Springsben 
végezte, 1895 és 1903 között. A szükséges tudás 
megszerzése után egy iparmágnás, John Pierpont 
Morgan támogatásával kezdett hozzá a rendszer 
megvalósításához, amely öt toronyból állt volna: New 
York, Amszterdam, Kína, az északi és a déli pólus. 
Ezek közül a New York-it kezdte el építeni Long 
Islanden. Ez volt a Wardenclyffe Torony, amely 
segítségével nemcsak információt és energiát lehetett 
volna továbbítani, hanem valószínűleg a Föld magas 
légkörében lévő, a Nap által folyamatosan küldött 
energiát is használhatóvá lehetett volna tenni, ezzel 
ingyen energiához juttatva a Föld összes lakóját. A 
torony 1903. június 15-én éjszaka feltehetőleg 
üzemkész állapotba került. Amikor Tesla működésbe 
hozta, akkor nemcsak ő, de New York lakói is látták, 
amint színes villámok cikáztak a torony és az ég 
között, és a város, illetve az Atlanti-óceán egy része 
fölött fénylett a levegő. Ezután azonban Tesla elhagyta 
a tornyot, és amennyire tudjuk, soha többé nem tért 
oda vissza. Végül az amerikai kormány, háborús 
kémkedéstől tartva, 1917-ben elrendelte a 
felrobbantását. 

 

 
 

Tesla idős kora sajnos egyre újabb és újabb 
betegségeket hozott elő, és egyre több időt töltött 
betegágyban. Alvás közben érte az agytrombózis 1943. 
január 7-én. Christopher Nolan híres, The Prestige (A 
tökéletes trükk) című, 2006-os filmje is neki állít emléket.  
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A hónap mottója: 
 

„Minden mintegy szent kötelékkel egymásba 
fonódik. Szinte semmi sincs elszigetelten, hanem 
egymás mellé van rendelve és egyazon világrend 
összhangjának részese. Csak egy világ van, mely 
mindent összefog, egy az isten, aki mindent áthat, egy 
az anyag, egy a törvény, egy az értelem - közös értelme 
minden eszes lénynek -, egy az igazság, amint egy az 
egy törzsből fakadó, ugyanazon értelemben részes 
lényeknek a tökéletessége is. 

Mindaz, ami anyagszerű, hamar felszívódik a 
mindenség anyagába. Mindaz, ami ok, hamar 
feloldódik az egyetemes okban. Mindennek 
emlékezete hamar sírját leli az örökkévaló időben. 

Az értelmes lény számára a természetszerű és ésszerű 
cselekedet egy és ugyanaz. Egyenesnek kell lenni, nem 
pedig kiegyengetettnek.” 
 

(Marcus Aurelius) 
 

A hónap felvetése: 
 

Mi az elme, a tudat és az ész külön-külön, hogyan 
lehetne megragadni az értelem és tudatosság közti 
különbségeket? 
 
Várjuk azokat a kérdéssel kapcsolatos véleményeket, 
gondolatokat, amiket a következő számunkban 
közzétehetünk!
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