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Március, a böjti hónap 
 

 
 jóléthez hozzászokott ember nehezen 
szánja rá magát koplalásra és böjtre, 
pedig már az ősi, primitív népeknél is 

korlátozták az étkezést. Úgy gondolták, hogy ezzel 
betegségeket űzhetnek el, és a sámánok, táltosok 
gyógyítása jobban hat majd. Úgy látszik, hogy a böjt a 
kezdetektől jelen van az emberiség történelmében. A 
világvallásokban mindenütt található böjt és étkezési 
szabály. A böjttartózkodást jelent az evéstől, ivástól, 
vagy valamilyen tevékenységtől. Táplálkozás esetén a 
böjt lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy 
például valaki csak bizonyos fajta ételektől 
tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól.  
 

A primitív népek nem fogyasztották el azokat 
az ételeket, amelyekről úgy gondolták, hogy démoni 
lélek lakozik benne. Az ételtől való tartózkodással 
akarták elkerülni a különféle betegségeket, amelyet 
hiedelmük szerint a démonok okoztak. A böjtnek tehát 
a testre és a lélekre gyakorolt gyógyító hatása volt. A 
különböző filozófiai iskolák szellemi megtisztulást, 
önuralmat az anyagi dolgok fölött, benső 
elégedettséget és boldogságot vártak a böjttől. A mai 
természetgyógyászok gyakorlata sem mai találmány. 
Igen régóta ismert, hogy a test gyógyulása összefügg a 
test fölösleges és káros nedveinek kiszáradásával és 
salakanyagoktól való megszabadulással. Valóban igaz, 
hogy az a test, amely megelégszik a mérsékeltebb és 
könnyebb koszttal, az védettebbé válik a betegségekkel 
szemben, mint az, amelyik nehéz ételekkel terheli túl 
magát. A böjt változó időtartamú lehet, egy naptól 
akár egy hónapnál is tovább tarthat. Tudatosan 
böjtölni vallási, spirituális, politikai vagy egészségügyi 

okokból szoktak. A rövid idejű böjtök minden ember 
életének részei, amint az evés és nem-evés váltják 
egymást; az angol nyelvben ezért nevezik a reggelit 
breakfast-nak, vagyis böjt-törésnek. 
 

A nagy vallásalapítók hangsúlyozták a böjt 
fontosságát, amely egy eszköze a világ jobb 
megértésének, érzékenyebbé tesz Isten 
teremtményeivel és az embertársainkkal szemben, és 
erősíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével 
közelebb lehet kerülni Istenhez, mivel nemcsak a 
test, hanem a lélek és a szellem is megtisztul. A 
böjtben éberek leszünk és nyitottak a lelki valóság 
iránt, nyitottak Isten előtt, Isten lelke számára. Teli 
gyomorral önelégült jelleget ölthet az imádság. 
Buddha, Mohamed, Zarathustra, Konfuciusz, 
Mahavíra is böjtölt. Mózes 40 napi teljes böjt után 
kapta kézhez a Tízparancsolatot. Jézus Krisztus 
szintén 40 napig böjtölt a sivatagban, mielőtt 
megkezdte volna tanítói szolgálatát. Keresztelő 

János, akit Jézus a korának legnagyobb (szent) 
embereként nevez, gyakran böjtölt. Ésaiás próféta és 
Jézus ugyanakkor arról szól, hogy önmagában az 
ételek megvonása, a böjt csak formális marad és 
Istennél visszatetsző, ha az nem társul önvizsgálattal és 
megtéréssel. A testi böjtnek a szellemi böjttel kell 
együtt járnia Az ókori görög filozófiai iskolák 
elsősorban a szellem megtisztulását várták a böjttől. 
Püthagorasz, akit követői, a püthagoreusok már 
életében félistenként tiszteltek, 40 napos böjtöt követelt 
meg a tanítványaitól, mielőtt beavatta őket okkult 
filozófiai tanításaiba. Azt tartotta, hogy csak az ilyen 
hosszú böjt képes tanítványai agyát annyira 
megtisztítani, hogy azok képesek legyenek befogadni 
az élet titkairól szóló tanításait. Platón, Arisztotelész és 
Szókratész is böjtöltek egy magasabb szellemi és fizikai 
teljesítmény elérése érdekében. 
 

A perzsa Mithrász-kultuszban a misztériumba 
beavatott hívőknek 
hosszú böjtölésen 
kellett átesniük. Az 
ókori görögök és 
rómaiak az isteni 
titkok felismerését 
remélték a böjttől. A 
misztériumvallások 
és jóshelyek papjai-
nak böjtölniük kel-
lett, hogy megtuda-
kolják az istenek az 
emberek számára a-
dott utasításait. A 
böjt által arra töre-

A 
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kedtek, hogy elérjék a megtisztulást, az istenihez való 
hasonulást és vele való egyesülést. 
 

A japánok, akik jellemzően vegetáriánusok 
voltak, hittek a böjt hatalmas erejében és különleges 
templomokban heteken át koplaltak. 
Narita templomában a résztvevők 1-5 
hétig böjtöltek. Uszui Mikao japán 
szerzetes több hét böjt és meditáció után 
fejlesztette ki a reiki gyakorlatát. A 
buddhista Bódhidharma szintén hosszú 
időn át meditált és böjtölt, mielőtt 
létrehozta a buddhizmus zen ágát, 
illetve kidolgozta a shaolin kung-fu 
alapjait. 
 

Az indián törzsek sámánjainak 
böjtölniük kellett, hogy kapcsolatba 
tudjanak lépni a természetfeletti 
hatalmakkal. Az ősi druidáknál a böjt 
szintén a beavatás része volt. A dél-
afrikai zuluk úgy tartják, hogy csak a 
böjt során "látják meg a titkos dolgokat". Az ausztrál 
őslakók varázslói hosszú böjtöket tartanak, hogy 
mágikus hatalmakat idézzenek meg. A böjtöt a nyugati 
világ médiumai is alkalmazzák a spirituális erő 
növelése céljából. 
 

A hinduizmus Elő-India ősi, sokistenhitű 
vallása. Szerintük mindig jelennek meg bölcs férfiak, 
akikre hallgatni kell. Ez a vallás egyben társadalmi 
rendszer is. Mindenki egy bizonyos kasztba születik, 
ami ellen nem szabad lázadni. A böjt náluk azt jelenti, 
hogy nem esznek húst, csak növényi eredetű 
táplálékot. 
 

Mahatma Gandhi, a nagy böjtölő egy 
erőszakmentes világért küzdött. Senki és semmi sem 
törhette meg hitét abban, hogy „először magadban kell 
létrehozni a változást, amit a világtól követelsz.” Így is 
élt, s olyan erkölcsi magaslatra jutott, ami még az 
ellenségeiben is elismerést vívott ki. Életében sokszor 
böjtölt politikai, társadalmi céljai eléréséért. Ilyen békés 
eszközzel harcolt a hindu-muzulmán vallásháborúk 
ellen, India függetlenségéért, Pakisztán és India 
háborút elkerülő megállapodásáért, a társadalmi 
reformokért. Mint írta, „a böjti időszakok részei a 
lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, 
mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág 
számára, az a böjt belső világunk számára.” 
 

A buddhizmus Buddha vallási reformja, az 
örök körforgásból való kilépés lehetőségét tanítja, hisz 
a megváltásban, üdvösségben. A mindennapokban is 

aszkézisre, meditációra hív. Már az öt alapvető szabály 
is lemondásra tanít. Tilos bármely élőlény elpusztítása, 
mások tulajdonának megszerzése, más asszonyának 
érintése, nem szabad hazudni, tilos a részegség. Így 
ennek a vallásnak alaptételei is már egyfajta böjtöt 

jelentenek. Buddha tanítása szerint 
az igaz ember életében fontos 
szerepet játszik az 
önmegtartóztatás. A végcél: a 
szenvedélyektől, gondoktól és 
vágyaktól (így az étel élvezetétől) 
megszabadulva elérni a nirvánát. A 
szó szanszkrit nyelven 
megsemmisülést, elhamvadást 
jelent. 
 

Az iszlám vallásban a 
Ramadan a böjt hónapja. A 
Ramadan a IX. hónap neve, ebben 
az időszakban tilos napfelkeltétől 
napnyugtáig enni, inni, nemi életet 
élni, cigarettázni, vízipipázni, 

hazudni, rágalmazni, hamisan tanúskodni, más 
tulajdonát megkívánni. A lelki elmélyülés is nagyon 
fontos, naponta járnak a mecsetbe, tanulmányozzák a 
Koránt és imádkoznak. Napnyugta után, amikor lehet 
már enni, akkor rokonok, barátok körében étkeznek. A 
Ramadan végén nagy lakomát rendeznek, s adakoznak 
a szegényeknek. 
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 Mohamed, az iszlám vallás legfőbb prófétája szerint 
„az imádság félútig vezet az Istenhez, a böjt elvisz az 
ég kapujába.” 

 
A judaizmus a zsidó nép vallása. Írott és íratlan 

törvények szabályozzák, milyen növényeket és 
állatokat nem szabad enni, mely ünnepek előtt hogyan 
kell böjtölni. A Purim a perzsa uralom alatt élő 
zsidóság megmenekülésének ünnepe, ilyenkor a 
megelőző napon például reggeltől estig nem szabad 
enni. 
 

A keresztény vallásban hamvazószerdával 
kezdődik el a húsvétot megelőző nagyböjt, és 
nagyszombatig tart. Ez lelki felkészülés Jézus 
feltámadásának megünneplésére. A keresztény egyház 
már az I. századtól alkalmazott étkezési előírásokat. Az 
őskeresztények húsvét előtt egy-két napos böjtöt 
tartottak. A III. századtól aztán az egész nagyhétre 
kiterjedt, hétfőtől csütörtökig csak kenyeret, sót, vizet 
fogyasztottak. Pénteken és szombaton semmit sem 
ettek. Nagypénteken egyszer étkeztek, húsmentes 
diétát tartottak. A böjt áttevődött a nagypéntek előtti 
napra is, ez a zöldcsütörtök. A reformátusok és 

evangélikusok nem szabnak meg böjti előírásokat, a 
lelki felkészülésre hívják fel a figyelmet. Katolikus 
hatásra azonban nagyon sok protestáns családban 
kialakítanak böjti szokásokat. 

 
A böjt tágabb értelemben önmegtartóztatás a 

testi, érzéki örömöktől, mulatozástól. Vallási 
szokásként célja a testi megtisztulás, a lelki, szellemi 
harmónia elérése. Szándéka a lemondás, 
áldozatvállalás, elszakadás a testtől; csak akkor 
értelmes, ha egyben fejlődést is jelent. 
 

Látjuk, hogy a böjt összetett fogalom. Lehet 
csak egyes ételektől, húsoktól tartózkodni, 
kevesebbet enni és koplalni is, de felfogható egyfajta 
súlypontáthelyezésként is a fizikai síkról egyre 
inkább a lelki tartományokba.  
 
 

Böjti népi szokások 
 
 

A húsvét előtti böjt nemcsak az étkezési 
szokások megváltoztatását, a húsevés elhagyását 
jelentette, hanem szigorú szabályokat hozott a 
mindennapokban. A leleményes falusi emberek 
játékokat és táncokat találtak ki, hogy így múlassák a 
hosszú, negyven napos időszakot. A negyvennapos 
böjt egyébként a IV. századtól fokozatosan alakult 
ki, és 1091-ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe. A 
magyar vidéken még a 19. században is elmosták a 
zsíros edényeket hamvazószerdán, és csak 

húsvétkor vették elő őket. Húst és zsíros ételt nem 
ettek, külön edényben olajjal vagy vajjal főztek. Böjti 
étel volt a korpából készült savanyú leves. Akadt, aki 
napjában csak egyszer evett. 
 

A farsangi időszak előzi meg a böjt kezdetét. 
Január hatodikán, vízkereszt napján veszi kezdetét és 
húshagyó kedden ér véget. Másnap, hamvazószerdán 
veszi kezdetét a nagyböjt, ami húsvétig tart. A böjt 
alatt nem volna szabad húst enni és kerülni kell a 
zsíros ételeket, ám ezt manapság már sok hívő nem 
tartja be. Mára inkább az a szokás terjedt el, hogy 
hamvazószerda és nagypéntek kivételével a hívek 
ugyanúgy fogyasztanak húst. Korábban azonban a 
húsvét előtti böjtnek komoly szabályai voltak. 
Megengedett volt ugyan a napi háromszori étkezés, de 
ebből csak egyszer lehetett jóllakni. Szigorúan kerülni 
kellett a húsok és zsírok fogyasztását. Míg a húsvét 
Jézus feltámadásának ünnepe, addig a böjt Jézus 
szenvedéseinek felidézését szolgálja, és halálára 
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emlékeztet. Továbbá kifejezi a lemondást, az Isten 
iránti alázatot és jelképezi a szeretetet is. Nagyon 
fontos volt a bűnbánat gyakorlása a böjti időszakban, 
így a böjt kezdetén a hívek a templomba járultak, ahol 
a pap szentelt hamuba mártott ujjával keresztet rajzolt 
az egybegyűltek homlokára, miközben arra 
emlékeztette őket: „porból vagyunk, porrá leszünk”, 
vagyis hogy az ember és a lét is mulandó. 

 
A böjt tehát nagyrészt az önmegtartóztatásról 

szól, ami nagyon érdekes szokásokat hozott a böjtölők 
életébe. Míg a farsangi időszak a bálok, mulatságok és 
a szórakozás időszaka, addig a böjt alatt tilos volt a 
hangoskodás. Az emberek sötétebb ruhákat öltöttek, 
eltették a füstölt húsokat és a szalonnát, az éléskamra 
kulcsát pedig a kútba dobták, és csak nagyszombaton 
halászták ki. A húsos edényeket is eltették, az 
étkészletet pedig sokszor a tisztaszobába dugták a 
szentkép mögé. Akik farsang idején házasodtak össze, 
húsvétig nem hálhattak együtt.  

 
A húsevést persze rengeteg finom étellel 

lehetett pótolni. Főként leveseket fogyasztottak, az 
egyik legismertebb böjti leves a cibere volt. Ez egy 
korpás vagy éppen aszalt gyümölcsös leves 
kukoricával és kölessel, amit tejfölös habarással tettek 
ízessé. Elterjedt volt a bableves, a tejleves, a sós vízben 
főtt bab, az olajos káposzta, a főzelékek, főleg a spenót, 
valamint a tojás és különböző halételek. Mivel nem 
volt szabad mulatozni és a böjti időszakban nem volt 
illendő lakodalmat tartani, ezért a fiatalok játékokat 
találtak ki, amivel eltölthették az időt és 
megerősíthették választottjukat szerelmükben. 
Leggyakrabban a leánykörtáncot, más néven 
karikázást játszották. Körbe álltak és népdalokat 
énekelve táncoltak. A szinazálás is körtáncot jelentett, 
ekkor azonban egy leány a kör közepére pattant és 
behívta választottját, akivel csárdást táncoltak a kör 

közepén. Mikor elunták a táncot bementek a faluba és 
énekelve vonultak, így ezt akkoriban vonulásnak 
nevezték. Sportokat is űzhettek, így a lányok 
labdáztak, a fiúk pedig gyakorolták a csülközést, 
vagyis egy fadarabot helyeztek a földre, ez volt a 
csülök. Körberajzolták, és botjaikkal megpróbálták 
kidönteni. Az nyert, akinek ez sikerült, szépen faragott 
botját pedig választottjának ajándékozhatta, ha akarta. 

A sajbózást is a fiúk játszották: tüzet raktak, és 
botjukra karikát tűztek, amit meggyújtottak. 
Aztán ezt meglóbálva elhajították, miközben 
hangosan kiáltották a szeretett lány nevét. Azok a 
legények, akinek nem volt párja, végigjárták a 
falut és bementek a lányos házakhoz. Itt egy 
kovácsnak és két inasnak öltözött legény elkapta 
a menyecskét, és szögekkel meg kalapáccsal 
megpatkolták a farsangban eltáncolt 
csizmácskáját. Miközben folyt a lánypatkolás, a 
szemfülesebbek tojást és húst csentek a ház 
kamrájából, amit aztán húsvétig megőriztek. 
 

Palócföldön is a lezárult a téli bálidőszak 
után a pároknak találkozniuk böjtidőben csak 
titokban lehetett. A böjti csendben e randevúk 
gyakran csak a „házba köszönésből” álltak. A 

legény bekiáltott a házba, érdeklődött lakói hogyléte 
felől. Így fejezte ki a lány iránti vonzalmát, akinek 
azonban rá sem volt szabad pillantania a látogatóra. A 
boltba, mészárszékbe, templomba járás azonban jó 
alkalom volt a szemezésre és a lopott csókokra. 
Farsang végén Konc király és Cibere vajda versengett 
egymással. Előbbi a farsang megtestesítője volt, azé az 
időszaké, amikor mindenki húst evett hússal, álarcot 
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öltött, táncolt rogyásig. Konc királlyal eltemették a 
telet, de végül Cibere vajda győzött, elhozva a farsang 
végét. A maskarákat letették, a táncot abbahagyták, a 
húst elhagyták. Elérkeztek a befelé fordulás, a 
lelkiismeret-vizsgálat, a bűnbánat, azaz a lelki 
megtisztulás hetei. Mert mindennek rendelt ideje van. 
 
 

Gyógyböjt 

 
A böjt, mint terápiás módszer már az ókori 

egyiptomiaknál fellelhető és valóságos tudománnyá 
fejlődött az ókorban, amelynek gyógyító erejét 
pontosan kikutatták és annak helyes alkalmazására 
utasításokat állapítottak meg, csakúgy mint a böjt utáni 
táplálkozásra vonatkozólag is. A gyógyböjt nagy 
jelentőségét csak az elmúlt évszázadokban fedezték fel 
újra és a 19. század végétől vezették be a 
természetgyógyászati/orvosi gyakorlatba. A böjtölés 
útján elérhető sikerek nagy feltűnést keltettek és mind 
több orvos kísérelte meg betegeinél a böjt 
alkalmazását, mint gyógymódot. A magyar orvosok 
közül Bródy Károly (aki a franciaországi Grasse 
szanatóriumának vezetője lett) és Halász Henrik voltak 
azok az úttörők a 20. század elején, akik az elsők 

között hangoztatták, hogy az emberek a túlzott és nem 
megfelelő táplálkozásukkal szerzett betegségeikből 
csak úgy szabadulhatnak meg, ha a soha nem pihenő 
szervezetet időnkénti táplálékmegvonással 
nyugalomba helyezik. A kommunizmus időszaka alatt 
a természetgyógyászat és az alternatív gyógymódok 
háttérbe szorultak, a rendszerváltás óta viszont újra 
reneszánszát éli a böjt (és annak léböjt-kúra változata) 
– sokszor éles vitákat is kiváltva a méregtelenítés 
szükségességéről. 
 

A természetben élő vadállatok ösztönösen 
tudják, mi a helyes, és ha betegség vagy sérülés lép 
fel náluk, napokig vagy hetekig nem vesznek 
magukhoz táplálékot. A böjtkúra nemcsak a 
betegségek gyógyítására, hanem megelőzésére is 
alkalmas. Már a legősibb időkben a szervezet 
megfiatalításának egyik elismert gyógymódja volt. 
A böjt egészségügyi célja az, hogy – a belső 
pihenésen át – a szervezetet hozzásegítse, hogy az 
gyógyítsa, méregtelenítse és újítsa meg önmagát. 
Az eddig rendszeresen magunkba tömött ételek 
feldolgozására lekötött energia felszabadul, és a 
szervezet belső gyógyító ereje most teljes 
erőbedobással próbál szabadulni az évek során 
lerakódott káros anyagoktól és mérgektől. Kidob 
mindent (a beleken, veséken, tüdőn és bőrön át), 
ami zavarja és megbetegíti. Addig nem pihen ez a 
kitessékelő erő, amíg munkájában táplálkozással 
nem akadályozzák. A belső orvos hatalmas előnye 
bármilyen külsővel szemben, hogy soha nem 
hibázik, megfelelő időben és sorrendben tér rá a 
testben és a lélekben lévő lerakódásokra és 
csomókra, mivel úgy ismer bennünket, mint saját 
mély lényünk részét, jobban, mint ahogy mi 
tudatosan ismerjük magunkat. Leépíti a halott és a 
beteg sejteket, hogy majd a helyes táplálkozás 
során ezek helyébe új és fiatal sejtek lépjenek. Egy 

valóságos forradalmi állapot zajlik le a szervezetben. 
Először a test, majd a lélek és a gondolatok is 
mélyreható változáson és tisztuláson mennek 
keresztül. A böjtölés nem csupán a test kezelése, 
hanem egyfajta pszichoterápia is. 
 

Aki böjtölni kezd, először is létének sérültségét 
tapasztalja meg, érzi a kellemetlenségeket, a testi és 
lelki melléktüneteket. Átmenetileg a böjtölő 
meglehetősen szerencsétlennek és megviseltnek is 
érezheti magát, de aki nem riad vissza ezektől a 
kezdeti tapasztalatoktól, idővel egyre több boldogító 
oldalát élheti meg a böjtnek. Amint a test kitisztul a 
böjt után, a koncentrálóképesség és a memória egyre 
inkább javulni kezd. Szellemünk tiszta és szabad, 
gondolkodásunk logikus lesz. Éleslátásunk, 
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realitásérzékünk megnő, ezáltal sokkal jobban átlátjuk 
a problémákat, és hamarabb megoldást is találunk 
rájuk. Érzékszerveink élesebbé válnak és a testünk 
rugalmasabb és energikusabb lesz. A valódi böjt 
pozitívan hat mind a testre, mind a lélekre és 
hozzásegít egy magasabb rendű léthez. Felébreszti a 
bennünk szunnyadó képességeket, kreatívabbá és 
frissebbé tesz. Megvalósítja azt, amit az ókori görögök 
úgy fogalmaztak, hogy ép testben ép lélek. 
A tél megviseli szervezetünket. A napfény– és 
vitaminhiány, a téli ünnepek nehéz ételei, húsai 
ártanak. A zsíros étel a szokásosnál több munkára 
készteti gyomrunkat. A szervezet így az 
emésztőrendszer ellátására fordítja azt a 
vérmennyiséget, amelyet könnyebb táplálkozásnál az 
agyba juttatna. Fáradtak, aluszékonyak, kábák leszünk. 
Ezért szinte belső késztetésként jelentkezik az 
emberben, hogy könnyebben táplálkozzék. A 
hagyományos magyar konyha alapján táplálkozók már 
azzal is nagy eredményt érhetnek el, ha 2-3 hétre 
kipróbálják a kevesebb kalóriát, zsírt, több rostot és 
ásványi anyagot tartalmazó növényi étrendet. A 
legalapvetőbb, hogy fehér kenyér helyett vásároljunk 
rozsos, korpás vagy teljes kiőrlésű gabonából készült 
kenyeret. Ha ügyesek vagyunk, magunk is 
készíthetünk otthon. 
 

Tisztító hatásuk van a zöldségleveseknek, 
elsősorban a káposztalevesnek. Sárga- és fehérrépával, 
zellerrel, karalábéval főzzük meg a káposztát, amikor 
megéhezünk, mindig ezt fogyasszuk. Más 
zöldséglevesnek is igen kedvező az élettani hatása. A 
húsételek helyett együnk sok főzeléket és gabonafélét. 
Ősi ázsiai böjti módszer a gabonadiéta, ami azt jelenti, 
hogy pár napig nagyon sok főtt barnarizst, (gyógy)teát 
és vizet fogyasztanak. A barna rizs magas 
ásványianyag-tartalmú, rostos gabonaféle. A hántolt 
fehér rizs nem azonos értékű vele, már szinte csak 
keményítő van benne. Böjtben minél kevesebb hőkezelt 
élelmiszert fogyasszunk, inkább a nyers, eredeti 
állapotában megmaradt ételeket részesítsük előnyben. 
Igen egyszerűen készíthetünk könnyű vacsorát 
magunknak néhány szál sárgarépából, uborkából vagy 
cukkiniből. A zöldséget burgonyahámozóval 
hosszúkás csíkokra vágjuk, kevés olajból, citromléből, 
mézből és finomra vágott zöldfűszerekből öntetet 
készítünk hozzá, és fokhagymával bedörzsölt pirítóssal 
tálaljuk. Amikor gyors energiapótlásra van 
szükségünk, vagy éhségérzet lépne fel, igyunk egy-két 
csésze mézzel ízesített gyógynövényes teát. A méz 
nagyon gyorsan felszívódik, és szinte azonnal 
érezhetjük hatását. Érdemes sok zöldséglevet 
fogyasztani, a cékla, a sárgarépa és a zeller nagyon jól 
vitalizál. De semmit sem szabad túlzásba vinni, 

hallgassunk szervezetünkre, ne hősködjünk, inkább 
törekedjünk arra, hogy meghalljuk rejtett 
bölcsességünk mindig egyensúlyra törekvő hangját. 
Így kerülhetjük a felesleges végleteket, és érhetjük el a 
végső célt a mértékletes, kiegyensúlyozott életet. 

 
A mértékletesen, higgadtan véghezvitt böjt a 

test megtisztulásán át dimenziókat nyit meg a szellem 
és a lélek felé. Három nagy ajándékkal jutalmaz, testi, 
szellemi és lelki megtisztulással, amelyből csodás 
életerőt és egészséget meríthetünk. A rendszeres böjt 
és a természetes, megfelelő életmód segítségével 
megtalálhatjuk lelki egyensúlyunkat, ami a modern 
élet legnagyobb adománya. Agyunk olyan lesz mint 
egy szivacs, ami minden új tényt és tudást magába tud 
szívni. A legfontosabb ajándék pedig, hogy olyan belső 
békességet és lelki nyugalmat kapunk, ami akár 
meglepetésként is érhet bennünket. 
 

Csak az böjtöljön hosszabb ideig, akinek a teste 
már hozzászokott a kevesebb és könnyebb ételekhez. 
A hosszú böjtök nem valók kezdésnek. A böjtkúra 
olyan mély hatású gyógymód, amely alapos 
önismeretet és belső tudást igényel. A tudatlan vagy 
felelőtlen koplalás súlyos következményekkel is járhat. 
Aki beteg, annak csak orvosi felügyelet alatt ajánlott a 
böjtölés vagy böjtben jártas orvossal való konzultáció 
után. Fontos tudni, hogy terhes és szoptató 
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kismamáknak, illetve még fejlődésben lévő fiataloknak 
nem tanácsos böjtölniük. Jó, ha tudjuk, az éhség 
legtöbbször nem a gyomorban, hanem a fejünkben, a 
képzeletünkben, a vágyainkban jelentkezik. Valamint 
az indokolatlanul gyakori és bőséges étkezés egy fel 
nem nőtt személyiség önjutalmazó mechanizmusa, 
hasonló a gyerekkori ujjszopáshoz. Ez ellen kizárólag 
tudatunk erejével védekezhetünk, azzal, ha felfogjuk, 
már nem vagyunk kisbabák, akiknek jár a cumi, hanem 
felelősségteljes felnőttek vagyunk, aki már késsel-
villával eszik. Magyarán áthangoljuk magunkat egy 
testalapú motivációs 
rendszerről egy szellem 
alapúra. S így már nem 
kell küzdenünk saját 
ösztöneink, vágyaink 
ellen, mert ott állítottuk 
át a váltót, ahol ezek 
születnek. Kiegészíthet-
jük böjtölésünket más 
közérzetjavító tettekkel, 
sétáljunk sokat, rendsze-
resen mozogjunk, spor-
toljunk, végezzünk jóga-
gyakorlatokat, meditál-
junk, zuhanyozzunk a 
hideg-meleg vizet válta-
koztatva. Ha végig-
csinálunk egy böjtöt, 
március végén felké-
szülten várhatjuk a 
húsvéti ünnepeket, a 
feltámadás ünnepén u-
gyanis mi is újjászületve 
érezhetjük magunkat. A 
böjt befejezése után rá-
adásul jóval könnyebb 
áttérni egy minőségileg 
jobb táplálkozásra, ha a 
korábbi étrendünk ennek 
nem felelt meg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Így ír erről Athanasziosz, alexandriai püspök, 
egyike a korai keresztény egyház négy nagy 
szentjének: „Nézd csak, hogyan hat a böjt: meggyógyítja a 
betegségeket, kiszárítja a testből a felesleges nedveket, kiűzi a 
gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, 
nagyobb világosságot ajándékoz a szellemnek, megtisztítja a 
szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert 
Isten trónja elé. Nagy erő a böjt, és nagy sikerekre vezet." 

 
(Összeállította – ledo–,  

Illusztráció: Giuseppe Arcimboldo) 
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MÉREGTELENÍTÉS 
AZ ÉLETÉRT 

(Peter Fraser írása, QH Magazin, 2010. 
szeptember) 

 

 
 homeopaták hagyományos elgondolását 
megszoktuk már, miszerint alacsony potenciálú 
gyógynövényeket használunk a máj és a vese, 

vagy akár a nyirokrendszer funkciójának erősítésére. 
Manapság ezt még hatékonyabbá lehet tenni, így most 
felvázolom a NES Health legújabb kutatásait ebben a 
népszerű témában. Készüljünk fel arra, hogy erről a 
területről az eddigi elképzeléseink jelentősen meg 
fognak változni. 
 

A test azon folyamatai, melyek a testre ható 
méreganyagokkal foglalkoznak, hasonlatosak ahhoz, 
mint amikor egy politikust szembesítenek az 
igazsággal. Megjelenik valami, amit nagyon gyorsan el 
kell rejteni. Sok minden tartozik a káros anyagok 
körébe, ami súlyosan megzavarja a Human Body Field 
(emberi testmező, HBF) működését. Azt már tudjuk, 
hogy az ólom és annak sói, valamint bármiféle 
ónszármazék átok a HBF-re nézve. A kadmium 
felborítja a gyomor működését, a higany meg szeret az 
agyban és húgyúti rendszerben koncentrálódni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testünkben különféle 

helyeken alumínium, arzén és 
tallium halmozódhat fel; ha azt 
szeretnék tudni, hogy pon-
tosan hol, csak nézzenek bele 
egy homeopátiás szakanyagba. 
Energetikai toxikológia ez, 
nem egyéb. A jelek, amik arra 
utalnak, hogy egy tisztességes 
méregtelenítésre lenne szük-
ség, itt megtekinthetők: 
www.bioperfection.com/healt

h/toxicity.htm 
Fussák át, érdemes! 

 
Hónapokat töltöttem 

azzal, hogy megpróbáltam a 
Circulation Driver-nek (kerin-
gés vezérlő, ED 5) nevezett 
NES infocsepp hatását tovább 
javítani. Arra akartam rájönni, 

hogy miért nem elég hatásos, mivel tudom, hogy a 
legtöbb ember az ipari vegyi anyagok hatalmas 
szemétlerakata. Sokáig kísérleteztem a nagy 
koleszterin-mítosz kapcsán, hogy a NES rendszert 
bevonhassuk ebbe a munkába, és megpróbáljuk 
elkerülni a szokásos gyógyszeres kezelést a koleszterin 
lerakódások eltávolítására, amit én évekkel ezelőtt 
abbahagytam, hogy az agyam épségben maradjon. Míg 
a hivatalos álláspont a zsírok szerepét helyezi előtérbe 
a kalcium lerakódással szemben, azt tapasztaltam, 
hogy bioenergetikai szempontból a kalcium az 
uralkodó tényező. A kísérleteim azt mutatták, hogy a 
keringés vezérlő a kalciumra nézve hosszú hatással 
bírt. A kalcium is, mint tudjuk, csak egy fém, és a 
bioenergetikában multi-funkcionális félvezetőként 
működik. Mint egy tranzisztor: csak bizonyos irányban 
engedi folyni az energiát. A kalcium mindent 
megváltoztat attól függően, hogy mivel kombinálódik. 
Érdemes utánanézni a kalciumsóknak és azok 
energetikai hatásainak bármelyik homeopátiás 
repertoárban. Ezek mind-mind különbözőek.  

A 
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Vajon miért nem ötlik a szemellenzőt viselők 
eszébe, hogy míg a cerebrovascularis történéseket 
(CVA-k) a zsíros plakkok sérülése és az odatapadt 
vérrögök okozhatják, addig a kalcium és más fémek 
folyamatosan jelen vannak és megváltoztatják a HBF-et 
és ezáltal a test kémiáját? 

 
A nehézfémek és a könnyűfémek korrekciójánál 

meghatározott sorrendet kell betartani annak 
érdekében, hogy megszüntessük a zsírlerakódásokat 
az artériákban. A kísérleteim vezettek erre a 
felismerésre. A megfelelő módszer gondos 
alkalmazása a megfelelő kontextusban nagyon gyors 
eredményt hozhat: a jó vizsgálati módszer 
megmutatja, hogy milyen sorrendben fordulnak 
rosszra a dolgok, és nem csak a kialakult állapotot 
elemzi. A HBF-en végzett kutatás bizonyos 
sorrendiséget igazolt ott, ahol általában véve a 
tudományos kutatás nem. A nehézfémek és még 
könnyű fémek is nagyon felboríthatják a 
zsíranyagcserét, egyszerűen azért, mert a fémek 
általában sokkal reaktívabbak a kémiában. A 
hidrogénionok itt kulcsszerepet játszhatnak. 

 
Az infocseppek segítik a méregtele-

nítést, a vitaminok inkább a helyreállítást szol-
gálják. Az új Circulation Driver-t (ED 5) úgy 
tervezték, hogy más, hatását segítő anyagokkal 
kell használni. Ezek a következők: C-vitamin, 
E-vitamin, koenzim Q10, vese vezérlő (ED 12), 
lép vezérlő (ED 14), hasnyálmirigy vezérlő (ED 
15). 

 
Az ED 5 új változata tartalmaz egy kis 

nehézfém-méregtelenítőt (ES 15), és néhány 

fontos aminosavat. A fejcsakrára is kihat, úgyhogy 
érzelmi hatásai is vannak. És természetesen 
fellobbanthatja az ízületi gyulladást is. A 
méregtelenítési folyamat során a sejtek tevékenysége 
felborul. A sejt vezérlő (ED 3) gyorsan korrigálja ezt a 
hatást, órák alatt vagy egy pár napon belül. A 

méregtelenítő szervek túlterhelődnek - a tüdő, a 
bőr, a belek és a vesék. A forró fürdők ilyenkor 
nagyon jó hatásúak. 
 

Az adagolás a terapeután múlik. A 
vizsgálatok azt mutatják, hogy napi 15 és 30 csepp 
közötti a szükséges mennyiség, de nem feltétlenül 
minden nap. Ha nagyon erős méregtelenítés 
indulna be, ebben az esetben ajánlatos az ED 5 
használatát felfüggeszteni, sok folyadékot, teát 
fogyasztani, masszázst, fürdőket és esetleg 
mérsékelt testgyakorlatokat alkalmazni. 
Lehetséges, hogy csak minden harmadik vagy akár 
ötödik nap lesz szükség napi 30 cseppre. A 
méregtelenítés sok energiát igényel, így pihenésre 
és bő folyadékbevitelre van szükség. 

Nem kémiai szerkezetek vagyunk, hanem 
információ-átalakítók. Ha valaki méregtelenít – 
amelyre mindenkinek szüksége lenne a városi 
környezet miatt –, törölni kell az olyan toxikus 

információtípusokat is, melyek a TV-műsorokban és a 
sajtóban találhatók. A meditáció jó módszer erre.  Ami 
a zenét illeti, a NES készített néhány CD –t speciális, 
információkkal kódolt zenével. Mozart zenéje is 
nagyon hasznos, mivel teljes belső harmóniát sugároz. 

 
A keringési rendszer a legnagyobb szerv az 

egész szervezetben, úgyhogy tartsuk szem előtt, hogy 
valóban hatalmas mennyiségű nehézfém, zsírok, 
növényvédő szerek, szerves foszfátok és kloridok 
rakódhatnak itt le. A méregtelenítés mindannyiunkban 
folyamatosan zajló folyamat. 
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Mik ezeknek a toxinoknak a hatásai? Amire 
számíthatunk, azok a sajgó szemek, mellkasi fájdalom, 
fájó lábak, ízületi gyulladás, fejfájás, valamint a kéz és 
a láb remegése. A feladat, hogy ebben a társadalomban 
egészségesek maradjunk, nem túl egyszerű, de 
érdemes a keringési rendszert méregteleníteni 
hathavonta vagy minden három hónapban, ha 
energiahiányosak vagyunk. Jegyezzük csak be a 
naptárba a féléves kúrát. 
 

A nagy energia-blokk helye a hasban található, 
ahol a keringési rendszer csatlakozik a vastagbélhez. 
Annak érdekében, hogy a dolgokat mozgásba hozzuk, 
kevesebb tejet, joghurtot és sajtot fogyasszunk, és 
sokkal több szőlőlevet, természetesen frisset. A 
gyömbér erős hatással van a keringésre a kínai 
orvoslás szerint is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NES rendszerrel kapcsolatos 
információk: 

 
További tudnivalók a rendszerről a 
www.neshealth.com oldalon érhetők el. Magyar 
nyelvű leírás a www.gaiaclub.hu oldalon a NES 
menüpont alatt található. A rendszer magyarországi 
forgalmazásával kapcsolatosan a www.e-med.hu 
oldalon, illetve a neseurope@gmail.com mail címen 
található, illetve kérhető információ.  

 

Az új keringés vezérlővel (ED 5) kapcsolatos 
kísérletek azt mutatják, hogy nagyon eredményes a 
keringési betegségekkel és a különleges artériák 
eltéréseivel szemben, melyek annyi gondot okoznak – 
főként a koszorús ereknél. Az egyik legcsodálatosabb 
dolog, amivel a NES kutatás során találkoztunk, az a 
radikális pszichés változás, ami a szív működésével 
kapcsolatos. A múltbeli érzelmek be tudnak áramlani a 
gondolatainkba. Éppen ezek azok az érzelmek, 
információcsomagok vagy fraktálok, amelyek kiváltják 
a szívinfarktust a mi energetikai elméletünk szerint. 
Ám miután feldolgoztuk s elengedtük ezeket, a szív 
azonnal javulni kezd. Ám ahhoz, hogy valós 
méregtelenítés történjen, azt találtuk, hogy a 
kalciumsók eltávolítása az, ami az egyik legfontosabb 
lépés. És természetesen a fejcsakra, a szemhez, 
koszorúerekhez és a májhoz történő kapcsolódásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton kérjük NES terapeuta olvasóinkat, hogy 
amennyiben publikálásra érdemesnek tartott esettel 
találkoznak praxisuk során, jelezzék szerkesztőségünk 
felé a modusvivendimagazin@gmail.com mail címen, 
szívesen közreadjuk. 
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Isten van – mondja az 
új tudomány 

 

Interjú Amit Goswamival 
 
 
 

ajon képes a tudomány igazolni az élet 
transzcendens dimenzióját? Vagy jobban 
szolgálná az emberi faj spirituális 

lehetőségeit, ha elismerné természeténél fogva adott 
korlátait? A következő interjú ezekre a kérdésekre 
keresi a választ.  

 
 

Bevezetés 
 

Mielőtt tovább olvasnánk, álljunk meg egy 
pillanatra, és hunyjuk le a szemünket. Megvolt? 
Nagyszerű. Most pedig gondolkozzunk el a következő 
kérdésen: abban a pillanatban, amikor a szemünk 
csukva volt, vajon létezett a világ, annak ellenére, hogy 
mi épp nem voltunk a tudatában? Honnan tudjuk? Ez 
nemcsak egy buta játék, mert bizony léteznek 
fizikusprofesszorok igencsak jó nevű egyetemeken, 

akik úgy gondolják, sikerült megválaszolniuk ezt a 
kérdést. És a válaszuk az, hogy nem, nem létezik a 
világ. 
 

Most pedig képzeljünk el valami még 
érdekesebbet. Egy percre gondoljuk végig az 
univerzum egész történetét. A rendelkezésünkre álló 
adatok szerint, amiket a tudósoknak sikerült 
összegyűjteniük, a világegyetem körülbelül tizenöt 
milliárd évvel ezelőtt „robbant létre” – szó szerint, 
hiszen egy óriási robbanás révén keletkezett –, és ezzel 
megteremtette az energia és a fény mind a mai napig 
tartó kozmikus táncának színpadát. Most pedig 
gondoljuk végig a föld történetét. Képzeljük el, ahogy 
egy amorf porfelhő bontakozik ki abból a bizonyos ősi 
tűzgolyóból, lassan szilárd gömbbé áll össze, majd 
gravitációs pályára áll a nap körül, és a fény és a gázok 
bonyolult egymásra hatása révén, évmilliárdok alatt, 
olyan légkört és bioszférát hoz létre, amely nem 
csupán az élet megszületésére, de annak fenntartására, 
sőt, szaporodására is lehetőséget ad. 
 

Most pedig képzeljük el, hogy az imént említett 
események egyike sem történt meg. Ehelyett gondoljuk 
azt, hogy az egész történet csupán elvont 
lehetőségként létezett – egy kozmikus álom, a 
megannyi más kozmikus álom közt. Egészen addig, 
amíg ebben az álomban az élet valami úton-módon 
odáig nem fejlődött, hogy egy tudatos, érző lény jött 
létre. És abban a pillanatban, kizárólag annak az 
egyénnek a tudatos megfigyelése révén, az egész 
univerzum, beleértve az egész történelmet, ami addig 
a pontig vezetett, hirtelen létrejött. Addig a pillanatig 
valójában semmi sem létezett. Abban a pillanatban 
hirtelen megtörtént tizenötmilliárd év. Bár mindez úgy 
hangzik, mint egy tudományos-fantasztikus történet 
kacifántos és agyafúrt forgatókönyve, vagy a világ 
egyik nagy teremtésmítoszának szekuláris verziója, de 
nem az. A fizikus Amit Goswami szerint ugyanis a 
fenti elképzelés egy tudományosan életképes és 
elfogadható leírása annak, hogy miként jött létre az 
univerzum. 
 

Goswami szilárd meggyőződése – és rajta kívül 
még egy sor más tudós és gondolkodó vallja ezt a 
nézetet –, hogy az univerzum létezéséhez szükség van 
egy tudatos, érző lényre, aki a tudatában van 
mindennek. Szemlélő, megfigyelő nélkül, állítja, a világ 
csupán lehetőségként létezik. És, ahogy a tudományos 
életben mondják, Goswami „elvégezte a 
számításokat”, vagyis nem csupán ködképekre építi 
nézeteit. A legújabb kognitív pszichológiai, biológiai, 
parapszichológiai és kvantumfizikai eredményeket 
állítja sorba, és erősen támaszkodik az ősi misztikus 

V 
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hagyományok világképére is. Ezáltal egy új paradigma 
alapjait rakja le, amit ő maga „monisztikus 
idealizmusnak” nevez, és amelynek lényege, hogy a 
tudat, és nem az anyag képezi az alapját mindennek, 
ami van. 
 

Az Oregon Egyetem fizikaprofesszoraként és az 
Elméleti Tudományok Intézetének tagjaként Dr. 
Goswami egyike azoknak az egyre sokasodó lázadó 
tudósoknak, akik az utóbbi években a spiritualitás 
fennhatósága alá merészkedtek, azzal a céllal, hogy 
megpróbálják megmagyarázni a látszólag 
megmagyarázhatatlan kutatási eredményeiket, és 
igazolják sejtéseiket az élet szellemi dimenziójának 
létezésével kapcsolatban. Saját munkájának 
beteljesedése Az öntudatos univerzum, avagy Hogyan 
hozza létre a tudat az anyagi világot? című könyve. A 
kvantumfizika (az atomi részecskék fizikája) kísérleti 
adatain alapuló munka eredmények és elméletek 
miriádját szövi egybe, melyek a mesterséges 
intelligenciától a csillagászaton át a hindu misztikáig 
számos különböző területről származnak, hogy 
megpróbálja igazolni, a modern tudomány eredményei 
tökéletes összhangban állnak a legmélyebb misztikus 
igazságokkal.   
 

Goswami elméleti részecskefizikus, az Oregoni 
Egyetem Elméleti Fizikai Intézetének kutatója, 32 éve 
tanít. Élete közepén a kvantumkozmológia, a 
kvantummérések felé fordult, majd az elme-test 
problémák kvantumszintje kezdte érdekelni. Igazán 
ismertté a 2004-es Mi a csudát tudunk a világról c. film 
után lett. Calcuttában szerezte diplomáját 1964-ben, 
nemsoká az Egyesült Államokban folytatódott 
karrierje. Napjainkban a Los Angeles-i Filozófiai 
Kutatások Egyetemének oktatója.  Együttműködött a 
dalai lámával is egy projektben.  Körülbelül tíz könyve 
jelent meg angolul, ezeket számos nyelvre 
lefordították, magyarul ezek közül egyik a Képzelt ablak 
című. Egyik fő részvevője a híressé vált 1998-as 
Globális Tudat Projektnek. 
 

Goswami szerint a kvantumfizika, és még egy sor 
más modern tudomány azt bizonyítja, hogy az egész 
valóság mögött meghúzódó alapvető egység olyan 
tény, amely kísérletesen is bizonyítható. Mivel a 
spiritualitás ilyenfajta tudományos igazolásában óriási 
lehetőséget lát, lelkes és elkötelezett híve annak, hogy 
minél több emberhez eljuttassa elméletét, és így 
segítsen megtörténtté tenni a szerinte oly nagyon 
szükséges paradigmaváltást. Úgy érzi, hogy mivel a 
tudomány immáron képes igazolni a miszticizmust, 
amihez azelőtt hitbéli ugrásra volt szükség, most 
tapasztalati úton igazolható, és ezért a materialista 

paradigma, amely több mint kétszáz éve uralja a 
tudományos és filozófiai gondolkodást, 
megkérdőjelezhetővé vált. 

 
Amit Goswamival interjút készíteni nagy 

gondolkodásbeli és világnézeti kihívást jelentett. 
Lenyűgözve hallgattam, amint a számomra új, és 
fogalmi határaimat feszegető elképzelésekről beszélt, 
melyekkel ő szemmel láthatóan tökéletesen tisztában 
van, és teljes magabiztossággal mozog köztük. Ez 
pedig a hitetlenség olyan mértékű elengedését 
követelte meg a részemről, hogy néha úgy éreztem, 
gondolatban sokkal távolabb nyújtózkodom, amint azt 
valaha is tettem. (Goswami a tudományos-fantasztikus 
irodalom nagy rajongója is egyben, első könyve, a 
Kozmikus táncosok épp ezt a műfajt vette górcső alá, a 
fizikus szemén keresztül.) 
 

Akár elfogadjuk az összes, vagy néhány 
ezoterikus elméletét, akár nem, kreativitása és a 
megismerés iránti szenvedélye előtti mindenképp fejet 
kell hajtanunk. Goswami azok közé a gondolkodók 
közé tartozik, akik nyíltan vállalják a kockázatot 
elképzeléseikkel, és módfelett eltökéltek amellett, hogy 
kutatásaikat megosszák a világgal. Rengeteget szerepel 
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konferenciákon és más fórumokon, tart előadásokat az 
új tudomány izgalmas eredményeiről és azok 
jelentőségéről. Mindezt úgy teszi, hogy közben 
nemcsak a tudomány, de az egész társadalom javát 
szem előtt tartja. Indiában, szülőhazájában aktív 
részese egy egyre növekvő szervezett mozgalomnak, 
amely a tudomány és a spiritualitás közt tátongó űrt 
hivatott áthidalni, és ezen keresztül egy olyan 
diplomás képzés alapjait segít lerakni, amelyben a 
„tudat tudományát” oktatják majd, azt az elvet szem 
előtt tartva, miszerint a tudat minden létezés alapja. 
 

Goswamit sokan a saját tudományterületén belül 
is úttörőnek tartják. Azzal, hogy igyekszik térdre 
kényszeríteni a materiális realizmust, és egyetlen 
paradigmán belül egyesíteni a tudás összes területét, 
reméli, hogy kikövezheti az utat egy új, holisztikus 
világszemlélet előtt, amelyben az első helyet a 
lélek/szellem foglalja majd el. Sőt, ő az új paradigma 
tudományának egyetlen olyan képviselője, legalábbis 
tudomásom szerint, aki egyértelműen kiáll az 
ezoterikus gondolkodók közt oly nagy népszerűségnek 
örvendő relativizmus ellen. Egy olyan időben, amikor 
az emberi értékek pusztulását figyelhetjük meg 
mindenhol magunk körül, és mindenféle értelem és 

jelentőség eltűnése járványos méreteket öltött, a 
magam részéről kevés olyan dologra tudok gondolni, 
amely fontosabb lehet ennél. 
 

És mégis, a nagyon fontos és értékes munka 
ellenére, amit végez, komoly fenntartásaink lehetnek 
azzal kapcsolatban, hogy vajon Goswami 
megközelítése végső soron elvezet-e ahhoz az 
átalakuláshoz, amit a lázadó tudós remél. Olyan 
gondolkodók, mint például Huston Smith vagy E. F. 
Schumacher rámutattak valamire, amit ők 
arroganciának, vagy legjobb szándékkal is egyfajta 
naivitásnak neveznek azon tudósok részéről, akik úgy 
gondolják, képesek kitágítani saját területük 
diszciplínáját, és integrálni, illetve megmagyarázni az 
élet spirituális dimenzióját.  Ezek a tudósok úgy vélik, 
hogy már magának a spiritualitásnak tudományos 
igazolására tett erőfeszítés is ugyanannak a 
materialista késztetésnek a terméke, aminek a 
megdöntését célozza, és épp ezért, végső soron a 
szellem, Isten és a transzcendens a tudományos 
érdeklődésnek a puszta tárgyává degradálásához 
vezet. 
 

*** 
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Könyvében, Az öntudatos univerzumban 
paradigmaváltás fontosságáról beszél. Beszélne 
egy kicsit arról, hogyan képzeli ezt el? Honnan 
hová kell eljutnunk pontosan? 
 

 A jelenlegi világkép szerint minden anyag, 
és mindent lebonthatunk az anyag elemi 

részecskéire, alapvető összetevőire – építőköveire, ha 
tetszik. És az okot ezeknek az alapvető építőköveknek 
vagy elemi részecskéknek interakciói adják; az elemi 
részecskék alakítják az atomokat, az atomok a 
molekulákat, a molekulák a sejteket, a sejtek pedig az 
agyat. Minden esetben a végső ok ezen elemi 
részecskék interakciója. Ez tehát a jelenleg uralkodó hit 
– hogy a világban minden ok az elemi részecskék 
mozgására vezethető vissza. 
Ezt nevezzük „felfelé irá-
nyuló okozatiságnak”. Esze-
rint a nézet szerint pedig az, 
amit mi, emberek – ön és én – 
saját szabad akaratunknak 
hiszünk, valójában nem 
létezik. Epifenomén csupán, 
másodlagos jelenség, amely 
az anyag okozati hatóe-
rejéből fakad. És ezért 
minden olyan okozati hatás, 
amelyet látszólag képesek 
vagyunk kifejteni az anyagra, 
csupán illúzió. Ez tehát a 
jelenlegi paradigma. 
 

Na most, az ellentétes 
vélekedés szerint minden a 
tudattal kezdődik. Vagyis a 
tudat az alapja minden 
létezésnek. Eszerint a nézet 
szerint a tudat egyfajta 
„lefelé irányuló okozati-
ságot” indít el. Más szóval a 
szabad akarat valós és létező. 
Amikor a világban cselekszünk, valóban az okozatiság 
hatása által tesszük. Ez a nézet nem tagadja, hogy az 
anyag is rendelkezik okozati hatóerővel –, nem 
tagadja, hogy az elemi részecskéktől is indul okozati 
erő felfelé, vagyis hogy létezik felfelé irányuló 
okozatiság –, emellett viszont ragaszkodik hozzá, hogy 
egy lefelé irányuló okozatiság is jelen van. Ez utóbbi a 
kreativitásunkban és a szabad akarat vezérelte 
cselekedeteinkben nyilvánul meg, vagy akkor, amikor 
erkölcsi döntéseket hozunk. Ezekben az esetekben 
valójában a tudat lefelé irányuló okozatiságának 
lehetünk tanúi. 
 

A könyvben „monisztikus idealizmusnak” 
nevezi ezt az új paradigmát.  Ahogyan azt is 
állítja, hogy a tudomány igazolni látszik azt, 
amit a történelem során oly sok misztikus állított 
– vagyis hogy a tudomány legújabb eredményei 
párhuzamban állnak az örök spirituális 
tanítások lényegével.  
 

 Mindez maga a spirituális tanítások 
lényege. Nem csupán párhuzamos vele. Az 

elképzelés, miszerint a tudat minden létezés alapja, 
nem más, mint minden spirituális tanítás lényege. És 
ez a lényege a monisztikus idealizmus filozófiájának is 
– annak ellenére, hogy egy némileg új és modern nevet 
adtam neki. Azért választottam ezt a nevet, mert 

nyugaton létezik egy 
„idealizmusnak” nevezett 
filozófiai irányzat, amely 
ellentétben áll a „materiális 
realizmussal”, amely azt 
vallja, hogy csakis az anyag 
valós. Az idealizmus erre 
azt mondja, hogy nem így 
van, a tudat az egyetlen 
valós létező. A nyugati 
gondolkodásban azonban 
ez a fajta idealizmus 
egyben dualizmust is jelent 
– vagyis hogy a tudat és az 
anyag különálló dolgok. A 
monisztikus idealizmus el-
nevezéssel tisztáztam, hogy 
nem, nem erre a nyugati 
típusú idealizmusra gondo-
lok, hanem egy valóban 
monisztikus idealizmusra, 
amely eddig is létezett a 
nyugati kultúrkörben, de 
csakis az ezoterikus 
spirituális hagyományok-
ban. Ugyanakkor Keleten 

ez az elfogadott filozófia. A buddhizmusban, vagy a 
hinduizmusban, ahol Védantának nevezik, vagy a 
taoizmusban ez mindenki filozófiája. Nyugaton 
azonban ez egy rendkívül ezoterikus hagyomány, 
amelyet csak filozófusok szűk köre ismer és képvisel, 
azok, akik valóban nagyon mélyen belemerültek a 
valóság természetének vizsgálatába. 
 
Tehát azt mondja, hogy a modern tudomány egy 
teljesen más nézőpontból – anélkül, hogy bármit 
is feltett volna az élet spirituális dimenziójának 
létezésével kapcsolatban – ugyanide jutott 
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vissza, és végül ezzel a nézettel találta magát 
összhangban, felfedezéseinek eredményekép-
pen. 

 
 Így igaz. Ám ez az egész nem teljesen 
váratlan fordulat. A kvantumfizika már a 

kezdetektől fogva – az új tudományág 1900-ban 
született meg és 1925-ben bontakozott ki teljesen, 
amikor felfedezték a kvantummechanika egyenleteit – 
előrevetített egy nagy világnézeti változást. A hűséges 
materialista fizikusok imádták összehasonlítani a 
klasszikus világképet a kvantumvilágképpel. Az új 
tudományág képviselői természetesen nem 
merészkedtek olyan messzire, hogy elvessék az ötletet, 
miszerint csakis felfelé irányuló okozatiság létezik és 
az anyag áll mindenek felett, de a tény akkor is tény 
marad: igenis nagy paradigmaváltó potenciált láttak a 
kvantumfizikában. És aztán 1982-ben újfajta 
laboratóriumi eredmények kezdtek érkezni a fizika 
területéről. Ebben az évben történt, hogy 
Franciaországban Alan Aspect és munkatársai egy 
nagy kísérletet végeztek, amely következtetései 
megalapozták a spirituális fogalmak igazságát, és 
mindenekelőtt a transzcendenciáét. Szeretné, ha egy 
kicsit beszélnék erről a kísérletről? 
 
Igen, legyen szíves. 
 

 Háttérként annyi, hogy akkoriban már évek 
óta sejtették a kvantumfizikában, hogy a 

valóságnak vannak az anyagi szinten kívül is szintjei. 
Először is az történt, hogy a kvantumtárgyakat – a 
kvantumfizika tárgyait – úgy kezdték szemlélni, mint a 
lehetőség hullámait, vagyis „valószínűségi 
hullámokat”. Kezdetben az emberek azt gondolták: 
„Á, ezek csak szokásos hullámok”. De aztán 
hamarosan kiderült, hogy nem, ezek nem időben és 
térben létező hullámok. Egyáltalán nem nevezhetők 
időben és térben létező hullámoknak – olyan 
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nem 
egyeznek a hétköznapi hullámok tulajdonságaival. 
Ezért elkezdték őket a lehetőség hullámainak, 
„valószínűségi hullámoknak” nevezni, a lehetőséget 
pedig transzcendensnek, amely valamiféleképpen 
kívül áll, túlmutat az anyagon. 
 

A tény azonban, hogy létezik transzcendens 
lehetőség, hosszú ideig nem volt világos. Végül Aspect 
kísérlete bizonyította be, hogy mindez nem csupán 
elmélet; valóban létezik transzcendens potenciál, és a 
tárgyaknak valóban van kapcsolata téren és időn kívül 
– téren és időn kívül! Ebben a kísérletben annyi 
történik, hogy egy atom kibocsát két fénykvantumot, 
amiket fotonoknak nevezünk, ezek ellenkező irányba 
haladnak, és valamiképpen ez a két foton hatással van 
a másik viselkedésére a távolból is, anélkül, hogy 
térben bármilyen jelzést adnának le egymásnak. 
Fontos, hogy az egész anélkül történik, hogy 
bármilyen jelet adnának le egymásnak, és hogy 
azonnali hatással vannak egymásra. 
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Na most, Einstein ezt már rég bebizonyította, 
hogy két tárgy nem lehet azonnali hatással egymásra 
időn és téren keresztül, mivel mindennek megvan a 
maximum haladási sebessége, ami nem más, mint a 
fény sebessége. Vagyis minden hatásnak keresztül kell 

haladnia a téren, és ez 
véges időt vesz 
igénybe. Ezt nevezik 
a „lokalitás” fogal-
mának. Minden jel 
lokális, abban az ér-
telemben, hogy véges 
időre van szüksége 
ahhoz, hogy a téren 
keresztülhaladjon. És 
mégis, Aspect foton-
jai – vagyis azok a 
fotonok, amiket az 
Aspect kísérletében 
vizsgált atom bocsá-
tott ki – hatással 
vannak egymásra a 
távolból anélkül, 
hogy jeleket cserél-

nének, hiszen azonnal teszik, gyorsabban a 
fénysebességnél. Ebből következik, hogy a hatás nem 
haladhatott a téren keresztül. Ehelyett ez a hatás a 
valóság egy olyan területéhez tartozik, amelyet a 
valóság transzcendens területének kell elismernünk. 
 
Ez lenyűgözően izgalmas. De vajon a fizikusok 
nagy része is egyetért a kísérlet ilyetén 
magyarázatával? 
 

 Hát, a fizikusoknak egyet kell érteniük a 
kísérlet ilyetén magyarázatával. Sok fizikus 

persze a következő nézőponton van: „Igen, persze, a 
kísérletek. Csakhogy a részecskék ilyen kapcsolata 
valójában nem lényeges. Nekünk ennek a 
transzcendens tartománynak nem szabad figyelembe 
vennünk egyetlen következményét sem – ha egyáltalán 
nevezhetjük ennek.” Egyszóval, igyekeznek a 
minimumra csökkenteni ezen felfedezések hatását, és 
továbbra is ragaszkodnak ahhoz az elvhez, hogy az 
anyag áll mindenek felett. 
 

A szívük mélyén azonban tudják, mi az igazság, 
hiszen az már nagyon is bizonyított. 1984-ben vagy 85-
ben, az Amerikai Fizikus Társaság találkozóján, 
amelyen én magam is részt vettem, az egyik 
szakmabeli állítólag azt mondta egy társának, hogy 
Aspect kísérlete után az, aki nem úgy véli, hogy valami 
nagyon különös folyik ebben a világban, valószínűleg 
köveket cipel a fejében az agya helyén. 

Tehát azt állítja, hogy az ön nézőpontjából 
tekintve – amit egyébként sokan mások is 
osztanak – nyilvánvaló, hogy be kell hoznunk a 
transzcendens dimenziót, ha meg akarjuk érteni 
az imént említett jelenséget. 
 

 Így van. Henry Stapp, a Kalifornia Egyetem 
fizikaprofesszora nyíltan le is írta az egyik 

tanulmányában 1977-ben, hogy olyan dolgok vannak 
hatással az időben és térben létező dolgokra, amelyek 
időn és téren kívül léteznek. Ha az ember 
kvantumtárgyakat vizsgál, ez egyszerűen nem is 
kérdéses a kvantumfizika területén. Na most, a csavar, 
a meglepő dolog valójában az, hogy mindig 
kvantumtárgyakkal van dolgunk, ugyanis úgy tűnik, a 
kvantumfizika minden tárgy fizikája. Legyen akár 
szubmikroszkópikus vagy makroszkópikus, a 
kvantumfizika az egyetlen fizika, amely létezik. Tehát 
jóllehet jobban látszik, nyilvánvalóbb a fotonok, 
elektronok, a szubmikroszkópikus tárgyak esetében, a 
mi hitünk szerint azonban az egész valóság, minden 
valós dolog ugyanezen törvények szerint működik. És 
ha ez igaz, akkor ez a kísérlet arra szólít fel bennünket, 
hogy változtassuk meg a világnézetünket, hiszen mi 
magunk is kvantumtárgyak vagyunk. 
 
Ezek elképesztő felfedezések, amelyek nagyon 
sok embert megihlettek. Egy sor könyv született 
már, ami a fizika és a misztika közt igyekszenek 
kapcsolatot teremteni. Fritjof Capra The Tao of 
Physics (A fizika taója) és Gary Zukav The 
Dancing Wu Li Masters (A táncoló Wu Li 
mesterek) című művei nagyon-nagyon sokakhoz 
eljuttatták az üzenetet. A könyvében azonban 
megemlíti, hogy van valami, ami ezekből a 
munkákból kima-
radt, és amelyre 
úgy tekint, mint 
saját hozzájáru-
lására ehhez az 
egészhez. Monda-
na egy pár szót 
arról, hogy miben 
különbözik az ön 
munkássága attól, 
amit mások vé-
geztek ezen a 
területen?  
 

 Nagyon 
örülök 

ennek a kérdésnek. 
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Ezt valóban tisztázni kell, és meg is próbálom olyan 
„Amit Goswamisan” elmagyarázni, ahogy csak tudom. 
A korai munkák, mint például A fizika taója, nagyon 
nagy tudománytörténeti jelentőséggel bírnak. 
Ugyanakkor ezek annak ellenére, hogy az ember 
spirituális aspektusának létezése mellett voltak, 
alapjában véve mégis ragaszkodtak a materiális 
világképhez. Más szóval, nem kérdőjelezték meg a 
materiális realista nézőpontját, miszerint a világon 
minden anyagból van. Ezt a nézetet egyik ilyen könyv 
sem kérdőjelezte meg. Igazság szerint az én könyvem 
volt az első, amelyik megtette ezt, és egyenesen 
rákérdezett erre, mégis szigorú tudományos 
vizsgálaton alapult. Más szóval, az elképzelés, 
miszerint a lét alapja a tudat, már korábban is létezett a 
pszichológián belül, mint transzperszonális 
pszichológia, ezen a területen kívül azonban egyetlen 
tudomány és tudós sem látta 
tisztán ezt a dolgot. 
 

Nekem jutott tehát a 
megtiszteltetés, hogy felis-
merjem ezt a kvantumfizikán 
belül, és hogy rájöjjek, hogy a 
kvantumfizika összes ellent-
mondását képesek lehetünk 
megmagyarázni, ha elfogad-
juk, hogy a létezés alapja a 
tudat. Ez volt tehát az én 
egyedi hozzátennivalóm, és 
természetesen ebben megvan 
az a paradigmaváltó erő – 
hiszen immár valóban 
egyesíthetjük a tudományt és a 
spiritualitást. Más szóval, 
Capra és Zukav – annak 
ellenére, hogy a könyveik 
nagyszerűek – nem segítette 
elő a paradigmaváltást, mivel 
ők mindketten egy alapvetően 
materialista paradigmához 
ragaszkodtak, és igazából nem is békítették ki a 
spiritualitást és a tudományt.  Ugyanis, ha végső soron 
minden anyagi természetű, akkor az oksági hatásnak 
az anyagtól kell származnia. A tudatot tehát elismerik, 
a spiritualitást elismerik, de csakis epifenoménként, 
másodlagos jelenségként. És egy epifenomenális tudat 
nem túl jó. Úgy értem, az nem tesz semmit. Vagyis, 
jóllehet ezek a könyvek elismerik spirituális 
mivoltunkat, ez a spiritualitás végső soron valamilyen 
anyagi interakcióból ered. 
 

Ez azonban nem az a spiritualitás, amiről Jézus 
beszélt. Ez nem az a spiritualitás, amiért olyannyira 

lelkesedtek a keleti misztikusok. Ez nem az a 
spiritualitás, amelyben egy misztikus felismerést tesz, 
és azt mondja: „Most már tudom, milyen a valóság, és 
ez minden szomorúságomat elmulasztja, amit valaha 
éreztem. Ez végtelen, ez az öröm, ez a tudat.” Ilyen 
nagy ívű kijelentéseket, amiket ezek a misztikusok 
tesznek, nem tehetünk az epifenomenális tudatra 
támaszkodva. Ilyet csak akkor tehetünk, ha felismerjük 
magának a létezésnek az alapját, amikor közvetlenül 
megtapasztaljuk, hogy az Egy Minden.  
 

Na most, egy epifenomenális emberi lény nem 
rendelkezne kognícióval, gondolkodással. Nem lenne 
értelme annak sem, ha azt mondanánk, hogy az ember 
úgy gondolja, ő a Minden. Ezt mondom én. 
Mindaddig, amíg a tudomány megmarad a 
materialista világnézetnél, és azt veszi alapul, 

akármennyire is szeretnénk 
helyet találni a spirituális 
tapasztalatoknak, azzal hogy 
párhuzamokat vonunk, vagy 
kikutatjuk az agyi ve-
gyületeket, vagy mit tudom 
én, nem igazán adjuk fel a 
régi paradigmát. Csakis akkor 
adhatjuk fel a régi paradigmát 
és egyeztethetjük össze a 
világképünket a spirituali-
tással, ha arra az alapvető 
spirituális elvre alapozzuk a 
tudományunkat, amely sze-
rint minden létezés alapja a 
tudat. Ezt tettem én a 
könyvemben, és ez csak a 
kezdet. Már vannak egyéb 
könyvek is, amelyek szerzői 
szintén felismerték mindezt. 
 
Vannak tehát emberek, 
akik megerősítik az ön 
gondolatait? 

 
 Igen, vannak emberek, akik mostanában 
kezdenek színre lépni, és akik szintén úgy 

gondolják, hogy ez a nézet a helyes út a kvantumfizika 
megmagyarázására, és a jövő tudományának 
kialakítására. Más szóval, a jelenlegi tudomány 
nemcsak ellentmondásokhoz vezetett a 
kvantumfizikában, de teljesen inkompetensnek 
bizonyult azon a téren, hogy megmagyarázza ezeket a 
paradox jelenségeket és anomáliákat, például a 
parapszichológiát, a paranormálist – sőt, még a 
kreativitást is. De még az olyan hagyományos 
területeken is, mint az észlelés vagy a biológiai 
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evolúció, nagyon sok olyan megmagyarázandó dolog 
van, amikre ezek a materialista elméletek nem adnak 
magyarázatot. Hogy egy példát is említsek, a 
biológiában például létezik a szakaszos egyensúly 
fogalma. Ez azt jelenti, hogy az evolúció nem csupán 
lassú folyamat, Darwin elképzelése szerint, de vannak 
benne gyors fejlődési szakaszok is. A hagyományos 
biológia azonban erre nem képes magyarázatot adni. 
 

De ha a tudatra alapozzuk a tudományunkat, a 
tudat elsőbbségére, akkor ebben a jelenségben 
megláthatjuk a kreativitást, a tudat igazi kreativitását. 
Más szóval láthatjuk, hogy a tudat kreatívan működik 
még a biológiában is, még a fajok fejlődésében is. 
Úgyhogy képesek lehetünk betölteni ezeket a 
hézagokat, amikre a konvencionális biológia nem ad 
magyarázatot, olyan nézetekkel, amelyek lényegüket 
tekintve spirituálisak, mint például azzal, hogy a tudat 
a világ teremtője. 
 
Ezzel pedig el is érkeztünk a könyve alcíméhez, 
ami nem más, mint hogy „Hogyan hozza létre a 
tudat a világot”. Ez nyilvánvalóan egy nagyon 
radikális elképzelés. El tudná mondani egy 
kicsit konkrétabban, hogyan is történik ez az ön 
véleménye szerint?  
 

 Valójában ezt a legkönnyebb elmagyarázni, 
mivel a kvantumfizikában, ahogy már 

korábban is mondtam, a dolgokat nem határozott 
dolgokként szemléljük, ahogyan azelőtt. Newton még 
azt tanította, hogy a tárgyak igenis határozott dolgok, 
amik mindig láthatóak, és meghatározott pályán 
mozognak. A kvantumfizika teljesen máshogy képzeli 
el a dolgokat. A kvantumfizika lehetőségként tekint a 
tárgyakra, valószínűségi hullámként. Eddig rendben? 
És akkor jön a kérdés, hogy vajon mi alakítja át a 
lehetőséget valósággá? Hiszen amikor látunk, akkor 
csakis valós eseményeket látunk. A valóság tehát 
velünk kezdődik. Amikor látod a székedet, egy valós 
széket látsz, nem pedig egy lehetséges széket, nemde? 
 
Igen – remélem. 
 

 Mindannyian ebben reménykedünk. Ezt 
nevezik „kvantummérési paradoxonnak”. 

Azért paradoxon, merthogy kik vagyunk mi, hogy 
elvégezzük ezt az átváltást? Hiszen végtére is, a 
materialista paradigmában mi nem rendelkezünk 
semmilyen okozati hatókörrel. Nem vagyunk egyebek, 
mint az agy, amely atomokból és elemi részecskékből 
épül fel. Hogyan tud tehát egy agy, amely atomokból 
és elemi részecskékből áll, átalakítani egy 

valószínűségi hullámot, miközben saját maga is az? 
Saját maga is az atomok és elemi részecskék 
valószínűségi hullámaiból áll, ezért nem képes 
átalakítani a saját lehetőségét valósággá. Ezt nevezik 
paradoxonnak. Az új nézet szerint a tudat a létezés 
alapja. Ki alakítja hát át a lehetőséget valósággá? A 
tudat, ugyanis a tudat nem engedelmeskedik a 
kvantumfizikának. A tudat nem anyagi természetű. A 
tudat transzcendens. Látod ebben a paradigmaváltó 
erőt – hogy hogyan is teremti meg a tudat az anyagi 
világot? A kvantumfizika anyagi világa csupán 
lehetőség. A tudat az, amely a lehetőség valósággá 
váltásán keresztül megteremti mindazt, ami látható. 
Más szóval, a látható világot a tudat teremti meg. 

 
Hogy őszinte legyek, amikor először láttam a 
könyve alcímét, azt hittem, metaforikusan 
fogalmaz. De most, hogy elolvastam, és itt 
beszélgetek magával, határozottan kezdem 
érteni, hogy sokkal inkább szó szerint értette, 
mint gondoltam. Engem személyesen a 
leginkább az fogott meg a könyvében, amikor 
azt állította, hogy nézetei szerint az egész fizikai 
univerzum csupán a megannyi fejlődő lehetőség 
birodalmában létezett, míg egy ponton fel nem 
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bukkant egy tudatos, érző lény lehetősége, és 
azon a ponton hirtelen az egész univerzum 
megszületett, beleértve azt a tizenötmilliárd 
évnyi történelmet, amely odáig vezetett. Ezt 
valóban így gondolja? 

 
 Igen, szó szerint így gondolom. Ezt követeli 
meg a kvantumfizika. Igazság szerint ezt 

nevezik a kvantumfizikában „késleltetett 
választásnak”. Én csak hozzáadtam ehhez a 
fogalomhoz a „én-referencia” fogalmát. A késleltetett 
választás fogalma valójában igen régi. Egy nagyon 
híres fizikus, John Wheeler nevéhez fűződik, ő 
azonban még nem látta egészen helyesen az egészet, 
legalábbis véleményem szerint. Kihagyta a képből az 
én-referenciát. Mindig ugyanaz a kérdés merül fel: „Az 
univerzum állítólag tizenöt milliárd éve létezik, így, ha 
tudatra van szükség ahhoz, hogy a lehetőséget 
valósággá alakítsa, akkor hogyan lehetséges, hogy az 
univerzum már ilyen régóta létezik?” Mert nem volt 
tudatosság, nem volt érző lény, biológiai lény, 
szénalapú létforma ebben az ősi tűzgolyóban, amely 
állítólag létrehozta az univerzumot, a big bangben. De 
e szerint a másik nézet szerint az univerzum lehetőség 
alakjában maradt mindaddig, amíg az én-referáló 
kvantummérés ki nem alakult – ez tehát az új 
elképzelés. Egy szemlélő alapvetően fontos, hogy a 
lehetőség valósággá alakuljon, így tehát csakis akkor, 
ha a szemlélő szemlél, teremtődik meg az egész – 
beleértve az időt is. Az egész múlt, ebben az 
értelemben, abban a pillanatban jön létre, amikor az 
első érző lény szeme rávetül. 
 

Úgy tűnik, ez az elképzelés egy nagyon bölcs és 
kifinomult módon eddig is jelen volt a csillagászatban 
és a kozmológiában, mégpedig az „antrópikus elv” 
köntösében. Arról van szó, hogy egyre több csillagász 
– végső soron kozmológus – gondolta úgy, hogy az 
univerzumnak célja van. Az egész olyannyira finom 
hangolású, olyan sok az egybeesés, hogy nagyon 
valószínűnek tűnik, hogy célzottan teszi, amit tesz. 
Mintha az univerzum úgy fejlődne, hogy egy bizonyos 
ponton megjelenjen egy érző lény. 
 
Vagyis azt állítja, hogy van valami célzatosság 
abban, ahogyan az univerzum fejlődik; hogy egy 
bizonyos értelemben bennünk, emberi 
lényekben hozza meg várva várt gyümölcsét? 
 

 Hát, az ember talán nem a végső állomása 
mindennek, de egészen biztosan a legelső 

virágzása, hiszen most már itt a lehetősége a manifeszt 
teremtőerőnek, az érző lényben testet öltő 
kreativitásnak. Az állatok is érző lények, de nem 
kreatívak abban az értelemben, ahogyan mi. Ezért az 
ember most valóban összegzésnek tűnik, de nem 
biztos, hogy a végső összegzés. Véleményem szerint 
még hosszú út áll előttünk, és hosszú fejlődés vár még 
ránk. 
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A könyvében egészen odáig elmegy, hogy azt is 
felveti, az egész kozmosz talán épp mi miattunk 
jött létre. 
 

 Így van. Ez alatt azonban az érző lényeket 
értem, minden érző lényt. Mi vagyunk az 

univerzum. Ez egészen biztos. Nyilvánvaló. Az 
univerzum én-tudatos, de ez az én tudat rajtunk 
keresztül valósul meg. Mi viszünk jelentést az 
univerzumba. Földrajzilag ugyan nem mi vagyunk az 
univerzum középpontja – Kopernikusznak ebben igaza 
volt –, jelentését tekintve azonban igen. 

 
Az univerzum tehát rajtunk keresztül nyeri el a 
jelentését? 
 

 Az érző lényeken keresztül.  És ez nem 
antropocentrikus abban az értelemben, 

hogy csak a földlakókra vonatkozik. Lehetnek érző 
lények más bolygókon, más csillagokon is – igazság 
szerint én meg vagyok győződve róla, hogy vannak – 
és ez a feltevés teljes mértékben egybehangzik ezzel az 
elmélettel. 
 

Ez az emberközpontú – vagy érző-lény központú 
– álláspont igencsak radikálisnak tűnik egy 
olyan időszakban, amikor a modern progresszív 
gondolkodás, az ökológiától kezdve a 
feminizmuson át a rendszerelméletig, épp az 
ellenkező irányba tart. Ezek a tudományok 
sokkal inkább az interkonnektivitás, és 
interrelativitás irányába mutatnak, vagyis az 
egész bármely része – legyen az egy bizonyos faj, 
például az emberi faj – egyre kisebb 
jelentőséggel bír. Az ön elképzelése mintha egy 
sokkal tradicionálisabb, majdnem bibliai 

nézethez nyúlna vissza. Hogyan válaszolna a 
jelenleg népszerű „nemhierarchikus” 
paradigma képviselőinek? 
 

 Ez nem más, mint az örökérvényű filozófia, 
a monisztikus idealizmus, és a panteizmus 

közti különbség. Ez utóbbi filozófiák – amiket én 
„ökológiai” világnézeteknek nevezek – és amiket Ken 
Wilber is így hív – rossz fényt vetnek Istenre azáltal, 
hogy egy korlátolt létezőként tekintenek rá a 
megfogható valósághoz képest. Ránézésre, a 
felszínen ez jól hangzik, hiszen így minden istenivé 
válik – a sziklák, a fák, sőt, az emberek is; ők mind 
egyenlők és mind isteniek – mindez nagyon szépen 
hangzik, de egészen biztosan nem egyeztethető össze 
azzal, amit a spirituális tanítók tudtak. A Bhagavad 
Gítában Krishna azt mondja Arjunának: „Mindezek a 
dolgok bennem vannak, én azonban nem vagyok 
bennük” Mit ért ezen? Azt, hogy „én nem 
kizárólagosan bennük vagyok”. 
 

Vagyis igenis létezik fejlődés a manifeszt 
valóságban. Fejlődünk. Ez azt jelenti, hogy az amőba 
persze a tudat manifesztációja, ahogyan az ember is. 
De nem ugyanazon a szinten tartózkodnak. 
Evolúciósan, a fejlődés szempontjából mi előrébb 
vagyunk, mint az amőba. És ezek az elméletek, ezek 
az ökológiai világnézetet képviselő emberek ezt nem 

látják. Nem értik helyesen, hogy mi az evolúció, hiszen 
nem vesznek tudomást a transzcendens dimenzióról, 
nem vesznek tudomást az univerzum célzatosságáról, 
erről a kreatív játékról. Ken Wilber nagyszerűen 
rámutat erre Sex, Ecology, Spirituality (Szex, Ökológia, 
Spiritualitás) című könyvében. 
 
Vagyis azt mondja, hogy van igazság abban, 
amit mondnak, de e nélkül a másik aspektus 
nélkül, amit ön behozott, a nézetük nagyon... 
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 Nagyon korlátozott. Ezért nagyon 
korlátozott a panteizmus. Amikor a 

nyugatiak elkezdtek Indiába menni, azt hitték, az egy 
panteista ország, hiszen olyan sok istene van. Az indiai 
filozófia Istent látja a természetben, és nagyon sok 
mindenben – néha sziklákat imádnak, és ilyen dolgok 
– úgyhogy ezért azt gondolták, hogy panteista, és csak 
valamivel később jöttek rá, hogy van egy 
transzcendens dimenziója. Igazság szerint a 
transzcendens dimenzió nagyon is fejlett az indiai 
filozófiában, míg Nyugaton a transzcendens dimenzió 
el van rejtve a néhány ezoterikus rendszerben, mint 
amilyen például a gnosztikusoké, és néhány 
nagymesterében. Jézus tanításaiból Tamás 
evangéliumában látható. De nagyon mélyre kell ásni, 
hogy ezt a fonalat megtaláljuk a nyugati filozófiában. 
Indiában az Upanisádokban, a Védákban és a 
Bhagavad Ghítában nagyon is nyilvánvaló és 
kifejezett. Na most, a panteizmus nagyon jól hangzik. 
De csak egy része a történetnek. Jó módja annak, hogy 
imádjuk, tiszteljük Istent, hogy behozzuk a 
spiritualitást a mindennapi életbe, mivel hasznos, ha 
az ember felismeri, hogy a szellem mindenben ott van. 
De ha csak ezt a diverzitást látjuk, és mindenbe Istent 
képzeljük, miközben nem látjuk az Istent, aki túlmutat 
az egyes dolgokon, akkor valójában nem ismerjük fel a 
lehetőségeinket. Nem ismerjük fel Énünket. Ezért az 

Én-felismerés része a valóság panteisztikus 
aspektusának felismerése, de a transzcendens aspektus 
felismerése is.  
 
Amellett, hogy tudós, ismeretes önnel 
kapcsolatban, hogy spirituális gyakorlatot is 
folytat. Beszélne nekünk egy kicsit arról, hogy 
miként került közel a spiritualitáshoz? 
 

 Azt hiszem az enyém egy nagyon átlagos, 
majdhogynem klasszikus eset. Az ideális 

klasszikus eset természetesen Buddha híres története, 
aki huszonkilenc évesen ráébredt, hogy minden 
hercegi gyönyöre valójában időpocsékolás volt, hiszen 
a világban jelen van a szenvedés. Az én esetemben ez 
nem volt ilyen drasztikus, de amikor harminchét éves 
lettem, a világ elkezdett szétesni körülöttem. 
Elveszítettem a kutatói ösztöndíjamat, elváltam, és 
nagyon egyedül voltam. A szakmai öröm, amit azelőtt 
abból merítettem, hogy fizikatanulmányokat írtam, 
messzire elkerült. 
 

Emlékszem egy alkalomra, amikor egy 
konferencián voltam, és egész nap mást sem csináltam, 
csak ténferegtem, és mindenkivel vitába keveredtem.  
És aztán este hihetetlenül egyedül éreztem magam. És 
akkor rájöttem, hogy fáj a szívem, és hogy már vagy 
egy egész üveg orvosságot magamba döntöttem, és 
mégsem akar elmúlni. Akkor rájöttem, mi a szenvedés; 
szó szerint felfedeztem. A szenvedés felfedezése 
vezetett el engem a spiritualitáshoz, mert ennek 
megtapasztalása után nem gondolkozhattam másképp. 
Képtelen voltam máshogy gondolkodni – jóllehet 
előtte már teljesen elvetettem Isten létezésének ötletét, 
és materialista fizikusként dolgoztam egy jó ideje. Sőt, 
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amikor a gyerekeim megkérdezték egyszer, hogy 
„Apa, te ateista vagy?”, valami ilyesmit mondtam, 
„Igen”. „És van Isten?” „Nem, nem hiszek Istenben.” 
Gyakran mondtam ilyeneket. De akkoriban, 
harminchét éves korom körül ez a bizonyos világ – 
amelyben Isten nem létezett, és ahol a boldogság 
egyedüli forrása és az élet értelme csakis az elme hozta 
szakmai dicsőség elérése volt – egyszerűen nem 
elégített ki és nem tett boldoggá többé. Igazság szerint 
tele volt szenvedéssel. És akkor rátaláltam a 
meditációra. Ki akartam deríteni, hogy van-e valami 
módja, hogy legalább enyhülést találjak, ha 
boldogságot nem is. És végül hatalmas öröm 
származott belőle, ehhez azonban idő kellett. 

 
Érdekes, hogy miközben a spiritualitás felé 
fordult, mert úgy érezte, hogy a tudomány nem 
elégíti ki eléggé az igazságkeresését, mégis 
mindvégig megmaradt tudósnak.  
 

 Igen, ez így van. Csak az változott meg, 
ahogyan a tudományt művelem. Ami velem 

történt, és ami miatt elveszítettem az örömömet a 
tudományban, az, hogy szakmai versenyt csináltam 
belőle. Elveszítettem az ideális utat, ahogyan a 
tudományt művelni kell, letértem róla. A tudományt a 
felfedezés szelleme, a kíváncsiság, az igazságkeresés 
élteti, mozgatja. Én azonban a tudomány által nem az 
igazságot kerestem többé, és ezért kellett felfedeznem a 
meditációt, ahol ismét az igazságot kereshettem, a 
valóság igazságát. Mi a valóság természete végtére is? 
Amint látja, az első tendencia a nihilizmus volt, ahol 
semmi sem létezik; teljes kétségbeesésben voltam.  De 
a meditáció nagyon hamar megtanított rá, hogy az 
egész nem ilyen kilátástalan. Volt egy meg-
tapasztalásom. Egy pillanatra megláttam, hogy a 
valóság valóban létezik. Nem tudtam, hogy mi az, de 
tudtam, hogy létezik. Ez adta meg a lökést, hogy 

visszatérjek a tudományhoz, és megnézzem, képes 
vagyok-e új energiával és egy új irányból 
megközelíteni a tudományt, és tényleg az igazságot 
keresni, ahelyett, hogy a szakmai elismerést 
hajszolnám. 
 
És hogyan hatott ez az újjáéledt igazságkeresés, 
igazságvágy, életének eme spirituális magja a 
tudományos gyakorlatára?  
 

 Az történt, hogy ezek után már nem csak 
azért műveltem a tudományt, hogy 

tanulmányokat közöljek, és olyan problémákkal 
foglalkozzak, amelyek lehetővé teszik, hogy 

tanulmányokat írjak róluk és ösztöndíjakat nyerjek 
el velük. Ehelyett elkezdtem az igazán érdekes 
problémákkal foglalkozni. És a ma igazán érdekes 
problémái nagyon ellentmondásosak és tele vannak 
anomáliával. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
a hagyományos tudósoknak nincsen néhány 
nagyon érdekes problémafelvetésük.  Ott is van egy 
pár valóban fontos kérdés. De az egyik probléma, 
amit én nagyon hamar felfedeztem, és amely a 
vezérfonalammá vált, és elvezetett a valóság 
kérdéseihez, az a kvantummérés problémája. 
 

Nézze, a kvantummérés problémája látszólag 
egy olyan probléma, amely megakadályozza, hogy 
az ember bármilyen szakmai eredményt érjen el, 
mert olyannyira bonyolult és nehéz. Évtizedek óta 

foglalkoznak vele, és nem tudták megoldani. Én 
azonban azt gondoltam: „Nekem nincs mit vesztenem, 
és én csak az igazságot akarom vizsgálni, úgyhogy 
miért ne vágnék bele?” A kvantumfizikát jól ismertem. 
Egész életemben ezen a területen végeztem kuta-
tásokat, akkor mi-
ért ne venném 
szemügyre a kvan-
tummmérés kérdé-
sét? Így jutottam el 
a kérdésig, hogy 
„Milyen cselekvő 
alakítja át a lehe-
tőséget valóság-
gá?” És így is 1975-
től 1985-ig kellett 
várnom, amíg egy 
misztikus áttörés 
révén fel nem 
ismertem. 
 
Beszélne erről az 
áttörésről? 
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 Nagyon szívesen. Még ma is 
élénken él bennem. Nézze, 

akkoriban az volt a bölcsesség – és 
mindenféle könyvben ez volt olvasható, A 
fizika Taójától kezdve a Táncoló Wu Li 
mestereken át Fred Alan Wolf Taking the 
Quantum Leap (Kvantumugrás) című 
könyvéig –, hogy a tudat minden 
bizonnyal egy, az agyi működésből 
származó folyamat. És annak ellenére, 
hogy ezek közül a szerzők közül 
néhányan, meg kell hagyni, oksági 
hatókörrel ruházták fel a tudatot, azt 
senki sem tudta megmagyarázni, hogyan 
történik mindez. Ez volt a nagy titok, 
hiszen, ha a tudat az agyi működésből 
származó folyamat, akkor minden oksági 
hatókörnek végső soron az anyagi 
természetű elemi részecskékből kell 
jönnie. Ezt nem értettem. Senki sem 
értette. És sehogy sem találtam rá 
megoldást. David Bohm rejtett vál-
tozókról beszélt, úgyhogy én is 
eljátszottam kicsit az explicit és implicit 
sorrenddel kapcsolatos elképzeléseivel – 
de mindez nem volt kielégítő, mert Bohm 
elméletében megint csak nincs oksági 
hatóköre a tudatosságnak. Teljesen 
realista elmélet. Más szóval, egy olyan 
elmélet, amivel mindent matematikai 
egyenletekkel lehet megmagyarázni. 
Nincs szabad választás a valóságban. 
Úgyhogy küzdöttem és küzdöttem, mivel 
meggyőződésem volt, hogy a választás szabadsága 
igenis valós.  
 

És akkor egyszer csak megtörtént az áttörés. A 
feleségem és én a kaliforniai Venturában voltunk, és 
egy misztikus barátom, Joel Morwood lejött hozzánk 
Los Angelesből, hogy közösen elmenjünk, és meg-
hallgassuk Krishnamurtit. Krishnamurti, mondanom 
sem kell, lebilincselő, nagyszerű misztikus. Meg-
hallgattuk, és aztán hazamentünk. Vacsoráztunk, 
beszélgettünk, én pedig levágtam egy szöveget Joelnak 
a legutóbbi elképzeléseimről a tudat kvantum-
elméletével kapcsolatban. Joel pedig feltett nekem egy 
kérdést. „Meg lehet magyarázni a tudatot?” – kérdezte. 
Én erre megpróbáltam válaszolni, ő azonban nem 
figyelt rám. Azt mondta: „Felvetted a tudományos 
szemellenzőt. Nem látod, hogy a tudat minden létezés 
alapja.” Nem pont ezeket a szavakat használta, hanem 
valami ilyesmit mondott: „Istenen kívül nincs semmi 
más.” És akkor valami átkapcsolódott bennem, amit 
nem igazán tudok megmagyarázni. Ez a végső 

megértés, ami abban a pillanatban történt 
velem. Teljes fordulat következett be a 
pszichémben, és egyszerűen megértettem, 
hogy a tudat minden létezés alapja. 
Emlékszem, felkeltem aznap éjjel, ki-
néztem az égboltra, és igazi misztikus 
érzésem támadt azzal kapcsolatban, hogy 
mi is a világ. Tökéletesen biztos voltam 
benne, hogy igen, ilyen a világ, ilyen a 
valóság, és hogy igenis lehet tudományt 
művelni. Nézze, az uralkodó nézet – még 
a David Bohm-félék körében is – az volt, 
hogy „hogyan művelhetnél tudományt 
anélkül, hogy azt gondolnád, van valóság, 
anyag és mindez? Hogy művelhetsz 
tudományt, ha hagyod, hogy a tudat 
önkényes dolgokat tegyen?” De én 
teljesen meggyőződtem róla – azóta sem 
vetült rá még a kétség árnyéka sem –, 
hogy igenis lehet tudományt művelni 
ezen az alapon. És nem csak ezt, de meg 
is lehet oldani így a mai tudomány 
problémáit. Hát ez az, ami történik. 
Természetesen nem oldódott meg az 
összes probléma azon az éjjelen. Az az 
éjjel csak a kezdete volt egy újfajta 
tudománynak. 
 
Ez nagyon érdekes. Szóval azon az 
éjjelen egy valós elmozdulás történt 
a nézőpontjában. És ezután minden 
más lett? 

 
 Minden más lett. 

 
Miután elkezdte kidolgozni a részleteit az ebben 
a kontextusban művelhető tudománynak, azt 
találta, hogy mélyebben képes behatolni a 
problémákba? Átalakult a saját tudományos 
gondolkodása ennek az élménynek a hatására? 
 

 Igen. Pontosan. Ami történt, nagyon 
érdekes volt. Leragadtam, amint már 

mondtam, leragadtam ennél az elképzelésnél: 
„Hogyan lehet a tudatnak oksági hatóköre?” És most, 
hogy ráébredtem, hogy a tudat a lét alapja, hónapokon 
belül a kvantummérés összes problémája, az összes 
mérési paradoxon, egyszerűen szétfoszlott. Megírtam 
az első tanulmányomat a témában, amely 1989-ben 
jelent meg, ez azonban csak az elképzelések 
finomításáról és a részletek kidolgozásáról szólt. A 
végeredmény az lett, hogy a teremtő erőnek, amely 
azon az éjjelen 1985-ben új életre kelt bennem, még 
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vagy három évre volt szüksége, hogy teljesen 
kibontakozzon és kifejezze önmagát. De azóta is csak 
úgy záporoznak a fejemben az ötletek, és rengeteg 
problémát megoldottam már – a kogníció problémáját, 
az észlelés, a biológiai evolúció, a test-elme alapú 
gyógyítás problémáját. Legújabb könyvem címe 
Physics of the Soul (A Lélek fizikája). Ez a reinkarnáció 
elméletét tartalmazza, teljesen kidolgozva. A 
kreativitás egy csodás kalandja volt. 
 
Nyilvánvalónak látszik, hogy a spirituális 
érdeklődés az ön esetében jelentős hatással volt 
arra, ahogyan a tudományt műveli. És ha a lencse 
másik oldaláról szemléli a dolgot, mit mondana, 
hogyan befolyásolta a spirituális fejlődését a 
tény, hogy Ön egy tudós? 
 

 Igazság szerint én már egy ideje nem 
választom szét ezt a két dolgot. Ez az 

azonosulás, ez a teljesség, a spirituális és a 
tudományos integrálása nagyon fontos volt a 
számomra. A misztikusok gyakran figyelmeztetik az 
embereket: „Nézd, ne választd szét az életedet erre 
meg arra.” Számomra ez természetesen jött, abból, 
hogy felfedeztem a tudomány művelésének egy új 
módját, amikor felfedeztem a szellemet. Azóta a 
szellem jelenti létezésem természetes alapját, úgyhogy 
ezek után, bármit teszek, nem választom őket külön. 
 
Említette, hogy elmozdulás következett be a 
tudományos motivációjában – hogy egy ponton 
változni kezdett az, ami hajtja. Ez egy olyan 
dolog, amin nagyon sokat gondolkodtam, 
amikor erre az interjúra készültem: mi az, ami 
valójában a tudományt motiválja? Miben 
különbözik attól, ami a spirituális keresését 
motiválja? És különösen az, hogy voltak 
emberek – olyan gondolkodók, mint például E. 
F. Schumacher vagy Huston Smith – akik 
szerint a tudományos forradalom óta, azóta, 
hogy Newton és Descartes nézetei elterjedtek, a 
tudomány egész megközelítése az volt, hogy 
uralni vagy irányítani akarta a természetet vagy 
a világot. Az ilyen kritikusok kételkednek 
benne, hogy a tudomány valaha is jó eszköze 
lehet a legmélyebb igazságok feltárásának, 
mivel úgy gondolják, hogy a tudományt egy 
rossz indokból fakadó tudásvágy hajtja. 
Egyértelmű, hogy ön a munkássága során 
nagyon mélyen belemerült a tudományos 
világba – ismer egy sor tudóst, konferenciákra 
jár, mindez körbeveszi, és így, talán, maga is 

küzd ezzel a motivációval. Tudna egy kicsit 
beszélni erről?  
 

Igen, ez egy nagyon jó kérdés; olyan, amit 
nagyon mélyen meg kell értenünk. A 

probléma az, hogy akiket ez a hajtóerő, a 
tudománynak ez a bizonyos hajtóereje mozgat, 
beleértve azoknak a könyveknek a szerzőit is, amiket 
korábban említettünk, A fizika taóját vagy a Táncoló Wu 
Li mestereket, még ha el is ismerik a spiritualitást az 
anyagi világnézet keretein belül, Istent csakis az 
istenség benső aspektusában látják. Ez azt jelenti, hogy 
egyetlen valóság létezik. És azáltal, hogy azt mondod, 
hogy csupán egyetlen valóság van – az anyagi valóság 
–, még ha át is itatod az anyagot spiritualitással, mivel 
még mindig egy szinttel dolgozol, figyelmen kívül 
hagyod a transzcendens szintet.  És így csupán csak a 
torta egyik felét látod; a másikat nem foglalkozol. Ken 
Wilber nagyszerűen fogalmazza meg ezt. Ezért aztán 
azt kell tenni – és akkor tűnik el a tudomány stigmája –
, hogy belevonjuk a másik felet is a tudományba. Én 
azt hiszem, mindeddig nagyon homályos volt, hogy 
ennek a bevonásnak miként is kellene történnie. 
Jóllehet bizonyos emberek, például Pierre Teilhard de 
Chardin, Aurobindo vagy Madame Blavatsky, a 
teozófiai mozgalom megalapítója, felismerték, hogy 
lehetséges egy ilyenfajta tudomány, csak nagyon 
kevesen voltak, akik valóban látták is, hogy hogyan. 
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Amit tehát én tettem, az az volt, hogy valós alakot 
adtam ezeknek a vízióknak, amelyek a múlt század 
elején kezdtek körvonalazódni. És amikor az ember ezt 
megteszi, amikor rájön, hogy a tudomány épülhet a 
tudat elsőbbségére, akkor ez a korlátozottság eltűnik. 
Más szóval, a stigma, hogy a tudomány elkülönít, 
elmúlik. Az anyagi, materialista tudomány valóban 
szeparatista. Az új tudomány azonban azt mondja, 
hogy a világ anyagi része igenis létezik, és a 
szeparatista mozgalom is része a valóságnak, de 
csupán egy része. Létezik szeparáció, és aztán létezik 
integráció.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A könyvemben tehát, Az öntudatos univerzumban, 
a hős útjáról beszélek ebben az egész nagy 
tudományos vállalkozásban. Négyszáz évvel ezelőtt 
Galilei, Kopernikusz, Newton és a többiek, elkezdték a 
szeparatista vonalat, és azóta a különállás útját járjuk. 
De ez csak a hős útjának első része. A hős felfedezést 
tesz és visszatér. Mi mindannyian a hős 
visszatérésének vagyunk most tanúi ezen az új 
paradigmán keresztül.   
 

(Készítette Craig Hamilton, Fordította Cziczelszky Judit 
Illusztráció: Shiori Matsumoto) 
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Kiegyensúlyozott 
életvitel vagy 
méregtelenítő 

kúra? 
 

e rendet rakj – tarts 
rendet!” – feleségem 
egyik sokat elhangzó 

mondata lehetne a mottónk ehhez 
a témához. Rengeteg méregtelení-
tő módszerrel, fogyókúrával, 
mindent helyreállító csodálatos 
megoldással bombáznak minket 
nap mint nap. Mi is a helyzet 
ezekkel, van-e értelme a méreg-
telenítő kúráknak, nem ártunk-e 
többet vele, mint segítünk? 
 

Nemrégiben találkoztam egy 
toxikológus kolléga véleményével, 
miszerint a méregtelenítés teljesen 
értelmetlen, badarság az egész, 
hiszen maga az anyagcsere nem 
más, mint méregtelenítő folyama-
tok összessége. Alapjában egyet 
tudok érteni ezzel az állásponttal, 
de ne hagyjuk figyelmen kívül mai 
körülményeinket, étkezési és 
életviteli szokásainkat, mivel ezek 
bizony erősen megváltoztatják a 
képet.  
 

Minden anyag, amit bevi-
szünk a szervezetünkbe, ideális 
esetben táplál, gyógyít minket, de 
ugyanez az anyag más, esetleg 
végletes mennyiségben kifejezet-
ten káros, sőt mérgező is lehet 
számunkra. Ehhez a legjobb példa 
a víz, ami nélkül rövid időn belül 
elpusztulnak az élőlények, de a 
túlzásba vitt vízbevitel vízmérge-
zést okozhat, és akár halálhoz 
vezethet. Ez gyakorlatilag minden 
anyagra igaz; még az általunk 
ismert mérgek is minimális 
mennyiségben jótékony hatásúak 
lehetnek. Ha naponta megiszom 
pár csepp hypót, semmi bajom 
nem lesz (persze megfelelően 

hígítva), sőt, lúgosít); Ha ugyanez 
a mennyiséget nem 3 hónap alatt 
viszem be, hanem egyszerre fel-
hajtom, valószínűleg nem élném 
túl. Ez sok táplálékra is igaz.  
 

Szervezetünk az anyagcsere 
folyamán keletkező salakanyagok-
tól többféle úton igyekszik 
megszabadulni, a vese, a máj, a 
bőr stb. útján. Ideális esetben ez 
tökéletesen működik, szerveze-
tünknek nagyon jól működő 
méregtelenítő mechanizmusai 
vannak. Ám amennyiben az 
egyensúly a bevitt és kiürített 
anyagok között felborul, a sa-
lakanyagok felhalmozódnak, és 
egyre rosszabb állapotba kerü-
lünk.  Emellett a pszichés hatások 
is erősen befolyásolják anyagcse-
rénket. Közismert, hogy a stressz 
egyértelműen hatással van az 
emésztésre, felszívódásra, és ezú-
ton a teljes anyagcserére. A 

negativisztikus, állandóan rossz-
kedvű embereket a magyar nyelv-
ben nem ok nélkül nevezik besa-
vanyodottnak, megkeseredettnek. 
 

A legfontosabb tényezője a 
kiürítetlen méreganyagok felhal-
mozódásának álláspontom szerint 
a folyadékhiány. Hiába dolgozna a 
vese, megfelelő vízmennyiség 
híján nem tudja kiválasztani a 
salakanyagokat, mivel a vizeletben 
ezek koncentrációja csak egy 
bizonyos határig emelhető. A 
visszamaradt anyagok szintje 
emelkedik, amely a szervezet 
szempontjából veszélyes, ezért 
más utakat keres ezek kiürítésé-
hez. A legismertebb mechanizmus 
az, hogy zsírsejtekbe rakja le, 
tárolja el ezeket a salakanyagokat. 
Ami raktározásra került, az már 
nem vesz részt semmiben, így a 
szervezet szempontjából funkcio-
nálisan eltávolítottuk. No de mi 
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lesz a következmény? Sok-sok 
plusz zsírszövet, plusz kilókkal… 
Ezen kívül a feleslegessé vált a-
nyagokat a szervezet számtalan 
helyen raktározhatja. Gondoljunk 
az erekben plakkok formájában 
lerakódó zsírokra, az izmokban, 
májban, idegrendszerben felhal-
mozódó anyagokra. Akár az 
ízületi porcokat is tönkreteheti egy 
ilyen folyamat, például köszvény 
esetén a túlzott mennyiségben 
jelen lévő húgysav válik ki 
kristályokként az ízületi porcok-
ban, és okoz gyulladást. Emellett a 
mai napig nem ismert, hogy az 
artrózist, az ízületi kopást mi 
okozza. Én személy szerint láttam 
90 éves néni térdét belülről, 
tökéletesen ép ízfelszínekkel és 
sajnos láttam már 17 éves fia-
talembert is tönkrement térdízü-
lettel. Véleményem szerint a 
felhalmozódó salakanyagok okoz-
hatják ezeket a problémákat is.  

A másik alapvető probléma a 
táplálkozás minősége. Hihetetlen 
mennyiségű szemetet eszünk meg. 
A modern élelmiszeripar óriási 
mennyiségű adalékanyagot hasz-
nál, hogy olyan ételeket állítson 
elő, amik olyanok, mintha való-
diak lennének. Tudomásul kell 
vegyük, hogy nem azok. A tényleg 
minőségi, tiszta élelmiszerek nem 
az élelmiszeripar berkeiből szár-
maznak. Emellett az elképesztő 
mennyiségben elfogyasztott cukor, 
lisztszármazék, a – most éppen a 
hírekben is láthatjuk - bizonytalan 
eredetű húskészítmények, a tartó-
sított élelmiszerek, a különböző 
vegyszerekkel kezelt, ki tudja hol 
termesztett zöldségek rengeteg 
toxikus anyagot juttatnak szerve-
zetünkbe, melyek vagy eleve azok, 
vagy a szervezet nem képes ilyen 
iramban méregteleníteni őket.   
 

Mik a jelei annak, hogy a 

szervezet segítséget kér? Ez egy 
nehéz kérdés. Alapvetően javasolt 
mindenkinek tudatosan életmódot 
váltani, odafigyelni arra, mennyit 
iszik, mit és mennyit eszik. 
Legtöbbször nincsenek konkrét tü-
netek; az ember fáradékony, rossz 
a közérzete, rosszul alszik, 
emésztési zavarai jelentkeznek, 
esetleg allergia. Nem forog jól az 
agya, koncentrációzavarok, me-
móriazavarok jelentkezhetnek. De 
a fő probléma, hogy ezek a 
tünetek már nagyfokú bajt jelez-
nek. A gluténnal kapcsolatban 
tapasztaltuk meg, hogy mennyire 
nem veszi észre az ember, hogy 
baj van. Amíg folyamatosan bolti 
pékárut ettünk, kvázi „semmi” 
bajunk nem volt. Legalábbis nem 
tűnt fel. Azután átálltunk a sima 
bolti fehér lisztből otthon sütött 
kenyérre, nem használtunk Vege-
tát (Na-glutamát!). Kb. 1-1.5 év 
után a bolti pékáru olyan erős 
gyomorpanaszokat okoz, már pár 
falat is, amin meglepődtünk. A 
magyarázat az, hogy ha valaki 
folyamatosan, fokozatosan csúszik 
bele egy krónikus rossz állapotba, 
az fel sem tűnik. De ha az 
megszűnt, nagyon éles a kontraszt 
a jó és a beteg állapot között. Nem 
is vesszük észre, mennyire rosszul 
vagyunk.  
 

Itt jönnek képbe a 
méregtelenítő kúrák, készítmé-
nyek. Mit tesz az egyszeri ember? 
Ugyanazt, mint amikor túlsúlyos. 
Fogyókúrázik. Méregtelenítő kú-
rázik. Eléri a számára ideális álla-
potot, lefogyott, vagy végre jól érzi 
magát – és visszaáll arra az élet-
módra, ami a kúra előtti állapotba 
juttatta. Emiatt van a gyakran 
fogyókúrázóknál a jo-jo effektus is.  
Tehát az én álláspontom, hogy 
mindenkinek érdemes odafigyelni 
a táplálkozására, és elmozdulni a 
természetes, sok zöldséget (lehető-
leg minél több nyerset) tartalmazó 
táplálkozás irányába, a nehéz éte-
lek kerülése mellett. Sajnos a 
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hagyományos magyar konyha a 
natúr zöldségeket mintha nem is 
ismerné. Jó zsíros húsok, erős 
fűszerezés, krumpli, nokedli, a-
gyonfőzött főzelékek, vastag rán-
tás, nagy szelet kenyerek – nagy-
részt ebben ki is merül. Ne faljunk, 
ne együk magunkat betegre. 
Igyunk sokat. Már ezzel tehermen-
tesítjük a szervezetet.  
 

Az univerzumban minden 
rezgés, frekvencia. Mi is, gondola-
taink, testünk is – és ételeink is. A 
különböző ételeknek a rezgése is 
különbözik. A nehéz ételek ala-
csony rezgésűek, a könnyűek ma-
gas frekvenciájúak. Az vagy, amit 
megeszel – ezen a téren is. A 
nehéz ételek lehúzó energiájúak, 
lehúzó gondolatokat is szülnek. 
 

Ne kúrákat tartsunk. 
Természetesen, ha valaki a 
korábban említett tüneteket ész-
leli, érdemes méregtelenítő kúrát 
tartani, de azt is épeszű határok 
között. Hallottam olyan illetőről, 
aki 3 hónap céklalé diéta után az 
intenzív osztályon kötött ki 
hasnyálmirigy-elégtelenséggel.  
 

Tehát fokozatosan bevezet-
ve, nem extrém módon kell mé-
regteleníteni. Szerintem a legjobb 
módszerek azok, amelyek nem 
önmagukban méregtelenítenek, 
hanem támogatják a szervezet 
saját méregtelenítését. Zöldség-, 
algakészítmények, a máj és a vese 
működését segítő teák hasznosak 
lehetnek. Különböző kifejezetten 
detoxikáló készítmények is van-
nak, de ezeket megfelelő körül-
tekintéssel használjuk, kérjünk 
tanácsot hozzáértő terapeutától, 
szakembertől. A kúra alatt nagyon 
figyeljünk a folyadékbevitelre, 
mivel a hirtelen méregtelenítés 
kevés folyadékbevitel mellett akár 
méregtelenítési reakciót is okoz-
hat, fejfájással, izomfájdalmakkal, 
akár influenza-szerű tünetekkel. 

Ennek elkerülésére mindig figyel-
jünk a fokozatosságra.  
 

A kúra végén pedig ne 
térjünk vissza a korábbi szokások-
hoz – tudatosan gondoljuk végig, 
min kell változtatni.  

Ne rendet rakjunk – tartsunk 
rendet. 

Dr. Kontár Gábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modus Vivendi Magazin 28



 

Portré: 
Paracelsus, az új 
orvoslás oszlopa 

 
 „A nagy természetből ismerjétek meg tehát a mikrokozmoszt, 
s akkor megértitek az emberben rejlő nagy titkot is; nem az 
én szolgálatomra, hanem a magatokéra, a betegekére és Isten 
dicséretére.” 

Paracelsus 

 
öbb mint 500 év telt el azóta, hogy Paracelsus 
tanított és gyógyított, és ez alatt az idő alatt 
nagyon sok írás látott róla napvilágot. Aki 

„találkozott” Paracelsusszal, nem tudott közömbösen 
viszonyulni hozzá. Talán nincs orvos, akiről ennyit és 
ennyifélét írtak volna, mint róla. C. G. Jung így ír: „Egy 
hatalmas forgószél volt, ami megmozdított minden 
mozdíthatót. Egy kitörő vulkán, ami sok mindent lerombolt 
és felborított, de újra életre is keltett és megtermékenyített.” 
A legjobban úgy érthetjük meg Jung szavait, ha 
Paracelsust a saját korában vizsgáljuk. 

 
Paracelsus 1493 telén született Einsiedelnben, 

egy kis falucskában a mai Svájc területén. A 16. századi 
Európában élt, a reneszánsz korszakának végén. Ez az 
a korszak Európa történetében, amikor a megújulás 
igénye az emberi kultúra minden területén megjelent: 
a művészetben, a vallásban, filozófiában, a politikában, 
a tudományban, és az orvostudományt sem hagyta 
érintetlenül. Paracelsus azonban Európa olyan helyén 
élt, ahová a megújulás szele még nem jutott el, az 
orvoslás területén továbbra is középkori állapotok 
uralkodtak. Az orvoslás alapját ókori és középkori arab 
orvosok könyvei és módszerei jelentették, a legfőbb 

szaktekintélynek Galénosz és 
Avicenna számított. Az orvosok az 
ő szavaikat követték, függetlenül 
attól, hogy módszereik a 
gyakorlatban hatékonyak voltak-e 
vagy sem. A gyógyítás gyakorlata 
háttérbe szorult. Az orvosok az 
egyetemeken könyvből tanultak, 
beteget nem is láttak, a betegek 
gyógyítása helyett előszeretettel 
folytattak skolasztikus vitákat 
elméleti kérdésekről. Nem nyúltak 
a betegekhez, legtöbbször az 
utasításaik alapján a borbély 
végzett beavatkozásokat. A legtöbb 
ember nem is találkozott orvossal, s 
talán szerencséje is volt. Sokan 
meghaltak az orvosi kezelés 
hatására. Paracelsus kora orvosait 
antiorvosoknak hívta, akik többet 
ártanak, mint használnak. Nagyon 
gyakori volt, hogy az orvosok és a 
gyógyszerészek összeszövetkeztek, 

és így a beteg nem a legjobb gyógyszert kapta, hanem 
aminek az eladásából nagyobb haszon származott. A 
gyógyítás középpontjából tehát kikerült a beteg ember, 
helyére az orvos, a szaktudás, az egyéni presztízs, az 
anyagi érdekek kerültek. 
 

Ebben a helyzetben jelent meg Paracelsus az 
orvoslás egészét átfogó megújulás igényével. Feladatát 
szimbolikus neve is kifejezi. Eredeti neve Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, a 
Paracelsus nevet később, 16 éves korában vette fel. 
Neve azt jelenti, hogy „nagyobb, mint Celsus”, 
„Celsust felülmúló”, „Celsus felett álló”. Kelszosz egy 
i. e. 400 körül élt híres görög orvos volt, akit a 
középkorban Celsus néven ismertek, és egyike volt a 
középkorban tisztelt ókori szaktekintélyeknek. 
Paracelsus neve tehát egy szóban feladata 
összefoglalása: a középkori orvoslási rendszer 
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meghaladása és egy új orvoslás megteremtése, ami a 
filozófián, a természet kutatásán alapul. Elvetette a 
kizárólag könyvekből származó holt tudást, és helyette 
a kutatás és a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta. 
Miután elvégezte az egyetemet, 20 évesen maga is 
vándorútra indult. Tapasztalatokat akart gyűjteni, 
gyakorlati tudásra szert tenni. 10–12 évig tartó 
vándorútja során bejárta egész Európát, a Közel-, 
illetve a Távol-Keletre is eljutott. Képes volt 
mindenkitől tanulni: javasasszonyoktól, bábáktól, 
felcserektől, hóhéroktól, fürdőmesterektől, akik sokat 
tudtak az emberi testről, illetve a gyógynövényekről. 
Paracelsus olyan emberektől gyűjtötte össze ezeket a 
tapasztalatokat, akikkel a korabeli orvosok szóba sem 
álltak, de akik egy-egy dologhoz jól értettek. Az egyik 
fő vád ellene emiatt az volt, hogy lealacsonyítja az 
orvoslást. Ezután Bázelben telepedett le, kapott 
egyetemi katedrát, s lett városi orvos. Az egyetemen 
díszes talár helyett egyszerű, közönséges ruhában 
tanított, és németül tartotta előadásait a megszokott 
latin helyett. Csodás gyógyításokat vitt véghez, 
gyógyíthatatlannak ítélt betegségeket gyógyított. Az 
antik tekintélyeket és kortárs orvosokat egyaránt 
élesen bírálta. Egyszer Bázelben, amikor a Szent János-
napi ünnepségen a korabeli szokás szerint mindenhol 
tüzek égtek a városban, tanítványaival a városban 

sétálva nyilvánosan tűzre vetette az 
éppen használatos egyetemi tanköny-
veket (pl. Avicenna Canones 
medicinaejét). Mindezek miatt egyre 
fokozódtak ellene a támadások, de ő 
sem maradt adósa ellenfeleinek – 
szenvedélyes, arrogáns stílusban bírálta 
orvoslásukat. Egyénisége és tanításai 
miatt rengeteg ellensége volt, barátai 
jóval kevesebben. Tanításai és gyógyí-
tásai miatt szembekerült nemcsak a 
kortárs orvosokkal, hanem az egyházzal 
is. Alkímiai tudása miatt eretneknek 
bélyegezték, noha azt csak gyógyszerek 
készítésére használta. Így egész életében 
menekülnie kellett az inkvizíció elől, 
míg végül egy ellensége tette el láb alól 
1541-ben. Jelmondatának és hitval-
lásának élő példája volt: „Nemo sit 
alterius qui suus esse potest.”, azaz 
senki se legyen más, mint önmaga. Saját 
szavaival élve egyedül, idegenként, 
különbözőként élt kortársai között. 
Mégsem vonta vissza a tanait, nem 
hagyott fel a tanítással, a gyógyítással. 
Képes volt megőrizni az eszméit, a 
meggyőződéseit, még ha egyedül is volt. 
 

Egészség és betegség 
 

Ahhoz, hogy megértsük Paracelsus gyógyítási 
rendszerét, először vizsgáljuk meg azt, hogy mit 
tanított a betegségekről és azok eredetéről. A betegség 
egy olyan állapot, amellyel mindannyian találkozunk – 
akár egy-egy fejfájás vagy akár hosszú éveken át tartó 
krónikus betegség formájában. A betegségeknek 
sokféle tünetük lehet, de van egy fontos közös 
jellemzőjük: az, hogy fájdalommal, szenvedéssel 
járnak. Az ember szembesül azzal, hogy a teste 
elromolhat, szembesül a halandóságával, megérinti a 
halál szele. Ez a szenvedés általában befelé fordít: 
feltesszük a miért, és gyakran a hogyan másként 
kérdését is. Lehet, hogy csak az életmódban keresünk 
okokat és változtatást (mozgás, táplálkozás), vagy 
esetleg rátalálunk megoldatlan lelki problémákra, és 
változtatunk a konfliktus megoldási stratégiáinkon, a 
többi emberhez való viszonyulásunkon. És ebben rejlik 
a kulcs a betegségek jelentőségének megértéséhez. 
 

Paracelsus azt tanította, hogy a betegségeknek 
sokféle oka van, de ezek mind visszavezethetők egy fő 
okra: arra, hogy az ember nem él összhangban a 
természeti törvényekkel, hogy nem követi a Lelkét, és 
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ezért eltér attól az úttól, amit a Lelke mutat számára. A 
betegség ennek a diszharmóniának a következménye. 
Paracelsus szerint az ember azért teremtetett, hogy a 
szenvedés révén rátekintsen önmagára és felismerje, 
hogy ki ő. Így a betegség tanítónk és fejlődésünk 
segítője: segítségével mélyebben megismerhetjük 
önmagunkat, és így magasabb szintű harmóniát 
találhatunk Lelkünkkel. A betegség minden ember 
életének velejárója, nincs tökéletesen egészséges 
ember, hiszen aki tökéletes harmóniában van a 
Lelkével, annak már nincs szüksége a megtestesülésre. 
Mi éppen azért kaptuk az élet lehetőségét, hogy 
önmagunkra rátaláljunk, és ebben fontos szerepük van 
a betegségeknek. 
 

A gyógyulás ezért nem egyszerűen azt jelenti, 
hogy eltűnnek a betegség objektív, mérhető tünetei. 
Paracelsus azt értette gyógyulás alatt, amikor az ember 
rátalál valódi belső önmagára és így a valódi 
szabadságra. Gyakran használt alkímiai 
szimbólumokat. A betegséget az ólomhoz hasonlította, 
ahhoz a fémhez, amely nehéz, sötét és kaotikus belső 
szerkezettel rendelkezik, az egészséget pedig az 

aranyhoz, a tiszta, fénylő, változatlan fémhez. A 
gyógyulás az ólom arannyá alakításának folyamata, 
belső átalakulás révén az egészség elérése. 

 
Az ember birtokában van az öngyógyítás 

képességének, amely a természet egyik ereje. Ha egy fa 
elveszti egy ágát, gyantát termel, ha egy állat 
megsebesül, nyalogatja sebét, és ezzel fertőtleníti. Az 
emberben is van egy erő, amely fenntartja vagy 
visszaállítja az egészséget. Paracelsus ezt az erőt 
Archeusnak nevezte, és a tűzhöz hasonlította. Minden 
betegség azzal fenyeget, hogy kioltja ezt a lángot, és 
amikor valóban kialszik, akkor beáll a halál állapota. 
Amíg azonban még van anyag, amin éghet, elég egy 
szikra a tűz újra életre keltéséhez – ezt a szikrát 
Paracelsus arkánumnak hívta. Az arkánum a 
növényekben, az ásványokban, a szavakban vagy akár 
érzésekben rejlő gyógyító erő. 
 

Mi az orvos szerepe ebben a gyógyulási 
folyamatban? Paracelsus úgy tartotta, hogy a külső 
orvos nem tud gyógyítani, csak felébreszteni a belső 
orvost, és a természettel harmóniában működve 
felgyorsíthatja a folyamatokat. A gyógyulás elsősorban 
az ember saját erőfeszítésének a következménye, de 
különböző, a finomabb testekre ható gyógyszerekkel 
elősegíthető. Az orvos feladata tehát nem elsősorban a 
test gyógyítása, hanem a beteg ember belső 
átalakulásának a segítése, lelkének megtisztítása, 
szellemi erejének megerősítése, hogy újra helyreállítsa 
a megbomlott harmóniát. 
 

Paracelsus a gyógyítást szent hivatásnak 
tekintette. Paragranum című művében beszél az új 
orvoslás építményéről, templomáról, amelynek négy 
oszlopon kell nyugodnia. Minden valódi orvosnak 
négy forrásból kell merítenie tudását: 
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„Az első oszlop a föld és a víz teljes filozófiája; a 
második oszlop az asztronómia és az asztrológia, a lég és a 
tűz két elemének tökéletes ismeretével; a harmadik oszlop 
pedig az alkímia, maradéktalanul, valamennyi eljárásával, 
tulajdonságával és négy nevezett 
elem mesteri uralásával; a negyedik 
oszlop pedig az erény, kísérője az 
orvosnak mindhalálig, záróköve és 
támasztéka a többi három oszlopnak.” 
 

Az új orvoslás oszlopai 
 

Az orvoslás első oszlopa, azaz a 
filozófia 

 
Paracelsus azt tanította, 

hogy minden orvosnak 
filozófusnak kell lennie. Filozófia 
alatt nem különböző gondolati 
rendszerek ismeretét értette, 
hanem a természet kutatását és 
mély ismeretét. Korának orvosai 
szívesen filozofálgattak, gondol-
kodtak elméleti kérdésekről, őket 
Paracelsus egyszerűen habdok-
toroknak hívta. Azt mondta, hogy 
az étel tetején lévő habbal 
foglalkoznak, ami annak leg-
silányabb része, de legfelül úszik, 
s ezért elfedi a jót, ami alatta van. 
Átveszi az étel ízét, ezért ételnek 
hívják, pedig valójában semmit 
nem ér. A filozófus azt kutatja, 
amiből a hab származik. Nem 
elégszik meg azzal, hogy ismeri és leírja a természet 
jelenségeit, az emberi test működését, a betegségek 
tüneteit – ez a felszín, a hab. A filozófus a mögöttük 
álló, mélyebb okokat kutatja. 
 

Paracelsus szerint a természet az orvos legjobb 
tanítómestere. A természettől származik a betegség, a 
gyógyszerek, a beteg és az orvos is, így az orvos is 
egyedül ebből merítheti tudását. A filozófia nem más, 
mint tanulni a természettől, amely az Istenség 
megnyilvánulása. A természet egy könyv, és minden 
élőlény egy betű ebben a könyvben. A filozófus nem 
elégszik meg a betűk formáinak, sorrendjének 
tanulmányozásával, hanem olvassa a könyvet, mert 
szeretné megérteni, hogy miről szól. 
 
„A természet valódi ismerete az igazi filozófia. Aki főként a 
dolgok külső megjelenését látja, nem filozófus. Az igazi 
filozófus a valóságot látja, nem a külső megjelenést. Az igazi 

orvos látja önmagában a makrokozmosz teljes felépítését. A 
betegei felépítését úgy látja, mintha az egy tiszta kristály 
lenne. Ez a filozófia, amelyen a gyógyítás igaz művészete 
alapul.”  

 
A filozófus tehát képes egységben látni a 

látható és a láthatatlan természetet, a látható és a 
láthatatlan embert, képes a felszín mögött a dolgok 
lényegét, igazi valóságát látni. Az orvosnak nem elég, 
ha csak az ember testét ismeri, a betegségek tüneteit 
érzékeli. Mint tiszta kristályon kell keresztüllátnia a 
betegen és a betegség valódi okait felismerni. A maga 
teljességében kell látnia és gyógyítania az embert, 
minden lelki és szellemi indíttatásával együtt, hiszen 
ezek nem választhatók el egymástól. „Az az igazi orvos, 
aki ismeri a láthatatlant, amelynek nincs neve, anyagtalan, 
de mégis megvan a hatása”. 
 

A mikrokozmosz és a makrokozmosz 
 

Paracelsus szerint az embert nem lehet 
önmagában megérteni, hanem csak a természet 
egységének részeként. A természetet az Istenség 
megnyilvánulásának tartotta, egy hatalmas élőlénynek, 
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amelynek minden része élő. A természetben nem 
létezik semmi olyan, amelyben ne lenne benne rejtve 
az élet, nincs test, amelyben ne lenne rejtve egy lélek – 
az ásványoktól a növényeken, az állatokon és az 
emberen át egészen az égitestekig. Az egész természet 
egy egység, amelynek részei egymással kapcsolatban 
és összefüggésben állnak, és amelyet egységes 
törvények irányítanak. „A természet, a világegyetem Egy, 
és eredete csak az egy örök Egység lehet. Egy élőlény, 
amelyben minden dolog harmóniában és vonzásban áll 
egymással. Ez a makrokozmosz. Az ember a mikrokozmosz. 
És a makrokozmosz és a mikrokozmosz Egy.” 
 

Az ember tehát önmagában hordja a természet 
minden részét és erejét, és ezeket fel kell ismernie az 
orvosnak. „Az orvosnak világos ismerettel kell rendelkeznie 
az emberről, felmérve őt a négy elem tükrében, melyek le is 
képezik számára az egész mikrokozmoszt, hogy átlát rajta, 
akár az üvegbe zárt fehér kocsonyán. Az orvosnak is így kell 
átlátnia az emberen, olyan tisztán, ahogyan egy desztillált 
harmatcseppen látni át, melyben porszemnyi sem maradhat 
rejtett a szem előtt; olyan tisztán kell belelátnia, ahogyan a 
felbuzgó forrásban látni a kavicsokat és a homokszemeket – 
hány van belőlük, milyen a színük, az alakjuk és a többi. 
Ilyen nyilvánvalónak kell lenniük számára is az ember 
részeinek, és olyan tisztán átlátszónak is kell lenniük 
számára, mint a csiszolt kristály, amelyben hajszálnyi sem 
maradhat rejtve. Ez a filozófia, melyre az orvoslás alapszik.” 

Az ember földhöz tartozó része az ún. elemi 
test, amely az elemekből származik és oda is tér vissza 
a test halála után. Ez maga a testet felépítő anyag, a 
viasz, amelyben a belső ember lenyomatot hagy. Az 
elemi testnek önmagában nincs ereje: „A látás ereje nem 
a szemből jön, a hallásé nem a fülből, az érzékelésé nem az 
idegekből. Az ember szelleme az, ami a szemeken át lát, a 
fülekkel hall és az idegek segítségével érzékel.” 
Hasonlóképpen Paracelsus a gondolkodás forrásának 
sem az agyat tartotta: „A bölcsesség, az értelem és a 
gondolatok nem az agyban vannak, hanem a láthatatlan 
szellemhez tartoznak, ami a szíven keresztül érez és az agy 
segítségével gondolkodik. Mindezek az erők a fizikai 
szerveken keresztül nyilvánulnak meg. A fizikai szervek 
határozzák meg a megnyilvánulás módját.” 
 

A víz elemhez kapcsolódó részét az embernek 
Paracelsus Archeusnak vagy Liquor Vitaenek (az élet 
folyadéka) hívta. Egy egyetemes életerőként ír róla, 
amely nem egy-egy ember tulajdona. Egy életre az 
emberhez tartozik, de a halál után visszatér a 
természet energiájához, akár a testet felépítő anyag. A 
Liquor Vitae az emberben az élete során tevékeny 
életerő, az, ami a test szerveit működteti, energiával 
látja el. 
 

A levegő elem az emberben az 
ún. sziderikus test, ez az életerő 
hordozója az élet során. Finomabb 
anyagból álló, láthatatlan forma, ami a 
látható test számára mintegy 
mintaként szolgál. Meghatározza a 
test formáját, felépítését, és egyben az 
érzékelés központja. A halál után 
rövid idővel feloszlik (valószínűleg 
azonos az étertesttel). 
 

Az ember tűz elemhez tartozó 
részét Paracelsus Mumiának (vagy 
állati léleknek) hívja. Ez az ember 
alacsonyabb szenvedélyekkel és 
vágyakkal teli része, amelyet meg kell 
tisztítania. (Úgy tűnik, hogy ez felel 
meg az asztráltestnek, de vannak 
szerzők, akik ezt hívják más néven 
sziderikus testnek.) A Mumia 
kapcsolatban áll az égitestekkel, azok 
hatását továbbítja az alsóbb testek felé. 
Túléli az elemi testet. 
 

Az emberben tehát egyesül a 
négy elem, ezek azonban a halandó és 
változó természetű részét alkotják, 
amely születik és elmúlik. Ezen túl 

Modus Vivendi Magazin 33



azonban Paracelsus tanított egy halhatatlan részről, 
amely a halandó rész mögött áll: „Hét elemi erő vagy elv 
létezik: négy alacsonyabb, amely a halandó és változó 
dolgokhoz tartozik, és egy isteni hármasság, amit quinta 
essentiának is hívnak.” Egy másik helyen így ír: „Képmás 
az ember, a négy elem által tükörbe rakott, s amint az elemek 
felbomlanak, úgy az ember is; mert amíg a külső rész megáll 
a tükörből, addig a belső is. Így a filozófia nem más, mint 
teljes tudása és ismerete annak, ami a tükörben a fényt 
adja.” 
 

Paracelsus ötödik elve az Értelmes lélek, 
amely kapcsolatot teremt a test és a szellem között, 
és amely az ember gondolkodó része. A hatodik 
elvet Szellemi léleknek hívta. Ez az az erő, 
amelynek nincsen szüksége a gondolkodásra 
ahhoz, hogy tudjon. Ide tartozik az intuíció 
képessége, amelynek fejlesztését Paracelsus 
fontosnak tartotta. Azt tanította, hogy intuícióra 
nem lehet úgy szert tenni, hogy valaki vakon követi 
mások lépéseit, hanem az embernek képesnek kell 
meglátni a saját útját, és önállóan gondolkodni, 
nem pedig másokat visszhangozni. A hetedik elv a 
Legfelsőbb szellem. Ezt a felsőbb hármasságot 
Paracelsus az „új Olümposz emberének” hívja több 
helyütt. Ez az emberben lévő halhatatlan rész, 
amelyet semmi sem tud elpusztítani. Paracelsus 
szerint az élet legfőbb célja megvalósítani saját 
isteni természetünket. „Csak amikor az »én« illúziója 
eltűnt a szívemből és az elmémből, és a tudatom 
felemelkedett arra a szintre, ahol nincs »én«, akkor nem 
én leszek a cselekvő, hanem a bölcsesség szelleme fog 
csodákat tenni a közreműködésemmel.” 
 

Az orvoslás második oszlopa, azaz az asztronómia 
 

Ha a filozófia segítségével az orvos érti a 
mikrokozmoszt, az embert, és képes felfedezni a 
betegség okát, a következő kérdés, amely felmerül, 
hogy hogyan találhatja meg a megfelelő gyógyszert. 
Paracelsus az asztronómia tudományát hívja ehhez 
segítségül, amely az orvoslás második oszlopa. Ez az 
asztronómia nem csillagászat és nem is csillagfejtés, a 
mai értelemben vett asztrológia, hanem a 
makrokozmosz és a mikrokozmosz megfeleléseivel 
foglalkozó tudomány. Inkább a régiek egy olyan 
tudományához áll közel, amely a világegyetemet egy 
nagy élőlénynek tekintette. A hatalmas élőlény részei 
állandó kapcsolatban állnak egymással, ahogy az 
emberi testen belül is állandó anyag, energia- és 
információáramlás van a szövetek, sejtek között a vér, 
a nyirok, az idegpályák révén. Ehhez hasonlóan a 
világegyetemben is vannak csatornák, amelyek 
kapcsolatot teremtenek az egyes részei között. 

Paracelsus a közönséges csillagjóslást, a 
„horoszkópiát” elvetette. Nem értett egyet azzal, hogy 
a csillagok irányítják az ember sorsát. Azt mondta, 
hogy a kozmikus befolyások az ember állati részére 
tudnak csak hatást kifejteni, az isteni részre nem. Az 
ember tehát képes gondolatával és akaratával 
irányítani a sorsát. 

 
A megfelelések tana 

 
Mi teremt kapcsolatot a makrokozmosz egyes 

részei között? Paracelsus szerint a világegyetemben 
lévő dolgok hét sugáron születnek, azaz hétféle 
energia, minőség határozza meg a tulajdonságaikat, 
teszi őket különbözővé. A színek és a hangok esetén ez 
jól látszik, gondoljunk csak a szivárvány hét színére 
vagy a zenei skála hét hangjára. Ugyanez a hét erő 
tükröződik Naprendszerünk bolygóiban is. A 
természet fénye az, ami a fentet és lentet 
összekapcsolja, és amely hét sugárra bomlik, amely 
megtestesül a hét bolygószellemben. Paracelsus azt 
tanította, hogy a bolygók által megtestesített 
minőségek a növényekben, az állatokban és az 
ásványokban is megtalálhatók, akárcsak az emberben, 
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az emberi szervekben, a szervek funkcióiban és 
betegségeiben. Mindezek hét csoportba sorolhatók. A 
természet azonos erőt hordozó részei megfelelnek 
egymásnak. A hasonlóság teremt köztük kapcsolatot, a 
szimpátia, a kölcsönös vonzás. Lényegileg nem is 
különböznek egymástól, hiszen ugyanazt az erőt 
hordozzák: „Mi a ferrum? Mars, semmi egyéb; mi a Mars? 
Vas, semmi más: mindkettő Mars, mind a kettő vas.” 
 

Nézzük meg kicsit részletesebben ezeket az 
összefüggéseket, kezdve az emberi test és a bolygók 
megfelelésével. „Egy dolog van a testben és az égben is. 
(…) Mert a kéz, amelyik a fényt és a sötétséget elválasztotta, 
s a kéz, amely az eget és a földet teremtette, az készítette a 
mikrokozmoszban is az alsó részt, s vette a felsőből, és zárta 
be az ember bőrébe mindazt, amit magába foglal az ég is.” 
Paracelsus szerint az ember szervei és a Naprendszer 
bolygói megfelelnek egymásnak: a bolygók ugyanazt a 
szerepet töltik be a Naprendszerben, amit a velük 
rokon szervek az emberi testben. Például a szív a test 
központja, az ő ritmusát követi a test élete, ő látja el 
energiával a testet, ahogyan a Nap az egész 
Naprendszert. Ugyanígy a Hold megfelel az agynak, a 
Merkúr a tüdőnek, a Vénusz a veséknek, a Mars az 
epének, a Jupiter a májnak, a Szaturnusz a lépnek. Az 
egyes bolygókhoz a szerveken túl élettani folyamatok 
is kapcsolódnak. 
 

Amíg minden bolygó a saját pályáján kering a 
testben, az ember egészséges. A betegségek akkor 
keletkeznek, amikor a bolygók elhagyják pályájukat és 
más bolygók pályáit keresztezik. Ekkor a szervek és az 
élettani folyamatok működési ritmusa felborul, a többit 
is átalakítják, az egész testre kihatnak. Az égen akkor 

történik hasonló, amikor a bolygók között aspektusok 
jönnek létre. A betegségek létrehozásában tehát mindig 
több bolygóerő vesz részt, így a terápiának is 
különböző erőket kell egyesítenie. Például az epekövek 
a Mars és a Szaturnusz hatására jönnek létre. A Mars 
megfelel az epének, és hozzá kapcsolódik a görcsös 
fájdalom, a Szaturnuszhoz pedig a kőképződés. A két 
bolygó közötti konfliktus okozza az epekövet – amikor 
a Szaturnusz van túlsúlyban (kőképződés), a Mars 
mindig védekezik a Szaturnusz uralma ellen (görcsös 
fájdalom). Hasonlóképpen a migrén a Hold, a Mars és 
a Vénusz közötti konfliktus eredménye. A kinti és az 
emberben lévő bolygók állandó kölcsönhatásban 
állnak egymással. Az ember ebben nem passzív 
elszenvedő, hanem az akaratának megfelelő hatásokat 
vonzza. A külső bolygóktól érkező hatások elsősorban 
az asztráltestre hatnak, és annak közvetítésével a 
fizikai szervekre is hatással lehetnek, betegségeket 
okozhatnak. 
 

A bolygók erői nemcsak az emberben 
testesülnek meg, hanem a fémek és a gyógynövények 
is kapcsolatban állnak a bolygókkal, azok energiáját 

hordozzák. Ennek alapján 
hét csoportba sorolhatók, és 
a megfelelő gyógyszerek 
elkészítéséhez az orvosnak 
ismernie kell ezeket a meg-
feleléseket. A fémek olya-
nok, mint anyaggá vált koz-
mikus erők. Így ír róluk 
Paracelsus: „Hét bolygó 
létezik tehát és hét fém is. A 
tapasztalat megtanítja szá-
munkra, hogy a hét fém 
bennünk rendelkezik azzal az 
erővel, hogy a hét bolygó ellen 
hasson. Amelyik bolygó kikezdi 
a testet, annak a fémnek a 
quinta essentiáját használd 
ellene. (…) Azt is megért-
hetjük, hogy az arany quinta 
essentiája specifikus hatása 

Nap - életerő, minden energiaáramlás 
Hold - nedvek keringése, ritmikus működések 

Merkúr - érzékelés, mozgatás, információáramlás 
Vénusz - mirigyműködések, nemi funkciók 
Mars - nemi működések, izomműködések 
Jupiter - növekedés, anyagok átalakítása, 

zsír- és szénhidrátháztartás 
Szaturnusz - lerakódások, ásványi anyagok 

háztartása 

Modus Vivendi Magazin 35



miatt és az erő miatt, amelyet a szívnek ad, képes minden 
bolygó ellen hatni.” Magukról a betegségekről is azt 
mondja Paracelsus, hogy úgy oszlanak el az 
emberiségben, ahogyan az ásványok a földben. Ahogy 
arany sincs mindenhol, csak meghatározott helyeken, 
úgy a betegségek és előfordulási helyük között is van 
kapcsolat. 
 
 

A gyógyítás alapelve 
 

A középkori orvoslás a contraria contrariis 
curantur elvet alkalmazta. Az egészség alapjának a 
négy testnedv egyensúlyát tekintették. A betegségeket 
az egyik testnedv túlsúlya vagy hiánya okozza, amit az 
ellenkező minőség csökkentésével vagy növelésével 
lehet gyógyítani. A kor jellegzetes terápiás módszerei 
az érvágás, a hánytatás, stb. voltak. Paracelsus azt írja, 
hogy tévedés azt gondolni, hogy a forró kiűzi a 
hideget, hiszen amikor azt látjuk, hogy a Nap 
felszárítja a tócsát, a nedvesség valójában nem szűnik 
meg, csak egy másik helyre vezetik. A valódi ellentétek 
az arkánum, a gyógyító erő és a betegség – e kettő 
kergeti el egymást. 
 

Ezért Paracelsus azt javasolja, hogy ahol a 
betegség oka van, ott kell keresni a gyógyszerét. Miért 
van az, hogy egy ásványi anyag meggyógyít egy 
betegséget? Mert ő okozta. Ami okozza a betegséget, 
az tudja elmulasztani is. Ez az ún. similis similibus 
curantur elv, amely szerint a betegség forrásában 
található a gyógyszer is. Mindez nagyon hasonló a mai 
homeopátia alapelvéhez, a homeopátiás gyógyszer 
jellemzője ugyanis, hogy egészséges emberen annak a 
betegségnek a tüneteit idézi elő, amelyet képes 
meggyógyítani. 
 
 

Szignatúratan 
 

Honnan lehet tudni egy növény esetén, hogy 
milyen betegségeket képes meggyógyítani, hogy 
milyen gyógyító erő van benne? „Nincs semmi, amit a 
természet ne mutatna meg, és a jelekkel megismerhetjük, ami 
a megjelöltben rejtve van.” Paracelsus szerint minden 
növény két részből áll: van egy teste, egy anyagi része, 
és van benne egy szellemi jellegű rész, ez a növény 
lelke. A növény gyógyító ereje a szellemi lényegében 
van és nem a durva formájában, ezt a gyógyító erőt 
hívta arkánumnak vagy kvintesszenciának. A 
növények belső természete felismerhető külső 
tulajdonságaikról, hiszen minden természet alkotta 
forma lenyomata a belső erőnek. A megfelelő 
gyógyszer megtalálásához az orvosnak értenie kell a 
természet nyelvét. A növények egy sajátos nyelven 

beszélnek – nem szavakkal, hanem egész lényükkel. A 
szín, az illat, az íz, az alak, a felépítés, az élőhely, a 
virágzási és gyümölcsérési idő, a szaporodás, az 
élettartam, a növények mérgező jellege, hatóanyagai, 
mozgásai stb. mind kifejezik belső lényüket. „Ahogy 
kívül, úgy belül is”– mondta Paracelsus. Ahogyan a 
tünet is csak egy jel, amely mögött az emberben lévő 
betegség áll, a növényeken is meglátszanak azok az 
erők, amelyek bennük hatnak. 

 
A természet jelbeszédének megértése egy ősi 

tudás, amelyet ma szignatúratannak hívnak. Ennek a 
tudománynak a segítségével fedezhetjük fel egy 
növény vagy ásvány hatását. Minden, amit az 
érzékszervekkel felfoghatunk, jelzés, ún. szignatúra, 
amely a növényben vagy ásványban rejlő erőről 
árulkodik. Például a Satyrion (kosbor, orchidea) 
gyökere olyan, mint egy férfi nemi szerve (ikergumója 
van), ezért Paracelsus szerint képes helyreállítani a 
férfiak férfiasságát, és valóban, mind a mai napig 
hatékony afrodiziákumként tartják számon. Az 
Euphragia (Euphrasia officinalis, azaz szemvidítófű) 
egy szem alakját mutatja, így a szemek gyógyítására 
alkalmas. A népi gyógyászatban fitoterápiás szerként 
külsőleg, a szemek borogatására használják, 
homeopátiás szerként pedig a felső légutak náthás 
megbetegedéseinek gyógyszere, amelyek 
könnyezéssel, a szemhéj égető érzésével, viszketésével, 
szempanaszokkal járnak. Paracelsus azt tanította, hogy 
ahhoz, hogy a természet könyvében olvasni tudjunk, 
egy közvetlen, belső, intuitív látásra van szükségünk, 
eggyé kell válnunk a vizsgált tárggyal. Felhívja a 
figyelmet arra is, hogy noha sokat megtudhatunk a 
szignatúrák révén egy növényről vagy ásványról, 
mindig a saját prizmánkon át látjuk azokat. A jelek 
világosak, de amikor értelmezzük, tévedhetünk, hiszen 
nem vagyunk képesek tisztán látni a dolgokat. „Ha ti, 
orvosok, gyógyszerészek és doktorok mágikusan és 
kabalisztikusan megtapasztalnátok minden gyógynövény 
színét és ízét stb. (...) Akkor haladnátok a helyes úton.” 
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Az orvoslás harmadik oszlopa, azaz az alkímia 
 

Ha az orvos a filozófia és az asztronómia 
segítségével megtalálta a megfelelő gyógyító hatású 
növényt vagy ásványi anyagot, a következő kérdés: 
hogyan készítsen belőlük hatékony gyógyszereket? 
Paracelsus szerint az orvosnak értenie kell az anyag 
átalakulásait, az élet folyamatait ahhoz, hogy 
irányítani tudja őket. Az ezzel foglalkozó tudomány, 
az orvoslás harmadik oszlopa az alkímia. 
 

Paracelsus elvetette az aranycsinálásra törekvő 
népszerű alkímiát, az alkímia legfontosabb feladatának 
a gyógyszerkészítést tartotta. Az alkímiáról azt 
tanította, hogy az nem más, mint a befejezés 
művészete. A természetben ugyanis nincs semmi, ami 
befejezett lenne az ember munkája nélkül. Szükség van 
az emberre, aki befejezi a természet művét, aki segít 
abban, hogy a dolgok beteljesítsék rendeltetésüket. 
Paracelsus ezt az embert hívja alkimistának. Így 
alkimista a pék, aki a természet által létrehozott 
gabonából kenyeret készít, és alkimista az orvos is, aki 

a természetben található 
ásványokból, növényekből 
gyógyszereket készít. Paracel-
sus szerint ugyanis a termé-
szetben található ásványi 
anyagok és gyógynövények 
durva állapotukban nem alkal-
masak gyógyításra, szükség 
van az alkimista orvosra, aki 
hatékony gyógyszereket készít 
belőlük. 
 
 

A gyógyszerek 
 

Paracelsus a gyógysze-
reit mindig maga készítette. A 
gyógynövények helyett a 
belőlük készített kvintesszen-
ciákkal gyógyított, csaknem 
minden akkor ismert betegség 
ellen volt gyógyszere. A 
legfőbb újítása az volt, hogy 
bevezette a fémek használatát a 
gyógyászatban. A régiek a 
vegyi anyagokat főként 
külsőleg, sebekre, bőrbajokra 
alkalmazták, főként mérgező 
mivoltuk miatt. Paracelsus 
azonban belső szerként, 

széleskörűen használta őket. Például a vérbaj első 
hatásos gyógyszere a Paracelsus által alkalmazott 
higany; hashajtásra elsőként használta a nátrium-
szulfátot, amelyet később sal mirabilénak, csodasónak 
hívtak. Először használt belsőleg neutrális ólom-
acetátot, rézgálicot, különböző higanyvegyületeket, 
vas-sókat, antimonkészítményeket. Értett ahhoz, 
hogyan lehet a fémeket úgy átalakítani, hogy el-
veszítsék mérgező mivoltukat, ezért tartják mind a mai 
napig Paracelsust a jatrokémia atyjának. Paracelsus 
hatalmas impulzust adott a gyógyszerészet fej-
lődéséhez. A középkorban elsősorban nem-specifikus 
gyógyítási módszereket (pl. érvágás, hánytatás stb.) 
használtak, Paracelsus azonban specifikus gyógy-
szereket alkalmazott. Azt tanította, hogy a különböző 
betegségek különböző terápiát kívánnak. Arról írt, 
hogy a szervetlen anyagok és a növényi drogok 
sajátossága az, hogy ami nagy adagban méreg, az kis 
adagban gyógyszer. Az, hogy a dózistól függ egy 
anyag gyógyító vagy mérgező hatása, máig a modern 
gyógyszerészet egyik alapelve. Az élethez nélkü-
lözhetetlen só és a víz is mérgező nagy mennyiségben, 
ugyanakkor például a higany kellően kis 
mennyiségben gyógyszerként használható. 
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A gyógyszerek készítése 

 
Paracelsus szerint a gyógyszer a természetben 

rejlik, ott kell felfedeznie az orvosnak. A természet 
összeállította a recepteket, az orvosnak nem kell sem 
hozzátennie, sem elvennie belőle. „A receptek 
összeállításának tudománya a természetben van, s ő maga 
állítja össze őket. (...) Ha az aranyba beletette, ami az 
aranyba való, akkor beletette a violába is. Ami benne van, 
ahhoz te nem tehetsz hozzá semmit, se cukrot, se mézet, 
ahogy az aranyat sem kell kiegészítened semmivel. (...) A 
kivonás teszi, nem pedig az összeállítás; a megismerése 
annak, ami benne lakozik, nem pedig előállítása ugyanannak 
összeszerkesztett-foltozott darabokból. Melyik nadrág a 
legjobb? Bizony, az ép; a foltozottak és toldozottak a 
leghitványabbak. (...) A természet erővel helyezte el az 
arkánumokat, s összekomponálta, ami összetartozik.(...) A 
természet az orvos, nem te, belőle kell táplálkoznod, nem 
magadból, ő komponál, nem te.” Az ókorban és a 
középkorban a gyógyszerészet az összetevők 
összerakásán alapult. Ezzel ellentétben a paracelsusi 
gyógyszerészet alapja a szeparáció: a gyógyító erő, az 
arkánum kivonása az ásványokból és a növényekből. 
 

Paracelsus szerint a növény gyógyító ereje nem 
azonos testének kémiai összetételével, izolált 
hatóanyagainak hatásával, hiszen a gyógynövények 
nemcsak a testre hatnak kémiailag, hanem az ember 
energiáira és érzelmeire is. Paracelsus gyógyszerei nem 
a hatóanyagaik révén érték el a gyógyulást, mint a mai 
gyógyszerek, hanem az ember finomabb testeire 
hatottak. Azt tanította, hogy egy gyógyszer annál 
hatékonyabb, minél tisztább, azaz minél kevesebb 
benne az anyagi hordozó. A gyógyszerek készítésének 
célja tehát nem a hatóanyagok kivonása, hanem az 
arkánum finom szellemi erejének megtisztítása az azt 
burokként körbevevő durva anyagtól, a gyógyító erő 
kiszabadítása. „A corpusnak pedig távoznia kell, mert 
gátolja az arkánumot.” Ma is készítenek hasonló elven 
gyógyszereket. Ilyenek a már említett homeopátiás 
készítmények, amelyek az ún. potenciálással (foko-
zatos hígítások és összerázások sorozata) készülnek. 
Ezekben a szerekben egy bizonyos hígítás felett már 
nincs kémiailag kimutatható mennyiségű anyag, csak 
az ásvány vagy növény gyógyító ereje, és ráadásul 
annál hatékonyabbak, minél magasabb a hígítás foka, 
azaz minél kevesebb bennük az anyag. Szintén hasonló 
módon készülnek a Bach-virágesszenciák, az ún. 
napoztatásos módszerrel, amelynek során a nap 
energiájának segítségével kerül át a virág gyógyító 
ereje a tiszta forrásvízbe. Ezekben a gyógyszerekben 
nem a forma gyógyít, hanem a bennük lévő erő, az 
arkánum. A homeopátiás gyógyszerek „anyaga” cukor 
és víz, a Bach virágesszenciáké víz és a tartósításra 
használt brandy. Kémiailag azonos hordozók különbö-
ző arkánummal rendelkezhetnek, kémiailag különböző 
anyagok pedig azonos arkánum hordozói lehetnek. 
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Paracelsus gyógyszerkészítési alapelve a „Solve 
et coagula, et habebis magisterium!” (Oldjál és kössél, és a 
magisztérium birtokában leszel). Ez a folyamat mindig 
három fokozatban történik: az első az elválasztás, ezt 
követi a tisztítás, majd az újraegyesítés. Görög eredetű 
szóval ezt a folyamatot spagirikának hívják, amely a 
szétválasztani (szpaó) és összekapcsolni (ageiró) 
szavak összetételéből ered. Az arkánum készítéséről 
Paracelsus azt írja, hogy az első életnek meg kell 
halnia, mert benne nincs semmi, ami az ember számára 
szolgálna, nem gyógyszer. Ahhoz, hogy gyógyszerré 
váljon, hogy az embert szolgálja, meg kell halnia, és 
újra meg kell születnie. Ahogy a gyomor semmit sem 
hagy szétrohadás nélkül, ami emberré válik, úgy 
semmi sem marad szétrohadás nélkül, aminek 
gyógyszerré kell válnia. Az új születésben keletkezik a 
gyógyszer, és ez az új élet nincs semmiféle halálnak 
alávetve, csak a végnek, amelyben minden dolog 
megsemmisül. Egy másik helyen az arkánum 
kivonását ahhoz hasonlítja, amikor a magból szárba 
szökken a kalász – ehhez a magnak szét kell esnie. Ma 
is készülnek gyógyszerek az ősi spagirikát formailag 
követő módszerrel, az ún. spagirikus szerek. 
Paracelsus azonban azt tanította, hogy senki sem képes 
az anyagot átalakítani, amíg önmaga tiszta részét meg 
nem tisztította az anyagi befolyástól. Az első tehát a 
belső alkímia, az orvos belső átalakulása, és a valódi 
alkimista által készített gyógyszerek képesek 
felgyorsítani a betegek alkímiai átalakulását, a 
gyógyulást. 
 

Az orvoslás negyedik oszlopa, azaz a jellem 
 

Mi hiányozhat még mindezek után? Paracelsus 
szerint a filozófia, az asztronómia és az alkímia 
önmagában nem teszi képessé az orvost arra, hogy 
gyógyítson, mindez a tudás nem elég, szükség van 
magára az orvosra mint emberre. És mivel az orvos 
jelleme sokkal erősebben hat a betegre, mint bármilyen 
gyógyszer, ezért az orvoslás negyedik oszlopa, 
mintegy alapja és záróköve a többi oszlopnak a jellem, 
az erkölcs. 

 
Paracelsus igen magas erkölcsi szintet követelt 

az orvosoktól. Azt mondta, hogy az első és 
legfontosabb követelmény egy orvos számára a 
tökéletes tisztaság és az őszinte, tiszta szándék, a 
mentesség a becsvágytól, a hiúságtól, az irigységtől, az 
erkölcstelenségtől, az önhittségtől. Azt tanította, hogy 
a szeretet és a megértés a legfőbb gyógyító erő. Az 
orvosnak éjjel-nappal betegeire kell gondolnia, és 
minden szellemi erejét betegei szolgálatára bocsátania. 
Azt mondta, hogy kétféle orvos létezik: olyan, aki 
szeretetből cselekszik, és olyan, aki haszonlesésből. És 
a művéről felismerhető mindegyik, mert a gyógyítás 
csak akkor lehet tökéletes, ha szeretetből fakad. A 
szeretet gyógyító ereje kapcsán nemcsak az orvos-
beteg kapcsolatra gondolt, hanem magára a betegre is. 
Ugyanis csak az képes meggyógyulni, aki szeret. Amíg 
az ember csak magával törődik, a maga javát keresi, 
vét az egyik legfőbb természeti törvény, az egység 
törvénye ellen. A mások iránti szeretet adásra sarkall, s 
aki ad, az mindig tisztul és növekedik. Ha szeretünk, 
képesek vagyunk sok rossz dologtól megszabadulni, 
változni, jobbnak lenni. A szeretet a tökéletesség felé 
vezet, és így gyógyulást hoz. 
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A második legfontosabb követelmény, 
amelynek át kell hatnia az orvosi hivatást, az az 
Istenben való hit. Nem keresztényi, vallási formákhoz 
kapcsolódó hitre gondolt. Számára az Istenben való hit 
Isten érzékelése, aki a természetben ölt testet, aki jelen 
van minden részében mint irányító akarat, éltető 
szeretet és szervező értelem. A makrokozmosz 
számára az Isten az orvos, aki segíti az élőlényeket 
fejlődésükben, tökéletesedésükben. A mikrokozmosz 
számára az orvos az orvos, tehát az orvosnak 
harmóniában kell lennie Istennel. „Mert akinek hite jó, az 
nem hazudik, s Isten műveinek bevégzője. Mert amilyen, 
akként tanúja magának: azaz becsületes, őszinte, erős, igaz 
hittel kell lenned Istenben, egész lelkeddel, szíveddel, 
értelmeddel-gondolatoddal, csupa szeretetben s bizalomban. 
Ilyen hittel és szeretettel nem is fogja megvonni tőled Isten 
az ő igazságát, hanem hihető, látható és biztató módon 
kinyilvánítja neked műveit.” 
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     NES-tréning meghívó 
 

 

Szeretettel meghívjuk az I. fokú NES tréningre! 
 

Tréning időpontja:  
2013. Április 05-06. péntek – szombat 

Helyszín: HOTEL HOLIDAY BEACH 
1039. Budapest, Piroska u. 3-5 

Előadó: Dr. Kulin Sándor 
 
 

TERVEZETT PROGRAM 
 

Első nap: Ápr. 05 péntek Második nap: Ápr. 06 
szombat 

9.00 Érkezés, regisztráció 9.00 Érkezés 
9.30 Tréning I. 9.30 Tréning V. 
10.45 Kávészünet 10.45 Kávészünet 
11.00 Tréning II. 11.00 Tréning VI. 
13.00 Ebéd 13.00 Ebéd 
14.00 Tréning III. 14.00 Tréning VII. 
16.00 Szünet 16.00 Szünet 
16.15 Tréning IV. 16.15 Tréning VIII. 
18.00 Összefoglaló 18.00 Tréning zárása, teszt 

 
A tréning bármiféle praxissal rendelkező, nem NES terapeutáknak 

ingyenes! 
 NES terapeuták számára az ismételés: 2500 Ft/fő/nap (minden esetben fizetni kell, az összeg tartalmazza a 

kávészünetet).  

 Az ebéd + 3500 Ft.

 
 
 
 
Hogyha a tréning elvégzése után a terapeuták nem szándékoznak NES-sel 
dolgozni, semmiféle kötelezettség nem terheli őket.  
 

Amennyiben a tréning elvégzése után a terapeuták (orvos, természetgyógyász, kineziológus, 
stb) NES-sel szándékoznak dolgozni, a gép ára bruttó 1000 EUR, amely a fentieken kívül 
következő tételeket tartalmazza: 
– Laptop 
– NES PROVISION sw magyar verzió installálva 

 
Az 1000 Euro kizárólag a NES gép átvételekor fizetendő. 

(Ha saját laptoppal szeretnék használni, úgy bruttó 500 EUR.) 
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Svédasztalos étkezés lesz. Amennyiben vegetárius étrenden van, kérjük, jelezze. 
 
Parkolás a hotel parkolójában és a környező utcákban ingyenes.  
 
További részletek a www.neshealth.com oldalon találhatók; amennyiben kérdése 
lenne, készséggel állunk rendelkezésére.  
 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat mielőbb e-mailben vagy telefonon 
szíveskedjenek visszaigazolni. 
 

Kun Viktória 
+36 30 849 5290 

neseurope@gmail.com  
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Az élet nyersen 
az igazi! 

 

os Angelesben, a világ „nyers-
étel fővárosában” mostanság 
új jelenség söpör végig a 

fiatalok, szépségek, hírességek 
körében. Hirtelen mindannyian 
nyers ételeket esznek. Talán meg-
lepő, de a „nyers táplálkozás” már 
gyökeret eresztett az Egyesült 
Királyságban, Spanyolországban, 
Németországban, Ausztráliában és 
Új-Zélandon is, egymástól szinte 
függetlenül. 
 

A nyers-táplálkozás szó szerint 
olyan élelmiszerek fogyasztását 
jelenti, amit nem főztünk meg 
vagy melegítettünk 60 °C fölé. Ez 
megőrzi az élelmiszerek teljes 

tápanyag-összetételét és nagyon 
rövid idő alatt elérhetővé teszi a 
szervezet számára. Ennek eredmé-
nyeként az emésztési folyamat 
könnyebbé válik, mivel élelmisze-
rekben lévő enzimek azonnal 

hozzáférhetők. Nem kell ezeket a 
szervezetnek létrehoznia, elkerül-
ve így az étkezés utáni fáradtság 
ismerős állapotát. Akármilyen 
nézőpontból is közelítjük meg a 
témát, mindenki számára van 
valami, ami érdekes lehet a nyers 
élelmiszerek koncepciójában. Ez a 
táplálkozási elv kevésbé diéta, 
mint inkább életforma; a nyers 
étkezés egy egyszerű elv 
számtalan előnnyel és haszonnal. 
 

Saját tapasztalataim a nyers 
élelmiszerekkel Hawaii-n kezdőd-
tek, miközben a Huna Gyógyítást 
tanulmányoztam Kauai-n. Talál-
koztam egy hawaii/kínai nyers 

ételekre specializálódott séffel és 
pár emberrel, aki már régóta így 
étkezett. Mindannyian annyira 
élettelinek és élénknek tűntek. 
Tiszta, csillogó tekintetük és 
ragyogó bőrük volt. Én persze 
izgatott és kíváncsi lettem, nem 
utolsósorban azért, mert mindany-
nyian sokkal fiatalabbnak tűntek a 
koruknál. Mindig is örömöt leltem 
az ételekben, de fogalmam sem 
volt, hogy a „szuper-táplálko-
zásnak” egy teljes világa létezik, és 
hogy ez ilyen könnyen elérhető. Itt 
valami teljesen új volt számomra, 
amikor már azt hittem, hogy az, 
hogy valaki vegetáriánus az 
elegendő, és hogy mindent tudok 
a táplálkozásról, ami csak 
szükséges lehet. Szóval, miután 
megtanultam néhány alapvető 
elvet, elindultam a nyers táp-
lálkozás útján. A Hawaii-on 
megélt változás bennem önmagá-
ban is hatalmas volt, de az 
életemhez ezt az új dimenziót 
hozzátéve olyan öröm és 
optimizmus töltött el, amit még 
soha nem tapasztaltam. Friss, 
illatos, természetes gyümölcsöket 
ettem, lédús zöldségeket, termé-
szetes édes diót és csíráztatott 
magvakat, mindent teljesen nyer-
sen. Zamatos avokádó bőségesen 
rendelkezésre állt, és a helyi nyers 
méz is. Az ételek paradicsomában 
voltam.  
 

Azonban végül visszatértem 
Londonba, annak teljesen 
különböző éghajlatára. Elhatároz-
tam, hogy itt is beépítem a nyers 
élelmiszer-elvet a táplálkozásom-
ba, bár komoly aggályaim voltak a 
hideg tél és a kényelmes étkezés 
iránti vágyam miatt. A következő 
két évben szem előtt tartottam a 
nyers étkezés elvét, bár az ételeim 
közt még sok főtt vegetáriánus étel 
volt, túl sok búza és nehéz 
szénhidrát, amit bizony függősé-
get okozónak találtam, s melyektől 
kimerültnek éreztem magam. 
Könnyű engedményeket tenni az 

L 
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embernek az étkezéssel 
kapcsolatban… Mivel gyakran az 
otthonomtól messze dolgoztam, 
ezért nem főzhettem a nap 
folyamán, emiatt hamarosan kiala-
kult egy monoton táplálkozási 
forma az életemben: nagyjából 
ugyanazokat az ételeket ettem nap 
mint nap. Tiszta méregtelenítő 
gyümölcsleveket és gyümölcstur-
mixokat fogyasztottam a nap 
elején, majd bekaptam valamit 
menet közben ebédre. Estére a 
szemem is kopogott az éhségtől és 
túlságosan hajlamos voltam 
felfalni az elkerülhetetlen főtt ételt 
vacsorára, gyakran burgonyát, 
rizst vagy tésztát. Ez a szokás 
egyre inkább amolyan mélypont-
hoz vezetett, s fokozatosan egyre 
stresszesebb, fáradtabb és letargi-
kusabb lettem. A választott élelmi-
szereim nem támogattak engem, 
és táplálkozási szempontból 
kimerültem – ami, most már lá-
tom, depresszióssá és érzelmileg 
kimerültté tett. Az emberi termé-
szet, úgy tűnik, azt diktálja, hogy 
valódi válságra van szükségünk 
ahhoz, hogy változtassunk az 
életünkön. Végül is el kellett 
ismernem, hogy nem vagyok jól. 
 

Szóval, ahogy az őszi hideg 
elkezdődött, úgy döntöttem, hogy 
méregtelenítenem kell a szerveze-
temet, és teljesen nyers étkezésre 
állok át. Hallottam olyanokról, 
akik krónikus fáradtság szindró-
mában szenvedtek és gyors, drá-
mai javulást tapasztaltak az ener-
giaszintjükben a nyers étrendnek 
köszönhetően. Nem volt igazából 
más elvárásom, mint a szerve-
zetem méregtelenítése és egy 
egészségesebb életmódra váltás. 
Ami ezután történt, megváltoz-
tatta minden élelmiszerekkel 
kapcsolatos elképzelésemet. Ugya-
nis nagyon rövid idő alatt, a szó 
szoros értelmében néhány nappal 
azután, hogy átálltam a nyers 
táplálkozásra, szellemi és fizikai 
energiám visszatért és olyan 

élettelinek éreztem magam, amit 
gyerekkorom óta nem tapasztal-
tam. Tekintettel arra, hogy akkor a 

negyvenes éveim elején jártam, 
nyilvánvaló volt, hogy valami 
nagyon mélyreható változás tör-
tént. Néhány hét múlva a bőrömet 
lágyabbnak és mégis feszesebbnek 
éreztem, és egy tisztes méretű heg 
is eltűnt a lábamról, 12 évvel az 
azt okozó baleset után. A látásom 
javult, abban az életszakaszom-
ban, amikor nyilvánvaló volt, 
hogy vagy olvasószemüvegre, 
vagy hosszabb karokra lenne 
szükségem. A mai napig sincs rá 
szükségem!  
 

Messze a legnyilvánvalóbb vál-
tozás a súlyomban volt. Lefogy-
tam 14 kg-t, egyszerűen, fájdalom-
mentesen és gyorsan, miközben 
láthatóan hatalmas mennyiségű 
ételt fogyasztottam el, amikor éhes 
voltam. Egyértelműen az ételtípu-
sok és nem a mennyiség volt a 
kulcsa a fogyásnak. Nem kellett 
számolnom a kalóriákat vagy a 
zsír mennyiségét. A tápanyagok 
mennyisége természetes egyen-
súlyt hozott létre. Manapság a 
természetes súlyomat nyers és 
vegán táplálkozással tartom fenn, 
ízletes ínyenc élelmiszerek fo-

gyasztásával, beleértve a nyers 
kakaót. A kakaó a csokoládé 
gyártásához használt nyers kakaó-

bab. Sajnos a legtöbb kereskedelmi 
csokoládé előállítására hőkezelik 
és tejszármazékokkal, cukorral és 
különböző adalékanyagokkal 
kombinálják. De a kakaóbab nyers 
formájában egy erős „szuperétel”, 
melynek hatásai közé tartozik a 
hangulatemelés, későbbi vissza-
esés nélkül. Emellett a leggazda-
gabb természetes magnézium-
forrás. Ha valaki kicsit is kíváncsi 
a nyers ételekre és a csokoládé 
szerelmese, akkor a nyers kakaó 
egy nagyszerű módja a nyers 
ételek közti kalandozás megkez-
désének. 
 

A nyers természetes növényi 
alapú élelmiszerek, különösen a jó 
minőségű zsírok és olajok (különö-
sen az avokádó és kókuszolaj) 
vissza tudják állítani a szövetek 
rugalmasságát. A zöld leveles 
zöldségek, mint amilyen a spenót 
és a kelkáposzta, rostokban és 
bázikus anyagokban gazdagok, 
így segítenek belsőnket tisztára 
seperni. Nagy arányban szilícium-
dioxid tartalmú ételek, mint 
például a zsurló, és a magnézi-
umban gazdag kakaó vissza tudja 

Modus Vivendi Magazin 44



állítani a csontok, a haj és a fogak 
ásványi anyag tartalmát. 
 

A nyers táplálkozásra áttérés 
valójában annak az elhatározásnak 
a kérdése, hogy az illető jobban 
akarja érezni magát. Kezdje 
könnyen, lassan, egyszerre csak 
néhány új élelmiszer választásá-
val. Például ahelyett, hogy búzát, 
tejet és cukrot fogyasztana egy tál 
müzli formájában, próbálja ki friss 
gyümölcsök, diófélék és magvak 
kombinációját. Energetizálónak és 
laktatónak fogja találni. A nyers 
reggeli jó alap arra, hogy továbbra 
is a nyers diétán maradjon egész 
nap. Ha úgy érzi, szüksége van 
egy kis főtt ételre a nap folyamán, 
nyugodtan fogyasszon. S lehet, 
hogy meglepődik, hogy milyen 
gyorsan és könnyen átáll a 
szervezet: megjelenik a vágy a 
nyers élelmiszerekre. A dolgok 
leegyszerűsítése segít, hogy fel-
gyorsítsa az átmenetet az egész-
ségesebb étrendre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Már azzal, hogyha csak az 
ételek felénél nyerset választ, 
képes lesz érezni a különbséget az 
általános állapotában és közérze-
tében, és lehet, hogy jobban 
motivált lesz akár növelni is ezt az 
adagot. A nyers ételek fogyasztása 
helyreállítja a táplálkozási ösztö-
nöket, ami segít abban, hogy 
eldöntse, mire van a testének 
szüksége; és amikor eszerint táp-
lálkozik, az lesz a legjobb az ön 
számára. A test üzenetei sokkal 
világosabbak lesznek a több nyers 
étel fogyasztása mellett! Mint 
tapasztalt meditáló azt is észrevet-
tem, hogy sokkal könnyebb lett a 
nagyon mély szintű stressz elenge-
dése, amióta az evés preferált 
módja számomra a nyers étel lett. 
Az érzelmi elengedés hatalma és a 
celluláris fiatalítás meditáció útján 
jól ismert, és kulcsfontosságú té-
nyezővé vált a természetes meg-
újulás folyamatában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A szó szoros értelmében „azok 
vagyunk, amit eszünk”, és a mély 
kapcsolat a között, amit eszünk, és 
a között, hogy hogyan érezzük 
magunkat minden pillanatban egy 
olyan elv, amit mindenkinek 
valóban meg kell értenie, és nem 
csak úgy tenni, mintha értené. 
Most már értem, hogy amit ma 
megeszem, az nagy hatással lesz 
arra, hogy hogyan érzem magam 
holnap. A különböző élelmiszerek 
különféle gondolatokat táplálnak, 
különböző érzelmeket, és más-más 
irányba vezetnek az életben. A 
mostani közérzetéért nagyban az a 
felelős, amit tegnap evett, ezért 
érdemes elkezdeni már ma a 
változtatást, egy szebb holnap 
érdekében. 

 
 
 

Forrás: Chrissy White, 
 

 Quantum Health Magazine 
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E = mc2  
- avagy hogyan söpörte 

Einstein a retrokauzalitást 
a szőnyeg alá? 

 
z E = mc2 talán a világ leghíresebb egyenlete. 
De kevesen tudják, hogy ez valójában egy olyan 
bonyolultabb egyenlet egyszerűsítése, melyet 

abban az időben elfogadhatatlannak tartottak. Mielőtt 
egy fiatal svájci hivatalnok ráütötte volna a szabadalmi 
bélyegzőt, az egyenletet, melyet Albert Einstein tett 
híressé, tulajdonképpen többen már levezették, 
példának okáért az angol Oliver Heaviside 1890-ben, a 
francia Henri Poincaré 1900-ban, és az olasz Olinto De 
Pretto 1903-ban. De az egyenlet levezetése során 
Einstein elődei olyan feltevéseket fogalmaztak meg, 
melyek alkalmazásával maga az egyenlet különböző 
vonatkoztatási rendszerekre alkalmazva problémássá 
vált. Einsteinnek sikerült az, amiben mások kudarcot 
vallottak; levezette a formulát olyan módon, ami 
minden vonatkoztatási rendszerrel összeegyeztethető. 
Ezt 1905-ben sikerült megalkotnia a speciális relativitás 
egyenletével, amely összekapcsolja a lendületet a híres 
energia/tömeg egyenlettel (E2 = p2c2 + m2c4, ahol E 
az energia, m a tömeg, p a lendület, és c a fénysebesség 
állandója). 
 

De mivel ez az egyenlet másodfokú, ennek 
mindig két megoldása kell legyen: egy pozitív és egy 
negatív. A pozitív vagy időben előrehaladó megoldás 
leírja az energiát, mint amely egy kiinduló okból 
divergál [széttart], például ahogy a fény szétterjed egy 
villanykörtéből, vagy a hő sugárzik szét egy 
radiátorból. De a negatív megoldás esetén az energia 
időben visszafelé divergál egy jövőbeli okból  

 
 
 
 
 

Antonella Vannini és Ulisse Di Corpo,  
EdgeScience Magazin 
Fotó: Myat Souliman  

 
kiindulva; képzeljünk el diffúz fényenergiát 
koncentrálódni egy villanykörtébe. Ezt, teljesen 
érthetően, elfogadhatatlan megoldásnak tartották, 
mivel ez retrokauzalitást von maga után, ami azt 
jelenti, hogy az okozat, a hatás még a kiváltó ok előtt 
létrejön. Einstein megoldotta ezt a kényes problémát, 
feltételezve, hogy a lendület mindig nulla; ezt 
megtehette, mivel a fizikai testek sebessége a fény 
sebességéhez képest rendkívül kicsi. És így, ezen a 
módon Einstein komplex energia/lendület/tömeg 
egyenlete egyszerűsödött a ma már híres E = mc2 
egyenletté, amelynek mindig pozitív, azaz előrehaladó 
a megoldása.  
 

De kvantummechanikában ez az egyszerűsítés 
nem lehetséges, mivel a részecskék spinje 
(impulzusmomentuma) közelíti a fény sebességét, 
ezért a teljes energia/lendület/tömeg egyenlet 
használata szükséges. 1925-ben a fizikus Oskar Klein 
és Walter Gordon megfogalmazta az első egyenletet, 
amely kombinálta a kvantummechanikát Einstein 
speciális relativitás elméletével. De mivel a negatív 
idővel járó megoldást elfogadhatatlannak tartották, ez 
is el lett utasítva. Werner Heisenberg, a 20. század  
egyik legbefolyásosabb fizikusa ezt írta Wolfgang 
Pauli-nak: „Úgy tekintem az időben visszafelé haladó 
megoldást, mint egy nyilvánvalóvá vált értel-
metlenséget, amelyet senki sem vehet komolyan.” 
1926-ban Erwin Schrödinger eltávolította Einstein 
egyenletét a Klein-Gordon-egyenletből, és azt 

A 
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javasolta, hogy az időt – lényegét tekintve – a 
klasszikus módon kell kezelni, azaz csak előre 
haladóan. De amíg a Klein-Gordon egyenlet meg tudja 
magyarázni az anyag kettős természetét 
(részecske/hullám) mint a kettős okozatiság (időben 
előre- és visszaható kauzalitás) következményét, addig 
a Schrödinger-egyenlet nem tudta megmagyarázni az 
anyag hullám és/vagy részecske természetét. 
Következésképpen, amikor Bohr és Heisenberg 
találkozott Koppenhágában, egy olyan értelmezést 
javasoltak a kvantummechanikára, amelyben az anyag 
hullámok formájában terjed, amely a megfigyelés 
hatására részecskékre omlik össze. Ezt az értelmezést, 
amely szerint a megfigyelés mozzanata teremti a 
valóságot, jól fogadták a kor bizonyos ideológusai, 
mivel támogatta azt az elképzelésüket, hogy az ember 
Isten-szerű teremtőerővel bír. Einstein származása 
miatt egyenletét elutasították. De amikor Schrödinger 
felfedezte, hogyan használta fel Heisenberg és Bohr az 
egyenletet ideológiai következtetéseivel együtt, azt 
nyilatkozta: „Nem tetszik, és sajnálom, hogy valaha is 
közöm volt hozzá.” 

 
Életünk a jövőből ered 

 
1941-ben a matematikus Luigi Fantappiè (1901-

1956), miközben azoknak az egyenleteknek a 
tulajdonságaival foglalkozott, amelyek egyesítik a 
kvantummechanikát a speciális relativitáselmélettel 
rájött, hogy az időben előrehaladó megoldás úgy írja le 
az energiát és az anyagot, mint ami véletlenszerű és 
homogén eloszlásra törekszik. Amikor a hő sugárzik a 
fűtőtestből, arra törekszik, hogy egyenletesen 
szétsugározzon a környezetben; ez az entrópia 
törvénye, ami „hőhalálként” (az univerzum 
entrópiájának maximális szintje) is ismert. Fantappiè 
megmutatta, hogy míg az időben előrehaladó 
megoldást az entrópia törvénye uralja (a görög en = 
széttartó, tropos = tendencia szavakból), az időben 

visszafelé haladó kimenetelt egy szimmetrikusan 
hasonló törvény uralja, melyet Fantappiè szintró-
piának nevezett el (a görög syn = összetartó, tropos = 
tendencia szavakból). Az időben előrehaladó megoldás 
úgy írja le az energiát, mint ami egy okból 
eredeztethető, és ennek az oknak a múltban kell lennie. 
De az időben visszafelé haladó megoldás úgy néz ki – 
számunkra, akik előre haladunk az időben –, hogy az 
energia ahelyett, hogy szétoszlana, koncentrálódik. A 
szintrópia matematikai jellemzői a következők: az 
energia koncentrációja, növekedés a differenciáló-
dásban és komplexitásban, az entrópia csökkenése, 
struktúrák kialakulása, az információ és a rendezettség 
növekedése. Ezek úgyszintén azok a legfontosabb 
jellemzők, amelyeket a biológusok megfigyelnek az 
életjelenségek során, és amelyeket nem lehet a 
klasszikus (előre haladó idővel járó) módon 
megmagyarázni. Ez a felismerés vezette Fantappiè-t 
arra a feltevésre A fizikai és biológiai világ egységes 
elmélete (1942) című tanulmányában, hogy az élet a 
jövő okozata. Fantappiè-t, aki 27 évesen már a múlt 
század egyik legfontosabb matematikusa, ezen túl 

egyetemi professzor volt, J. 
Robert Oppenheimer meghívta 
az Institute for Advanced 
Study tagjai sorába, azonban 
nem sikerült kidolgoznia olyan 
kísérleteket, amelyekkel próbá-
ra tehette volna retrokauzalitás 
hipotézisét. Aztán 2007-ben 
Antonella Vannini megfogal-
mazta a következő tesztelhető 
hipotézist: ha az életet a szin-
trópia tartja fenn, a vegetatív 
idegrendszer paramétereinek, 
amely az alapvető életfunkci-
ókat fenntartja, előre reagálnia 

kell az ingerekre. És valóban: rendkívül nagyszámú 
tudományos vizsgálat mostanra kimutatta, hogy a 
vegetatív idegrendszer (a bőr vezetőképességét és a 
szívritmust vizsgálták) reagálni képes az ingert 
megelőzően. Az első ilyen típusú vizsgálatot Dean 
Radin végezte és nyomon követte a pulzust, a bőr 
vezetőképességét, és az ujjbegy vérátáramlását olyan 
személyeknél, akiknek az üres képernyőt mutatták öt 
másodpercig, majd egy véletlenszerűen kiválasztott 
nyugodt vagy felkavaró képet három másodpercig. 
Radin szignifikáns különbségeket talált a vegetatív 
paraméterekben a felkavaró képek expozícióját meg-
előzően, szemben a nyugodt képekkel.  
(A kísérletek összefoglalása és a szerzők által végzett 
négy kísérlet leírása a „Retrocausality: experiments 
and theory” Vannini és Di Corpo, 2011. c. 
tanulmányban található.) 
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 A gravitáció szintropikus
 

 
Egy másik hipotézis, amely a szintrópia 

elméletéből ered az, hogy a gravitáció egy olyan 
széttartó erő, amely az időben visszafelé terjed. 
Egyenletek azt mutatják, hogy az időben előre 
széttartó erők nem léphetik túl a fénysebességet, míg 
az időben visszafelé széttartó erők soha nem terjednek 
kisebb sebességgel, mint a fény sebessége. 
Következésképpen, ha az időben visszafelé 
haladó megoldás tényleg igaz, azt figyelhetnénk 
meg, hogy a gravitáció azonnali „sebességgel” 
terjed. Ez ellentmondana a részecskefizika 
standard modelljének, amely kimondja, hogy a 
gravitációt tömeg nélküli részecskék, úgynevezett 
gravitonok okozzák, amelyek létrehozzák a 
gravitációs mezőket. A gravitonok vonzást 
gyakorolnak minden darabka anyagra a 
világegyetemben, és megakadályozzák, hogy a 
gravitáció gyorsabban terjedjen, mint a fény. De 
vajon tudunk-e kísérleteket végezni a gravitáció 
terjedési sebességének mérésére és megvizsgálni, 
hogy a két modell közül melyik a helyes? A választ 
Tom Van Flandern (1940-2009), egy amerikai csillagász 
már megadta, aki csillagászati mechanikára 
specializálódott. Ahhoz, hogy jobban megértsük, mi 
történik, kezdjük egy példával: a Napból érkező fény 
körülbelül 500 másodperc alatt ér a Földre. Tehát, 
amikor megérkezik, a Napot az égen a ténylegesen 
elfoglalt jelenlegi helyzete helyett 500 másodperccel 
korábbi helyzetben látjuk. Következésképpen a 
napfény egy kissé elmozdult szögben éri a Földet, és 
ezt az elmozdulást aberrációnak nevezik. Ha a 
gravitáció véges sebességgel terjed, gravitáció 
aberrációt várnánk. Más szóval, a Nap gravitációjának 
abból a pozícióból kellene erednie, amelyet a Nap 
betöltött akkor, amikor a most érkező gravitáció 
elhagyta a Napot. De Van Flandern megállapította, 
hogy a megfigyelések szerint semmi ilyesmi nem 
történik a gravitáció esetében! Nincs kimutatható 

késedelem a gravitáció terjedésében a Napról a Földre. 
A Nap gravitációs erejének iránya annak valódi, 
pillanatnyi helyzete felé mutat, nem egy korábbi 
pozíció felé, a legpontosabb megfigyeléseink szerint. A 
gravitációnak nincs érzékelhető aberrációja, és ez azt 
jelenti, hogy végtelen sebességgel terjed. Annak 
érdekében, hogy jobban megértsük a szintrópia 
hipotézis jelentőségét, fontos, hogy 
megkülönböztessük a három időt, amelyet az alapvető 
egyenletek meghatároznak: 
 

• Okozati idő várható olyan széttartó rendszerekben, 
mint amilyen például a táguló univerzum, amelyet az 
egyenletek pozitív megoldásainak tulajdonságai 
határoznak meg. A divergáló rendszerekben az 
entrópia uralkodik, az okok mindig megelőzik a 
hatásokat, és az idő a múltból halad előre a jövőbe. 
Mivel az entrópia uralkodik, az okokat megelőző 
hatások nem lehetségesek, mint amilyen a 
fényhullámoknak az időben visszafelé haladása, vagy 
rádiójelek fogadása, mielőtt azokat sugároznák. 
 
• Retrokauzális idő várható összetartó rendszerekben, 
mint például a fekete lyukakban, és ezt az egyenletek 
negatív megoldásának a tulajdonságai szabályozzák. A 
konvergens rendszerekben retrokauzalitás érvényesül, 
a következmények, hatások mindig megelőzik az 
okokat, és az idő visszafelé halad a jövőből a múltba. 
Ezekben a rendszerekben előre irányuló hatások nem 

lehetségesek, és ez az oka annak, hogy a 
fekete lyukak nem bocsátanak ki fényt. 
 
• Szuperkauzális idővel jellemezhetjük 
azokat a rendszereket, amelyekben a szét- 
és összetartó erők kiegyensúlyozottak. Erre 
jó példát kínálnak az atomok és a 
kvantummechanika. Ezekben a 
rendszerekben okozatiság és a 
retrokauzalitás egymás mellett létezik, és az 
idő is egységes: a múlt, a jelen és a jövő 
egyszerre, egy időben.  
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 Az időnek ez a besorolása emlékeztet az ókori 
görög istenekre, illetve időfogalmakra: Kronos, Kairos 
és Aion: 

 
Kronos megfelel a szekvenciális okozati időnek, amit 
ismerünk, abszolút pillanatok áramlása a múltból a 
jövőbe. 
 
Kairos megfeleltethető a retrokauzális időnek. Pita-
gorasz szerint Kairos az intuíciónak az alapja, a 
képességnek, hogy megérezzük a jövőt, és a 
legelőnyösebb lehetőségeket válasszuk. 
 
Aion megfelel a szuperkauzális időnek, ami a múlt, a 
jelen és a jövő egymás mellett. Ez a kvantum-
mechanika, a szubatomi világ ideje. 
 

A szuperkauzális 
időben a szintrópia 
elérhető, és ebből követ-
kezően erről a szintről 
élet eredhet. Természete-
sen felmerül a kérdés: a 
szintrópia jellemzői ho-
gyan jutnak át az anyag 
kvantumszintjéről fizikai 
valóságunk makroszko-
pikus szintjére, átalakítva 
a szervetlen anyagot 
szervessé?  
 

1925-ben a fizikus 
Wolfgang Pauli (1900-
1958) fedezte fel a 
vízmolekulák közötti 
hidrogén-hidat, vagy híd-
rogénkötést. A vízmole-
kulákban a hidrogén-
atomok egy közbenső 
helyzeten osztoznak a 
szubatomi szint (kvantum) és a molekuláris szint 
(makrokozmosz) között és hídként szolgálnak, amely 
lehetővé teszi a szintrópia (kohéziós erők) áramlását a 
kvantum szintről a makroszkopikus szintre. A vizet a 
hidrogén híd teszi különbözővé minden egyéb 
folyadéktól, növelve annak kohéziós erőit (szintrópia) 
olyan viselkedési formákkal, amelyek valójában 
részarányosak az egyéb folyékony molekulákéival. Így 
például amikor víz megfagy, kitágul, és csökken a 
sűrűsége, a megszilárdulás folyamata felülről indul; a 
víz hőkapacitása sokkal nagyobb, mint más folya-
dékoké. Következésképpen, a szintrópia hipotézis 
elvárja az élet megjelenését, amennyiben folyékony víz 

áll rendelkezésre (akkor is, ha a feltételek extrémek, 
mint például üstökösök esetén). 

 

 
A konvergáló teleologikus Univerzum 

 
Az élet hasonló leírását fogalmazza meg Pierre 

Teilhard de Chardin (1881-1955), a jól ismert evolúciós 
tudós, aki a halála után vált híressé a Phenomenon of 
Man and Towards Convergence című művével. Mind 
Fantappiè és Teilhard erős cenzúra alá esett amiatt, 
mert feltételezték, hogy a jövőből visszahatás létezik. 
Fantappiè szerint kettős okozatiságtól függ az élet – 
ható okozatiság és a végső okozatiság –, Teilhard 
szerint az életet végső és konvergáló szándékok 
vezérlik. Teilhard azzal érvelt, hogy míg a csillagászat 

egy kezdeti eseményt észlel, amelyből a fizikai világ 
származik (a Big Bang), a paleontológia azonosít egy 
végső pontot, amely felé az élet fejlődik és konvergál. 
Teilhard ezt a végpontot omega-pontnak nevezi és úgy 
vélte, hogy a szent szövegek helyes olvasata azt 
mutatja, hogy az élet eredete a jövőben van, és nem a 
múltban. Teilhard állításai vitát váltottak ki a katolikus 
egyházban, és 1958-ban az Ottaviani bíboros által 
elnökölt egyházi zsinat egy rendeletet hozott, 
felszólítva a vallási felekezeteket, hogy Teilhard 
munkáit vonják vissza könyvtáraikból a katolikus 
doktrínák megsértése miatt.  
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Az 1920-as években Albert Einstein felállította 

az univerzum ciklikus modelljének elméletét, amely az 
oszcillációk végtelen során alapul, mindegyik egy Big 
Bang-gel kezdődően, és egy Big Crunch-al befejezve; 
időközben az univerzum tágulna egy ideig, mielőtt az 
anyag által okozott gravitációs vonzás hatására 
összeomlik, és zsugorodik. A Big Crunch hipotézis 
teljesen szimmetrikus a Big Bang-gal és azt állítja, hogy 
a világegyetem tágulása magától leáll, majd elkezd 
összehúzódni az erős gravitációs erőktől. Végül 
minden anyag összeomlik a fekete lyukakba, amelyek 
azután egybeolvadnak, létrehozva egy egységes fekete 
lyukat vagy Big Crunch szingularitást, és az 
univerzum összeomlik kiindulási állapotába, majd 
kezdődik egy újabb Big Bang. És ily módon az 
univerzum örökkévaló, de terjeszkedési fázisokon (Big 
Bang) és kontrakciós fázisokon (Big Crunch) megy át. 
Eszerint a hipotézis szerint az idő előre folyik a 
széttartó szakasz (Big Bang) alatt, és visszafelé telik az 
összetartó szakaszban (Big Crunch). Azonban a 
legújabb bizonyíték – pontosabban egy távoli 
szupernóva megfigyelése – ahhoz a feltevéshez 
vezetett, hogy az univerzum tágulását még nem 
lassította a gravitáció, hanem az inkább gyorsul. 1998-
ban távoli felrobbanó csillagok fényének mérései arra 
engednek következtetni, hogy az univerzum gyorsuló 
ütemben tágul. Hogy megmagyarázzák ezeket a 
megfigyeléseket, amelyek ellentmondanak egy ciklikus 
univerzum hipotézisének, a fizikusok bevezették a 
sötét energia fogalmát. A sötét energia 
legfontosabb tulajdonsága az ún. negatív 
nyomása lenne, amely viszonylag homogénen 
oszlik el a térben, egyfajta anti-gravitációs 
erőként távol tartva a galaxisokat egymástól. 
 

Ezzel szemben a szintrópia hipotézis 
azt sugallja, hogy az univerzum tágulási 
sebességének növekedését nem a sötét 
energia vagy bármilyen titokzatos anti-
gravitációs erő okozza, hanem inkább az a 
tény, hogy az idő lassul. 2012 júniusában 

Marc Mars professzor és Raül Vera 
Spanyolországban – az University of the 
Basque Country-n, Bilbaoban, és José 
Senovilla a University of Salamanca-n – 
publikált egy tanulmányt a Physical Review 
című folyóiratban, amelyben elvetik a sötét 
energiát, mint fikciót. Senovilla azt mondja, 
hogy a gyorsulás egy illúzió, melyet a 
fokozatosan lassuló idő maga okoz. A 
csoport azt veti fel, hogy nem létezik olyan 
dolog, mint a sötét energia, és hogy csak 
áltattuk magunkat azzal, hogy az univerzum 
tágulása gyorsul, miközben voltaképp az idő 

lassul.  
 

Teilhard de Chardin úgy vélte, hogy az élet 
koncentrikus gömbökbe szervezett. A legbelső gömb 
az Omega pont (amellyel egybeesik a Big Crunch), 
amelyben az összes anyag átalakul szerves és tudatos 
anyaggá. A legkülső gömb az Omega ponttól a 
legtávolabbi, az élettelen anyag birodalma. Teilhard 
összefüggésbe hozza az Omega pontot a tudattal, és 
Fantappiè úgy véli, hogy a szintrópia az Énnek, az élet 
érzésének a forrása. A Tudat és az Én Fantappiè és 
Teilhard szerint a végső vonzási pontnak (Omega 
Point / Big Crunch) tulajdonítható. Egyszóval minél 
közelebb kerülünk az utolsó vonzási ponthoz, annál 
tudatosabbá válunk. A fizikai és biológiai világ egységes 
elmélete c. munkájában Fantappiè azzal érvelt, hogy a 
világegyetem törvényei egy egyenletből származnak. 
De azt is észrevette, hogy egy egységes világegyetemet 
leíró egyenletek száma is végtelen. Akkor a mi 
univerzumunk miért egy kettős megoldású egyenlet 
alapján szabályozott, és nem más egyenletek által? 
Fantappiè szerint az erre a kérdésre adott válasz 
feltételezi, hogy létezik egy metafizikai sík, amely 
kívül van azon az univerzumon, amelyben az egyenlet 
kiválasztására sor került. Ha így van, ha nem, 
mindenesetre tény: az időértelmezésünk hamarosan 
kis renoválásra szorul, s mint minden ilyen folyamat 
eleinte bizony kicsit törmelékes, porral járó munka, 
amiért aztán kárpótolja az embert a megszülető új. 
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Bűnbánattal űzzük el 
a „rosszat”? 

 
– pár gondolat a valódi lelki 

megtisztulásról 
Thorwald Dethlefsen 

segítségével – 
 
 
„Jézus ezt mondta nekik: Amikor a kettőt eggyé teszitek és a 
bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt mint a bensőt, a 
fentit mint a lentit, s így a férfit mint a nőt egyetlen eggyé, 
hogy a férfi ne férfi és a nő ne nő legyen, amikor szemet 
szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd 
be a királyságba.” 

(Apokrifek: Tamás Evangéliuma, 22.) 
 

Polaritás és egység 
 

zzal, hogy Ént mondunk, mindarról 
leválasztjuk magunkat, amit Nem-Énként, Te-
ként érzékelünk, s ezzel a lépésünkkel máris a 

polaritás foglyai vagyunk. Énünk az ellentétek 
világához köt bennünket, melyben minden, nemcsak 
az Én és a Te, hanem a bent és a kint, a nő és a férfi, a jó 
és a rossz, a helyes és a helytelen stb. ellentétére hasad. 
Egónk lehetetlenné teszi, hogy az egység, a teljesség 
bármely formáját észleljük, felismerjük, vagy akár csak 
elképzeljük. Tudatunk mindent ellentétpárokra hasít 
és bont, s ha ezekkel szembetaláljuk magunkat, 
konfliktusokként éljük át őket. Ezért arra 
kényszerítenek bennünket, hogy különbséget tegyünk, 
s döntéseket hozzunk. Értelmünk mást sem tesz, mint 
a valóságot állandóan egyre kisebb darabjaira bontja 
(analízis), majd e darabok között különbséget tesz (a 
megkülönböztetés képessége).  Így amikor az egyik 
dologra igent mondunk, nemet mondunk az 
ellentétére, hiszen „köztudott, hogy az ellentétek 
kizárják egymást”. De minden nemmel, minden 

kizárással csak létünk 
tökéletlenségét beto-
nozzuk alá, hiszen 
ahhoz, hogy egészsé-
gesek, teljesek legyünk, 
semminek sem volna 
szabad hiányoznia belő-
lünk. Talán máris érez-
hető, milyen szorosan 
összefügg a betegség-
gyógyulás témája a pola-
ritással – azonban még 
világosabban is fogal-
mazhatunk: a betegség 
polaritás, s a gyógyulás a 
polaritás felett aratott 
győzelem. 
 

A polaritás mögött áll 
az egység, az a mindent 
átfogó egy, amelyben 
még megkülönböztetés 
nélkül nyugszanak az 
ellentétek. A lét e terü-
letét mindenségnek is 
nevezzük, amely per 
definitionem mindent 
magába zár, s ezáltal 
semmi sem létezik ezen 
a mindenségen, ezen az 
egységen kívül. Az 

A 
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egységben nem létezik változás, átalakulás vagy 
fejlődés, mert az egység világa sem időnek, sem térnek 
nincs alárendelve. Ez a mindenség maga az örök 
nyugalom, a formák és aktivitás nélküli tiszta létezés. 
Fel kell tűnjék, hogy az egység világáról szóló 
kijelentéseink minden esetben negatívak, azaz 
tagadnak valamit: időtlen, tér nélküli, változások 
nélküli, határtalan.  Pozitív kijelentéseink kettéhasadt 
világunkból erednek, az egység világára nem 
alkalmazhatóak. Poláris tudatunk látószögéből ezért az 
egység semminek tűnik. Ez a fogalmazás helyes, mégis 
bennünk, emberekben gyakran hamis asszociációkat 
ébreszt.  Különösen a nyugati emberek reagálnak 
többnyire csalódottan, ha például megtudják, hogy a 
buddhista filozófia által célként aposztrofált 
tudatállapot, a „nirvána” annyit jelent, hogy semmi 
(szó szerint: kioltott). Az emberi ego mindig birtokolni 
akar valamit, ami kívül fekszik rajta, s nagyon nem 
szívesen fogja fel: ahhoz, hogy mindennel egy 
lehessen, ki kell oltódnia. Minden és semmi az egység 
világában egybeesik. A semmi lemond a lehatárolódás, 
a manifesztáció bármely formájáról, s ezzel elkerüli a 
polaritást. 

 
Minden létező ősoka a semmi (a kabbalistáknál ain 

Soph, a kínaiaknál a Tao, a hinduknál a Neti-Neti). Ez 
az egyetlen, ami valóban létezik, kezdet és vég nélkül, 
az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Bár képesek 
vagyunk utalni erre az egységre, elképzelni nem 
tudjuk azt. Az egység a polaritás poláris ellentéte, 

gondolatilag tehát megfogható – sőt, bizonyos fokig 
megtapasztalható és átélhető, ha valaki bizonyos 
gyakorlatok, meditációs technikák útján olyan 
képességet fejleszt ki magában, melynek segítségével 
legalább rövid időre tudatának polaritását felfüggeszti. 
Ugyanakkor ez az egység mindenkor kivonja magát a 
nyelvi leírás, illetve a gondolati elemzés alól, hiszen 
gondolkodásunknak előfeltétele a polaritás. Polaritás, 
azaz a szubjektum és az objektum, a megismerő és a 
megismert hasadása nélkül megismerés nem 
lehetséges. Az egységben nem létezik megismerés, 
csak lét. Az egységben megszűnik minden vágy, 
akarat, törekvés, mozgás – hiszen nincs többé az a 
külvilág, amely után vágyakozhatnánk. Ez az az ősrégi 
paradoxon, miszerint a bőség csak a semmiben lelhető 
fel. 
 

De forduljunk ismét ahhoz a területhez, amely 
biztonsággal s közvetlenül megismerhető számunkra. 
Mindannyiunk tudata poláris, s ez gondoskodik arról, 
hogy a világot is polárisnak lássuk. Fontos, hogy 
belássuk, a tudatunk poláris, amelyen keresztül a 
világot megismerjük, s nem a világ maga. Vizsgáljuk 

meg a polaritás törvényét a légzés konkrét 
példáján keresztül, mely a polaritás törvényének 
alapvető tapasztalatát közvetíti számunkra. A 
belégzés és a kilégzés állandó váltakozása ritmust 
teremt. A ritmus azonban nem más, mint a két 
pólus állandó váltakozása. A ritmus minden élet 
ősmintája. Ugyanezt jelenti a fizikában az a 
megállapítás, miszerint minden jelenség a 
rezgésre redukálható. Ha a ritmust elpusztítjuk, 
az életet pusztítjuk el, mert a ritmus maga az élet. 
Aki nem hajlandó kilélegezni, nem tud többé 
belélegezni sem. A belégzés a kilégzésből él, mint 
látjuk, s ellenpólusa nélkül nem életképes. Az 
egyik pólus a másik pólusból él. Ha az egyiket 
megszüntetjük, eltűnik a másik is. Így például az 
elektromosság a két pólus feszültségéből 
keletkezik – ha az egyik pólust elvesszük, maga 
az elektromosság szűnik meg. 
 

Az ismert, „belül fehér korsó, kívül két fekete 
arc” ábrán egy jól ismert találós képet látunk, 
melynek segítségével a polaritás problémáját 
kívánjuk szemléltetni. A polaritás ebben áll: előtér 
vagy háttér, azaz konkrétan: profilokat látunk 
vagy vázát. Hogy a két lehetőség közül melyiket 

észlelem, attól függ, hogy a fekete vagy a fehér 
felületet tekintem-e háttérnek. Ha a fekete felületet 
határozom meg háttérként, a fehér felület az előtér, 
tehát egy vázát látok.  Észlelésem azonban felborul, ha 
a fehér felületet tekintem háttérnek, mert akkor a 
fekete kerül előtérbe, s két profilt látok. Esetünkben ez 
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az optikai játék arra szolgál, hogy megvizsgáljuk, mi 
történik, ha érzékelésünk során váltakozva tekintünk a 
két képelemre. A két képelem, tehát a váza és a 
profilok egyidejűleg jelen vannak a képen, ám arra 
kényszerítik a szemlélőt, hogy a „vagy-vagy” 
értelmében döntsön köztük.  Vagy a vázát, vagy a 
profilokat látjuk. A kép két aspektusát legfeljebb 
egymás után érzékeljük, igen nehéz azonban a kettőt 
egyenrangúan s egyidejűleg érzékelni. 
 

A kép tehát a polaritásproblematika jobb 
megértéséhez nyújt segítséget. A fekete pólus a képen 
a fehér pólustól függ, és megfordítva. Ha az egyik 
pólust elvesszük (mindegy, hogy a feketét vagy a 
fehéret), az egész kép megszűnik mindkét 
aspektusával együtt. Tehát a fehér a feketéből, az előtér 
a háttérből él, ugyanúgy, ahogyan a belégzés a 
kilégzésből, a pozitív pólus a negatívból. Az ellentétek 
teljes függősége azt jelzi, hogy minden polaritás 
mögött nyilvánvalóan ott áll egy egység, amelyet 
azonban a maga egységében és egyidejűségében 
tudatunk nem képes érzékelni. Így arra 
kényszerülünk, hogy a valóság egységeit pólusaira 
bontsuk, s ezeket egymásutániságukban szemléljük. 
 

Ebből a szemléletből születik az idő csalárd fogalma 
is, amely létét szintén tudatunk polaritásának 
köszönheti. A polaritásban egy és ugyanazon 
valóságegység két aspektusa mutatkozik meg, 
amelynek mi csak egymás utáni szemléletére 
vagyunk képesek. Így aztán mindenkori 
álláspontunktól függ, hogy a medál melyik 
oldalát látjuk. Csak a felületes szemlélőnek tűnik 
úgy, hogy a polaritás egymást kizáró ellentétpár 
– ha közelebb megyünk, világossá válik, hogy a 
polaritások egységet alkotnak s létük minden 
tekintetben egymástól függ. A tudomány ezen 
alapvető tapasztalathoz elsőként a fény kutatása 
során jutott el. A fény természetét illetően két, 
egymásnak ellentmondó vélemény létezett: az 
egyik a hullámelmélet, a másik a ré-
szecskeelmélet, s a kettő látszólag kizárja 
egymást. Ha a fény hullámokból áll, nem áll 
részecskékből – és fordítva, vagy-vagy.  
Időközben azonban megtudtuk, hogy a kérdés 
ilyetén feltevése hibás volt. A fény mind hullám, 
mind részecske. Megkockáztatnám azonban, 
hogy ezt a kijelentést még egyszer átfordítom: a 
fény sem nem hullám, sem nem részecske. A fény 
a maga egységében: fény – s mint ilyen, a poláris 
emberi tudat számára megtapasztalhatatlan.  
Ugyanakkor ez a fény a szemlélő számára, attól 
függően, hogy melyik oldalról közeledik hozzá, 
egyszer mint hullám, másszor mint részecske 

nyilvánul meg.  A polaritás olyan, mint az az ajtó, 
amelynek egyik oldalán a „Bejárat”, másik oldalán a 
„Kijárat” felirat áll – ugyanaz az ajtó, ám attól függően, 
hogy melyik oldalról közeledünk hozzá, létének 
mindig csupán egyik aspektusát látjuk. Az idő fogalma 
is abból a kényszerből keletkezik, hogy tudatunknak 
az egységet először aspektusaira kell bontania, hogy 
egymásutániságában szemlélhesse, csak a tudat poláris 
beállítottsága változtatja a létező egyidejűséget 
egymásutánisággá. Amint a polaritás mögött az 
egység, az idő mögött az örökkévalóság áll. Az 
örökkévalóság fogalmánál arra kell ügyelnünk, hogy 
az időtlenséget jelent a szó metafizikus értelmében, s 
nem egy hosszú, véget nem érő időkontinuumot, 
amiként azt a keresztény teológia félremagyarázta. 
 

Tudatunk polaritását szubjektíve két, egymástól 
jelentősen különböző tudatállapot váltakozásában 
éljük meg: az ébrenlét és az alvás állapotában. A két 
tudatállapot mintegy a természet nappal-éjjel 
polaritásának belső megfelelése. Így gyakran 
beszélünk nappali és éjszakai tudatvilágunkról vagy a 
lélek nappali és éjszakai oldaláról.  Szorosan ehhez a 
polaritáshoz kötődik a különbségtétel a felszíni tudat 
és a tudatalatti vagy tudattalan között. Így nappal 
tudattalanként éljük át tudatunk azon területét, 
melyben éjszakánként otthonosan mozgunk, s melyből 
álmaink keletkeznek. 
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A tudattalan (unbewusst) szó nem túl szerencsés 
fogalom, a fosztóképző ugyanis tagadja az őt megelőző 
tudat szót (mint az ártatlan, udvariatlan stb.), s éppen 
ez a tagadás nem felel meg a tényeknek. A tudattalan 
ugyanis nem azonos az öntudatlannal. Álmunkban 
ugyanis csak egy másik tudatállapotban vagyunk. 
Nem beszélhetünk arról, hogy tudatunk nem lenne 
jelen. A tudattalan tehát nem azt jelenti, hogy tudatunk 
nincs jelen, hanem nappali tudatállapotunknak abból a 
meglehetősen egyoldalú osztályozásából indul ki, 
amely azt állítja; nyilvánvaló, hogy nappali 
tudatunkon kívül létezik még valami, de nincsen 
bejárása hozzá. De miért azonosulunk olyan magától 
értetődően nappali tudatunkkal? 
 

Hozzászoktunk, hogy 
tudat-világunkat rétegesen 
képzeljük el, s a felszíni 
tudattól megkülönböztetjük 
a tudatalattit, illetve a 
tudattalant. Bár ez a felosztás 
fentre és lentre nem kötelező, 
mégis megfelel annak a 
szimbolikus térérzékelésnek, 
mely az eget és a fényt a tér 
felső, a földet s a sötétséget a 
tér alsó pólusa mellé rendeli. 
S miután az embert énje 
lehatárolja, ezáltal keletkezik 
szubjektív, korlátolt felszíni 
tudata. A felszíni tudat 
megakadályozza, hogy be-
járása legyen a tudat fenn-
maradó részeibe, azaz a 
kozmikus tudatba – ez 
ugyanis számára tudattalan 
(ezt a réteget C. G. Jung a 
„kollektív tudattalannak” 
nevezi). Az az elválasztó-
vonal azonban, amely az én 
és a „tudat tengere” között 
húzódik, nem abszolút – 
sokkal inkább úgy írhatnánk 
le, mint egyfajta membránt, 
amely mindkét oldalról átjárható. Ez a membrán felel 
meg a tudatalattinak. Ez egyaránt tárol olyan 
tartalmakat, amelyek a felszíni tudatból süllyednek le 
(a felejtés által), és olyanokat, amelyek a tudattalanból 
szállnak ide föl, mint a sejtések, jelentős álmok, 
intuíciók, víziók. 
 

Aki erőteljesen, kizárólagosan felszíni tudatával 
azonosul, az tudatalattija áteresztőképességét egyre 
jobban meggyengíti, s miután a tudattalan tartalmakat 

idegenként éli meg, így azok félelmet ébresztenek 
benne. Az áteresztőképesség fokozása viszont egyfajta 
medialitáshoz vezethet. A megvilágosodás vagy a 
kozmikus tudat csak úgy érhető el, ha a felszíni tudat 
és a tudattalan közti határról lemondunk, s a kettőt 
hagyjuk eggyé válni. Ennek a lépésnek a megtétele 
azonban azonos annak az énnek a megsemmisítésével, 
amelynek magától értetődő voltát éppen ez az 
elhatárolás adja. A keresztény terminológia ezt a lépést 
a következő szavakkal írja le: „Én (felszíni tudat) és 
atyám (tudattalan) egyek vagyunk.” 
 

Az emberi tudat testi megjelenése az agy, s ebben a 
nagyagykéregnek tulajdonítjuk a tipikusan emberi 

megkülönböztető képes-
séget és az ítélő erőt. Nem 
csoda, hogy az emberi tu-
dat polaritása a nagyagy-
kéreg anatómiájában is 
megjelenik. A nagyagy 
köztudottan két féltekére 
(hemiszférium) osztható, s 
ezeket egy „híd”, az 
úgynevezett kérgestest 
(corpus callosum) köti 
össze egymással.  
 

A pszichológia egyes 
modern irányzatai épp 
most próbálják meg a tudat 
régi (freudi) topográfiáját 
90°-kal elfordítani, s a fel-
színi tudat és a tudattalan 
fogalmát a bal és jobb 
féltekével helyettesíteni. Az 
átkeresztelés azonban for-
mális kérdés, s kevéssé 
változtat a tartalmon, amint 
azt fejtegetésünkben már 
bemutattuk. Mind a hori-
zontális, mind a vertikális 
topográfia csak a régi kínai 
szimbólum, a „Tai Csi” 
specifikációja; ez egy kört 

(a teljesség, egység szimbólumát) egy fehér és egy 
fekete félre bont, melyeknek a közepén ellenpoláris 
mag (tehát ellentétes színű pont) van. Az egység 
tudatunkban is így bomlik polaritásokra, melyek 
kölcsönösen kiegészítik egymást.  Könnyen 
beláthatjuk, milyen tökéletlen is lenne az olyan ember, 
akinek csak egy agyféltekéje van; valójában ugyanilyen 
tökéletlen korunk megszokott, tudományosnak 
nevezett világképe is, ez ugyanis a bal félteke 
világképe. Ebből a szemszögből természetesen csak 
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racionális, ésszerű, analitikus-konkrét, kauzalitástól és 
időtől függő megjelenési formák léteznek. 
 

Ez a racionális világkép azonban csak féligazság, 
hiszen csak tudatunk, illetve agyunk egyik felének 
látásmódját tükrözi. Mindazok a tudattartalmak, 
amelyeket oly szívesen leértékelünk, irracionálisnak, 
ésszerűtlennek, rögeszmésnek, okkultnak vagy 
fantasztikusnak bélyegzünk, az agyunk, tudatunk 
előzőekkel ellentétes képességeiből adódnak. 
 
  Hogy milyen különbözőképpen értékelik e két, 
egymást kiegészítő szemléletmódot, az abban is 
megmutatkozik, hogy a két agyfélteke képességének 
vizsgálata során a bal teljesítményét hamar felismerték 
s leírták, a jobb félteke esetében viszont hosszú ideig 
találgatások folytak, s úgy látták, hogy az nem is képes 
ésszerű teljesítményre. A természet azonban 
nyilvánvalóan sokkal többre tartja a jobb oldali, 
ésszerűtlen agyféltekét, ugyanis életveszélyes 
helyzetekben a bal félteke dominanciájáról 
automatikusan átkapcsol a jobb féltekére, mert a 
veszélyes szituációk analitikus eljárással adekvát 
módon nem oldhatók meg. A jobb félteke 
dominanciája ugyanakkor a helyzet teljességének 
felfogása által lehetőséget kínál a nyugodt és megfelelő 
cselekvésre.  Az életünk filmje jelenség is ezen az 

átkapcsoláson alapul. Halálközelben az ember újra 
látja egész életét, illetve az életében átélt helyzeteket-jó 
példa ez arra, mit is neveztünk fentebb a jobb félteke 
időtlenségének. 
 

Az agyféltekére vonatkozó elméletek jelentősége 
véleményünk szerint abban áll, hogy a tudomány 
felfogta, milyen sokoldalú és hiányos az a világkép, 
amelyet eddig kialakított. A jobb agyféltekére 
vonatkozó kutatások egy másik világszemlélet 
jogosságát és szükségességét bizonyítják. E példán 
okulva a tudomány megpróbálhatná a polaritás 
törvényét gondolkodása centrumába emelni, ez a 
kísérlet azonban általában elbukik, mert abszolút 
képtelenek vagyunk az analóg gondolkodásra.  
Példánkon világítsuk hát meg még egyszer a polaritás 
törvényét: Az emberi tudatban az egység polaritásokra 
hasad. Az egyes pólusok kölcsönösen kiegészítik 
(kompenzálják) egymást, így létükhöz az ellentétes 
pólus léte elengedhetetlen. A polaritás kö-
vetkezményeképpen képtelenek vagyunk egyidejűleg 
szemlélni valamely egység két ellentétes aspektusát, s 
az egymásutániság kényszerében megszületik a 
„ritmus”, az „idő” és a „tér” jelensége. Ha a poláris 
tudat valamely egységet nyelvi szinten akar leírni, 
kénytelen a paradoxonok segítségéhez folyamodni. 
Ugyanakkor a polaritás biztosította számunkra a 

megismerés képességének nagy 
előnyét. A poláris tudat célja és 
vágya nem lehet más, mint az idő 
függvényében előállt tejesség-hiány 
leküzdése s a teljesség, az egész-ség 
elérése. 
 

A gyógyulás, a beavatás útja a 
polaritás világából az egység 
világába vezet. A polaritásból az 
egységbe való átlépés oly radikális 
minőségi változást jelent, amilyent 
poláris tudatunkkal alig vagy 
egyáltalán nem tudunk elképzelni. 
Minden metafizikus rendszer, 
vallás, ezoterikus iskola egyes-
egyedül azokkal a kérdésekkel 
foglalkozik, amelyek a kettősségből 
az egység világába vezető úttal 
kapcsolatosak. Ebből az 
következik, hogy mindezek a tanok 
nem a „világ megjavításában”, 
hanem „a világ elhagyásában” 
érdekeltek. 
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Éppen ez az a legérzékenyebb pont, amelyen e 
tanok bírálói, ellenzői támadnak. E világ 
igazságtalanságaira, bajaira hivatkozva azt róják fel a 
metafizikus tanoknak, hogy azok e tekintetben 
aszociálisak és közönyösek, s hogy semmi más nem 
érdekli őket, mint saját egoista megváltásuk. A kritika 
vezérszavai: menekülés a világból, kibújás a 
kötelezettségek alól. Sajnos ezek a bírálók sosem veszik 
a fáradságot, hogy előbb teljességgel megis-
merkedjenek egy ilyen tannal, s csak azután küzdjenek 
ellene.  Így aztán saját nézeteiket elhamarkodottan 
összezagyválják az érintett tan néhány félreértett 
fogalmával, majd ezt nevezik „kritikának”. 
 

Félreértéseik messzire nyúlnak vissza. Jézus is 
egyedül a kettősségből az egység világába vezető utat 
tanította – s még saját tanítványai sem értették igazán 
(kivéve Jánost). Jézus a polaritást nevezte e világnak, s 
az egység világát a mennyek birodalmának, atyám 
lakhelyének vagy egyszerűen 
csak Atyának. Hangsúlyozta, 
hogy az ő birodalma nem 
ezen a világon van, s az 
Atyához vezető utat taní-
totta. Mégis minden meg-
nyilvánulását konkrétan és 
materiálisan fogták fel, s erre 
a világra vonatkoztatták.  
János evangéliuma fejezetről 
fejezetre ezt a félreértést írja 
le: Jézus templomról beszél, 
melyet három napon belül 
újjáépít – a tanítványok 
Jeruzsálem templomát értik 
rajta, Jézus pedig saját testét. 
Jézus Nikodémusszal a szel-
lem újjászületéséről beszél, ő 
azonban egy gyermek szü-
letésére gondol. Jézus egy 
asszonynak a kútnál az Élet Vizéről beszél, az asszony 
az ivóvízre gondol. S a példákat folytathatnánk, Jézus 
és tanítványai teljesen máshonnan nézték a dolgokat. 
Jézus az emberek tekintetét a teljesség fontosságára, 
jelentőségére próbálja irányítani, míg a hallgatóság 
görcsösen és félelemmel kapaszkodik saját poláris 
világába. Nem ismerjük Jézus egyetlen olyan mondatát 
sem, melyben e világ megjavítására, paradicsommá 
történő átalakítására szólítana fel – de minden 
mondatával bátorítja hallgatóságát, hogy merje már 
megtenni a lépést, mely a teljességhez vezet. 
 

Ez az út azonban eleinte mindig félelmet kelt, mert 
iszonyaton, szenvedéseken vezet át. Csak úgy 
kerekedhetünk a világ fölébe, ha magunkra vesszük 

azt, csak úgy semmisíthetjük meg szenvedéseinket, ha 
magunkra vesszük őket, mert a világ szenvedés is. Az 
ezoterikus tanok nem azt tanítják, hogy hogyan 
meneküljünk a világból, hanem azt, hogy hogyan 
„küzdjük le” azt. A világ leküzdése nem más, mint a 
polaritás leküzdése, s ez az én, az ego feladása. A 
teljességet csak az érheti el, aki énjével nem határolja el 
magát saját lététől. 
 

Nem nélkülözi az iróniát az a megállapítás, mely 
egoisztikus „üdvözülésnek” nevezi azt az utat, 
melynek célja az Én megsemmisítése és a 
mindenséggel való összeolvadás.  A motiváció erre az 
útra sosem egy „jobb túlvilág” hitében vagy abban 
van, hogy „valaki elnyeri jutalmát e világi 
szenvedéseiért” („a nép ópiuma”), a valódi motiváció 
mindig az a belátás, hogy az a konkrét világ, amelyben 
élünk, csak úgy nyer értelmet, ha létezik egy rajta kívül 
eső vonatkoztatási rendszer.  Például: ha olyan 

iskolába járunk, mellyel 
semmilyen célunk nincsen, 
mely képesítést nem ad s 
csak a tanulás kedvéért 
tanulunk benne, perspektí-
va, vég és cél nélkül, maga 
a tanulás is értelmetlen 
lesz. Az iskola és maga a 
tanulás csak úgy nyer 
valamilyen értelmet, ha van 
egy olyan vonatkoztatási 
pontunk, amely kívül 
fekszik az iskolán. Ha 
valamilyen foglalkozás 
lebeg a szemünk előtt, ez 
nem jelenti azt, hogy 
„menekülünk az iskola 
elől”, ellenkezőleg, ez a cél 
teszi éppen lehetővé, hogy 
aktívan, színvonalasan 

fordulhassunk a tananyaghoz. Ez a világ s ez az élet is 
csak akkor lesz tartalmas módon dimenzionális, ha 
célunk az, hogy felülkerekedjünk rajta. A lépcső 
értelme sem az, hogy megálljunk, hanem hogy 
használata által túljussunk rajta.  A metafizikus 
vonatkoztatási pontok elvesztése az oka annak, hogy 
korunkban oly sokak élete vált értelmetlenné, s hogy 
az egyetlen célt, ami még megmaradt, haladásnak 
nevezik. A haladás célja azonban a még több haladás. 
Így lett az útból utazás. A betegség-gyógyulás 
problematika megértéséhez elengedhetetlen, hogy 
átlássuk, hogyan is fogjuk mi fel a gyógyulást. Ha 
szem elől tévesztjük, hogy a gyógyulás mindig 
közelítést jelent a teljességhez, egységhez, akkor a 
gyógyulás célját a polaritáson belülre helyezzük – s így 
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kísérletünk biztosan sikertelen lesz. Ha azt az 
egységfogalmat, melyet csak az ellentétek 
összekötésével, a „coniunctio oppositorum”-mal 
érhetünk el, átvisszük az agyféltekék területére, az is 
világossá válik, hogy a polaritás legyőzése e szinten az 
agyféltekék váltakozó dominanciájának végét kell 
jelentse. Az agy „vagy-vagy”-ának szintén „is-is”-sé 
kell válnia, az „egymásutániságból” az „egy-
idejűségbe” kell fordulnia. 
 

Itt látjuk a „híd”, a corpus callosum (kérgestest) 
tulajdonképpeni értelmét: ennek olyan áte-
resztőképességgel kell rendelkeznie, hogy a „két agy” 
eggyé válhasson. A megvilágosodás testi megjelenése a 
két agyfélteke lehetőségei felett való egyidejű 
rendelkezés lenne. Arról van szó, amit már 
horizontális tudatmodellünk kapcsán leírtunk: csak 
akkor érhető el a teljesség, ha a szubjektív felszíni 
tudat az objektív tudattalannal egyesül. 

 
A polaritásból az egységbe vezető útról való 

univerzális tudás számtalan rendszerben megjelenik. 
Említettük már a taoizmust, a kínai filozófiát, melyben 
a két világelemet Jangnak és Jinnek nevezik. A 
hermetikusok Nap és Hold egyesüléséről, Tűz és Víz 
nászáról beszélnek. Az ellentétek egyesülésének titkát 
paradoxonokban fejezték ki, például: „Az állandó 
legyen tünékeny, s a tünékeny állandó.” Hermész 
botjának ősi szimbóluma is ugyanezt a törvényt 
hirdeti: a poláris erőket szimbolizáló két kígyó a 
botban egyesül. Ugyanez a kép az indiai filozófiában 
az emberi test női (Ida) és férfi (Pingala) 
energiaforrásaként jelenik meg, melyek kígyóként 
tekerednek a középső csatornára, a szusumnára. Ha a 
jóginak sikerül a középső csatorna egyesült erejét 
felhoznia magából, átéli az egység tudatállapotát. 
 

A kabbalista ugyanezt az összefüggést ábrázolja az 
életfa három oszlopával, s ugyanezt nevezi a 
dialektikus a „tézis-antitézis-szintézis” egységének. 
Mindazok a rendszerek, melyekből itt csak néhányat 

soroltunk fel, nem állnak kauzális összefüggésben, 
hanem egy centrális metafizikus törvényt fejeznek ki 
különböző konkrét vagy szimbolikus szinteken. 
Esetünkben sem valamely rendszerről van szó, hanem 
arról, hogy a formák világában uralkodó polaritás 
törvényére s annak érvényességére vessünk egy 
pillantást. Tudatunk polaritása állandóan két 
különböző cselekvési lehetőséget állít elénk, s ha nem 
akarunk apatikusak lenni, arra kényszerülünk, hogy 
válasszunk közülük.  Mindig két lehetőség van, s abból 
mindig csak az egyiket valósíthatjuk meg. Így minden 
cselekvéssel egyidejűleg megvalósítatlanul marad a 
cselekvéssel ellentétes másik cselekvés. Választanunk, 
döntenünk kell, otthon maradunk, vagy elmegyünk – 
dolgozunk, vagy nem – gyermeket nemzünk, vagy 
védekezünk – behajtjuk követelésünket, vagy 
megfeledkezünk róla – lelőjük-e az ellenségünket, 
vagy életben hagyjuk. 
 

Minden lépésünkben ott a választás gyötrelme. A 
döntés elől nem térhetünk ki, ha „nem cselekszünk”, 
ezzel a cselekvés ellen döntöttünk, ha „nem döntünk”, 
ezzel döntöttünk a döntés ellen. Ha már döntenünk 
kell, szeretnénk legalább ésszerűen vagy helyesen 
dönteni, ehhez viszont értékrendszerre van 
szükségünk. Ha birtokában vagyunk egy érték-
rendszernek, viszonylag egyszerű lesz döntenünk: 
gyermekeket nemzünk, mert az az emberiség 
fennmaradását szolgálja – lelőjük az ellenséget, mert 
gyermekünket fenyegeti – sok zöldséget eszünk, mert 
egészséges – s az éhezőknek is adunk valamit, mert az 
etikus. Ez a rendszer meglehetősen jól működik, s a 
döntést is megkönnyíti – mindig csak azt kell tenni, 
ami jó, ami helyes. Sajnos azonban értékrendszerünket, 
melynek megfelelően döntéseinket hozzuk, mások 
állandóan kérdésessé teszik, olyanok, akik a miénkkel 
ellentétes döntéseiket szintén egy értékrendszerrel 
támasztják alá. Tehát védekezünk a gyermekáldás 
ellen, mert már amúgy is túl sok az ember – nem 
lövünk ellenségünkre, mert az is ember – sok húst 
eszünk, mert a hús egészséges, és nem adunk semmit 
az éhezőknek, mert az éhezés sorsukhoz tartozik. Bár 
meggyőződésünk, hogy mások értékrendszere 
teljességgel hibás, mégis dühítő, hogy nem ugyanazt 
tartjuk jónak, helyesnek. Így mindenki elkezdi védeni a 
saját értékrendszerét, sőt másokat is meg akar győzni 
annak helyességéről.  Végül is az lenne a legjobb, ha 
mindenkit meggyőzhetnénk saját értékeink 
helyességéről, akkor lenne világunk igazán jó és teljes. 
Így aztán teljes gőzzel működik a helyes nézetek 
háborúja – hiszen mindenki csak a helyeset akarja 
tenni. De mi a helyes?  És mi a téves? Mi a rossz? 
Sokan vindikálják maguknak a tudást e téren – mivel 
azonban nem tudnak megegyezni, ismét csak 
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döntenünk kell, kinek higgyünk. Kétségbeejtő!  
Dilemmánkból egyedül az a belátás vezethet ki 
bennünket, ha elismerjük, hogy a polaritáson belül 
nem létezik abszolút jó és rossz, helyes és helytelen. 
Minden értékelés szubjektív, s egy szintén szubjektív 
vonatkoztatási rendszerben működik. Minden 
értékelés a szemlélő álláspontjának és szemszögének 
függvénye, s így rá vonatkoztatva mindig helyes. A 
világot nem oszthatjuk fel arra, aminek szabad lennie, 
s ezért helyes és jó, s arra, aminek nem volna szabad 
lennie, s ezért leküzdendő és kiirtandó.  Az 
ellentétpárok kibékíthetetlen dualizmusa helyes-hibás, 
jó-rossz, Isten-Ördög között nemhogy nem vezet ki a 
polaritások világából, de még mélyebbre visz bele. A 
megoldás csak egy harmadik álláspont lehet, ahonnan 
nézve minden alternatíva, minden lehetőség és 
polaritás egyformán jó és helyes, illetve egyformán 
rossz és téves, mindnyájan részei az egységnek, s létük 
jogosultságát bizonyítja, hogy nélkülük nem volna 
teljes a teljesség. Ezért is hangsúlyoztuk a polaritás 
törvényének tárgyalásakor, hogy az egyik pólus a 
másik pólus létéből él, s nélküle nem lenne életképes.  
Amint a belégzés a kilégzésből, a jó a rosszból, a béke a 
háborúból s egészség a 
betegségből él. Az 
embereket mégsem lehet 
eltéríteni attól, hogy 
minden esetben az egyik 
pólushoz ragaszkodja-
nak, s a másikat le 
akarják küzdeni. Aki 
pedig az univerzum 
bármely pólusa ellen 
küzd, a mindenség ellen 
küzd – mert minden rész 
az egészet tartalmazza 
(pars pro toto). Ebben az 
értelemben mondta 
Jézus: „Amit bármely 
testvéremért teszel, azt 
értem tetted.” 
 

A gondolat elméle-
tileg egyszerű, s mégis 
valamilyen, az emberek-
ben mélyen ülő ellen-
állásba ütközik; ugyanis 
igen nehéz a gyakorlatba 
átültetni. Ha egy olyan 
egység a célunk, mely-
ben az ellentétek 
különbözősége feloldó-
dik, akkor nem lehetünk 
egészségesek, teljesek 

mindaddig, amíg tudatunkból bármit is kizárunk, 
bármitől elhatároljuk magunkat. Valahányszor azt 
mondjuk: „Ilyet sose tennék!”, a legbiztosabb úton 
vagyunk, hogy a teljességet, a megvilágosodást 
megakadályozzuk. Semmi sincs jogosulatlanul 
univerzumunkban, de sok minden létezik, aminek a 
jogosultságát még nem látjuk. Minden fáradozásunk 
valójában egyetlen célt szolgál: hogy jobban lássuk az 
összefüggéseket – vagyis, hogy tudatosabbak legyünk 
–, s nem azt, hogy a dolgokat megváltoztassuk. Saját 
látásmódunkon kívül semmi sincs, amit meg kellene 
változtatnunk vagy javítanunk. Régóta élünk abban az 
illúzióban, hogy cselekvésünkkel, tetteinkkel a világot 
megváltoztatjuk, alakítjuk, megjavítjuk. E hit optikai 
csalódás, mely saját változásaink projekcióján alapul. 
Ha például nagyobb időkihagyással többször 
elolvassuk ugyanazt a könyvet, mindig új módon 
kerülünk kapcsolatba vele– éppen akkori fejlődési 
szintünknek megfelelően. Ha nem lenne olyan 
bizonyos, hogy a könyv maga nem változhatott meg, 
minden bizonnyal a könyv tartalmi fejlődéséről 
beszélnénk. Az „evolúció”, a „fejlődés” fogalmát 
ugyanilyen öncsalással kezeljük.  Azt gondoljuk, hogy 
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az evolúció a folyamatokból és a beavatkozásokból nő 
ki, s nem látjuk, hogy csupán egy létező minta 
egyszerű követése. Az evolúció nem azt jelenti, hogy 
valami új keletkezik, hanem azt, hogy valami meglévőt 
fokozatosan tudatosítunk. A könyvolvasás erre is jó 
példa: a könyv tartalma és cselekménye bár 
egyidejűleg jelen van, az olvasó mégis csak egymás 
után képes azt az olvasás során integrálni. Az olvasás 
folyamán a könyv tartalma fokozatosan jut az olvasó 
tudomására, bár ez a tartalom esetleg már évszázadok 
óta létezik könyv formájában. A könyv tartalma nem 
az olvasás során keletkezik, de az olvasó a könyv 
követése folyamatában fokozatosan és az idő 
függvényében a meglévő mintát integrálja.  
Nem a világ változik – az emberek értik 
meg egymás után e világ különböző 
rétegeit és aspektusait. A bölcsesség, a 
tökéletesség, a tudatosság azt jelenti, hogy 
minden létezőt a maga érvényességében, 
kiegyensúlyozottságában ismerünk meg, 
szemlélünk.  Ahhoz, hogy a rendet fel 
tudjuk ismerni, magunknak is rendben kell 
lennünk.  A változás illúzióját a polaritás 
kelti, ez az, ami az egyidejűséget egymás-
utánisággá, az is-is-t vagy-vagy-gyá bontja 
fel. Így a keleti filozófiák a „polaritás 
világának” vagy „majának”, szemfényvesz-
tésnek nevezik, s azoktól az emberektől, 
akik megismerésre és megszabadulásra 
törekszenek, azt kívánják, hogy a formák 
világát mint illúziót leplezzék le, mert csak 
így ismerhetik fel, hogy az nem is létezik. 
Azokat a lépéseket azonban, amelyek 
ehhez a felismeréshez (az ébredéshez) 
vezetnek, ebben a poláris világban kell 
megtennünk. Bár a polaritás meggátolja az 
egység világának megmutatkozását a maga 
egyidejűségében, ugyanakkor azonban az 
idő kerülőútján helyre is állítja azt, 
amennyiben minden pólust kiegyenlít az 
utána következő ellenpólus. Ezt a törvényt 
nevezzük a komplementerek elvének. Amint a 
kilégzést kényszerűen követi a belégzés, az ébrenlétet 
felváltja az alvás és fordítva, minden pólus 
megvalósulása az ellenpólus manifesztációját vonja 
magával. A komplementerek elve gondoskodik arról, 
hogy a pólusok egyensúlya fennmaradjon, függetlenül 
attól, hogy az emberek mit tesznek, vagy mit nem 
tesznek. A komplementerek elve gondoskodik arról, 
hogy a változások megváltoztathatatlansággá 
összegződjenek.  Mivel szilárdan hiszünk abban, hogy 
az idők során sok minden változik, e hitünk meggátol 
bennünket abban, hogy észrevegyük: az idő csupán 
ugyanazon minták ismétlését hozza magával. Bár a 

formák az idők folyamán megváltoznak, a tartalom 
ugyanaz marad. 
 

Ha nem engedjük, hogy szemléletünket az örökké 
változó formák eltereljék a lényegtől, képesek leszünk 
arra, hogy mind a történelmi események, mind saját 
élettörténetünk megfigyelése során egyszerűen 
eltekintsünk az időtől, s látni fogjuk, hogy az idő 
felkavarta történések mind egyetlen mintába folynak 
bele. Az idő a létezőt folyamatokká, eseményekké 
változtatja, ha azonban eltekintünk tőle, ismét 
láthatóvá válik az a lényeg, mely a formák mögött állt s 
azokba sűrűsödött.  

 
További fejtegetéseinkhez elengedhetetlenül 

szükséges megértenünk, hogy az ellentétes pólusok 
összetartoznak, s azt is be kell látnunk: lehetetlenség 
megtartani az egyiket, ha a másikat eltöröljük a föld 
színéről. Az emberek tevékenysége mégis legtöbbször 
erre a lehetetlenségre irányul: egészséget akarnak, s 
harcolnak a betegség ellen, meg akarják őrizni a békét 
és kiirtani a háborút, élni akarnak, s le akarják győzni a 
halált. Megdöbbentő, hogy néhány ezerévnyi 
eredménytelen fáradozás után is mily kevéssé 
kételkednek koncepciójuk helyességében. Ha 
megpróbáljuk egyoldalúan táplálni az egyik pólust, 
láthatatlanul, ám arányosan együtt nő vele az 
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ellenpólus is. Az orvostudomány jó példa erre: egyre 
többet tett az egészségért, s ugyanilyen mértékben 
terjedt a betegség is. 

 
Ha új szemszögből kívánjuk ezt a problémát 

megközelíteni, meg kell tanulnunk polárisan látni. 
Meg kell tanulnunk, hogy szemléletünkben minden 
esetben helyet kapjon az ellenpólus is. Belső 
látásunknak oszcillálnia kell ahhoz, hogy 
egyoldalúságunkból belátásokhoz jussunk. Bár a 
nyelvvel igazán nem könnyű ezt az oszcilláló, 
poláris világlátást kifejezni, a bölcsesség 
irodalmában ősidők óta vannak olyan szövegek, 
melyek ezen alapvető törvényszerűségeknek 
érvényes nyelvi formát teremtettek. 
 
A rövidségében s pontosságában egyedülálló Lao-Ce 
a Tao te kingben így fogalmaz: 
 

„az ég alattiban mindenki tudja 
hogy szép a szép 

és ezzel megvan már a rút is 
mindenki tudja 

hogy jó a jó 
és ezzel megvan már a rossz is 

mert 
Lét és Nemlét egymást teremtik 

nehéz könnyű egymást beteljesítik 
hosszú rövid egymást valóra váltják 
kiméri egymást mélység és magasság 

énekszó dallam egymásba csendül 
elöl és hátul egymás után lendül 
így hát a szentek elmélkedéseinek 

tárgya a nemcselekvés 
szavak nélkül tanítanak 

fölkél a tízezer dolog nem hagyják cserben őket 
szülnek nem birtokolnak 

munkálkodnak de úgy mint aki maga nem is létezik 
cselekszenek de aztán tovább ott nem maradnak 

s épp mert ott tovább nem maradnak 
el sem hagyatnak” 

 
(Karátson Gábor fordítása) 

 

 
Az árnyék 

 
„A teljes teremtés benned létezik, s minden, mi benned 
van, a teremtésben is létezik. Nincs határ közted, s egy 
tárgy között, mely egész közel van hozzád, mint ahogyan 
közted és a messze levő tárgyak között sincsen távolság. 
Benned van minden dolog, a legkisebb s a legnagyobb, a 
legalantasabb s a legmagasztosabb, s minden egyenrangú. 
A föld minden eleme egyetlen atom. A szellem egyetlen 
mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen 
csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye. Léted 
megjelenési formája az élet minden megjelenési formáját 
magában rejti.” 

 
Kahlil Gibran 
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Ha valaki azt mondja: „én”, ezen identifikációk 

egész sorát érti: „Férfi vagyok, német, családapa, tanár. 
Aktív, mozgékony, toleráns, serény, állatbarát, 
háborúellenes, teakedvelő, hobbim a főzés stb.” Ezeket 
az identifikációkat azonban döntések előzték meg, 
melyek során az érintett személy két lehetőség közül 
választott: az egyik pólust identifikációjával integrálta, 
míg a másikat kizárta. Az az identifikáció, hogy „aktív 
és serény vagyok”, kizárja azt, hogy „passzív vagyok 
és lusta”. Az identifikációból többnyire gyorsan kinő 
az értékelés is: „Aktívnak, serénynek kell lenni –nem jó 
dolog, ha valaki passzív és lusta.” Függetlenül attól, 
hogy az illető személy utólag milyen érvekkel és 
elméletekkel támasztja alá a véleményét, az értékelés 
önmagában szubjektíve meggyőző. Ez azonban, ha 
objektívan nézzük, a dolgok szemléletének csupán az 
egyik lehetősége, mégpedig meglehetősen tetszőleges. 
Ugyan mit gondolnánk egy piros rózsáról, amely 
hangosan azt hirdetné, hogy „jó és helyes pirosan 
virágozni, a kék virágzás azonban helytelen és 
veszélyes.” Valamely manifesztáció elutasítása mindig 
a hiányzó identifikációt mutatja (...ezért aztán az ibolya 
nem is utasítja el a kék virágot!). 
 

Így minden identifikáció, mely döntésen nyugszik, 
az egyik pólust kirekeszti. Ám ami nem akarunk lenni, 
amit magunkban nem akarunk látni, amit nem 
akarunk élni, amit identifikációnkba nem kívánunk 
beereszteni: mindez alkotja árnyékvilágunkat.  Ha 
elutasítjuk a lehetőségek felét, ezzel még nem 
szüntetjük meg, csupán arra kárhoztatjuk, hogy 
énidentifikációinkon vagy felszíni tudatunkon kívül 
maradjon.  Bár e „nem”-mel elűztük látómezőnkből az 
egyik pólust, jelenlétét nem tudtuk felfüggeszteni.   

 
Az elutasított pólus tudatunk árnyékvilágában él 

majd tovább. A kisgyermek is azt hiszi, hogy ha 
becsukja a szemét, láthatatlan lesz, ugyanígy a 
felnőttek is azt gondolják, megszabadulhatnak a 
valóság egyik felétől, ha nem néznek oda. Így az egyik 
pólust (például a serénységet) beengedjük tudatunk 
világosságába, míg ellenpólusát, a lustaságot a 
sötétben hagyjuk azáltal, hogy azt nem látjuk. Abból, 
hogy nem látjuk, hamar arra következtetünk, hogy 
nincs is, és elhisszük, hogy az egyik életpólus életképes 
lehet a másik nélkül. Árnyékvilágnak (a fogalom C. G. 
Jungtól származik) a valóság azon elutasított 
területeinek összességét nevezzük, melyet nem lát 
vagy nem akar látni az ember, s ezért ez tudattalan a 
számára. Az árnyékvilág minden veszélyek közül a 
legveszélyesebb, mivel a sajátunk, anélkül hogy 
ismernénk vagy tudnánk róla. Árnyékvilágunk 
gondoskodik arról, hogy szándékaink és 
erőfeszítéseink az ellentétükbe forduljanak át.  

 
Mindazon manifesztációkat, amelyek árnyék-

világunkból erednek, valamely anonim rosszra vetítjük 
ki a földön, mert félünk attól, hogy minden bajok 
valódi forrását önmagunkban találjuk meg. Mindaz, 
amit nem akarunk és nem szeretünk, saját 
árnyékvilágunkból árad felénk – árnyékvilágunk 
magában foglalja mindazt, amit nem akarunk a 
magunkénak tudni. Ám mindhiába remélünk sikert 
attól, hogy kerüljük a szembesülést a valóság egyik 
részével. A valóság elutasított területei ugyanis 
kényszerítenek bennünket, hogy különösen intenzíven 
foglalkozzunk velük. Ez többnyire a projekció 
kerülőútján valósul meg, ugyanis ha egy bizonyos 
princípiumot elutasítunk és elfojtunk, az újra meg újra 
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félelmet és elutasítást vált ki, ha az úgynevezett 
külvilágban találkozunk vele. 

 
Azért, hogy fejtegetésünket követni tudják, 

ismételten emlékeztetünk rá: „princípiumok”-on a lét 
archetipikus tartományait értjük, amelyek számtalan 
konkrét formában jelenhetnek meg. A konkrét 
manifesztáció a megfelelő tartalmi princípium formai 
reprezentánsa. Például: a szorzás – princípium. A 
szorzás absztrakt princípiumával a legkülönbözőbb 
formai manifesztációkban találkozhatunk (3 x 4, 8 x 7, 
49 x 348 stb.). Ezek a külsőleg különböző kifejezési 
formák mind a „szorzás” princípiumának rep-
rezentánsai. Továbbá tisztában kell lennünk azzal is, 
hogy a külvilág ugyanazokból a princípiumokból 
építkezik, mint belső világunk. A rezonancia törvénye 
azt jelenti, hogy csak azzal kerülhetünk kapcsolatba, 
amire rezonánsak vagyunk. Ez a gondolatkör a 
külvilág és belső világunk azonosságát bizonyítja. A 
hermetikus filozófia a külvilág és a belső világ, illetve 
az ember és a kozmosz azonosságát így fejezi ki: 
Mikrokozmosz = Makrokozmosz.  
 

A projekció tehát azt jelenti, hogy princípiumaink 
egyik feléből külső princípiumot csinálunk, mert 
belsőként nem akarjuk elfogadni. Elmondtuk már, 
hogy az én felelős a létezők teljességének kor-
látozásáért. Az én megalkotja a te-t, s ezt külsőként éli 
meg. Ha azonban árnyékvilágunk azokból a 
princípiumokból áll, melyeket énünk nem akar 
integrálni, ebből az következik, hogy árnyékvilágunk 
és mindaz, ami külsővé tétetett, azonos. 
Árnyékvilágunkat mindig külső-ként éljük meg. Ha 
belsővé vált volna, ha magunkévá tettük volna, nem 

lenne már árnyékvilág. Az általunk elutasított, 
látszólag kívülről jövő princípiumok ellen ugyanolyan 
szenvedéllyel küzdünk most a külvilágban, mint 
ahogyan azt saját belső világunkban tettük. Így 
folytatjuk kísérletünket, mely a világ általunk 
negatívan értékelt területeinek teljes kiirtására irányul. 
Mivel azonban ez lehetetlen – lásd a polaritás 
törvényét –, kísérletünk tartós tevékenységgé válik, 
mely biztosítékul szolgál arra, hogy a valóság általunk 
elutasított részével különös intenzitással fog-
lalkozzunk. Ez egy ironikus törvényszerűség, mely alól 
egyikünk sem vonhatja ki magát: azzal foglalkozunk a 
legtöbbet, amivel egyáltalán nem akarunk foglalkozni. 
Eközben olyan közel kerülünk az elutasított 
princípiumhoz, hogy végül magunk is azt éljük! 
Kérjük, hogy e két utóbbi mondatot jól véssék az 
eszükbe. Bármely princípium elutasításából kivétel 
nélkül mindig az következik, hogy az érintett személy 
ezt a princípiumot meg fogja élni. E törvényszerűség 
az alapja annak, hogy a gyermekek szüleik gyűlölt 
magatartásmintáit később átveszik, hogy a pacifisták 
militánsok lesznek, a moralisták kilengéseket en-
gednek meg maguknak, s az egészség apostolai súlyos 
betegségbe esnek. 

 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az elutasítás és a 

harc is odafordulást, foglalkozást jelent. Ebben az 
értelemben a valóság bármely területének határozott 
kerülése mindig arra utal, hogy az illető személynek 
ezzel a területtel kapcsolatos problémája van. Minden 
ember számára azok a fontos és érdekes életterületek, 
amelyeket elkerül, s amelyek ellen küzd – ugyanis 
ezek hiányoznak a tudatából, ezek károsítják az 
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egészségét.  A külvilágnak csak azok a princípiumai 
zavarhatnak bennünket, amelyeket nem tettünk 
magunkévá. Itt kell tisztáznunk azt is, hogy a 
valóságban nem létezik olyan környezet, amely 
alkotna, formálna, befolyásolna, megbetegítene 
bennünket – a környezet tükör, amelyben mindig csak 
magunkat látjuk, és magunkból is különös 
intenzitással árnyékvilágunkat, ami iránt vakok 
vagyunk. Amint ha önmagunkat szemléljük, akkor is 
csak egyes részeket látunk fizikai testünkből, és sok 
minden láthatatlan számunkra (például a szemünk 
színe, az arcunk, a hátunk stb.), s ahhoz, hogy ezeket a 
részeket megnézhessük, a tükör reflexiójára van 
szükségünk; ugyanígy pszichénk is részben vak, s a 
számára láthatatlan részeket (árnyékvilágunkat) csak a 
környezet vagy külvilág reflexiója és projekciója révén 
ismerhetjük meg. A megismeréshez a polaritás 
világára van szükségünk. 
 

 
A tükrözés azonban csak azon segít, aki a tükörben 

felismeri magát – egyébként nem más, mint illúzió. Aki 
kék szemét nézi a tükörben, de nem tudja, hogy saját 
szemét látja, megismerés helyett öncsalás áldozatává 
válik. Aki e világban él, de nem ismeri fel, hogy 
mindaz, amit érzékel és átél, ő maga, illúzió, öncsalás 
foglya. Meg kell hagyni, ez az öncsalás hihetetlenül 
igazinak, reálisnak látszik (...sőt vannak, akik 

bizonyíthatónak is tartják) – de ne felejtsük: az álom 
ugyanilyen igazi és reális, amíg benne vagyunk. 
Először fel kell ébrednünk ahhoz, hogy az álmot 
álomként ismerhessük fel. Ugyanez érvényes létünk 
nagy álmára is. Előbb fel kell ébrednünk, hogy az 
illúziókon átláthassunk. Árnyékvilágunk félelmet 
ébreszt bennünk. Ez nem csoda, hiszen a valóság 
kizárólag azon részeiből áll, melyeket a leginkább 
elhárítottunk magunktól, a legkevésbé élünk, és 
egyáltalán nem akarunk magunkénak tudni. 
Árnyékvilágunk mindazon területek összessége, 
melyekkel kapcsolatban mély meggyőződésünk, hogy 
ki kellene irtani őket, hogy a világ jó és kerek legyen. 
Ennek azonban éppen az ellenkezője az igazság: 
árnyékvilágunk mindazt tartalmazza, ami a világból – 
a mi világunkból – teljességgel hiányzik. 
Árnyékvilágunk megbetegít bennünket, mert hiányzik 
teljességünkből.   
 

Elég, ha rákérdezünk erre az emberben 
lakozó rosszra, sötétre, ennek máris 
gyógyító hatása van. Aki nem riad vissza a 
sötétségtől, valódi gyógyító, valódi 
megváltó lehet. Minden mitikus hősnek 
előbb a pokol szörnyeivel, sárkányaival, 
démonaival kellett szembesülnie ahhoz, 
hogy meggyógyuljon, s maga is gyógyító 
erejű legyen. Árnyékvilágunk megbetegít – 
találkozásunk vele gyógyító hatású! Ez a 
betegség és a gyógyulás megértésének 
kulcsa. A tünet mindig árnyékvilágunk 
egyik összetevője, amely az anyagiságba 
süllyedt. A tünetben az manifesztálódik, 
ami az érintett személy tudatából hiányzik. 
A tünetben a beteg azt éli meg, amit 
tudatában nem akart megélni. A tünet a 
test kerülőútján teszi ismét egésszé az 
embert. Ez a kiegészítő elv, amely 
gondoskodik arról, hogy a teljesség végül 
is ne vesszen el. Ha valaki tudatosan 
elutasít valamilyen princípiumot, ez a test 
szintjére süllyed, s ott tünetként jelenik 
meg. Így kényszerül arra az ember, hogy 
az elhárított princípiumot mégis megélje s 
megvalósítsa. Így a tünet valójában gyógyít 

– a testben kárpótolja azt, ami a lélekből hiányzik. 
 

S a régi kérdés-felelet most új színben tűnik fel 
előttünk: „Mi baja? Mi hiányzik?” „Ez és ez a 
tünetem.” A tünet tényleg azt mutatja meg, ami a 
páciensnek hiányzik, a tünet maga a hiányzó 
princípium, amely a testben anyagivá s láthatóvá vált. 
Nem csoda, hogy oly kevéssé kedveljük tüneteinket, 
hiszen éppen azoknak a princípiumoknak a 
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megvalósítására kényszerítenek bennünket, 
amelyeket nem akartunk megélni.  Ezért 
tovább folytatjuk küzdelmünket a tünet ellen 
– ahelyett, hogy kapnánk az alkalmon, és a 
gyógyuláshoz használnánk fel őket. Éppen a 
tünetben ismerhetnénk meg magunkat, 
nézhetnénk lelkünk olyan mélységeibe, 
melyeket amúgy sosem láthatunk, hiszen 
árnyék fedi őket.  
 

Árnyékvilágunk őszintétlenné tesz 
bennünket. Azt gondoljuk, csak azok 
vagyunk, amivel azonosulunk, olyanok 
vagyunk, amilyennek látjuk magunkat. Ezt az 
önértékelést mi őszintétlenségnek nevezzük. 
Az önmagunkkal szemben tanúsított 
őszintétlenségre gondolunk (és nem mások 
bármiféle becsapására vagy a hazugságra).  
Minden átverés e földön ártalmatlan játék 
ahhoz képest, amit az emberek egy életen át 
önmaguknak hazudnak. Az önmagunkkal 
való őszinteség a legnehezebb követelmény, 
melyet önmagunknak felállíthatunk. Ezért is 
nevezik ősidők óta az igazságkeresők az 
önismeretet a legnehezebb s legfontosabb 
feladatnak. Az önismeret azt jelenti, hogy önmagunkat 
kell megtalálnunk, s nem énünket; önmagunk mindent 
magába foglal, míg énünk lehatárolódásával meggátol 
bennünket az egész, a teljesség megismerésében. Akik 
önmaguk iránt nagyobb fokú őszinteségre törekednek, 
azoknak a betegség nagyszerű segédeszköz lehet 
életútjuk során. A betegség ugyanis őszintévé tesz! A 
betegség tüneteiben láthatóan és világosan megéljük 
azt, amit pszichénk elfojt és magába rejt. 
 

Legtöbben nehézségekkel küzdenek, ha netán 
legmélyebb problémáikról (ha egyáltalán ismerik 
őket!) kell szabadon, nyilvánosan beszélni – tüneteik 
azonban mindent elárulnak. Pontosabban, eg-
zaktabban senki sem adhat felvilágosítást magáról, 
mint ahogy azt tünetei teszik. A betegség őszintévé 
tesz, s kíméletlenül leleplezi a lélek rejtett szakadékait. 
Ez az (akaratlan) őszinteség az alapja annak, amiért a 
beteghez rokonszenvvel, figyelemmel fordulunk. Az 
őszinteség, a betegség szimpatikussá, valódivá teszi az 
embert. A betegség kompenzálja az egyoldalúságot, 
visszahelyezi a beteget a középútra. Egyszeriben 
eltűnnek a felfújt egóra utaló jelek, a hatalmi vágy – 
egy csapásra szertefoszlanak illúzióink, s kérdésessé 
válnak az életre vonatkozó bejáratott megoldásaink. 
Az őszinteségnek megvan a maga szépsége, s a 
betegen valami láthatóvá válik ebből a szépségből. 
 

 

 
 
 

Jó és rossz 
 
„A benne lakozó fenség átfogja az egész világot, Minden 
teremtményt, jót és rosszat. És ez a valódi egység.  Hogyan 
is hordhatná magában jó és rossz ellentétét? 
Valójában nincs is ellentét, a rossz a jónak székhelye.” 

 
Baal Schem Tow 

 
Olyan területhez közelítünk, amely nemcsak hogy 

az emberlét egyik legnehezebb témáját adja, de 
különösen alkalmas a félreértésekre is. Igen veszélyes 
dolog az általunk ábrázolt világképből itt-ott egy-egy 
mondatot vagy részletet kiemelni, s azt egy másik 
világkép tartalmával vegyíteni. Tapasztalatunk szerint 
éppen a jó és a rossz fogalmáról való elmélkedés 
ébreszt különösen mély félelmet az emberekben, mert 
az értelem és a megismerés képessége érzelmi úton 
könnyen összezavarható. Minden veszély ellenére 
tegyük meg most azt, amit Amfortas elkerült: 
kérdezzünk rá a rossz természetére. Mint azt már 
korábban felfedtük, a betegségeket is árnyékvilágunk 
okozza, mely létét a jó és a rossz, a helyes és helytelen 
közti különbségtevésnek köszönheti.  
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Mivel árnyékvilágunk mindazt tartalmazza, amit az 
ember rossznak tart, így magának az árnyékvilágnak is 
rossznak kell lennie. Így nemcsak jogosnak, egyenesen 
etikusnak és morálisan szükségesnek látszik, hogy 
árnyékvilágunk ellen akárhol és akárhogyan 
manifesztálódjék is – felvegyük a küzdelmet és 
kiirtsuk azt. A dolog látszólagos logikája itt is olyan 
izgalomba hozza az embereket, hogy nem veszik észre, 
nemes céljukat „csak” az hiúsítja meg, hogy a rossz 
kiirtása egyszerűen nem lehetséges.  Ezért aztán mégis 
érdemes ismételten szemügyre vennünk „jó és rossz” 
témáját, bár kissé szokatlan szemszögből. 
 

A polaritás törvényével kapcsolatos 
gondolatainkból le kell vonnunk a konzekvenciát, 
hogy a jó és 
rossz nem más, 
mint ugyanan-
nak az egység-
nek két aspektu-
sa, s létük egy-
mástól függ. A 
jó a rosszból s a 
rossz a jóból él – 
aki szándékosan 
táplálja a jót, 
tudattalanul 
együtt táplálja vele a rosszat. Ez a megfogalmazás első 
látásra talán ijesztően hangzik, állításunk helyessége 
azonban mind elméletileg, mind a gyakorlatban 
nehezen támadható. 
 

Problémánkhoz adott az ótestamentumi bűnbeesés 
esete. Emlékszünk még, hogy a Teremtés könyve 
elbeszéli, hogyan került az első – androgin – ember, 
Ádám az Éden kertjébe, melyben a természet 
birodalmán kívül mindenekelőtt két különös fa 
található: az Élet Fája, valamint a Jó és Rossz 
Megismerésének Fája. Ahhoz, hogy e mitológiai 
történetet megértsük, látnunk kell, hogy Ádám nem 
férfi, hanem nemtelen, azaz androgin. Ő a teljes ember, 
nincs alávetve a polaritásnak, nem hasította szét 
semmilyen ellentétpár. Ő még mindennel egy – ezt a 
kozmikus tudatállapotot írja le a paradicsom képe. Bár 
Ádám még a tudat egységét éli, a polaritás a két fával 
már jelen van. A hasadás a teremtés történetében 
szintén a kezdetnél megjelenik, hiszen maga a teremtés 
hasadás, kettéválás útján történik. Így már a 
teremtésről szóló első beszámoló is csak 
polarizálódásokat sorol fel: fény – sötétség, víz – föld, 
nap – hold stb.  Csak az ember teremtetett „mint férfi 
és mint nő” egységes lénynek. A történet folyamán 
azonban a polaritás témája egyre sűrűsödik. Ezért 
támad Ádámnak az a kívánsága, hogy lénye egy részét 

leválassza, és azt formailag is önállóvá tegye. Ez a 
lépés természetszerűleg veszteséggel jár a tudatosság 
terén, erre azzal utal a történet, hogy Ádám álomba 
zuhan. Isten ezután Ádámból, a teljes és egész 
emberből kihasítja az egyik oldalt, s abból valami 
önállót alkot. 
 

Az a szó, amit Luther „bordának” fordított, az 
eredeti héber szövegben úgy áll, hogy tselah, vagyis: 
oldal. Rokon a tsel szóval, ami annyit jelent: árnyék. 
Az egész, a teljes ember két, formailag különböző 
aspektusára bomlott, s ezeket hívják férfinak és nőnek. 
A hasadás azonban még nem terjed ki az emberi 
tudatra, mert különbségüket még nem ismerik fel, még 
mindig a paradicsom teljességében élnek. Ugyanakkor 

a formai ket-
téválás az elő-
feltétele annak, 
hogy a kígyó a 
nőnek, az ember 
fogékony részé-
nek fülébe súg-
hasson, megkí-
sérthesse. Megí-
géri neki, hogy 
ha eszik a tudás 
fájáról, szert tesz 

a jó és a rossz közötti különbségtevés, tehát a 
megismerés képességére. 
 

A kígyó megtartja ígéretét. Az emberiség látja a 
polaritás világát, s meg tudja különböztetni a jót a 
rossztól, a férfit a nőtől. Ezzel a lépéssel elveszíti az 
egységet (a kozmikus tudatot), s elnyeri a polaritást (a 
megismerés képességét). Így az ős emberpárnak el kell 
hagynia az egység kertjét, a paradicsomot, s bele kell 
vetnie magát az anyagi formák poláris világába. Az, 
hogy bűnösök vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy 
polárisak vagyunk. Így már az „eredendő bűn” 
keresztény fogalma is érthetőbb. 
 

A jó és a rossz, mint ellentétek polarizációja, a 
kereszténységben – ez más vallásokra nem jellemző – 
Isten (jó) és Ördög (rossz) szembeállításához vezetett. 
Azzal, hogy az Ördögöt kinevezték Isten ellenfelének, 
észrevétlenül bevonták Istent is a polaritások világába 
– ezzel azonban Isten elveszítette gyógyító erejét. Isten 
az az egység, amely elkülöníthetetlenül egyesít 
magában minden polaritást – így magától értetődően 
Jót és Rosszat is – az Ördög viszont maga a polaritás, a 
kettéválás ura, vagy ahogy Jézus mondja: „E világ 
ura.” Így az Ördögöt, mint a polaritás jogos urát, 
mindig is a hasadás, a kettősség szimbólumaival látjuk 
el, mint a szarv, a paták, villa, pentagramma felfelé álló 
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két csúccsal stb. Ezzel a terminológiával kifejezve azt 
mondhatjuk, a polaritás világa ördögi, azaz bűnös. 
Megváltoztatni nem lehet – ezért tanítják a mesterek, 
hogy a polaritás világát el kell hagyni.  E helyütt a 
vallás és a szociális gondolkodás között éles 
különbséget találunk. Semelyik valódi vallás nem 
próbálkozott azzal, hogy ebből a világból 
paradicsomot csináljon, mindegyik az e világból az 
egység világába vezető utat tanította. A valódi filozófia 
tudja, hogy egy poláris világban nem valósítható meg 
csupán az egyik pólus – e világban minden örömöt 
ugyanannyi szenvedés egyensúlyoz ki. Ebben az 
értelemben például a tudomány „ördögi”, mert a 
polaritások kiépítésén munkálkodik, a sokféleséget 
táplálja. Az emberi lehetőségek funkcionális 
felhasználásában mindig van valami ördögi, mert a 
felhasználás az energiát a polaritáshoz köti, gátolja az 
eggyé válást. Ez Jézus pusztában való megkísértésének 
is a története: Az ördög tulajdonképpen csak azt 
kívánja Jézustól, hogy valósítsa meg lehetőségeit 
ártalmatlan, sőt hasznos változtatások céljából. 
 

Jól jegyezzük meg, ha valamit „ördöginek” 
nevezünk, ezzel nem megbélyegezni akarunk, hanem 
csak hozzá akarjuk szoktatni az olvasót ahhoz, hogy az 
olyan fogalmak, mint bűn, bűnösség, ördög, a poláris 
világ fogalmai, s minden nevezhető ördöginek, ami e 
poláris világ része. Bármit tesz is az ember – vétkes, 
illetve bűnös lesz.  Fontos, hogy megtanuljunk együtt 
élni bűnösségünkkel, egyébként őszintétlenek leszünk 
önmagunkkal. A megváltás a bűnből nem más, mint az 
egység elérése – ezt azonban éppen azok nem érhetik 
el, akik a valóság egyik felét kerülni próbálják. A 

teljességhez vezető utat az teszi oly nehézzé, hogy 
keresztül kell mennünk a bűnösség állapotán. 
 

Az evangélium újra és újra ábrázolja a bűn 
félreértését: a farizeusok azon az egyházi állásponton 
vannak, hogy a lelki üdvösség a parancsolatok 
betartása és a rossz kerülése útján valósítható meg. 
Jézus a következő szavakkal leplezi le őket: „Az vesse 
rá az első követ, aki maga sohasem vétkezett.” Jézus 
hegyi beszédében felülemelkedik a mózesi törvényen, 
és mert elferdítették, mert szó szerint értelmezték, 
viszonylagossá teszi azt, és azt mondja, hogy a 
gondolat ugyanolyan súlyú, mint annak külső 
megvalósítása. Ne felejtsük el, hogy Jézus a hegyi 
beszédbeli értelmezésével nemhogy súlyosabbá tette 
volna a parancsolatokat, hanem éppen azt az illúziót 
leplezte le, hogy a polaritások világában a bűn 
elkerülhető volna. A tiszta tanok azonban már kétezer 
évvel ezelőtt is olyan ellenszenvet, olyan dühöt 
váltottak ki az emberekből, hogy mindent elkövettek, 
hogy eltörölhessék őket a föld színéről. Az igazság 
dühítő, bárki szájából szóljon is. Kettészeli illúzióinkat, 
melyek segítségével Énünk menekülni próbál. Az 
igazság kemény és metsző, szentimentális 
álmodozásokra s morális öncsalásra kevéssé alkalmas. 

 
A Sandokaiban, a Zen egyik alapvető ősi szövegében 
ezt olvassuk: 

„Fény és sötétség 
szemben állnak egymással 

mégis az egyik 
a másiktól függ 

amint a jobb láb lépése 
függ a balétól.” 
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Az „ősforrások igaz könyvében” olvashatjuk a 
következő „intést a jócselekedetekről”. Jang Dsu így 
szólt: „Azt, aki jót cselekszik, bár nem a hírnévért teszi, 
mégis hírnév fogja övezni. A hírnévnek magában nincs 
köze a nyerészkedéshez, mégis nyerészkedés fogja 
követni. A nyerészkedésnek magában nincs köze a 
vitához, mégis vita fog tapadni hozzá. Ezért a nemes 
óvakodik attól, hogy jót cselekedjék.” Jól tudjuk, 
mekkora kihívás a maga abszolútumában kérdésessé 
tenni olyan biztosnak tartott alapkövetelményeket, 
hogy tegyünk jót és kerüljük a rosszat. Azt is tudjuk, 
hogy e téma szükségszerűen szorongást kelt – 
szorongást, melyet úgy háríthatunk el a 
legbiztosabban, ha görcsösen ragaszkodunk addigi 
normáinkhoz. Ennek ellenére vegyük a bátorságot, 
időzzünk még el e témánál, s minden oldalról vegyük 
szemügyre.  Nem akarjuk téziseinket egyik vallásból 
sem levezetni, de a bűn fent leírt félreértése a 
keresztény kultúrkörben olyan mélyen gyökerező 
értékítéletet szült, amelyhez 
sokkal erősebben kötődünk, 
mint hinnénk. Más val-
lásoknak e probléma nem 
feltétlenül okoz ugyanekkora 
gondot. A hinduizmus is-
tenhármasában (Brahma – 
Visnu – Siva) Siváé a pusztító 
szerepe, ő reprezentálja tehát 
Brahmával, az építővel szem-
ben az antagonisztikus erőt. 
Ez a megjelenítés meg-
könnyíti az erők szük-
ségszerű váltakozásának 
felismerését. Buddháról me-
sélik a következő történetet: 
Buddhát egy fiatalember 
azzal a kéréssel kereste fel, 
hadd legyen a tanítványa. 
Buddha azt kérdezte tőle: 
„Loptál már életedben?” Az 
ifjú azt válaszolta: „Soha.” 
Buddha erre így felelt: 
„Akkor menj és lopj, majd ha 
megtanultad, visszatérhetsz 
hozzám.” A zen-buddhiz-
mus legősibb s alighanem 
legfontosabb írásában, a 
Shinjinmeiben (a 22. versben) 
ez áll: „Elég, ha a legcsekélyebb elképzelésünk marad 
helyesről s helytelenről, és szellemünk elpusztul a 
zűrzavarban.” Az a két-ség, mely a polaritásokat 
ellentéteire bontja, maga a rossz, s mégis ez a 
belátáshoz vezető szükséges kerülőút.  A 
megismeréshez szükségünk van a két pólusra, de nem 

szabad megrekednünk ellentétességükben, hanem a 
kettősség e feszültségét ösztönzésként, energiaként kell 
felhasználnunk az egység felé vezető úton. Az ember 
bűnös, vétkes – de ez a bűnösség kitüntető, mert 
szabadságának záloga. 
 

Fontosnak tartjuk, hogy bűnösségünket el tudjuk 
fogadni anélkül, hogy a bűnösség érzése meg-
semmisítő (fojtogató, nyomasztó) lenne számunkra. Az 
emberi bűn metafizikus természetű, nem cse-
lekvésünkkel okozzuk, hanem az az oka, hogy 
bűnösségünk látható kifejezéseként kényszerűen 
(szükségszerűen) választanunk és cselekednünk kell. 
A bűnösség bevallása megszabadít bennünket a 
bűnössé válás félelmétől.  A félelem nem más, mint 
helyzetünk szűkössége, ez a szűkösség pedig éppen a 
leküzdéséhez szükséges nyitottságot, szemléletünk 
kitágítását akadályozza. A bűntől nem menekülhetünk 
úgy, hogy állandóan jó cselekedetekre törekszünk, 

hiszen ezt meg kell fi-
zetnünk az ellentétes pólus 
(a rossz) elfojtásával. A 
bűntől jó cselekedetek által 
szabadulni – ez csak 
őszintétlenséghez vezet. Az 
egység felé vezető út többet 
kíván tőlünk, mint puszta 
menekvést vagy nem-
észrevevést.  Azt követeli 
tőlünk, hogy egyre tuda-
tosabban lássuk mindenben 
a polaritást, hogy ne 
riadjunk vissza, s lépjünk 
túl az emberi lét 
konfliktusosságán, legyünk 
képesek az ellentéteket 
magunkban egyesíteni. Ne 
kerüljük a problémákat, 
hanem átélés útján váltsuk 
meg őket, ez a feladatunk. 
Ehhez értékrendszerünk 
merevségét újból és újból 
meg kell kérdőjeleznünk, s 
így megértjük, hogy a rossz 
titka végső soron az, hogy 
nem létezik. Mint mon-
dottuk, a polaritáson túl ott 
van az egység, s ezt 

nevezzük „Istennek” vagy „Fénynek”. 
 

Kezdetben volt a fény, a mindent átfogó egység. 
Ezen a fényen kívül nem létezett semmi, hiszen akkor 
nem lett volna kizárólagos. A polaritásba tett 
lépésekkel keletkezett a sötétség, de kizárólag csak 
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azért, hogy észlelhetővé tegye a fényt. A sötétség tehát 
a poláris világ művi terméke, mely szükséges ahhoz, 
hogy a fény a poláris tudat szintjén látható legyen. Így 
a sötétség a fényt szolgálja, táplálja, illetve a fény 
hordozója, mint arra Lucifer neve is rámutat. Ha 
azonban a polaritás eltűnik, eltűnik a sötétség is, 
hiszen nincsen önálló egzisztenciája. A fény létezik, a 
sötétség nem. Ezért a fény erői és a sötétség erői közt 
folyó gyakran idézett küzdelem nem valódi küzdelem, 
hiszen kimenetele mindig egyértelmű. A sötétség nem 
tud kifogni a fényen. A fény azonban a sötétséget 
azonnal fénnyé változtatja – ezért is kell kerülnie a 
sötétnek a fényt, ha nem akarja, hogy nem-léte 
lelepleződjék.  E törvény érvényesülését fizikai 
világunkban is követhetjük. Tegyük fel, van egy 
fénnyel teli termünk, s e téren kívül sötétség uralkodik. 
Nyugodtan kinyithatjuk az ajtót, ablakokat, 
beengedhetjük a sötétséget – az nem fogja a termet 
elsötétíteni, ellenkezőleg, a fény a sötétséget fénnyé 
fogja változtatni. Fordítsuk meg példánkat.  Van egy 
sötét termünk, melyet kivilágított tér vesz körül. Ha 
kinyitjuk az ajtót, ablakokat, ismét csak a fény fogja 
transzmutálni a sötétséget, s így a terem fénnyel telik 
meg. 

A rossz poláris tudatunk művi terméke, csakúgy, 
mint az idő és a tér, s nem szolgál mást, mint a jó 
észlelését, ez a fény táptalaja. A rossz így egyáltalán 
nem a jó ellentéte, a rossz a polaritás maga, a bűn, 
ugyanis a kettősség világának nincsen végpontja, tehát 
nincsen saját léte (egzisztenciája). A polaritás világa 
kétségbeesésbe vezet, mely azonban azt a fordulatot, 
azt a belátást szolgálja, hogy megváltást csak az egység 
világában találhatunk. Ugyanez a törvényszerűség 
érvényes a tudat világában is. Tudatosnak nevezzük 
egy ember mindazon tulajdonságait, aspektusait, 
melyek tudatossága fénykörében helyezkednek el, 
tehát látja őket. Árnyékvilágunk az a terület, melyet 
nem világít meg a tudat fénye, így sötét, azaz 
tudattalan. Ezek a sötét aspektusok azonban csak 
addig tűnnek fel rossznak, addig keltenek félelmet, 
míg sötétség fedi őket. Elég, ha árnyékvilágunk 
tartalmára rátekintünk, s már ez fényt hoz a 
sötétségbe, és tudatossá teszi a tudattalant. 
 

Az önmegismerés útjának igazi varázsszava a 
rátekintés valamire. Ez ugyanis megváltoztatja annak a 
tárgynak a minőségét, amelyre rátekintettünk, mivel 
fényt, azaz tudatosságot hoz a sötétségbe. Az emberek 
mindig a dolgokat akarják megváltoztatni, s nehezen 
fogják fel, hogy az egyetlen feladatuk a rátekintés, a 
figyelem képessége.  Az emberiség legfőbb célja – 
nevezzük ezt bölcsességnek vagy megvilágosodásnak 
– abban áll, hogy mindenre rá tudjon tekinteni, fel 
tudja ismerni, hogy minden úgy jó, ahogy van. Ezt 
jelenti a valódi önismeret. Amíg valakit valami még 
zavar, amíg valamit még meg akar változtatni, addig 
nem ismeri önmagát. Meg kell tanulnunk úgy nézni e 
világ dolgait, eseményeit, hogy egónk ne kergessen 
bennünket rögvest a tárggyal kapcsolatos rokon- vagy 
ellenszenvbe, meg kell tanulnunk nyugalommal 
szemlélni Maja sokszínű játékait e földön. Ezért 
mondja a fent idézett zenszöveg, hogy a legcsekélyebb 
elképzelés jóról vagy rosszról megzavarja 
szellemünket. Minden értékelés a formák világához 
köt bennünket, ragaszkodáshoz vezet.  Amíg 
ragaszkodunk valamihez, szenvedésünktől nem 
válthat meg semmi, bűnösek, hibásak, betegek 
maradunk. Mindaddig fennmarad vágyunk egy jobb 
világ után, s meg is próbáljuk e világot megváltoztatni. 
S ezzel ismét rabjai lettünk a tükrözés illúziójának, azt 
gondoljuk, hogy a világ tökéletlen, s nem vesszük 
észre, hogy csak a mi szemléletünk tökéletlen, s ez 
gátol meg bennünket a teljesség meglátásában.  Meg 
kell tanulnunk magunkat felismerni mindenben, s 
ezután gyakorolnunk kell a szenvtelenséget. A 
szenvtelenség az a polaritások közötti terület, ahonnan 
a pólusok pulzálását szemléljük. A szenvtelenség az az 
egyedüli tartás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 
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a jelenségeket anélkül nézzük, hogy megítélnénk őket, 
hogy szenvedélyesen igent vagy nemet mondanánk 
rájuk, hogy azonosulnánk velük. E szenvtelenséget ne 
cseréljük össze azzal a tartással, amelyet általában 
közönynek nevezünk; erre a részvétlenség és az 
érdektelenség keverékéből összeálló indifferenciára 
gondol Jézus is, amikor a „langyosak”-ról beszél. A 
közönyösök sosem mennek bele konfliktusaikba, azt 
hiszik, hogy az elfojtás és a menekülés útján is elérhető 
az a kerek világ, amelyért a valóban kereső ember 
keményen megdolgozik, s léte konfliktusosságát 
felismerve félelem nélkül, tudatosan bejárja a polaritás 
világát, hogy aztán bánni tudjon vele. Az ilyen ember 
tudja, hogy az énje által teremtett ellentéteket előbb-
utóbb egyesítenie kell. A szükséges döntésektől akkor 
sem riad vissza, ha tudja, hogy mindig is bűnös lesz 
általuk – de azon fáradozik, hogy ne rekedjen meg 
döntéseiben. 
 

Az ellentétek maguktól nem egyesülnek – 
cselekvően kell megélnünk őket ahhoz, hogy egyszer 
majd magunkévá tehessük őket. Csak amikor a két 
pólust integráltuk, akkor találhatjuk meg azt a 
középutat, ahonnan nekikezdhetünk az ellentétek 
egyesítése nehéz munkájának. E cél elérésének 
legalkalmatlanabb módja a menekvés a világ elől, az 
aszkézis. Inkább bátorságra van szükségünk, ami 
lehetővé teszi, hogy tudatosan és töretlenül 
szembesüljünk az élet kihívásaival. E mondatban a 
döntő szó a „tudatos” volt – egyedül a tudatosság teszi 
lehetővé, hogy cselekedeteinket megfigyeljük, s 
egyedül a tudatosság akadályozhatja meg, hogy 
cselekvéseinkben elvesszünk. Nem az a fontos, mit 
tesz az ember, hanem az, hogyan teszi. A „jó” és a 
„rossz” szerinti értékelés mindig azt vizsgálja, mit tesz 
az ember. A mi szemléletünkben a fő kérdés az, hogy 
„hogyan tesz valaki valamit”. Tudatosan cselekszik-e? 
Egója belebonyolódott-e a cselekvésbe? Énjét kihagyta-
e a cselekvésből? Az e kérdésekre adott válasz dönti el, 
hogy a cselekedet megköt-e vagy felszabadít.  A 
parancsolatok, a törvények és a morál nem vezetnek a 
tökéletességbe. Az engedelmesség jó – de nem elég, 
mert tudd, „az ördög is engedelmes”. A külső 
parancsolatoknak, tilalmaknak addig van jogosultsága 
egy ember életében, amíg tudatában fel nem nő, s 
felelősségét önmagáért fel nem ismeri. Az a tilalom, 
hogy ne játssz a gyufával, jogos a kisgyermekek 
körében, de feleslegessé válik a felnőttek között. Ha az 
ember saját törvényeit önmagában megtalálja, ezzel 
mentesül az összes többi alól. A legbenső törvényünk 
az a kötelesség kell legyen, hogy valódi 
középpontunkat, önmagunkat megtaláljuk s 
megvalósítsuk, azaz egyek legyünk mindennel, ami 
létezik. A szeretet princípiuma a kinyílás, és a 

bebocsátása annak, ami addig kívül volt. A szeretet 
egyesülésre törekszik – a szeretet fel akar oldódni a 
másikban, s nem akar elkülönült létet. A szeretet az 
ellentétek egyesítésének kulcsa, a te-t én-né és az én-t 
te-vé változtatja. A szeretet megszorítások és feltételek 
nélküli igent mondás. A szeretet a teljes univerzummal 
akar eggyé válni – amíg ez nem sikerül, nem 
valósítottuk meg a szeretetet igazán. Amíg a szeretet 
kiválaszt, nem valódi szeretet, mert a szeretet nem 
választ szét, a kiválasztás elválaszt. A szeretet nem 
ismeri a féltékenységet, nem birtokolni, hanem 
áramlani akar. Ezt a mindent átfogó szeretetet 
szimbolizálja az a szeretet, amellyel Isten fordul az 
emberekhez. Ebbe a képbe nem illenék bele, hogy Isten 
különbözőképpen ossza meg szeretetét. Még kevésbé 
jutna eszünkbe féltékenynek lennünk Istenre, mert az 
még mást is szeret rajtunk kívül. Isten – az egység – 
nem tesz különbséget jó és rossz között – ezért ő maga 
a szeretet. A nap egyenlően sugározza melegét 
mindenkire, s nem aszerint, ki hogyan szolgálta meg 
azt. Csak az ember érzi hivatva magát arra, hogy 
köveket dobáljon – így a legkevésbé sem kellene 
csodálkoznia azon, ha mindig magát találja el. A 
szeretet nem ismer határokat, akadályokat, a szeretet 
transzmutál. Szeressétek a rosszat – s ezzel 
megváltjátok azt. 

 
(Részletek Thorwald Dethlefsen: A betegség és a gyógyulás megértésének 

elméleti feltételei c. munkájából – Út a teljesség felé) 
Illusztráció: Igor Morski 
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Pro és kontra érvek a 
vegetarianizmusról 

 incs más olyan táplálkozási irányzat, amely 
tartósan akkora vitát keltene, mint a 
vegetarianizmus. Neves szakemberek állnak 

ki a lehető legnagyobb határozottsággal a húsevés 
vagy a vegetarianizmus mellett, így aztán pro és 
kontra azonos hitelességű érvekkel vagyunk 
körbevéve. A döntést azonban mindenki maga hozza 
meg, mi csak abban segítjük most ezt, hogy 
összeszedtük ezeket az érveket és ellenérveket.  

 
A modern társadalmakban a kizárólagos 

zöldség és gyümölcs fogyasztás elmélete 
többször végigsöpört már. A vegeta-
rianizmusnak ma már 6 ágát külön-
böztetik meg aszerint, hogy az állati 
eredetű táplálékok milyen mértékben 
kapnak helyet az étkezésben. A két 
leggyakoribb ága az ovo-laktovegetari-
anizmus, ahol a tej és tejtermékek, 
valamint a tojás része marad a táplál-
kozásnak, és a semi-laktovegetarianiz-
mus, ami a mai táplálkozás kutatók 
szerint az étkezés legegészségesebb 
módja, hatalmas tábora van, különösen a 
rendszeresen sportolók, igényesen élők 
körében. A semi-laktovegetarianizmus 
lényege, hogy hetente 2-3-szor a 

zsírszegény fehér húsok – csirke, pulyka, hal és egyéb 
„tengeri herkentyűk” – is részét képezik a 
táplálkozásnak a tejtermékekkel és tojással 
egyetemben. 
 

 
Kontra vega 

 
• A vegetáriánus életmód ellen 
felszólalók azzal érvelnek, hogy a 
mértéktartó húsfogyasztás egész-
séges, humánus és a zöldség- és 
gyümölcstermesztés legalább 
annyi környezeti kárt okoz, mint a 
hústermelés. Arra is hivatkoznak, 
hogy az emberiség több mint 2-3 
millió éve fogyasztja és élvezi a 
húst. A hús az ősi étrendben 
tápanyagokban és proteinben 
gazdag ételforrást jelentett, ami a 
gyökerekkel együtt hozzájárult 
agyunk és ezzel együtt 
intelligenciánk fejlődéséhez. 
 
• A húsevés se nem kegyetlen, 

se nem etikátlan. Minden organizmus a földön meghal 
valamikor, hogy más élőlények élhessenek. Nincs 
semmi baj ezzel a körforgással. Így működik a 
természet. 
 
• A hús a legfontosabb proteinforrás, tekintve hogy 
mind a 10 aminosavat tartalmazza és emellett olyan 
alapvető tápanyagokat, mint a vas, cink és B vitamin. 
Mindez egy adagban. A húsok egészséges, telített 
zsírsavakat tartalmaznak, amik az immun- és az 
idegrendszert is egyaránt erősítik, valamint A, D, E és 
K vitaminokban is gazdagok. 

N 
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• Nem feltétlenül igaz, hogy földünknek 
ökológiailag árt a húsfogyasztás. Az biztos, hogy a 
húsételek és a tejtermékek előállítása valóban 
jelentősebb ökológiai lábnyomot hagy a 
növénytermesztésnél, írja Mike Berners-Lee a témát 
feszegető How Bad are Bananas (Mennyire káros a banán?) 
című könyvében. De a probléma természetesen nem 
magával a hússal van, hanem az ipari előállítás 
mikéntjével – állítja Joel Salatin, a Folks, This Ain’t 
Normal (Emberek, ez így nem normális!) című kötetében. 
Szerinte, ha humánusan zajlik, az állattartás 
nélkülözhetetlen részét képezi a földművelés 
folyamatának: a bevetésre váró termőföldeken legelő 
állatok trágyája alapvető fontosságú az egészséges talaj 
termékenységének megőrzése 
szempontjából. 
 
• A modern világban a tiszta 
vegetarianizmus első számú 
hátránya, hogy igen nehéz 
igényesen összeválogatni a 
szükséges tápanyagokat. Az 
esszenciális aminosavakat – 
azokat a fehérje építőköveket, 
amelyeket az emberi szervezet 
nem képes kellő mennyiségben 
előállítani, ezért a 
táplálkozáson át kellene a 
szervezetbe juttatni – csak 
rendkívül nagy műgonddal 
lehet a növényekből kellő 
mennyiségben bevinni. Ezért 
van az, hogy nem kevés 
vegetáriánus sovány, sápadt, 
fáradékony, nem kelti 
egészséges ember benyomását. 
Ez nem csak a megcsappant 
teljes értékű fehérje bevitelének 

köszönhető, hanem általában a nem elegendő B12 és 
D-vitaminok, kevés vas- és kalciumbevitelnek is. 
Mindennek többnyire az az oka, hogy a vegetáriánus 
étrend lelki és nem biológiai indíttatású. A megfelelő 
háttérismeret pedig elengedhetetlen a teljes értékű 
vegetáriánus táplálkozás gyakorlásához. 
 
• A vegetáriánusok egy része vashiányban szenved. 
Egy kutatás szerint a női vegetáriánusok 27 %-ának 
alacsony a vasszintje. 
 
• A hús nélküli étrend gyermekkorban lassíthatja a 
növekedést, vérszegénységhez, idősebb korban pedig 
csontritkuláshoz vezethet, B- és D vitamin és egyes 
nyomelemek, főleg kalcium hiánya is felléphet, 
valamint B12-vitamin hiány és ennek következménye, 
a gyakorta megfigyelhető vérszegénység. 
 
• Ami leginkább hiányzik a húsmentes étrendből, az 
a fehérje. Hátránya, hogy ha nem fogyasztunk elég 
fehérjét, a szervezet a saját fehérjekészletét kezdi el 
lebontani, az izmokból és a szívizomból. Hosszabb 
ideig tartó fehérjehiányos táplálkozás következtében 
vérszegénység, gyengeség, étvágytalanság és test-
súlyveszteség jelentkezik. Minél nagyobb viszont az 
étrend hüvelyesekből, főleg szójából összeállított 
részaránya, annál kisebb a fehérjehiány veszélye. 
Megfelelő kombinációval, szakértelemmel (pl. 
kukorica és szója fehérjéinek kombinációjával) kellő 
fehérjeellátást lehet elérni, de elegendő mennyiség 

fogyasztása szükséges. Kombinálni kell 
pl. a barna rizst a hüvelyesekkel vagy 
tejjel, a teljes kiőrlésű búzát 
hüvelyesekkel és mogyoróval, kukoricát 
hüvelyesekkel. 
 
• Fehérjére van szüksége a vasnak is a 
felszívódáshoz, ezért a fehérjehiányos 
táplálkozás miatt vérszegénység is 
felléphet, még akkor is, ha elegendő a 
vasbevitel. A vegetáriánusoknak ezért 
sok C vitaminban gazdag gyümölcsöt 
kell fogyasztaniuk, ami szintén 
megkönnyíti a vas felszívódását. 
 
• Az egészséges életmód híveinek 
számolniuk kell azzal, hogy a kizárólag 
növényi eredetű táplálékok mérgező 
anyagokat is tartalmaznak. Gondot 
okozhat az is, hogy csak néhány 
nyomelem hasznosul elég hatékonyan. 
A növényi eredetű élelmiszerekben 
számtalan egészségkárosító anyag is 
van, melyek vegyes táplálkozáskor 
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általában nem fejtik ki hatásukat, miután ritkábban, s 
egyszerre kevesebb kerül belőlük az asztalra. Az 
olykor túlzottan egyhangú növényi táplálkozás során 
viszont ezek az ártalmas összetevők különböző meg-
betegedéseket idézhetnek elő. Részben idegen vegyi 
anyagokról, részben a növények természetes 
tartalmaként jelen lévő anyagokról van szó. 
 
• Ugyancsak kísérőjelenség a kalcium- és D-vitamin-
ellátás hiánya. Szigorú vegetáriánus étrendet fogyasztó 
gyermekeknél fehérje-, vitamin- és ásványianyag-
hiányt írtak le, ami az angolkór kifejlődését segítette 
elő. Miután az ételek hőkezelése korlátozott, gyakoribb 
a táplálkozási allergiák kifejlődése. Különösen a müzli 
formájában elfogyasztott gabonafélék okozhatnak 
allergiás elváltozásokat. 

 

Pro vega 
 
 
• A környezetbarát életfelfogáshoz tartozó 
táplálékok túlnyomó részét zöldségek és gyümölcsök 
adják. A vegetáriánusok jóval tudatosabban 
étkeznek: előnyben részesítik a nyers élelmiszereket, 
kerülik a hőkezelt, mélyhűtött, vagyis lecsökkentett 
tápanyagtartalmú ételeket. Tény, hogy a 
vegetáriánusok között ritka a magas vérnyomás, az 
érelmeszesedés, a szívinfarktus, epekő, vesekő, 
vastagbélrák, emlőrák, tüdőrák és általában a rákos 
megbetegedések, vagyis a civilizációs betegségek 
kevésbé támadják meg őket. A sok bevitt 
rostanyagnak köszönhetően pedig kevésbé vannak 
kitéve az elhízás veszélyének, elegendő az ásványi 
anyag és vitaminbevitelük. 
 
• A rákos betegségek körülbelül 30-35 százaléka 
kapcsolatban áll az étrenddel – állítja Brenda Davis, a 
Becoming Raw (A nyersétel-diéta) című könyv 

társszerzője –, és a növények tömve vannak olyan 
anyagokkal, amelyek képesek a rák terjedését 
lelassítani, és csökkenteni az okozott kár mértékét. 
Zöldségek fogyasztásával, kiváltképpen, ha nyers 
zöldségekről van szó, csökkenthető a rákos betegségek 
kockázata. Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a 
telített zsírok jelenléte a húsokban – és különösen a 
vörös húsokban – hozzájárul a szívkoszorúér-
betegségek és a bélrák kialakulásához. Egy 61.000 fő 
részvételével végzett tanulmány viszont kimutatta, 
hogy a vegetáriánus étrendet folytatók között a rák 
kialakulásának az esélye átlagosan 12%-kal volt 
alacsonyabb. Bizonyos rákos megbetegedések, így a 
leukémia esetében ez az arány 45 százalékkal volt 
kisebb.  
 
• A vegetáriánus étkezés fejleszti az ízérzékelést, 
mivel kevesebb sót és fűszert használ, konyhája a 
növényi eredetű táplálékok természetes ízvilágára 
épül. Az állati eredetű fehérjét teljesen kirekesztő 
étrend – akár időszakosan is – számos civilizációs 
betegségre jelenthet terápiát, kitűnő felvezetője egy 
egynapos gyümölcsböjtnek, nagyszerűen méregtele-
níthet egy elhanyagolt a szervezetet. 
 
• A vegetáriánus élet mellett érvelők azt állítják, 
hogy a húsevés árt az egészségnek, pazarolja az 
erőforrásokat, állatok lemészárlásához vezet és 
szennyezi a környezetet. Gyakran hivatkoznak arra, 
hogy az állatok leölése pusztán élelemszerzés céljából 
kegyetlen és etikátlan, hiszen ma már bőségesen 
találni nem állati eredetű ételeket is, ráadásul a leölt 

és félelemben tartott állatok negatív információi, 
félelmei átkerülnek az emberbe. 
 
• Az emberek elsősorban vegetáriánus étkezésre 
fejlődtek. Nincs nagy vagy hosszú szánk és éles 
fogaink, mint egy ragadozónak. Az emberi fogak 
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rövidek és laposak, amelyek rostos ételek rágására 
alkalmasak. 

 
• Abszolút teljes lehet a táplálkozás állati húsok 
nélkül is, hisz a vegetáriánus lehetőségek sora szinte 
végtelen. Mára már megdőlt az a tévhit is, miszerint 
hús nélkül nem lehet izmot növeszteni. Sokan 
gondolják: mivel a hús kalóriában gazdag étel, ahhoz, 
hogy hasonló mértékű energiához jussunk kizárólag 
növényi ételekből, elképzelhetetlen mennyiséget kéne 
fogyasztani. Nem ez a helyzet: utóbbi sokkal kevésbé 
terheli meg az emésztőrendszert, azaz a szervezet 
gyakorlatilag energiát takarít meg 
azzal, hogy nem kell húst emésztenie. 
Az így megspórolt energiát aztán az 
izmokra tudja fordítani, tehát „ve-
getáriánus diétával valójában inten-
zívebben tud edzeni” – állítja Brendan 
Brazier vegán triatlonista. 
 
• A vegetáriánus életmód csökkenti 
a vese- és epekő kialakulásának 
esélyét. A sok bevitt rostanyagnak 
köszönhetően pedig kevésbé vannak 
kitéve az elhízás veszélyének, ele-
gendő az ásványi anyag és vita-
minbevitelük. A diófélék és a teljes 
értékű gabonák nagyobb mértékű 
fogyasztása csökkenti a cukorbetegség 
kialakulásának esélyét, a vegetáriánus 
étrend kevesebb zsírt és koleszterint 
tartalmaz, ugyanakkor élelmi 

rostokban gazdag. 
 
• A vegetáriánus életmód egy másik előnye, hogy 
aki ilyen életmódra vált, az valószínűleg lemond a 
kávéról, a dohányzásról, az alkoholról, többet jár a 
szabadba, és rendszeresen sportol, amik csak jót 
tehetnek az egészségnek. 
 
Előnyei tehát: 
 
– a több növényi eredetű fehérje fogyasztása 
      (gabonák, hüvelyesek), 
– alacsonyabb energiabevitel, 
– alacsonyabb zsír-és koleszterinbevitel, 
– értékesebb zsírsavösszetétel, 
– magas élelmirostbevitel, 
– kielégítő vitaminbevitel, 
– megfelelő szintű fogyasztás az ásványi anyagok 
      többségéből. 
 

Mint láthattuk, a vegetáriánus étkezés egyes 
típusai, illetve vegetáriánus életmód mellett bizonyos 
megbetegedések ritkábban fordulnak elő, de 
ugyanilyen eredményre vezet a jól megtervezett 

vegyes étrend fogyasztása is, megfelelő életvitellel. E 
tételnek a fordítottja is igaz: a rosszul összeállított 
ételsorok hosszabb-rövidebb idő után biztosan 
károsíthatják az egészséget. Itt is fő a tudatosság, az 
önismeret, a megfelelő arányok betartása, és 
elsősorban a testi érzékek fölött álló szellemi 
hozzáállás kifejlesztése, ami automatikusan elvezet 
bennünket a helyes, mértékletes, kiegyensúlyozott 
életmód felé. 

K.D. 
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MIK IS AZOK A 
 

 SKALÁR 

HULLÁMOK?  

 
 skalár hullámok fogalma mostanában titkos 
fegyverekkel összefüggésben, vagy az időjárás-
befolyásolás, illetve az alternatív gyógyászat 

kapcsán bukkanhat elő; az alternatív, nem a fősodratú 
médiát figyelemmel kísérő olvasóink valószínűleg már 
találkozhattak a kifejezéssel. E cikk segítségével 
megpróbáljuk kicsit tisztábbá tenni a képet ezekkel a 
hullámokkal kapcsolatban. 
 

 A Google keresőbe beírva a „skalár hullámok” 
kifejezést, elképesztő mennyiségű anyagba botlunk. 
Első pillantásra az eredmények közül néhány 
viszonylag tudományosnak tűnik, míg mások 
egyenesen misztikus ködbe burkolóznak. A 
Wikipediában már nemigen találunk érdemlegeset a 
skalár hullámokról, az átlagos tudományos köny-
vekben meg szinte semmit. Vajon mi lehet az igazság e 
körül a jelenség körül? Mik a skalár hullámok, honnan 
származnak, és miért írtak róluk olyan sok egymásnak 
ellentmondó dolgot? A zavar nagyrészt abból ered, 
hogy a skalár hullámokat nem csak egy, hanem több 
különböző szemléletmódból lehet értelmezni. A 
témában a szakértők sokszor azonos szavakat 
használnak, csakhogy gyökeresen eltérő jelentéssel és 
céllal.  

 
Az alábbi, egy kissé leegyszerűsített bontásban 

azokat a területeket mutatjuk be, ami témánk 
szempontjából fontos, ám eltérő szemléletmódot 
képvisel a skalár hullámokkal kapcsolatban:  
 
• Fizika tankönyvek. A fizika tankönyv célja, hogy a 
diákok számára biztos alapot nyújtson a fizika 
témakörében. Jellegüknél fogva a tankönyvek konzer-

vatívak, hiszen elsősorban a jól 
bevált elveket követik és kerülik a 
vitás területeket. Az ún. „áltudósok” 
hajlamosak elutasítani a tanköny-
veket mint „tudományos dogmát”, 
csakhogy ez a dogma olyan, amit 
először meg kell érteni, még akkor 
is, ha nem értünk vele egyet. 
 
• Mainstream kutatás. Az egyetemi 
tudományos részlegeken végzett 
kutatás – elvben legalábbis – egy 
nyílt, dialektikus folyamat, amely a 
konszenzus létrehozására fókuszál. 
Az eredményeket lektorált 
folyóiratokban közzéteszik, és az 
ellentmondásos megállapításokat 
vizsgálat alá vetik a 
reprodukálhatóság szempontjából. 

Ez nagyfokú stabilitást biztosít, és a gyakorlati 
eredményekre fekteti a hangsúlyt; ám sokszor a 
kutatás iránya csak arra korlátozódik, amit az 
intézményi vezetés elfogadhatónak ítél. 
 
• Fringe (perem) tudomány. A fő kutatási irányokon 
kívül dolgozó tudósokat vesszük ebbe a körbe; ők 
ugyanolyan jól képzettek és kompetensek lehetnek 
tudományosan, mint intézményekben dolgozó társaik. 
A különbség csupán az, hogy a munkájukat önállóan 
finanszírozzák, és eredményeiket önállóan publikálják, 
illetve határterületi folyóiratokban teszik közzé a fő 
irányvonalakon kívül. Mindez egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy ezek a kutatók automatikusan „kevesebbek”, 
bár gyakran reflexből ez a mainstream reakciója. 
 
• Összeesküvés-elméletek. Nem minden összeesküvés-
elmélettel foglalkozót érdekel a tudomány; akit mégis, 
az is csupán egyfajta hasznos eszközként tekint rá a 
saját célja, elméletének igazolása érdekében. Épp ezért 
nem törekednek arra, hogy a tudomány, amire épp 
utalnak, szigorú matematikai modellezésen, vagy 
laboratóriumi kísérleteken alapuljon; a lényeg csupán 
az, hogy kellően meggyőző legyen. Számukra többé-
kevésbé bármilyen technikai jellegű szöveg megteszi. 

A 
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Az összeesküvés-elmélet az – nevezzük úgy – 
„alkalmazott áltudomány” egyik ága. 
 
• A most divatos, „lilaködös” New Age (nem a valóban 
spirituális vagy szellemi!) elméletek. Ez egy másik ága az 
alkalmazott áltudománynak, és körülbelül olyan 
messze van mindkét kiindulási ponttól – a fizika 
tankönyvtől és a valódi szellemtudománytól –
amennyire csak lehetséges. Viszonylag kevés 
fizikadiplomás érdeklődik bármennyire is az 
energetikai gyógyítás vagy a kozmikus gyógyítás iránt, 
és elég kevés „New Age-es guru” tanulmányozta a 
Bessel funkciókat vagy a multilineáris algebrát. Mégis 
a két szféra szakzsargonja megtévesztően hasonlónak 
hangzik az avatatlanok számára. 
 

Nos, miután bemutattuk az úgynevezett 
főszereplőinket, akkor most nézzük is meg, ki mit 
mond közülük a skalár hullámokról. 
 

Fizika  
tankönyvek 

 
A „skalár” be-

vett kifejezés a mate-
matikai fizikában. Bár-
mely olyan fizikai 
mennyiségre vonatko-
zik, amely leírható 
egyetlen számmal, mint 
amilyen például a 
levegő nyomása. Mivel 
a légnyomás pontról 
pontra változik, ezért 
ezt „skalár mezőnek” 
nevezik. Amikor egy mezőmennyiség periodikusan 
változik a hely és az idő függvényében, ezt hullámnak 
nevezzük. A hanghullámok, amelyek a levegőn 
keresztül haladnak, légnyomáshullámok. De ahogy a 
légnyomás egy skalár mennyiség, ebből adódóan a 
hanghullámok is skalár hullámok. A fizika tankönyvek 
meglehetősen tág határok közt kezelik a hanghullámok 
jelenségét – és sok más jelenséget is, amely leírható 
skalár hullámként. Csakhogy ezek nem azok a skalár 
hullámok, amelyek most az emberek idegeit borzolják. 
Azok a skalár hullámok ugyanis, amelynek létezését 
tagadják a tankönyvek, elektromágneses természetűek. 
Az elektromágnesség koncepciója – ami egy egységes 
elmélet az elektromosságra és a mágnesességre 
vonatkozóan – James Clerk Maxwelltől eredt a XIX. 
század közepén. Tudós elődeinek munkájára építve 
Maxwell kifejlesztett egy sor olyan egyenletet, melyek 
leírják az elektromos és mágneses mezők közötti 

kölcsönhatásokat. Ezek azonban elsődlegesen vektor 
mezők, s nem skalár mezők. Amíg ugyanis egy skalár 
mennyiség csak egy számot igényel az adott nagyság 
leírására, addig a vektornak egyaránt van nagysága és 
iránya. Ha a mágneses tér az időben nem változik, csak 
akkor lehet a Maxwell-egyenleteket oly módon 
redukálni, amely csak egyetlen skaláris mezőt foglal 
magában. Ezt nevezzük „elektrosztatikus állapotnak” 
– és a kérdéses skaláris mezőt ez esetben elektromos 
skaláris potenciálnak hívják.  
 

Bizonyos körülmények között a Maxwell-
egyenletek megoldásai elektromágneses hullámokat 
írnak le. A Maxwell-egyenletek leghíresebb megoldása 
az, amely az „üres térre” vonatkozik – egy olyan 
régióra, amely mentes az elektromos áramoktól, illetve 
töltésektől (bár tartalmazhat semleges anyagokat, mint 
például a Föld légköre). Ez a megoldás összhangban 
van a klasszikus elektromágneses hullámokkal, 

amelyek közé tartoz-
nak a rádió, az infra-
vörös, a látható fény, 
az ultraibolya és a 
röntgen spektrumok. 
Ezeket a hullámokat 
gyakran nevezik 
Hertz-féle hullámok-
nak, mivel a rádió-
hullámokat Heinrich 
Hertz állította elő 
először az 1880-as 
években. Bár a Hertz-
féle kifejezést általá-
ban becsmérlően a 
skalár hullám rajon-
gók használják, a 

Hertz-féle hullámokat széles körben használják ma 
már nemcsak a rádió-kommunikációban, hanem a 
radarnál, televíziónál, a műholdas navigációban, a 
cellás hálózatokban, a wifi-nél és a mikrohullámú 
sütőknél.  
 

A rádióhullámok minőségileg több 
szempontból is különböznek a hanghullámoktól. 
Először is nem szükséges közeg a terjedésükhöz, és 
terjedhetnek a vákuumon át. Ennél is fontosabb a 
témánk szempontjából, hogy a rádióhullámok nem 
skalár hullámok. Az a mennyiség, amely itt változik, 
nem egy skalár érték, hanem az elektromos és 
mágneses mező vektorai. Továbbá a hullám geo-
metriája eltérő. A hanghullámok longitudinálisak, 
abban az értelemben, hogy a légnyomásváltozások 
ugyanazon tengely mentén történnek, mint a haladás 
iránya (tömörülés és ritkulás váltakozó régiói). Ezzel 
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szemben a Hertz-féle hullámok keresztirányúak, az 
elektromos és mágneses mező vektorok merőlegesek 
egymásra és a terjedési irányra. Bár a Hertz-féle 
hullámok a legismertebb elektromágneses hullámok, 
messze nem ezek jelentik az egyetlen hullámot leíró 
megoldását a fizika tankönyvekben tárgyalt Maxwell-
egyenleteknek. A kritikus pont azonban az, hogy a 
tankönyvek szerint ezek az egyetlen hullámok, 
amelyek terjednek az üres térben. Az összes többi 
hullám, amely az egyenletekből levezethető (ezt állítják 
a tankönyvek), csak elektromos áramot és/vagy 
elektromos töltéseket tartalmazó közegben létezhet. 
Két ilyen közeget emlegetnek általában: a plazmát, 
amely elektromosan töltött részecskékből álló gáz, és a 
hullámvezetőket, amelyekben a hullám egy elektro-
mosan vezető határokkal rendelkező üregre 
korlátozódik. Mindkét esetben számos további 
hullámmód lehetséges, keresztirányú és hosszirányú 
egyaránt. A legérdekesebb ilyen mód a jelen vitával 
összefüggésben az elektrosztatikus mód, mely 
létrejöhet a plazmában vagy hullámvezetőben. Ez egy 
hosszirányú hullám, és amely csak egy elektromos 
mezőt foglal magában – nincs mágneses mező. Emiatt 
teljes mértékben leírható a skaláris potenciál mező 
kifejezéseivel. Más szavakkal, ez egy skalár hullám! 
Lényegében az egyetlen vitás pont a tankönyvek és a 
„skalár hullám rajongók” között, hogy a tankönyvek 
azt állítják, hogy a longitudinális elektromos hullámok 
csak a plazmában vagy hullámvezetőkben létezhetnek, 
miközben a rajongók azt mondják, hogy ezek terjednek 
az üres térben is.  

 Mainstream kutatás
 

 
Ha beírjuk a „skalár hullámok” kifejezést a 

Google keresőbe, akkor tudományos értekezések 
hosszú listájával találjuk szembe magunkat, 
tudományosan megbízható forrásokból. Ezeket 
közelebbről megvizsgálva azonban kiderül, hogy 
szinte egyik sem foglalkozik a skalár (vagy 
hosszirányú) elektromágneses hullámok üres térben 
terjedésének tárgyával. Vannak tanulmányok a 
plazmahullámokról és hanghullámokról, a szeizmikus 
hullámokról a földkéregben, és a kristályok rács-
hullámairól. Vannak dokumentumok az elektronok és 
más szubatomi részecskék leírására használt hullám-
függvényekről. Mindezen alkalmazási területeken a 
„skalár hullám” kifejezést teljesen vitathatatlanul egy, 
a fő iránynak megfelelő értelemben használják. A sok 
rostálást követően csak egy kis maroknyi tanulmány 
marad, amelyeknek bármi köze van a vizsgált 
témához. 2002-ben a Europhysics Letters folyóiratban 
Monstein és Wesley közölt egy tanulmányt, „Skalár 
longitudinális elektrodinamikus hullámok megfigye-
lése” címmel. (1) A dokumentum ismertet egy, a 
szerzők által végzett kísérletet, amellyel bizonyították 
a longitudinális elektrosztatikus hullámok terjedését 
szabad térben két gömbantenna között. A kísérleti 
összeállításban különböző vizsgálatokat alkalmaztak, 
hogy igazolják a hullám létrejöttét és longitudinális 
voltát. Egy ilyen radikális állítás esetében meglepően 

kevés a reagálás Monstein és Wesley 
kutatásaira a mainstream irodalomban. A 
munkájukra alapozó néhány tanulmány egyike 
Umul: „Az antenna geometriák 
folytonossághiányainak skalár hullám 
kibocsátása”,(2) megjelent az Applied Physics B-
ben 2010-ben. Másrészt, több szerző is tagadta 
Monstein és Wesley azon állítását, hogy elő 
tudott állítani longitudinális skalár hullámokat, 
alternatív magyarázatokat adva a kísérleti 
eredményekre a fizika tankönyvek alapján. 
Rębilas (3), illetve Bondar és Bastien (4)  azzal 
érveltek, hogy a hullámok nem a szabad téren 
keresztül jutottak át, hanem hatékonyan hasz-
nálták a Föld felszínét mint hullámvezetőt. 
Bettini (5) egy kissé eltérő értelmezést kínált a 
hagyományos elektrosztatika szempontjából. 
Arra a következtetésre jutott, hogy a Monstein 
és Wesley-féle kísérlet „semmit sem bizonyít a 
skalár hullámok fizikai létezéséről” – de azután 
bölcsen hozzáteszi, hogy „a létezés demon-
strálásának hiánya nem jelenti a nemlétezés 
bizonyítását”. 
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Egy másik új fejlemény az Aharanov-Bohm effektus 
felfedezése és magyarázata.(6) Ez egy 
kvantummechanikai hatás, amelyben egy elektron 
állapotát az elektromágneses mezők hiányában az 
elektromágneses potenciálok befolyásolják. Leg-
gyakrabban leírt formájában a hatás a mágneses vektor 
potenciálra vonatkozik, de bizonyították az elektromos 
skaláris potenciál esetében is. Az Aharanov-Bohm 
hatás azért fontos, mert bizonyítja, hogy a potenciálok 
hatással lehetnek a fizikai tárgyakra erőtér hiányában. 
A skaláris hullám elmélettel foglalkozók úgy hiszik, 
hogy ez megnyitja a lehetőséget a skaláris potenciál 
hullámban kibocsájtására. 
 

Határtudományok 
 

 A határtudományok archetipikus képviselője 
volt Nikola Tesla, a huszadik század elejének egyik 
legtermékenyebb feltalálója és kísérletezője. A 
mainstream tudományos közösségen kívül dolgozva, 
és gyakran azzal szembemenve Tesla állítólag szuper-
fegyvereket és villamosenergia-átviteli eszközöket 
fejlesztett ki, melyek messze meghaladták az ő 
idejének tudományos szintjét. Sok talál-
mányára még most, száz évvel később sincs 
egyértelmű tudományos magyarázat. 
Emiatt a mainstream tudósok hajlamosak 
arra, hogy alulértékeljék Teslát, másrészt a 
határtudományok mögött álló közösség a 
hősies kívülálló modelljeként tartja őt 
számon. Tesla meg volt győződve arról, 
hogy az ő találmányai nem Hertz-féle, 
hanem longitudinális elektromágneses 
hullámokat használtak. Lehet, hogy igaza 
volt. De számos elmélet született, amely 
magyarázhatja Tesla eredményeit az 
elfogadott tudomány keretei közt. Az egyik 
lehetőség az, hogy az ő „elektromos 
sugarai” a földfelszínt és az ionoszférát 
használták egyfajta hatalmas hullám-
vezetőként. Egy másik elmélet azzal 
magyarázza az eredményeit, hogy Tesla 
rendkívül alacsony frekvenciájú rezgéseket alkal-
mazott. A modern mobiltelefonok gigahertz 
nagyságrendű frekvenciát használnak, amelynél a 
hullámhossz körülbelül 30 cm (12 hüvelyk). Ezzel 
szemben a 100 Hz frekvencia hullámhossza 3000 
kilométer (körülbelül 1800 mérföld). Ilyen 
frekvenciákon, múlékony hullámok esetén – amelyek 
egy vagy két hullámhossz után lecsengenek a térben – 
még mindig megfigyelhető több ezer kilométeres 
terjedés. Az évek során számtalan független kutató, 
házi feltaláló, és egyéb afféle elszánt rögeszmés 

megpróbálta reprodukálni és/vagy megmagyarázni 
Tesla eredményeit. Néhány ezek közül a munkák 
közül jól megalapozott és tudományosan hiteles, de a 
legtöbb nyilvánvaló képtelenség. A skála felső végén 
két tudós áll, akik „szinte már a határon” vannak, de 
azért annyira még elismertek, hogy idézzék őket egy 
NASA jelentésben (7); Thomas Valone és Konstantin 
Meyl. Mindketten a Tesla-féle longitudinális skalár 
hullámokat minőségileg különbözőnek tekintik min-
den tudományos tankönyvben eddig leírttól. Meyl (8) 
úgy tűnik, hogy Tesla kísérleteinek reprodukálása és 
eredményeinek elméleti magyarázata terén nagyobb 
haladást ért el, mint a legtöbben. Azonban nem 
mindenkit elégítenek ki Meyl magyarázatai. Mint 
Monstein és Wesley munkájával kapcsolatban történt, 
Meyl kritikusai is elfogadják, hogy a kísérleti ered-
ményei hitelesek, de kétségbe vonják azok értel-
mezését a nem Hertz-féle hullámok tekintetében. 
Weidner és munkatársai (9) megismételték Meyl egyik 
kísérletét és reprodukálták az eredményeit, és ezeket 
tovább vizsgálva azt mutatták ki, hogy a megfigyelt 
hatások a klasszikus elektrodinamika körébe tartoz-
nak. Meyl elméleti érveinek hiányosságaira mutatott rá 
Bruhn (10) és Kühlke (11).  

 
Meyl számos gyakorlati felhasználását javasolta 

a skalár hullámoknak, beleértve a nagy hatótávolságú 
elektronikus követést, valamint a vezeték nélküli elek-
tromos áram átvitelt. Egy másik alkalmazási terület, 
melyet már alaposan tanulmányoztak Tesla követői is, 
az orvosbiológiai tudomány. A „nem Hertz-féle 
alacsony frekvenciájú hullámok” terápiás célból 
történő használatának úttörője volt Andrija Puharich 
(1918-1995), valamint sokan mások is végeztek további 
kutatást, beleértve Glenn Rein-t (12). A Rein által 
végzett kísérletek azt látszanak bizonyítani, hogy a 
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skaláris energia módosítani tudja az idegsejtek közötti, 
a neurotranszmitterek által közvetített alapvető 
biokémiai kommunikációt. (13) Vita van továbbra is 
annak tekintetében, hogy ezek az alkalmazások 
valóban „skalár hullámokat” használnak, vagy meg 
lehet ezeket magyarázni sokkal földhözragadtabb 
nézőpontból is. De nem kétséges, hogy – a legtöbb 
esetben legalábbis – van valamilyen fizikai való-
ságalapjuk. Ez sokkal több, mint ami elmondható a 
skalár hullámokkal összefüggő ötletekről az 
összeesküvés-elméletek birodalmában. 

 

 

Összeesküvés-elméletek 
 

A skaláris hullám összeesküvés-elméletek 
elválaszthatatlanok a skalár hullám áltudománytól – a 
kettő kölcsönösen függ egymástól, és kölcsönösen 
támogatja egymást. Ha valaki hisz abban, hogy a 

kormány olyan dolgokat művel, amit a fővonalú 
tudomány lehetetlennek tart – mint mesterséges 
földrengések generálása, vagy öngyilkosságra késztető 
gondolatok sugárzása bizonyos egyének számára –, 
akkor az áltudományra lesz szüksége, hogy 
megmagyarázza, hogyan valósulnak meg ezeket a 
dolgok. És ha úgy gondolja, hogy a Maxwell-
egyenletek – ahogy eredetileg maga Maxwell 
megalkotta – rengeteg ilyen nagyteljesítményű 
technológiát tesz lehetővé, amelyet a hallgatóknak 
soha nem tanítanak az egyetemen, akkor nyíl-
vánvalóan újabb összeesküvés-elméletre van szükség, 
hogy megmagyarázza, hogyan és miért volt az igazság 
ilyen sokáig elrejtve. Több mint 30 éven át a skalár 
hullám összeesküvés-elmélet legkövetkezetesebb 
támogatója épp maga Thomas Bearden volt. (14) A 
történet kiindulópontja egy kevéssé ismert, de teljesen 
konkrét mellékszála a tudományos történelemnek. 
Amikor James Clerk Maxwell nekilátott egyesíteni 
mindent, ami addig ismert volt az elektromág-
nesességről, lényegében volt négy különböző 
tapasztalati képlet, amelyekről tudta, hogy bele kell 
építse a levezetésbe. De az általa használt sajátos 
matematikai megközelítés ténylegesen az ismert 
négynél nagyobb számú egyenletet eredményezett – a 
négy közismert empirikusat, ám még számos másikat 
is. Később a kutatók megtalálták a módját, hogy 
megszabaduljanak a „nemkívánatos” egyenletektől, de 
a gyanú továbbra is fennmaradt bizonyos körökben, 
hogy esetleg kiöntötték a gyereket is a fürdővízzel 
együtt. Bearden még tovább megy, és azt állítja, hogy a 
„hatóságok” pontosan tudták, mit csinálnak, és 
elrejtették az extra egyenleteket, mert titokban akarják 
tartani a hétköznapi emberek előtt. A félelmetes 
igazság az elrejtett egyenletekről – ha hiszünk 
Beardennek – az, hogy ezek rejtik a kulcsot az üres 
térben lévő határtalan szabad energiához. A csak 
általuk ismert egyenletek felhasználásával a különböző 
kormányok képesek voltak elképzelhetetlen erejű 
fegyvereket építeni. Az évek során Bearden leleplezett 
– vagy csak elképzelt? – egy egész sor szuperfegyvert: 
Tesla tarackokat, Tesla pajzsokat, skalár interfero-
métereket, taktikai halálsugarakat, kvantumpotenciál 
fegyvereket és a negatív energia fegyvereket. Szerinte 
az ilyen eszközöknek tulajdonítható számtalan 
járvány, természeti katasztrófa és baleset: az AIDS, az 
Öböl-háború szindróma, a 2004-es cunami, a Katrina 
hurrikán, a Challenger űrsikló „lelövése”, és a TWA 
800-as járat katasztrófája. Bár Bearden tudománya 
tagadhatatlanul áltudomány, ő maga semmiképpen 
sem tekinthető tudományos analfabétának. Az 
egyenletei jobb- és baloldalán az egységek mindig 
egyensúlyban vannak, ami ritka dolog az 
áltudományok világában. Bearden lehet, hogy nem 

 
Skalár hullám készülékek 

 
Azok számára, akik pénzt akarnak költeni, nincs 
hiány a skalár hullám technológia kínálatában. 
Vannak honlapok, melyek skalár hullám órákat, 
karkötőket, lézereket és pajzsokat árulnak – 
mindegyiknek az a célja, hogy javítsa az emberek 
jólétét és megvédje őket a káros hatásoktól. Az 
ajánlásokból ítélve nem lehet kétséges, hogy ezek az 
eszközök hatékonyak, de az, hogy ez a hatékonyság 
a skaláris hullámoknak tulajdonítható, vagy egy 
hagyományosabb elvnek (például placebo hatás), 
már vitatható. Egy magasabb felhasználói szinten, 
Konstantin Meyl weboldala számos terméket kínál, 
amelynek célja a gyakorlati kísérletezés, beleértve 
olyan kísérletező-készleteket, melyek láthatóan 
bizonyítják az elektromos energia vezeték nélküli 
továbbítását, Tesla-módon. Még lenyűgözőbb, hogy 
Thomas Bearden kifejlesztett egy „mozgásmentes 
elektromágneses generátort”, amely állítólag akár 
százszor több energiát produkál, mint a bemeneti, 
pusztán a vákuumból nyert szabad energia 
kitermelésével. A készülék egyesült államokbeli 
szabadalmi nyilvántartási száma 6362718, melyet 
2002. március 26-án jegyeztetett be Bearden és négy 
munkatársa. Bár a szabadalom nem tesz említést a 
skalár hullámokról, Bearden a honlapján világossá 
teszi, hogy az eszköz, amint ő írja: „az Aharonov-
Bohm mechanizmuson alapul”. 
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hisz a fizikatankönyvekben, de nem kétséges, hogy érti 
azokat – ami nem igazán mondható el a legtöbb 
társáról.  

 
Ha valódi bizarr és képtelen áltudományra 

vágyunk, akkor olyan szerzőkhöz kell fordulni, mint 
például Christi Verismo, aki az alábbiakat írta: „Az idő 
folyik, mint egy hullám-forma folyó a  hipertérben egy 
rácsmintában. Ez lényegében egymásba kapcsolódó 
főkörökből áll, amely megkerüli a pólusokat, és 
magában foglalja rácsvonalak rendszerét, melyek 30 
tengeri mérföldre vagy 55.5 km-re vannak egymástól. 
Amikor a skaláris sugarak feltöltődnek a hipertéren át, 
ezek az „időfolyók” blokkolódnak és ideiglenesen 
átirányítódnak. Van egy titkos terv a lábunk alatt, 
amivel megváltoztatható az idő megnyilvánulása ezen 
a bolygón, mindössze hiperdimenzionalis fizika és 
Tesla technológia használatával; és ezáltal a föld 
visszailleszthető a jelenleg nem működő Atlantiszi 
idővonalra, amelyen Lucifer nem lett kegyvesztett” 
(15). 
 
 

Konyhanyelvi New Age 
 

Első pillantásra a holisztikus gyógyászat, a lelki 
növekedés, és az önmegvalósítás hétköznapi, népszerű 
New Age világában elég valószínűtlen skaláris 
hullámokat keresni. A fizika tudománya természeténél 
fogva materialista: a kemény valósággal foglalkozik, 
mint amilyenek az atomok, okostelefonok és lopakodó 
vadászrepülők. A New Age körül sertepertélők sokkal 
ködösebb, nehezen megfogható kérdésekkel 
foglalkoznak: intuíció, hit, önbecsülés és módosult 
tudatállapotok. Látszólag ők egy teljesen szubjektív 
világban élnek; ezzel szemben a tudósok szeretnének 
úgy tenni, mintha ők viszont egy teljesen objektívban. 
A New Age valóban kreatív gondolkodói számára 
éppen az az egyik kihívás, hogy megtalálják a 

megfelelő nyelvet a megfoghatatlan kifejezésére. Ez az 
a pont, ahol a probléma kezdődik, mert néhányan 
közülük a tudományos nyelvezetet teszik magukévá – 
vagy amit tudományos nyelvnek gondolnak. 
Valójában az igazi nyelve a fizikai tudományoknak a 
matematika, és a szavak, mint „energia”, „mező”, 
„hullám” és a „skalár” tudományos jelentéssel csak a 
szigorú matematikai definíciók összefüggésében 
bírnak. De a hétköznapi New Age-esek, azok, akik 
nem rendelkeznek matematikai vagy tudományos 
képzettséggel, könnyen megfeledkeznek erről a 
pontról. A szavakat inkább szemantikai, mintsem 
matematikai jelentés alapján fűzik össze, ami rengeteg 
félreértés forrása lehet. A tudósok éppen ezért meg is 
alkották a „woo woo ( ~hókuszpókusz)” kifejezést a 
tudományos zsargonnal való ilyen fajta visszaélésre. A 
legjobb módja annak, hogy értékeljük skalár hullám 
woo woo-t, hogy mutatunk pár idézetet a néhány 
tájékozatlan reprezentánstól – segítvén ezzel is az 
olvasót abban, hogy belássa, ha a szavak mögött nincs 
valódi jelentés, legyen az bármilyen komolynak tűnő, 
nem kell azonnal készpénznek vennünk: 
 
• Stephen Linsteadt: „A skaláris hullámok a korlátlan 
lehetőségek nullponti vagy vákuum mezejét 
biztosítják. Ez a mező semlegesíti a kaotikus bejövő 
jeleket a környezetből és a mi negatív gondolatainkból, 
lehetővé téve ezáltal sejtjeinknek, hogy hasznosítsák 
saját veleszületett bölcsességüket az öngyógyításra.” 
(16) 

 
• Ashayana Deane: „A Keylonta tudomány a 
multidimenziós morfogenetikus mezők tudománya - a 
tudat és a teremtés tudománya és művészete. A 
Keylonta tudomány elsődleges eszközei az inter-
dimenzionális fény, hang, elektromágneses és skalár 
hullám spektrumok és a skalár mezők (állandó elektro-
tonális hullám táblázatok), amelyek alkotják a 
morfogenetikus mezőket.” (17) 
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• Jana Dixon: „A Kundalini teljesen különbözik abban, 
hogy létrehozza alkímiai események sorozatát és a 
boldogság hátterét oly módon, hogy az elsődleges 
mátrix huzalozásunk nagy részét meglazítja. Ha a test 
skaláris energiája emelkedik egy ébredés alatt, ez 
okozhat tartós spontán idegi átvitelt, ami viszont 
növelné a skaláris energiát.” (18) 
 
 

Konklúzió 
 

Végezetül tehát, mire is jutottunk? Attól 
függően, hogy ki melyikkel szimpatizál a fenti 
nézőpontok közül, az alábbi következtetések listájából 
kiválaszthatja a sajátját: 
 
1. A skaláris hullámok abban az értelemben, hogy 
longitudinális elektrodinamikai hullámokként képesek 
terjedni az üres térben több mint néhány hullám-
hossznyit, sértik a fizika törvényeit, és ezért nem 
léteznek. Minden kísérleti eredmény, ami úgy 
tűnik, hogy bizonyítja az ilyen hullámok 
létezését, vagy hibás, vagy más fizikai jelenség 
téves értelmezése. 
 
2. Újabb kísérletek azonban a skalár hullámok 
esetleges létezésére utaltak, de ezek pontos 
természete nem teljesen tisztázott, és ebben a 
szakaszban még nem világos, hogy lesz-e 
gyakorlati alkalmazásuknak bármi jelentősége. 
További kutatásokra van szükség annak 
érdekében, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket, 
és hitelesítsük az eddig elért eredményeket. 
 
3. A skaláris hullámokat Nikola Tesla fedezte 
fel több mint száz évvel ezelőtt, és sikeresen 
alkalmazta számos fejlett technológiai eszköz 
kialakítása során. Bár a mainstream tudo-
mányos közösség nem értékeli Tesla munkáját, 
néhány magányos kutatónak mégis sikerült 
eredményeit reprodukálni és ezekre építeni. 
 
4. A skalár hullámok alapjául szolgáló 
tudományt szándékosan elnyomták a 19. 
század óta, és a kormány használta titokban 
szuperfegyverek építésére, melyek a vákuum-
ból nyert energiával működnek. Ezeket a 
fegyvereket rutinszerűen használják földren-
gések létrehozásához, repülők lelövéséhez, és 
bizonyos személyek mentális megbetegítéséhez. 
 
5. A skaláris hullámok az univerzum alapvető 
rezgési energiájának megnyilvánulásai, amely-

ről a misztikusok ősidők óta tudnak. Egyszerű 
technikákat elsajátítva a skaláris energia segítségével 
az ember semlegesítheti az elektromágneses sugárzás 
káros negatív hatásait és harmonizálja belső lényét a 
kozmosz egységével. 
 
Aztán, hogy szerinte mi az igazság, úgyis mindenki 
maga dönti el… 
 
 
 

ANDREW MAY a Cambridge Egyetemen szerzett 
doktorátust és PhD fokozatot asztrofizikából. 30 éves 

szakmai karrierje átfogja az egyetemet, a közszolgálatot és a 
védelmi ipart. Délnyugat-Angliában él és jelenleg a Véres 

Brit Történelem című kiadvány egyik kötetén dolgozik a 
History Press kiadó számára. 

Fotó: Adrian Limani 
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A reflektorfényben 
Rainer Viehweger ... 

 
 

 
 

 
dv, a nevem Dr. Rainer Viehweger; eredetileg 
Észak-Németországból származom. Jelenleg 
családommal Ausztriában élek, és ebben az 

évben töltöm be életem 50. évét a földön, ezen a 
csodálatos bolygón. 1987-ben szereztem orvosi 
diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
Magyarországon, és az itt töltött idő alatt megtanultam 
magyarul. Az egyetemet a híres Nobel-díjas magyar, 
Szent-Györgyi Albert után nevezték el, aki Szegeden 
élt és dolgozott az 1930-as és 40-es években, és 
különösen híres volt az energetikai gyógyításra 
vonatkozó meglátásairól. 
 

1987-ben kezdtem dolgozni a Kelet-Berlini 
Charité Humboldt Egyetem ortopédia tanszékén. 1992-
ben ortopédiai szakvizsgát tettem. 1993-ban elhagytam 
az egyetemi klinikát, hogy egy kollégámmal ortopédiai 
praxist építsünk ki. Mintegy tíz évet töltöttem itt el, 
mielőtt megnyitottam saját magánpraxisomat az 
alternatív gyógyászat területén, melyet mind a mai 
napig folytatok. Nagy utat tettem meg a gerincmű-
tétektől és ízületi protézisek beültetésétől addig, hogy 
embereknek segítek krónikus fájdalmukat enyhíteni 
hitrendszereik megváltoztatásával és mély érzelmi 
problémáik megoldásával. 
  

1991-ben kezdtem akupunktúrával dolgozni, 
majd megtanultam a kiropraktikát és a neurális 
terápiát, így jobb eredményeket tudtam elérni a 
betegekkel. 2000-ben találkoztam Dr. Bauermeister-rel, 
az Osteopractics feltalálójával, ami egy, a keleti 
gyakorlaton alapuló myofasciális  triggerzóna kezelés. 
2001-től használtam egy impulzushullám alapú 
eszközt a triggerzónák kezelésére, amelyet nagyon 

eredményesnek találtam vállproblémák, porckorong-
sérv és még sok más eltérés esetében. 
 

Az első igazi bioenergetikai eszközt, a 
„Prognos” nevű orosz elektro-akupunktúrás műszert 
2002-ben vásároltam. Egy fantasztikus új szemlélet-
módot ad, ha az ember képes a betegek tünetei mögé 
látni.  Utána elmélyedtem az úgynevezett „létfontos-
ságú mező-terápiákban”, egy szélessávú elektromág-
neses mezőt alkalmazó rendszerben, amely energeti-
zálja a testet a detoxikálás céljából és annak érdekében 
tartalékokat hoz létre. Erős biorezonanciát is alkalmaz. 
2005-ben a rendszeremet tovább fejlesztettem egy 
diagnosztikai eszközzel, az úgynevezett „Global 
Diagnostics”-szal, amelyet a mai napig alkalmazok. 
 

2004-ben kezdtem dolgozni a mély érzelmi 
konfliktusok megoldására Dr. Banis módszerével, az 
úgynevezett Psychosomatic Energetics-szel (PSE). Ez 
hatalmas lépés volt! Most már a test rejtett infor-
mációinak legmélyebb szintjeivel tudtam foglalkozni: 
egy információs szinten - a mély érzelmi konflik-
tusokkal; egy elektromágneses szinten a Global 
Diagnostics és a mezőterápia segítségével; valamint 
bio-mechanikus szinten a kiropraktika és a trigger 
lökéshullám kezelés által. Az akupunktúra helyébe 
lassan a mezőterápia és a Scenar lépett. Ezek mellett 
használtam némi fényterápiát és Zappert is, valamint 
alkalmaztam néhány gyógynövényt és táplálék-
kiegészítőt. 2007-ben nagyon boldog voltam a 
munkamódszereimet alkalmazva, ahogy a betegeimet 
láttam javulni, és amint a megközelítésem egyre 
átfogóbbá vált, az általam kezelt „betegtípusok” 
kezdtek elmozdulni a kizárólag ortopédiai esetektől a 
egyre szélesebb spektrumba. 
 

2006-ban egy barátom, Dr. Cimbal megkeresett, 
és mesélt nekem egy új NES nevű rendszerről. Azt 
vetette fel nekem, hogy ha ezzel szkennelném az 
embereket és infocseppeket adhatnék el nekik, akkor 
nagyon gazdag lehetnék! Mondtam neki, hogy sose 
voltam túl jó az eladásban, úgyhogy ez engem ez így 
nem nagyon érdekel. De nagyon kitartó volt, így 2007 
tavaszán meglátogattam őt, és megtörtént az első NES 
mérésem. Kaptam Polaritás és Sejt vezérlő infocseppet 
és a világnézetem gyökeresen megváltozott. A NES-sel 
szerzett saját tapasztalataim megmutatták nekem, 
hogy a világ, amelyben élek, nagyon szép hely. Sok 
infocseppet kipróbáltam, és le voltam nyűgözve. 
Később egy hasnyálmirigy-funkcióval kapcsolatos 
emésztőszervi problémám is megoldódott, amelyen 
korábban semmilyen más módszer nem tudott 
segíteni. Rövidesen a NES elkötelezett híve lettem, 
elmentem az első képzésre Hollandiában, 

Ü 
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megvásároltam a rendszert, és elkezdtem vele 
dolgozni. 2008-ban lettem NES Trainer és később 
miHealth Trainer. 
  

Úgy hiszem, hogy ha valaki a holisztikus gyó-
gyászat területén dolgozik, nagyon fontos, hogy a fó-
kuszt a tünetekről és a betegségről a paciens motivá-
ciójára és az illető életében jelenlévő örömre és önelfo-
gadásra helyezze át. Gyakran mondják, hogy az egész-
ség a legfontosabb dolog az életben. Meggyőződésem, 
hogy nem az. A legfontosabb dolog az életben, hogy 
tényleg önmagunk legyünk. Hogy valóban a saját élet-
ünket éljük. Akkor, és csak akkor nincs ok arra, hogy 
betegek legyünk! 
 

Minden terapeutának először saját magán kell 
dolgoznia, mielőtt paciensekkel kezdene foglalkozni. 
Betegeink problémái a saját problémáink reflexiói. 
Kérjük, vegyék ezt figyelembe, és dolgozzanak 
magukon, mint terapeuták! Legyenek tapasztaltak - 
mint terapeuták, részesei a paciens szkennelési 
folyamatának. Minden személyes tapasztalatuk 
befolyásolja a szken eredményét, és ezáltal a 
kiválasztott infocseppek hatását. Dolgozzanak a saját 
mély érzelmi konfliktusaikon! Keressék meg azt az 
illetőt, aki segít önöknek, ugyanúgy, ahogy az 
ügyfeleik segítséget kérnek önöktől! Ne csinálják 
egyedül, mivel nem fogják megtalálni a saját 
korlátaikon túlmutató kivezető utat. Nézzenek 
magukra és értsék meg magukat. És kérem, soha ne 
hagyják abba! Önök a terapeuták, önök kezelnek és 
nem a NES rendszer, és nem az infocseppek – ez az, 
amit nyújtanak a szívükkel, és a megtanult tudás 
professzionális ismeretével. Az infocseppek hatékony 
eszközök és segítők, mint „palackba zárt üzenetek”. 
 

Ennek az évnek a során publikálni fogunk egy 
cikket a NES és a Pszichoszomatikus Energetika 
kombinációjával végzett munkámról. Úgy gondo-
lom, hogy így a NES sokkal hatékonyabban műkö-
dik. Az infocseppek kiválóan támogatják a hitrend-
szerek, a gondolkodás és cselekvési módok változta-
tását. Ez nagyon fontos. Ha tudjuk, hogy mi a baj, és 
nem változtatunk, az sokkal veszélyesebb, mint a 
nem tudás és nem változás! A legtöbb paciensem 
szereti az infocseppeket és érzik, amikor elvégezték a 
dolgukat. Azt is ajánlom, hogy használjanak vala-
milyen energetikai módszert, mint pl. a kineziológia 
a betegnek otthonra adott infocsepp-kombináció 
teszteléséhez. Néha előfordul, hogy a legfontosabb 
két csepp jobb hatású, mint ha hármat használunk.  

 

A személyiségem része az univerzum 
működése mély titkainak kutatása; a fizika iránti 
érdeklődésem innen ered. Ezért értettem meg olyan 
könnyen az emberi testmező elméletét. 2003-ban 
hallottam első alkalommal arról, hogy a harmónia 
miként függ össze a tömegeloszlással, a testméretekkel 
és - funkciókkal az energiafelhasználás viszonylatában, 
és arról, hogy ezeket a dolgokat ki lehet számítani. 
Például, hogy a lustaság intelligens dolog! Arról most 
hallottam, hogy energiát takarítunk meg, mert ez így 
hatékony és az evolúció így működik. Annyira 
érdekes, hogy ki lehet számítani a különböző 
homeopátiás potenciák hatékonyságát. Ugyanazon 
szer különféle potenciáinak különbözőek a hatásai. Ezt 
tapasztalati úton tudjuk. Mindezek a dolgok olyan 
szavakhoz kapcsolódnak, mint a proton rezonancia, a 
scaling, fraktálok és álló hullámok. A Biblia állítja, 
hogy „Kezdetben volt az Ige”, és ez ősi tudás és 
filozófia. Egyetlen szó is akusztikus állóhullám és ezen 
állóhullámok fizikai struktúrákat hoznak létre. Harry 
Massey és Peter Fraser felkért, hogy írjak egy könyvet 
erről a területről, amely Peter Fraser kutatásainak 
részét képezte az elmúlt három évben, és része a 
miHealth készülék működésének is. Eleget fogok tenni 
a kérésnek. 
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KÖNYVAJÁNLÓ: 
Thorwald Dethlefsen: A sors 

mint esély 
 
 

 
 

 2010-ben elhunyt német író, filozófus és a 
reinkarnációs pszichoterápia szakembere, 
Thorwald Dethlefsen könyvét ajánljuk 

mindazoknak, akik az emberiség legősibb kérdéseire 
keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? 
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a modern 
természettudomány és pszichológia válaszkísérletei 
egyaránt kudarcot vallottak. Dethlefsen műve 
egyáltalán nem egy lilaködös, áltudományos 
hókuszpókusz ezoterikus mű, hanem egy 
szemléletmód bemutatása: megtanít más szögből nézni 
a világra, egy pillanatig sem kérdőjelezvén meg azt a 
tényt, hogy ugyanazt az elefántot nézi minden hangya.  
Ő csak segít az elefánt fölé emelkedni, hogy valamiféle 
rálátása legyen az embernek az egészre. Innen már az 
is jól látható, hogy a sors nem véletlenek sorozata, nem 
csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély 
az emberi teljesség és tökéletesség megvalósulására. 
Ezért kell megtanulnunk, hogyan ismerjük és értsük 
meg a sorsunkat. Az eredendő tudás útját kell járnunk, 
hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi 
az élet, mi a sors értelme? 
 

Dethlefsen könyve kultikus könyvvé vált első 
megjelenése óta. Azoknak, akik emberekkel, emberi 
sorsokkal foglalkoznak, kihagyhatatlan alapmű, a 
holisztikus világszemlélet egyik alappillére. 
 

 
 

 
 

Az érettség jele, ha valaki történni enged 
valamit anélkül, hogy azonnal bele akarna 
avatkozni. 

*** 
 
A tudomány átadható. A tudás nem. A tudást sajnos 
gyakran összekeverjük olyan felhalmozott 
ismeretekkel, amelyek teljességgel érdektelenek, 
céltalanok. Ez utóbbi átadható, a valódi tudást 
azonban szorgalommal sohasem érhetjük el, csak 
olyan teljességgel személyes, individuális megismerési 
aktussal, amely metafizikus természetű, s amely 
nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon 
követeléséről, hogy „a tudás legyen mindenkié”. A 
valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye, 
sem átvenni, sem továbbadni nem lehet. 

*** 
 
Az ezoterikus tanok köteleznek. A funkcionális 
tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Egy 
vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet, 
ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét, 
pereskedhet a bátyjával, szidhatja a társadalmat és így 
tovább. Kémiai felfedezése nem érinti életét és 
magatartását. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb 
ezoterikus „felfedezés” esetén. Ennek közvetlen hatása 
van a lét minden területére, ez szükségképpen 
megváltoztatja a világhoz való viszonyukat, egyes 
szokásainkat azonnal hatálytalanítja. Ha valaki például 
valóban megértette, mi az asztrológia, az soha többé 
nem fogja a külvilágban keresni a vétkest, nem fog 
pereskedni és így tovább. 

*** 
 
A modern tudomány nem érti, hogy minden tudás 
mindig jelen van. Abban a tévhitben él, hogy minden 
felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz, s csak 
idő kérdése, mikor fogunk „mindent” tudni. 
Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. 
A tudás mindig jelen van, de az embernek kell 
fejlődnie ahhoz, hogy felismerhesse. 

*** 
 
A kereső ember számára az anonim sors, amelynek 
vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket, 
egyáltalán nem anonim. Feltárulnak törvényszerűségei 
és kiderül, hogy a sors az az instancia, amely 
gondoskodik róla, hogy minden lény bejárja előírt 
pályáját. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz, 
méghozzá olyan partner, amelyik megakadályozza, 

„ 

A 
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hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az 
evolúcióból. 

*** 
 
Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan 
szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen 
szenvedélyesen képviselik hívei. (…)A legfőbb 
támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási 
módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer 
„annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, 
mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a 
példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy 
valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Bodeni tóba 
vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan 
megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert 
üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás 
hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még 
tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban 
vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s 
ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen 
atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy 
megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, 
meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is 
leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan 
követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen 
fel végre a homeopátia ellen. 
(…) 
A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. 
Ezek annyira egyértelműek, hogy semmiképpen sem 
írhatók le olyan címszavakkal, mint placeboeffektus, 
spontán gyógyulás vagy autoszuggesztió. Naiv és 
ostoba az, aki egy harminc éve homeopátiás 
gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít, hogy 
kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. Ha így 
volna ugyanis, szégyellhetné magát az akadémikus 
orvostudomány, hogy miért nem próbál ugyanennyi 
sikert elérni a placebohatással. Az azonban még 
tudományos magyarázatra szorul, hogy miért 
hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a 
homeoterapeuta sikereit gyarapítani. 
(…) 
A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók, ha a 
következő két fogalmat – az információt és az 
információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. 
Figyeljünk meg egy magnókazettát: egy műanyag 
tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. Erre a 
kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. 
Az előadás vagy a zene az információ, a kazetta maga 
pedig az információ hordozója. Ha két kazettánk van, s 
nincsen rajtuk felirat, nem tudjuk megmondani, 
melyiken van a zene, és melyiken az előadás. Egy 
könyvvel ugyanez a helyzet. A könyv papírból, 
vászonból és nyomdafestékből áll. Mondjuk, hogy a 
tartalma Európa története. Ha ezt a könyvet odaadjuk 

egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással, 
hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig, végül 
kaphatunk egy listát, amelyen rajta áll a könyv súlya, 
pontos méretei, a spektrálanalízís eredményei, a 
pontos kémiai összetétel és így tovább. Egy dolog 
azonban biztosan nem merül fel többé az analízis 
során, s ez Európa története. A könyv tartalma - a 
tulajdonképpeni információ - az elemzés folytán 
elvész. 
 
A homeopátia ellenfelei szemszögéből tulajdonképpen 
a teljes könyvkínálat egy nagy csalás, hiszen 
nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az 
anyagból áll, csak éppen a felirat különbözik rajtuk. 
Az, hogy a különböző címeknek különböző tartalmak 
felelnek meg, a laborban nem mérhető, tehát nem 
állapítható meg. 
 
Az információ mindig valami nem materiális, 
amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van 
szüksége. Az információhordozó a legkülönbözőbb 
szubsztanciákból állhat – lehet kazetta, lemez, papír, 
fa, kő, fém, levegő és így tovább –, mégis mindig 
ugyanazt a feladatot tölti be. Ugyanazok az 
információhordozók a legkülönbözőbb információkat 
adhatják tovább, ugyanakkor ugyanazon információk 
számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók 
is. Általában elsődleges az információ, a hordozó nem 
olyan fontos. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni, 
másodlagos, hogy papírra van-e nyomva, fémbe 
karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. Fontos 
maga az információ. Ha kapok egy példányt Goethe 
Faustjából, ez az egy kötet elegendő lesz az információ 
továbbításához. Ugyanebből tíz további kötet sem 
juttat több információhoz. 
 
Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk 
vizsgált problémára. A betegséggel kapcsolatban 
mondtuk már, hogy mindig az ember az, aki beteg, 
nem az anyag. Az anyag mint olyan nem betegedhet 
meg, mert minden anyag már magában is „beteg”. A 
testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. 
Mint már korábban is hangsúlyoztuk, a gyógyításnak 
mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. A tudat 
kitágulása információáramlást jelent. Ha egy tabletta 
arra tart igényt, hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz 
az üdvösség közvetítőjének), alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy közvetítse a beteg számára hiányzó 
információt. 

*** 
 
Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak, 
az nem gyógyszer; a gyógyszer nem látható. Nem a 
testen múlik, hanem az energián.” „ 
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