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Harry Massey: 
Choice Point 

 

 
 

isztelt olvasóink, az alábbiakban Harry Massey, 
a NES egyik alapítójának újabb projektjébe, a 
Choice  Point-ba nyerhetnek betekintést.  

 
A NES rendszer, mint már többször is szó esett erről, 
egy holisztikus rendszer, amely nem a hagyományos, 
tünetek felőli megközelítéssel dolgozik. Minden fizikai 
problémának megvan a maga gyökere, amit 
természetesen nem ott kell keressünk, ahol maga a 
probléma megjelenik, hiszen ez csak egy jel, egy tünet, 
ami sokkal mélyebben fekvő okokra vezethető vissza. 
Mivel a fizikai szinten nincs már további mélység, 
hiszen a tünet ott vált láthatóvá számunkra, mögé kell 
ennek menjünk – energetikai, információs és tudati, 
lelki szintre. A Choice Point (azaz választási pont, 
fordulópont) abban próbál segítséget adni számunkra, 
hogy az életünkben, magunkban megtaláljuk a fizikai 
és egyéb problémáinkhoz vezető utat, és erről lelépve 
egy beteljesítőbb pályára állíthassuk az életünket – és  

 
 
 
 
 

 
 
ebben NES terapeutaként pacienseinknek is segítséget 
nyújthassunk. E célból a NES újabb változatába már a 
Choice Point is integrálásra került.  
 

T 
 

Az összehangolódási folyamat 

összes aspektusát felölelő kurzus 

elérhető a 

www.choicepointmovement.com 

weboldal 'My Choice Point' 

felületéről. 
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A területek leírása 
 
1. Kutató 
 
Megértés - Gyökerek - Nyitottság - Képességek - 
Szenvedélyek 
 
A kutatás segít minket, hogy a világot és magunkat 
megvizsgáljuk.  
 
Amikor kifelé tekintünk, megfigyeljük a természet 
ismétlődő ciklusait. Az ismétlődő, ciklikus mintázat a 
természetben egy fraktál - ugyanaz a mintázat 
ismétlődik mind nagyobb, mind kisebb léptékekben. 
De mivel mi is a természet részei vagyunk, nem 
meglepő, hogy a természet mintázataiból sokat 
láthatunk a saját testünkben is: a szív ciklikus 
működése összevethető a föld ciklikus forgásával, 
amely az éjszaka és nappal ciklikus változásaiért 
felelős; a DNS spirális természete összehasonlítható a 
galaxisok spirális mozgásával, sőt a vízfolyások 
spirális áramlataival; Az erek folyódeltákra 
hasonlítanak; és az agyban lévő természetes hálózatok 
a galaxisok elrendeződésére hasonlítanak a 
kozmoszban. Sőt, a biológia és az élet mindenre 
kiterjedő oszcilláló természete összehasonlítható a 
szubatomi részecskék oszcilláló viselkedésével.  
 
De amellett, hogy testünk természetes szerkezetében 

fraktálokat fedezhetünk fel, azt is észrevehetjük, hogy 
életünk számos tapasztalata fraktál mintázatokat 
követ. Ez azért van, mert a természet ciklikus befolyása 
alatt állunk. Egy példát nézve, a test kémiáját 
befolyásolja a nappal és éjszaka ciklusa, ami a föld 
forgásának következménye. Ez periodikus 
változásokat hoz létre a melatonin hormon szintjében 
például, ami az alvásunkat szabályozza. És ezért ahogy 
a természetben mintázatok futnak, hasonló mintázatok 
várhatóak az életünkben is. Ez egy tényező, ami 
magyarázattal szolgálhat arra, hogy az események 
miért ismétlődnek mind egyéni, mind globális szinten. 
 
Tehát kutatóként megtanulhatjuk tisztán látni, hogy a 
külső világ mi módon kapcsolódik a belső 
világunkhoz.   
 
Egy még inkább alapvető módon a teljes univerzum 
össze van kapcsolva. Ezt az entanglement néven ismert 
jelenség írja le. Folyamatos interakcióban vagyunk a 
világgal. Energia- és információcsere zajlik. Ezért 
minden választásunknak következményei vannak. 
 
A kutatás emellett rávilágít elménk tartalmára. Azt 
szokták mondani, hogy a legbölcsebb, amit valaki 
tehet, saját magának a megismerése - 'Ismerd meg 
önmagad'.  
 
A kutatáson keresztül sokkal tudatosabbakká válunk 
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arra nézve, hogy mit érzünk bizonyos dolgokkal 
kapcsolatosan, hogyan viselkedünk bizonyos 
helyzetekben, sőt, hogy miért gondolkodunk úgy, 
ahogyan tesszük. Kutathatjuk, hogy miért gon-
dolkodunk, érzünk, hiszünk, viselkedünk úgy, 
ahogyan tesszük. Többet tudhatunk meg a 
képességeinkről, belső motivációinkról, szeretetünkről 
és félelmeinkről, sőt, a legmélyebb reményeinkről és 
álmainkról. Az őszinte kutatás nyitottságot feltételez 
önmagunkkal szemben, de motiválhat minket az a 
tudat, hogy ez segít az életünket sokkal beteljesítőbbé 
tenni számunkra.  
 

 
A mélyebb kutatás arra is rávilágít, hogy az élet 
visszatükrözi ránk a gondolatainkat, hitrendszerünket, 
szeretetünket és félelmeinket, ezáltal a minket 
körülvevő személyes világ megfigyelésével magunkról 
tanulhatunk, és egy hatásos módszerhez juthatunk 
ahhoz, hogy a dolgokat megváltoztassuk magunk 
körül, pusztán annak változtatásával, hogy mi van az 
elménkben. 
 
2. Teremtő 
 
Holografikus valóság - Felelősségvállalás 
önmagunkért - Manifesztáció – Projekciók – Hatalom – 
Önbizalom - Életrevaló 
 
Élettapasztalataink nagy részét mi magunk teremtjük. 
A beteljesült dolgok nagy része mint gondolat 
kezdődik az elménkben.   
 
A gondolatra és annak megvalósulására ugyanazon 
mintaként tekinthetünk, csak más szinten létezve. Más 
szavakkal, ahogy a fraktál mintázatok különböző 
szinteken léteznek a természetben, hasonlóképpen 

tekinthetünk a gondolatainkra és a valóságra. Tehát a 
gondolatainkra úgy kell 'időarányosan' tekintenünk, 
mint ahogy a fraktálmintázatok viselkednek, ahogy 
növekszenek az időben (mint a fa növekedése a 
csemetétől a több méteresig). 
 
Sok szempontból tekinthetjük az életünket a 
gondolataink - a képzeletünk - kivetülésének. A világ a 
gondolataink holografikus kivetülése.  
 
A gondolat hatalmával, teremtőként képzeletünket 
kiterjesztve újabb, nagyobb lehetőségeket kép-
zelhetünk el az életünkbe, melyek kivetülve azután a 

valóságunk részévé válnak.  
 
Ahogy ezt a teremtési folyamatot működés 
közben megfigyeljük, nagy hitet ad 
önmagunkban és nagy önbizalmat. 
Megértjük, hogy azzal, hogy gondolkodunk - 
teremtünk.  
 
Mindezt észben tartva vállalnunk kell a 
felelősséget az életünkért, ha előbbre akarunk 
jutni. Azok, akik mindenért másokat 
hibáztatnak, vagy istent, vagy az 
univerzumot, a balszerencsét, helyzetükből 
adódóan kevésbé valószínű, hogy képesek 
lesznek körülményeiket megváltoztatni. 
Mások hibáztatásával az életünk 
megváltoztatásának képességét magunkon 

kívülre helyezzük. Ez magával hozza azt a feltevést, 
hogy más emberek, isten, az univerzum hozzák létre 
az életünket, és emiatt csak marionett-bábok vagyunk, 
akiknek a zsinórjait a vágyaink ellenében húzgálják.  
 
A felelősségvállalás az életünkért visszaadja a hatalmat 
a saját kezünkbe. Ez olyan, mintha azt mondanánk, 'Az 
életem ettől a pillanattól kezdve csak rám tartozik'. 
 
Az életünkben lévő jó dolgokért könnyű felelősséget 
vállalni. Szeretjük megveregetni a vállunkat, ha sikerül 
elérnünk valamit, ami felé haladni akartunk. De 
nehezebb elfogadni a negatív dolgokat. Amikor nem 
sikerül valami, bátorság kell ahhoz, hogy magunkra 
tekintsünk, és feltegyük a kérdést, hogy tényleg 
mindent megtettünk-e, amit csak lehetett, hogy jól 
álltunk-e a dologhoz. 
 
A felelősségvállalás a negatív tapasztalatokért nem 
jelenti önmagunk hibáztatását a múlt hibáiért. A 
múltban nem lehettünk teljesen tudatában annak, hogy 
hatalmunkban áll alakítanunk az életünket. Még 
gyerekcipőben jártunk a teremtést tekintve. A 
felelősségvállalás nem a visszatekintést jelenti. Ez az 
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előre tekintést jelenti, azt mondván: 'Mit tudok most 
tenni, amikor én felelek az életemért?' 
 
Természetesen vannak események és körülmények az 
életben, amelyek egy nagyobb mintázat részei, 
amelynek nem az egyedüli teremtői vagyunk, és sok 
ember tényleg olyan helyzetekbe és helyekre születik, 
ahol sokkal kevesebb lehetőség áll fenn. De még ezek 
között a körülmények között is, teremtőként rájövünk, 
hogy hatalmunkban áll megválasztanunk, hogy kik 
legyünk, a környezettől függetlenül - magunkat 
megteremtenünk. 
 
3. Befejeződések 
 
Átmenetiség - Átalakítás - Átmenet - Egy ciklus vége - 
Változás - Az ego halála 
 
Az életben az egyetlen állandó dolog a változás! 
 
Minden változik, mindig minden változott, és minden 
változni fog, így vagy úgy. A természet áramlik és 
változik, mi a részei vagyunk, tehát az életünk is 
változik. Amikor megbarátkozunk a változás 
gondolatával, hogy amit teszünk és megtapasztalunk, 
az nem állandó, akkor nem kell annyi mentális és 
érzelmi erőfeszítést tennünk, hogy a dolgokat 
változatlan állapotban tartsuk. Engedjük a dolgokat 
változni és áramoljunk velük együtt.  
 
Gondoljunk a változásra mint fejlődésre. Minden új 
darabka tudással, minden új tapasztalattal többek 
leszünk, mint voltunk. Fejlődünk, és bölcsebbé válunk 
a folyamat során.  
 

 
 
A valóság tele van ciklusokkal, mint tudjuk. Egy ciklus 
természeténél fogva véget kell érjen, és egy újabb 
kezdődik.  

A legkisebb szintektől (a szubatomi részecskék 
viselkedése) a legnagyobbakig (bolygók és galaxisok) 
az élet ciklusokban zajlik. A szív dobog, ki- és 
belélegzünk, a hold a föld körül, a föld a nap körül 
kering, és a nap a Tejútrendszer galaxisában kering. Ez 
a természet, és mi a részei vagyunk. Nem választhatjuk 
el magunkat a természettől. Úgy gondolhatunk a 
természet ciklusaira, mint a hullámokra a víz felszínén. 
Az élet olyan, mint egy csónak ezen a vízen. Fel-le jár a 
hullámokkal. Így nem tudjuk magunkat a természettől 
elválasztani.  
 

 
 
Ehelyett tisztán láthatjuk, hogy ahogy a természet 
ciklusai véget érnek és egy újabb kezdődik, az életünk 
nagyon sok aspektusa ciklikus mintázatokat követ. 
Ezzel a felismeréssel sokkal könnyebb megbarátkozni 
a gondolattal, hogy semmi sem állandó.  
 
A ciklusok lehetőségekként jelennek meg a számunkra, 
különösen akkor, amikor egy ciklus véget ér és egy 
újabb kezdődik. Teremtőként hozhatunk olyan 
választásokat az életünkben, hogy elengedjük 
önmagunk régi aspektusait, amelyek már nem 
szolgálják azt, akivé vagy amivé szeretnénk válni az 
életünkben – mint egy ciklust, azt választjuk, hogy 
magunk mögött hagyjuk. Ily módon az élet ciklusai 
egy felfelé emelkedő spirált hoznak létre. Még mindig 
megtapasztalunk mintázatokat és ciklusokat magunk 
körül, de ezek felfelé mozognak.  
 
Sok ember fél a változástól, mert a változás valaminek 
a végét jelenti, amit már ismerünk, vagy 
biztonságosnak érzünk. Sőt néha ellenállással kerülünk 
szembe mások részéről (barátok, család, kollégák) 
ahogy egy változási folyamaton végighaladunk (a mi 
változásunk rájuk is kihatással lehet). A 
gondolkodásunkat, sőt az épelméjűségünket is 
megkérdőjelezhetik. És ha nem vagyunk elkötelezettek 
a változásunk mellett, rezonálhatunk a kétségeikre, 
nem hozzuk létre az általunk akart változást, és ott 
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találjuk magunkat, hogy ismét a 
múlt azonos mintázataiba 
ragadtunk. 
 
Tehát ha felkészültünk a 
változásra, hasznos lehet, ha 
számítunk az ellenállásra, mert így 
mentálisan felkészülhetünk meg-
felelő empátiával a mások 
aggodalmaira, és az eltökélt 
előrehaladásra.  
 
Készen állunk, hogy az életünk 
bizonyos aspektusait elengedjük, 
hogy megkezdjük az életünk 
következő szakaszát? 
 
4. Megbocsátás 
 
Megbocsátás önmagunknak - 
Elfogadás - Harmónia 
 
A megbocsátás szabaddá tehet minket! Meg-
bocsáthatunk magunknak és megbocsáthatunk 
másoknak.   
 
Saját magunk legszigorúbb bírói vagyunk. Sok ember a 
legkisebb hibákért is bünteti magát. Sokan sokkal 
szigorúbban ítélik meg magukat, mint másokat. De ez 
fájdalmas lehet. Ez az, amiért a megbocsátás egyike a 
leghatalmasabb dolgoknak, amit megtehetünk. Olyan 
lehet, mintha láthatatlan kötelékektől szabadítanánk 
meg magunkat, amelyek a múlthoz kötnek, amelyek 
korlátozzák a boldogságunkat és beteljesülésünket.  
 
Itt egy történet, ami ezt példázza. Volt két szerzetes, 
akiknek tilos volt nőkkel bármiféle kapcsolatot 
fenntartani. Egy napon egy folyóhoz értek, amelyen át 
kellett kelniük. Egy nő állt a parton, akinek szintén át 
kellett volna kelnie, de nem mert a vízbe lépni, attól 
félve, hogy az áramlás elsodorja.  
 
Úgyhogy az egyik szerzetes a hátára emelte a nőt és 
átgázolt vele a folyón, letette őt, elmosolyodott és 
folytatta útját a folyó túloldalán. A másik követte. De 
ahogy továbbhaladtak, az a szerzetes, aki nem érintette 
meg a nőt, egyre bosszúsabb lett. Pár óra múlva szinte 
forrt benne a düh. Néhány órával később már nem 
tudta visszatartani a haragját. Dühösen kitörve 
korholta a barátját, amiért nem tartotta meg a 
fogadalmát és nőt érintett. A barátja csendesen így 
válaszolt: 'Órákkal ezelőtt vittem át a nőt a folyón. 
Miért cipeled még mindig magaddal?' 
 

 
 
Sok ember hordoz sebeket a múltból - fájó emlékeket a 
hibáikról és viselkedésükről, és fájdalmat mások vétkei 
miatt. Amikor ezeket a fájdalmakat hordozzuk, a cél a 
megbocsátás - mind magunknak és másoknak. 
Úgyszintén el kell engedjük a haragot. A harag gátolja, 
hogy megbocsássunk, torzítja azt, ahogy a dolgokat 
látjuk. Ahogy a mondás tartja, 'A harag olyan, mint az 
izzó szén, csak azt a kezet égeti meg, amelyik tartja.' 
 
Teremtőként felelősséget vállalunk az életünkért ettől a 
pillanattól kezdve, így minden helyzetet, mint a 
növekedés lehetőségét nézzük, hogy túllépjünk a 
félelmeinken és korlátainkon, és hogy teljesebbé 
váljunk.   
 
Tehát a megbocsátás választása a személyes 
szabadságunk kinyilvánítása. Nem azt jelenti, hogy 
mindenkinek mindent elnézünk. Ez önmagunk 
felszabadítása és továbblépés. Ez egy választás. Egy 
önmagadnak adott ajándék! 
 
5. Kérdések feltevése 
 
Kérdések - Elfogulatlanság - Megfigyelés - Mintázatok 
- Összekapcsolódás - Hatás 
 
A kérdések feltevése megnyitja számunkra a világot. 
Kérdések feltevése - kutatás vagy más során - segít, 
hogy megkapjuk azokat a válaszokat, amikre az 
életben szükségünk van.  
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Változó világunkban a kutatás és a kérdések feltevése 
segít minket, hogy szélesebb nézőpontból nézzünk a 
világra, segít minket irányzatok felismerésében, 
amelyekre egyébként nem figyeltünk volna fel. 
Segíthet azonosítani a világban lévő változás 
áramlatának irányát, megadva a lehetőségét annak, 
hogy az áramlattal evezzünk és ne ellene, haladjunk a 
változással és ne csak reagáljunk arra.  
 
Arra is rájövünk, hogy inkább, minthogy mindent 
megteremtenénk, amit csak akarunk, hogy bizonyos 
változási és növekedési áramlatok a világban sokkal 
kiváltságosabbak, mint másikak - a természet jobban 
támogatja ezeket - így a kutatás és a kérdések feltevése 
segít minket abban, hogy a leginkább támogatottat 
válasszuk.  
 
El kell sajátítanunk a megfelelő kérdések feltevésének 
képességét. Idővel szakértői lehetünk annak a 
tudásnak, hogy mikor milyen kérdést tegyünk fel, és 
ezáltal a kapott információ sokkal pontosabb lesz. 
 
Feltehetünk kérdéseket könyveket, különböző 
médiákat, az internetet kutatva, és másoktól is 
kérdezhetünk. Utóbbinak természetes velejárója, hogy 
segít minket egymással kapcsolatba kerülni, ami már 
önmagában is hasznos. A tudományos kutatás például 
azt mutatja, hogy genetikusan az összekapcsolódásra 
vagyunk alkotva. Ez a természetes számunkra. Több 
kutatás azt igazolta, hogy ez hozzájárul a hosszabb 
élethez.  
 
És ezekkel a létrehozott kapcsolatokkal részeivé 

válunk azoknak a szociális hálózatoknak, amelyeken 
az információ áramlik, ezáltal egy szélesebb utat 
megnyitva a kérdéseinkre kapott további válaszok 
előtt. Olyan, mintha egy elektromos hálózat részeivé 
válnánk, ahol az információ áramlik a vezetékeken. 
 
Nem szégyen kérdezni az emberektől. Pár ember egy 
bizonyos fajta hibának tartja ezt, hogy nem tudják 
egyedül megtalálni a válaszaikat. De kérdezni egy 
okos és intelligens cselekedet. A kutakodásból és 
kérdezésből eredő minden hasznot tekintve bölcs 
lenne minden büszkeséget félretenni a másoknak 
feltett kérdéseket illetően. 
 
Nem csak a jó kérdések feltevésének készsége létezik, 
de meg kell tanuljuk a kapott válaszokra figyelés 
képességét is. Nyitottaknak és befogadóknak kell 
lennünk a válaszokra, elfogulatlanul. És természetesen 
nem kell mindent elfogadnunk, amit megtudunk. Meg 
kell tanulnunk elkülöníteni a tényeket a 
véleményektől.   
 
6. Empátia 
 
Érzés - Érzékelés - Összeillesztés - Egomentes világkép 
- Megértés 
 
Ahogy kérdéseket kezdünk feltenni a minket 
körülvevő világról, felfedezzük, hogy ha együttérzőek 
vagyunk másokkal, mélyebb betekintést és megértést 
nyerhetünk a nézőpontjukról. Ez egyrészt pontosítja a 
kapott válaszokat, emellett segít szilárd kapcsolati 
alapokat létrehozni, ami kölcsönösem gyümölcsöző 

mindenki számára.  
 
Az empátia meghatáro-
zása az 'együtt érzek 
veled'. Gyakorolnunk kell 
ezt, mind személyes 
szinten, mind nagyobb 
léptékben társadalmi 
szinten. Segít minket, 
hogy a szituációkat má-
sok nézőpontjából lát-
hassuk, és megérteni, 
hogy a legtöbb ember 
valamitől szenved az 
életében. Az empátia se-
gítségével sok saját prob-
lémánkat meg tudjuk 
oldani, de társadalmiakat 
is magasabb szinten. Az 
empátia hiánya kapcso-
latokat tehet tönkre, 
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érzelmi távolságtartást és félreértést okozhat.  
 
Amikor a gyerekek megtanulják az együttérzést, 
sokkal felelősségteljesebbek lesznek a felnőttek 
irányában, sokkal jobb kapcsolatokat alakítanak ki és 
sokkal harmonikusabb életet. Az empátia alkalmazása, 
akár felnőttként is, segíti, hogy ugyanezeket 
élvezhessük.  
 
Az együttérzés természetes a számunkra. Be van 
'vezetékezve' az agyunkba. De az életünk tanulási 
folyamatai néha elfojtják. Megtanulunk megítélni 
másokat, mert ítélkezést látunk magunk körül, és 
megtanulunk okokat kreálni, hogy ez és ez a személy 
miért nem érdemel meg valamit. Tehát az utunk fontos 
része, hogy leszokjunk mások megítéléséről. Az 
empátia ebből a szempontból kritikus része az életnek. 
Az empátia nem csak stabil kapcsolatok építésében 
segít az életünkben, hanem a társadalom szilárd alapja 
is. Elősegíti az összekapcsolódást. Segít, hogy 
megláthassuk a mintázatokat, és hogy hogyan tudunk 
azokkal összehangolódni.  
 
Az empátia továbbá elősegíti az 'érzelmi fertőzést', ami 
azt jelenti, hogy átvesszük mások érzelmeit. Ezért 
érezzük boldognak magunkat boldog emberek között, 
és szomorúnak, amikor mások lehangoltak.  
 
Az empátia tekinthető egyfajta összekapcsolódási 
fraktálnak - az az állapot a kvantumfizikában, amikor 
egy részecske közvetlen kapcsolatban áll egy másikkal 
- annyiban, hogy az empátián keresztül összekapcsolt 
állapotba kerülünk más emberek érzelmi állapotával.  
 
De ez az érzelmi fertőzés emellett elősegíti a túlzott 
együttérzést, ahol oda jutunk, hogy mások érzelmi 
terheit vesszük magunkra. Úgyhogy meg kell találjuk 
az egyensúlyt és meg kell húznunk a saját határainkat, 
meghatározva, hogy a kapcsolatainkban meddig terjed 
az érzelmi felelősségünk, mind személyes, mind 
társadalmi téren. 
 
7. Intuíció  
 
Zsigeri ösztön - Pszichés képességek - Mintázat-
felismerés 
 
Az intuíció természetes a számunkra. Sok mindenre 
figyelmeztet minket, ami kívül esik az éber 
tudatunkon vagy a fókuszunkon. Információt nyerünk 
a környezetünkből, a minket körülvevő emberektől, a 
viselkedési mintázataikból, az olvasott vagy a TV-ben 
látott dolgokból, sőt a múltban megtanult dolgokból is.   
 

Bár az információ kívül eshet a jelenbeli éber 
tudatunkon, az elménk begyűjti azt, amikor egy válasz 
után kutatunk, vagy valamilyen célra fókuszálunk. Az 
eredmény egy érzés - egy intuíció. Ez a forrása lehet az 
életre vonatkozó pozitív információnak, elvezetve 
minket a lehetséges választásokig.  
 
És mint ahogy minden fejlődik a gyakorlással, úgy az 
idő folyamán az intuíció biztos útmutatóvá válik az 
életben. Olyan mintázatokat is segít meglátni, amiről 
senki nem hinné, hogy létezik.  
 
Úgyszintén segíthet bennünket a céljaink elérésében 
azzal, hogy a helyes ösvényen tart bennünket. Ha erős 
céltudatosság van bennünk és egy cél felé törekszünk, 
gyakran kapunk a céllal kapcsolatos információkat 
olvasás, TV-nézés útján, és más emberekkel 
beszélgetve. Ezeknek az adatoknak a nagy része 
elfelejtődik, vagy legalábbis nincs a tudatunk felszínén, 
de az intuíciónk begyűjti és megjelenik bennünk egy 
érzés, hogy mit is tegyünk, vagy merre induljunk. 
Tehát az intuíció segíthet minket az utunk során, hogy 
azokat a választásokat hozzuk meg, amelyek 
számunkra a legjobbak.  
 
De nem minden megérzés intuíció. Néhány érzés 
félelmeken vagy hibás hitrendszereken alapul. 
Úgyhogy jó ítélőképességgel kell rendelkeznünk. Meg 
kell tanulnunk különbséget tenni intuíció és 
ábrándozás között, vagy akár az intuíció és a félelem 
között például.  
 
Önbizalom szükséges ahhoz, hogy bízzunk az 
intuíciónkban, de ha megértjük, hogy ez természetes, 
és hogy az agyunk értelmezi ilyen módon a 
körülöttünk lévő információkat amikor a keresett 
válaszra fókuszálunk, megtanulhatunk sokkal jobban 
bízni a megérzéseinkben.  
 
Fontos az intuíció fejlesztése, de ez önmagában nem 
elegendő. Egyensúlyra kell törekednünk. Tehát a 
világunk megértésének négy módját kombinálva - 
kérdésfeltevés, együttérzés, intuíció és a jelekre 
odafigyelés (amit a következő lecke anyaga fejt ki) – 
képesek vagyunk hatékonyan kombinálni a fejet és a 
szívet és így mélyrehatóan megismerni a világunkat. 
 
8. Jelek 
 
A valóság mindig jeleket ad nekünk a jövőről és az 
abban játszott szerepünkről. A jelek a valóság fraktál-
természete miatt léteznek. Ez azt jelenti, hogy ami ki 
fog bontakozni, kis mértékben a jelenben is 
megmutatkozik. Ez különösen fontos, ha egy 
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kibontakozó társadalmi mintázatra vagyunk 
ráhangolódva. Látni fogjuk a jeleket a mindennapi 
életünkben.  
 
Ahogy össze vagyunk kapcsolva a valóságunkkal, 
észrevesszük, hogy a valóság mindig válaszol a 
kérdéseinkre, és hogy szinkronisztikus válaszok 
mindenhol léteznek. Talán a magazin, amit épp 
felemeltünk, adja meg a választ arra, amin éppen 
gondolkodunk. Talán a TV-ben látjuk, talán egy 
idegennel az edzőteremben folytatott véletlen 
beszélgetés során kapjuk meg az útmutatást, hogy 
merre kellene haladnunk.   
 
Ha figyeljük a jeleket, azok alapján cselekedhetünk, 
mindig a változás előtt járva és nem arra reagálva.  
 
De azért óvatosnak kell lennünk, hogy ne keressünk 
mindenhol megszállottan jeleket, azt gondolva 
mindenről, hogy az egy jel. Ez egyfajta relaxált 
éberség, a valóságunk gyakran tükrözi vissza a 
válaszokat, amiket keresünk direkt és szimbolikus 
módon is. 
 
9. Sors 
 
Haladás az úton - Fraktál - Lépték - Végzet - 
Következmény 
 
Gondoljunk a sorsra mint egy pontra egy folyó 
mentén, van egy áramlat, amelyre ráeveztünk a 
kenunkkal, amelyik efelé a pont felé sodor minket.   
 
Gondoljunk ezekre az áramlatokra mint mintázatokra 
a társadalomban - a növekedés vagy a 
tanulás mintázataira, vagy esetleg az 
üzleti ügyek vagy a technológia 
mintázataira, vagy bármi más irányra, 
amiben az emberiségnek tapasztalatai 
vannak. 
 
Ha valaki ráhangolódott egy min-
tázatra (áramlatra), arra megy, amerre a 
mintázat halad, mint ahogy egy 
áramlat irányítja a csónakot. A 
mintázatnak sorsa van, amelyben 
benne foglaltatik az általános iránya és 
a végpontja. Tehát amikor ráállunk egy 
mintázatra, ezen végighaladunk, úgy, 
hogy a saját sorsunk belecsatlakozik a 
mintázat sorsába, melyet választottunk.  
 
Az egyik módja annak, ahogy a fraktál-
mintázatok nőnek és magukkal 

ragadnak, valamint a teremtő gondolataink valósággá 
válnak, az az, hogy ez a viselkedésmód ragályos. Az 
emberek más embereket követnek, vagy mások 
inspirálják őket, és emiatt ők is ugyanazt a mintázatot 
követik. És mások is követik őket. Idővel az egy ideára 
hangolódó emberek száma növekszik, és így a 
mintázat arányosan megnövekszik. De az áramlással 
haladva (a mintázatra hangolódva) azt jelenti, hogy 
ahogy a mintázat növekszik, mi is haladunk vele 
nagyobb és jobb dolgok felé, esetleg korábban 
elképzelhetetlen magasságokba feljutva.  
 
Meg tudjuk-e változtatni a sorsunkat, jelentésének 
ebben az értelmében? Természetesen! A jövő nincs 
kőbe vésve, mivel ez egyszerűen csak a mintázat 
iránya, amiben éppen haladunk. Tehát ha hozunk egy 
döntést és egy másik mintázatot (áramlatot) 
választunk, akkor egy új kifejletet tapasztalunk meg.  
 
Valójában több kvantumfizikai megközelítés a jövőt 
'valószínűségnek' tartja, miszerint a jövőnk előttünk 
csupán egy eshetőség, hasonlóan, mint ha egy kockát 
eldobva bizonyos valószínűséggel áll meg egy számon. 
Néhány esemény nagyobb valószínűséggel következik 
be, mint mások. Úgyhogy mindig hozhatunk más 
választásokat, ezáltal megváltoztatva a jövőt, ahogy 
haladunk. És ez mind a személyes, mind a globális 
jövőnkre vonatkozik. 
 
10. Illúzió 
 
Letérés az útról - Káprázat - Tudatlanság - Ego - 
Behódolás  
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Ha nem értjük a világunkat, beleveszhetünk a saját 
gondolatainkba és elszakadhatunk a minket körülvevő 
világ realitásától. Ez eltéríthet minket, letérünk arról az 
útról, ami afelé vezet, amit valóban keresünk az 
életünkben, mert a megtévesztett gondolkodásunk egy 
másik mintázatra visz át minket.  
 
Sok ember nincs tudatában annak, hogy egy illúzióban 
él. Néha felismerjük, hogy letértünk az útról, mert az 
élet kevésbé áramlóvá és sokkal stresszesebbé vált. 
Néha negatív mintázatokat ismétlünk, ahol az egyik 
körülményrendszerből kimozdulunk csak azért, hogy 
egy másik helyen megismételjük ugyanazt a 
mintázatot. 
 
De a jó hír az, hogy ha erre egyszer rájöttünk, ha 
felismerjük, hogy nem egészen értjük a világunkat, 
átcímezhetjük az egészet, és lépéseket tehetünk azért, 
hogy egy másik mintázatra lépjünk a gondolkodásunk 
és viselkedésünk megváltoztatásával, egy olyan 
mintázatra, amely vágyainkat és törekvéseinket 
szolgálja. Akkor az életünk elkezd abba az irányba 
mozdulni, ahová ez a mintázat vezet minket. Az út 
megváltoztatása azt jelenti, hogy vállaljuk a 
felelősséget azért, hogy merre megyünk, és hozunk 
egy választást arról, hogy más irányba haladjunk.  
 
Tehát a kihívás az, hogy észrevegyük, hogy nem 
vagyunk az úton, és felismerjük, hogy mi az a 
gondolkodásunkban, hitrendszerünkben, érzelmeink-
ben, vagy éppen tetteinkben, ami ott tart minket, 
létrehozni a szükséges változásokat magunkban, vagy 
a viselkedésünkben úgy, hogy a helyes útra tudjunk 
lépni. 
 

11. Értsd meg a világod 
 
Magabiztos - Tudás - Tudatos - Hatalom 
 
Amikor megértjük a világunkat, megértjük 
önmagunkat és azt, hogy merre tartunk. Sokkal 
magabiztosabbakká válunk. Uraljuk a világunkat és 
készek vagyunk arra, hogy kitágítsuk a horizontunkat 
és az életünket egy más szintre emeljük. 
 
Most már értjük az élet ciklusainak és mintázatainak 
természetét, és ezáltal sokkal könnyebben 
kiválaszthatjuk a saját irányunkat az életben és 
összehangolódhatunk a céljainkkal.   
 
Azt is értjük, hogy a külső világ hogyan tudja 
visszatükrözni a belső világunkat. Ez nagy hatalmat 
rejt magában, mert ezután már nem sötét 
szemüvegben sétálunk végig az életen, amely 
látásunkat elhomályosítva meggátolja, hogy a világot 
annak lássuk, ami az valójában, mint ahogyan a 
világon rengeteg ember számára ilyen a valóság.  
 
Az, hogy megértettük a világunkat, segít minket 
helyesen megítélni a világ mintázatait és fejlődési 
irányait, trendjeit, mindezt kiterjesztve mások 
igényeinek és vágyainak a megértésére. Már látjuk, 
hogy az élet természeténél fogva abba az irányba 
mozog, hogy ezeket a szükségleteket szolgálja. Ennél 
fogva ha ezt az irányt figyelembe vesszük, amikor az 
életben a célunkra hangolódunk, ezután az életünk 
ezzel a mintázattal áramlik, ahogyan az növekszik.  
 
12. Választó-pont 
 

Fordulópont – Lehetőség - Esély 
 
Mindenki mintázatokhoz igazodik éppen most is, 
akár tudatában vannak ezeknek, akár nem, és 
azoknak a fraktál-mintázatokkal áramlunk, amelyre 
ráhangolódtunk, hasonlóan, mint ahogy egy kenut a 
folyó sodrába kormányoztunk.  
 
Ez a tudatosság egy Választó-pontban mutatkozhat 
meg számunkra. Az eddigi úton akarunk tovább 
haladni, vagy változtatni akarunk?  
 
Egy Választó-pont a lehetőségeknek egy olyan 
tárháza, ahol választhatunk aközött, hogy a múlt 
ugyanazon viselkedéseit és gondolkodásmódját 
ismételgetjük tovább, avagy egy más módon 
gondolkodunk és mássá válunk, valami többé és 
jobbá, mint amik a múltban voltunk. Egy Választó-
pont a lehetőségek olyan kirakata, ahol megvan az 
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esélyünk, hogy a világ harmonikus mintázataira 
álljunk rá, olyanokra, amelyek az emberiség vágyait és 
szükségleteit szolgálják.  
 
Egy új jövőt választhatunk, úgyszólván egy új sorsot, 
egy új utat, aminek a kifutása korábban nem volt 
elérhető számunkra. Az életünk számos aspektusával 
elégedettek lehetünk, úgyhogy csak azokon kell 
változtatnunk, amelyek érzésünk szerint nem jó úton 
haladnak, amelyek nem tükrözik teljesen a 
képességeinket, adottságainkat, szenvedélyeinket.  
 
Három alapvető módon csatlakozunk egy fraktál-
mintázathoz: először az elménkkel, amikor is 
információkat gyűjtünk könyvekből, magazinokból, 
újságokból, másokkal beszélgetésből. Ahogy ezekre a 
tartalmakra fókuszálunk, elkezdünk ehhez a 
mintázathoz igazodni. Ennél erőteljesebb, amikor a 
szívünkben is ide igazodunk, amikor érzelmileg 
megéljük, hogy részei vagyunk ennek az új világnak, 
amire hangolódtunk. És a harmadik a testi rész, 
amikor is ténylegesen úgy cselekszünk és viselkedünk, 
amit a mintázat ad, amihez igazodtunk.  
 
Tehát amikor egy választó-ponton meghozunk egy 
választást, ezen a három módon igazodunk az új 
mintázathoz. 
 
Itt az ideje annak, hogy tudatosítsuk, milyen messzire 
is jutottunk, mennyire értettük meg a világunkat - a 
belső és külső világunkat. Itt az ideje végiggondolni az 
eddigi erőfeszítéseinket és meghozni a jövőre 
vonatkozó döntéseinket. 
 
13. Alázat 
 
Tolerancia – Mások szolgálata - Egymásrautaltság - 
Önzetlenség - Elengedés – Lemondás – Egyetemes 
áramlás 
 
Amint elkezdjük felismerni azokat a nagyobb erőket, 
melyek eljuttattak minket a választó-ponthoz, az élet 
gyakran alázatra késztet minket.   
 
Ahogy az életünkben befejezünk egy ciklust és és egy 
újabbat kezdünk, néhány régi világunk számára adott 
a feloldódás lehetősége (vagy az összeomlásáé pár 
ember tapasztalata szerint).  
 
Ez azért van, mert a természet ciklusokat követ. A 
természet részeként számíthatunk rá, hogy az életünk 
néhány aspektusa hasonló ciklikus mintát követ. De 
mint tudjuk, ezek a ciklusok nem ugyanoda visszatérő 
körök. Az időben mozognak, tehát a ciklusok 

valójában spirálok (hasonlóan a DNS szerkezetéhez). 
Ha ilyen módon gondolunk az életünkre, a spirálok 
haladhatnak lefelé és felfelé. A felfelé haladó spirál 
kiterjedést jelent. Ez az, amit mi 'univerzális 
áramlásnak' nevezünk, mivel az univerzum tágul, 
kiterjed. Ha tágul, és mi a részei vagyunk, akkor mi is 
folyamatosan terjeszkedőként gondolhatunk ma-
gunkra - bár nem fizikai méretünkben, hanem talán 
éberségünkben, tudatosságunkban. 
 
Az életet a kiterjedés fraktális ciklusaiként felfogva, 
ahogy egy ciklus a vége felé közeledik az életünkben, 
ez magával hozza az újjászerveződést egy magasabb 
szintre. Ez a változás gyakran sok régi szokásunk 
elengedését jelenti, ami elősegíti ezt.  
 
Amikor nem vagyunk tudatában a ciklusok 
természetének, és hogy mi módon igazodunk az élet 
mintázataihoz, vagy nem az áramlással haladunk az 
életben, ez a rendszer számára megrázó lehet. Ezekben 
az időszakokban egy krízissel vagy krízisek sorával 
kerülhetünk szembe. Megalázva döbbenünk rá a 
természet erejére, amely magasabb szintre húz minket.  
 
De a krízisekben elrejtve mindig ott a lehetőség. Az 
alázat oldaláról el tudjuk engedni az ellenállást. Át 
tudjuk adni magunkat az áramlásnak. Itt a lehetőség 
arra, hogy megtanuljuk a függetlenséget, hogy 
elengedjük a dolgokhoz való kötődésünket olyan 
módon, ahogy szeretnénk.   
 
 
Végső soron, ahogy sok spirituális és bölcs hagyomány 
tanítja, az anyagi javakhoz és az egohoz való 
kötődésünk elengedése mély békéhez vezet és 
megszabadít a szenvedésektől. Ily módon sokak 
számára a szenvedésen át vezet az út az alázathoz és 
függetlenséghez, ami megszabadít a szenvedéstől. 
 
Mivel a világegyetem tágul, feltehetjük, hogy az 
univerzális áramlás mindannyiunkat a kiterjedés felé 
húz, mivel össze vagyunk kapcsolódva és egymásra 
vagyunk utalva. Az összekapcsoltság fraktáljelenség - 
minden szinten jelen van - a kvantumszinttől a 
kozmikusig. A kiterjedés számunkra kifejeződhet 
mások szolgálatában - a kiterjedésben segítve őket. 
Ilyen módon mindannyian kiterjedünk.  
 
Ez az, ahová meghívást kaptunk, önmagunk 
keresésétől eljutva a megértésig, 'Ez nem csak rólam 
szól. Hanem mindannyiunkról!' Robert E Quinn hív 
minket szavaival ebbe a tudatosságba, 'Hogyan 
haladhatjuk meg az önérdek határait?' 
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Mindez segít minket az emberi tapasztalatban egy 
sokkal hatalmasabb fraktál-mintázathoz igazodni, 
amely mindannyiunkat a jólét irányába visz. 
 
14. Ébredés 
 
Felismerés - Újjászületés - Felemelkedés - Integráció 
 
Egy Választó-ponthoz érve teljesen rá kell ébredjünk, 
hogy mit is csinálunk és merre is haladunk az 
életünkben. Itt az ideje felemelkedni és integrálni 
mindazt, amit tudunk a világról és a mi teremtő 
szerepünkről. Határozott választást kell hoznunk 
aközött, hogy folytatjuk a ciklust, aminek részei 
vagyunk, vagy egy új irányba indulunk egy jobb úton, 
egy olyan úton, amely egy sokkal tudatosabban 
beteljesítő utazást nyújt számunkra.  
 
Kapunk az élettől egy figyelmeztetést, hogy 
észrevegyük, mi folyik körülöttünk. Miénk a választás, 
hogy megismételjük a múltat, vagy valami mást 
tegyünk. Lehetőségünk van újjászületni egy új énbe és 
egy új jövőbe.  
 
Sokak számára ez az ébredés egy beteljesületlen 
kapcsolat, egy krízis, egy pénzügyi pánik vagy egy 
karrier összeomlása, vagy esetleg a munka vége 
képében jön el, vagy egyike a sok más jelzésnek, hogy 
itt az ideje felébredni, és saját kezünkbe átvenni az 
életünk irányítását. 
 
Sok ember számára ez újjászületés - az újrakezdés ideje 
erősebb alapokon álló célokkal.  
 
Van, aki számára az ébredés kétségbeeséshez vezet, 
különösen, ha a jelenlegi életüket a múlt tükrében 
nézik. Páran reménytelenséget érezhetnek. De 
mindaz, amit eddig megtanultunk, bizalmat és hitet 
nyújt számunkra abban, hogy egy sokkal kiterjedtebb 
állapotba kerülünk.  
 
Tehát ennél a Választó-pontnál, ennél a 
figyelmeztetésnél az életben fel kell ismerjük a 
változás lehetőségét, és meg kell ragadjuk egy jobb 
jövő lehetőségét a szívünkben és az elménkben.   
 
Bele kell teljesen vessük magunkat minden 
energiánkkal, szenvedélyünkkel és meggyő-
ződésünkkel. Itt az ideje, hogy már ne csak 
beszéljünk a jövőről, hanem valójában meg is 
teremtsük. Itt az ideje teljesen tudatában lenni annak, 
hogy hogyan tudjuk az életünket alakítani, és tenni is 
érte valamit. 
 

15. A cél meghatározása 
 
Világosság - Tisztánlátás - Összpontosítás 
 
Most, hogy már értjük a világunk mintázatait, és hogy 
hogyan teremtjük a világunkat azokon a mintázatokon 
keresztül, amikhez igazodunk, alkalmazni is 
szeretnénk az újonnan nyert megértésünket és 
bölcsességünket. Itt az ideje a célunk meg-
határozásának.  
 
A világunk megértésének első szakaszában kutatóként 
a szenvedélyünk, érdeklődésünk és képességeink 
alapján kezdtük vizsgálni a világunkat. Most, hogy 
megértettük a világot és tudjuk, hogy a mintázatok 
merre visznek, elkezdhetjük sokkal pontosabban 
meghatározni a célunkat, hogy amikor cselekszünk, 
azzal a mintázattal haladjuk, amelyikkel leg-
valószínűbben odajutunk, ahová szeretnénk - amerre a 
mintázatok vezetnek. 
 
Ez azt jelenti például, hogy ha a szenvedélyünket úgy 
irányítjuk, hogy az támogatja a világ szükségleteit és 
vágyait, vagy azok egy részét - egy harmonikus célt - 
innentől ezek a szükségletek és vágyak fogják a jövő 
mintázatait alakítani. A célunk pontos meghatározása 
azt jelenti, hogy egyértelmű irányt adunk az 
életünknek - képességeinket egy cél felé irányítva.  
 
Maga a cél bármi lehet, ami inspirál minket, bármi, ami 
jó érzéssel tölt el. Ehhez nem feltétlenül szükségszerű 
az életünk teljes átalakítása. Sokan el tudnak indulni a 
céljaik felé pusztán kisebb fókuszváltásokkal, amikkel 
beillesztik a célokat az addigi életükbe.   
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Például ha azt választottuk, hogy megnevettessük az 
embereket, nem feltétlenül kell otthagynunk az 
állásunkat és komédiásnak állni. Megtehetjük, ha úgy 
érezzük, hogy ez jó nekünk. De más esetben, ha egyéb 
kötelezettségeink miatt nincs ilyen személyes 
szabadságunk, ráállhatunk a komikusi mintázatra 
azáltal is, hogy vicces momentumokra vadászunk 
magunk körül, hogy könnyedén fogjuk fel a 
helyzeteket, hogy sokkal vidámabban éljük az 
életünket, és humorosabb módon érintkezünk az 
emberekkel. Ilyen módon úgy alkalmazzuk a 
képességeinket, ami szolgálja mások igényeit és 
vágyait a nevetésre.  
 

 
 
Lehetséges, hogy mindezt már megtettük és csupán rá 
kell ébrednünk, hogy már a célunkra hangolódtunk. Ez 
az érzés, hogy még nem történt ez meg, amikor már 
valójában igen, feszültséget okozhat.  
 
Egy másik példát nézve, ha az a célunk, hogy az 
egészségről írjunk, biztosítanunk kell, hogy amiről 
írunk, az egyezik azzal, amit az emberek tudni akarnak 
vagy amit tudniuk kell.   
 
Következésképpen a cél meghatározásán nem kell 
gyötrődnünk. Egyszerűen arra kell hangolódnunk, ami 
belül jó érzést kelt bennünk, és ennek értelmében 
cselekednünk. 
 
16. A cél felé indulás 
 
Harmónia - Irány - Fókusz - Mintázatok 
 
A célunk felé indulás, azzal összhangba kerülés azt 
jelenti, hogy most megértettük a világunkat, 
meghatároztuk a célunkat azzal összhangban, hogy 
megértettük a mintázatok kifutását; hogy most 
elkötelezzük magunkat, cselekszünk és teljesen 

összhangba kerülünk a céllal abban az irányban, 
amerre a mintázatok haladnak.  
 
Meg kell arról bizonyosodnunk, hogy a vágyaink 
összhangban állnak azzal, amit mások akarnak, mert a 
mintázatokat emberek ezrei, esetenként milliói építik 
fel azonos vágyaikkal és szükségleteikkel. Tehát ha a 
célunk a számítástechnikában például egy olyan 
alkalmazás, amelyre az embereknek tényleg szüksége 
van, vagy rájöttünk, hogy a közeljövőben egy ponton 
szükségük lesz rá.  
 
Ha ilyen módon viszonyulunk a célunkhoz - egy 
harmonikus mintázathoz igazítjuk - akkor együtt 
fogunk haladni azzal, ahogy növekszik, ahogy egyre 
több ember vágyait szolgálja. Mint már tudjuk, a 
mintázatok tapasztalati fraktálok a természet ciklikus 
tendenciái miatt. És ahogy előre haladunk az időben, 
úgy alakítanak ki a fraktálmintázatok növekedésük 
során felfelé haladó spirálokat. Így növekszünk mi is a 
mintázattal, amelyikre ráálltunk. Minél szorosabban 
hangolódunk rá, annál inkább húzza magával a 
mintázat a saját növekedésünket is.  
 
Az ilyen módon összhangba kerülés a célunkkal 
biztosítja, hogy sokkal kisebb erőfeszítésbe kerüljön a 
célunk megvalósítása, mint ha egy olyan mintázatra 
lépünk, ami nem harmonikus, ami nem szolgálja nagy 
számú ember szükségleteit és vágyait. Ez olyan, mint 
ha egy áramlat visz a célunk felé ahelyett, mint hogy 
egész úton eveznénk. Természetesen az indulásnál 
szükséges lehet az erőteljes evezés, de csak azért, mert 
a mintázat tágul és így tudunk együtt haladni vele. 
 

 
 
Az összes közül azok a legharmonikusabb mintázatok, 
amelyek nagy tömegek szükségleteit szolgálják. Így 
amikor egy olyan mintázatra hangolunk, amely 
valamilyen módon mások valós igényeit elégíti ki, 
várhatóan támogatást kapunk. 
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Megjósolhatjuk, hogy van egy mintázat, amely az 
egyre nagyobb fokú összekapcsoltság felé halad. Ez 
azért van, mert a válságokat együttműködéssel lehet 
megoldani. Így működik a természet és őseink így 
élték túl az emberi evolúció évmillióit. És az 
együttműködéshez kommunikálnunk kell. A kom-
munikáció pedig az összekapcsoltság megnyil-
vánulása. Csak nézzük meg a kommunikáció 
növekedését az elmúlt évtizedben, és hogy a 
kommunikáción keresztül (mobiltelefonok, Internet, új 
technológiák) egyre jobban összekapcsolódunk. 
 
17. Szenvedélyes elkötelezettség 
 
Lemondás - Energia - Koncentráció - Célok - Lendület - 
Eltökéltség 
 
Bár az univerzum áramlása támogatja azt, amikor 
összerendeződtünk a célunkkal, ez nem jelenti 
szükségszerűen azt, hogy könnyen fogjuk elérni. Még 
lesznek kihívások, különösen, ahogy változnunk kell a 
folyamat során, hogy tartani tudjuk a tempónkat.  
 
Felkészültünk-e arra, hogy megtegyük mindazt, ami 
szükséges ahhoz, hogy úrrá legyünk a kihívásokon, és 
álmunkat valóra váltsuk? Felkészültünk-e arra, hogy 
áldozatot hozzunk azért, amit el akarunk érni?  

 
Felkészültünk-e a munka elvégzésére, arra, hogy 
megadjuk a szükséges időt és forrásokat ahhoz, hogy 
működjön? 
 
Ez különösen igaz, amikor éppen egy fáradságot 
megérő erőfeszítésbe fogunk. Tényleg hajlandóak 
vagyunk pénzünket és időnket áldozni arra, amit 
próbálunk megtenni? Miért tenné meg azt bárki más, 
ha mi magunk nem vagyunk hajlandóak? 
 
 
Cselekednünk kell ahhoz, hogy az álmaink 
megvalósuljanak. Lendületre és eltökéltségre van 
szükségünk, hogy átlássuk a dolgokat. Ha egy 
bizonyos munkát akarunk, szolgálni fogja ezt a célt az, 
hogy reménykedünk benne, hogy egy napon talán 
eljön ennek a lehetősége? Vagy jobban szolgál minket 
az, ha megyünk és kutatunk ez után a munka után, ha 
érdeklődünk, hogy mi módon lehetne ilyen munkánk, 
megtanulnánk, amit szükséges, és eltöltenénk a hozzá 
szükséges időt, hogy valóra váljon?  
 
Ha az a célunk, hogy egy pozitív változást érjünk el, 
szolgál minket, ha csak gondolkodunk és beszélünk 
erről, ahogy a múltban tettük? Most itt az ideje annak, 
hogy szenvedéllyel, energiával és koncentrációval 
hangolódjunk a célunkra. 
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Ha látjuk az elménkben és a szívünkben érezzük mint 
valós lehetőséget, és elhisszük, hogy igaz lehet, akkor 
az is lehet számunkra.  
 
Mindent bele. Meg tudjuk csinálni! Higgyünk 
magunkban és bízzunk abban, hogy ahogy elkezdjük 
az összerendeződést a szívünkben, elménkben és 
cselekedeteink által, akkor a lehetőségek megmutatják 
nekünk magukat, a ráhangoltságunk folyományaként. 
Fel fogjuk ismerni! 
 
A jó hír az, hogy ahogy szenvedélyesen elkötelezed 
magadat, bölcsességre teszel szert, ami csökkenti az 
áldozatok számát, melyeket meg kell hoznod a 
jövőben. 
 
18. Bölcsesség 
 
Tudás - Hatékonyság - Megvalósítás 
 
A világ megértése során egyre bölcsebbekké válunk; 
elgondolkodunk a célunkkal történő összerendeződés 
során összegyűlő tapasztalatainkon és tanulunk 
ezekből.  
 
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a jövőben még jobb 
választásokat hozzunk, ahogy egyre nagyobb 
rálátásunk lesz a világra és arra, hogy miként 
teremtjük a valóságunkat.  
 
A harmonikus mintázatok és az ezek következtében 
megjelenő lehetőségek megértése lehetővé teszi 
számunkra, hogy könnyedén éljünk. Kevesebb 
erőfeszítéssel többre vagyunk képesek. 
 
Úgy is mondhatjuk, hogy az áramlattal szemben 
evezésre nem kell energiát és erőfeszítést pazarolnunk. 
Minél bölcsebbek vagyunk, annál könnyebben 
haladunk az áramlattal. A bölcsesség útján kezdjük 
meglátni a világ előbukkanó mintázatait, és ösztönösen 
érezzük, hogy hogyan hangolódhatunk legjobban 
össze a legharmonikusabbakkal. 
 
Következésképpen minden erőfeszítésünk pontosan 
oda irányul, ahová szükséges, minimálisra csökkentve 
az elfecsérelt energiát. Ezáltal több szabad energiánk 
marad önmagunk és az életünk fejlesztésére, és jobban 
hozzájárulhatunk mások életéhez. 
 
Bölcsességre tapasztalatok útján teszünk szert, 
úgyhogy ha csak egy utat járunk és a többiről 
tudomást sem veszünk, az nem vezet bölcsességhez. 
Ez a kutatás, a cselekvés állandó folyamata, annak a 
végiggondolása, hogy mi is történt, mielőtt 

finomítanánk az újabb cselekvésünk útját. Ez egy egész 
életen át tartó folyamat ami segít abban, hogy idővel 
minél kevesebb erőfeszítéssel minél többet vigyünk 
véghez.  
 
Amikor ösztönző utat választunk, és tényleg a 
szenvedélyünk hajt előre,  olyan tapasztalatokat 
gyűjtünk, melyeket a jövőben fogunk majd meglátni, 
mivel szinte 'párkányt' képeznek, amelyre képletesen 
leülhetünk hogy a jövőre nézve jobb választásokat 
hozzunk. 
 
Bölcsesség rejlik abban a tudásban is, hogy hogyan 
tudunk hatékonyan kommunikálni az emberekkel. A 
bölcsesség megmutatja, hogy nincs jelentősége annak, 
hogy vannak ellenségeink, és hogy mindig azokat a 
megoldásokat kell keresnünk, amelyek mindenkit 
szolgálnak. A bölcsesség felismeri, hogy akkor 
nyerünk a legtöbbet, ha mindenki nyer, és hogy az 
önzés mindig csak rövid távú eredményekhez vezet. A 
bölcsesség kiszélesíti a látóhatárt és a megértést. 
 

(Fordította dr. Kontár Gábor) 
 

Fotó: Joli Niemelä 
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Tudtad, hogy bele is 
halhatsz a 
vízivásba? 

 
 

ersze ehhez azért nagyon 
elszántnak és/vagy osto-
bának kell lenni, de tény, 

akár halálos kimenetelű is lehet, 
ha valaki extrém mennyiségű 
vizet visz be a szervezetébe. 
Szerencsére az agyunk a túl-
élésünkre játszik, és jelez, amikor 
éppen elegendő folyadékot ittunk 
szomjúságunk enyhítésére. A 
Science Daily egy olyan kutatásról 
tudósít, ami ezt be is bizonyítja. 
 

Helló, már nem vagy szomjas! 
 
Az agyunk nem csak arra 
programoz minket, hogy pótoljuk 
a testünk számára szükséges vizet, 
de akkor is közbeavatkozik, ha a 
szervezetbe kerülő 
folyadékmennyiség már 
meghaladja az egészséges szintet. 
A Melbourni Egyetem tudósai egy 
új kutatás résztvevőinek vizsgála-
ta közben térképzeték fel a blok-
koló mechanizmus működését. 

 
  
 
 
 
 
 

 
A kísérlet során MRI 
vizsgálattal figyelték az 
alanyok agyi tevékenységét 
eltérő fiziológiai körülmé-
nyek között. Először akkor 
szkennelték az agy külön-
böző területeit, amikor a 
résztvevők szomjasak vol-
tak. Ezután megkérték 
őket, hogy annyit igyanak, 
hogy teljesen telítődjenek, 
vagy egy kicsit igyák is túl 
magukat, majd ezután ú-
jabb vizsgálatok következ-
tek. 
 

Az állandó szomjúság is 
komoly betegséget 

jelezhet 
 
Sós vagy fűszeres ételek után, 
sportolás után vagy melegben 
teljesen természetes, hogy megnő 
a szervezet vízigénye. Igaz ez 
hasmenés, nagy mennyiségű 
hányás, égési sérülések vagy 
vérveszteség után, és néhány 
gyógyszer mellékhatása is 
fokozhatja a szomjúságérzetet. 
 
Ám ha valaki állandóan szomjas, 
és ez az érzés még ivás után sem 
enyhül, érdemes orvosi segítséget 
kérni, ugyanis akár komoly 
betegséget is jelezhet - különösen 
ha homályos látás, vagy 
kimerültség is kíséri, írja a 
Healthline. 
 

*** 
 
- Kiszáradás: ha a szervezet nem 
jut elég folyadékhoz, képtelen 
normálisan működni. Súlyos 
esetben ez életveszélyes állapot 
kialakulásához vezethet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Cukorbetegség: az erős és 
folyamatos szomjúság lehet a 
magas vércukorszint következmé-
nye, és gyakran a cukorbetegség 
egyik első észrevehető jele 
 
- Diabetes insipidus: ez az 
anyagcsere-betegség szinte oltha-
tatlan szomjúságérzettel és 
nagymennyiségű vizeletürítéssel 
jár. Vagy az agyalapi mirigy, vagy 
közvetlenül a vesék elégtelen 
működése okozza 
 
- Szív-, máj- vagy veseelégtelenség 
 
- Pszichogenikus polidipszia: ez 
egy pszichiátriai kórkép, ami miatt 
a beteg állandóan szomjas, és 
hatalmas mennyiségű folyadékot 
iszik 
 
- Vérmérgezés 
 
Érzelmi döntés, ha nem iszunk? 

 
Derek Denton, az egyetem 
egészségügyi kutatásokkal foglal-
kozó részlegének professzora 
szerint a vizsgálat bepillantást 
engedett az ember túlélést 
elősegítő ösztöneibe, és az 
eredményeknek komoly orvosi 
jelentőségük is van. 
 
„Amikor a részvevők szomjasak 
lettek, és inni kezdtek, majd azt az 
utasítást kapták, hogy akkor is 
folytassák az ivást, amikor már 
nem szomjasak, az agynak olyan 
területei aktiválódtak, amelyek 
érzelmi döntésekért felelősek. A 
jelzéseket küldő részeket eddig 
még nem ismertük ebben az össze-
függésben. Fontos elemét ismertük 
meg a szervezet szabályozási 

P 
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rendszerének, és ez a blokkoló 
mechanizmus segíthet megelőzni 
a túlzott vízbevitel miatti prob-
lémákat” – magyarázta a kutató. 
 

Vízivási rekorddal ne 
próbálkozzunk, mert bele lehet 

halni 
 
2007. januárjában egy 28 éves 
kaliforniai családanya gyakorla-
tilag halálra itta magát egy 
poénból rendezett versenyen. 
Nagyjából 7,5 liter vizet döntött 
magába viszonylag rövid idő alatt, 
és pár órával később otthonában 
holtan találták. 
 
Ez egy szélsőséges eset, ám tény, 
hogy nagy károkat okozhatunk 
szervezetünkben, ha túlzásba 
visszük a vízivást, írja a Dr. Ben 
Kim.  
 
- A vesék vízszűrő képessége is 
véges, és extrém mennyiségű 
folyadék, főleg ha azt viszonylag 
rövid idő alatt visszük be a 
szervezetbe, károsíthatja azokat a 
parányi érgomolyagokat (glome-
rulusokat) ahol maga a szűrési 
folyamat zajlik. 
 
- Ha hirtelen nagy mennyiségű víz 
kerül a szervezetbe, a vér térfogata 
megnő, ami felesleges terhet ró a 
szívre és az egész keringési 
rendszerre 
 
- Emellett a felesleges víz felhígítja 
a vért, így az elektrolitok 
koncentrációja a sejtekéhez képest 
lecsökken, ezért azok plusz vizet 
vesznek fel, hogy kiegyenlítsék ezt 
a különbséget, és megduzzadnak. 
Ám például a koponyában nincs 
elegendő hely az így megnőtt 
idegsejteknek, így a koponyaűri 
nyomás megemelkedik. Ez kü-
lönböző tüneteket okozhat, az 
enyhe fejfájástól egészen a légzési 
nehézségekig, sőt, extrém esetben 
halálos is lehet. 
 

 A Melbourne-i Egyetem kutatását 
vezető professzor szerint az 
eredmények bármilyen testi 
szükséglet vizsgálatának során 
hasznosíthatók.  
 
„Ez a vizsgálat az emberi 
szükségletek kielégítésének eleme-
ivel foglalkozik, és azzal, hogyan 
programozza a test a megfelelő 
viselkedést. A kielégítési folyamat 
kontrolljának felderítésével kapott 
adatok más szükségletek területén 
is relevánsak lehetnek, mint 
például az éhség, a sóháztartás 
vagy akár a szexuális ösztönök" - 
mondta Denton. 
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Mindent az alvásról 

 
 
 

ontos tudnunk, hogy milyen lényegi 
kritériumoknak kell megfelelnünk, hogy 
alvásunk kellően pihentető legyen! 

 
Rendszeresség 

 
A kisbabák sokszor és sokat alszanak, de ez inkább 
több rövidebb idejű sziesztából, szundításból áll. 
Lassan, fokozatosan tanulják meg az adott kultúra 
alvási szokásit, családjuk alvásrendjét! A kicsiknél jól 
működik, rutinszerűen az esti fürdés, mese és lefekvés 
rendszere. Ez a rendszeresség, a mindennap 
ugyanabban az időben történő alvás és ébredés 
váltakozása ragyogóan illeszkedik agyunk 24 órás 
biológiai órájához, garantálja a pihentető alvást és a 
könnyű ébredést. Ezt a sémát ajánlott tehát 
felnőttkorban is követnünk. 
 

Rutin 
 
Azoknak a tevékenységeknek hatására, melyek 
agyunkban összekapcsolódnak az elalvás fogalmával, 
elménk készség szinten engedelmeskedve kisebb  

 
 
 

 
teljesítményre kapcsol, mintegy felkészül a 
pihenésre, vagyis: alakíts ki rendszeres esti 
álommenetrendet, mely elősegíti a gondtalan 
álomba merülést. 
 
 

Ideális hálótér 
 
A nyugalmas környezet létfontosságú a jó 
alváshoz. Az ideális hálószoba besötétíthető, 
hűvös, nem párás, de csendes. Harmonikus 
és letisztult formák, kellemesen nyugtató 
színek jellemzik, melyek segítik az ellazulást, 
a gyors álomba merülést. Hálószobánkat a 
pihenés ,,szentélyévé” kell alakítanunk, hogy 
abban a pillanatban, ahogy oda belépünk, 
agyunk a pihenésre, alvásra asszociáljon, s 
megkönnyítse számunkra a nyugodt, 
zavartalan alvást. 
 

Milyen a jó ágy? 
 
A tárgyi feltételek legfontosabbika, hisz nap 
mint nap testközelben vagyunk vele, ezért 
rajta áll vagy bukik az éjszakánk. Amikor 

ágyakról beszélgetünk, hogy ki milyet szeretne, 
legtöbbször azt halljuk, hogy baldachinosat, kihúzható 
kanapét, kovácsoltvas ágyat, stb. Ezek azonban mind 
olyan jelzők, mely az ágy külső megjelenésére, 
esztétikumára utalnak, nem pedig arra, amitől az ágy 
valóban kényelmes éjszakai hálóhely lesz. 
 
A személyre szabott, jó alvást biztosító fekhelyek két fő 
alkotórésze a funkció szempontjából: az ágykeret és az 
ágybetét. Az ágykeret alapvetően az esztétikumot 
szolgálja, a háló hangulatát befolyásolja: a keret tehát a 
dizájn, de a kényelemről az ágybetét gondoskodik. 
 
Az ergonómiai tervezésű ágybetét független a kerettől, 
jellemzően egy, a test számára rugalmas alátámasztást 
nyújtó tartószerkezetből és a kényelmet adó matracból 
áll. Az ágybetétek kialakítása rendkívül sokféle, 
gondoljunk csak a vízágyakra, rugós betétekre vagy 
emlékező matracokra! 
 

Apró trükkök a jó alvásért 
 
Az elalvási nehézségek hátterében sok esetben rossz 
beidegződések, szokások állnak – magyarázza dr. Vida 
Zsuzsanna, neurológus, szomnológus orvos. A legális 

F 
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drogként is gyakran emlegetett kávé valóban 
világszerte a legelterjedtebb eszköz a napközben 
jelentkező fáradtság elűzésére, frissességünk 
növelésére. Délután 2 óra után azonban nem javasoljuk 
fogyasztását, mivel a túl kései kávé már az éjszakai 
pihenésünket is zavarhatja. A nikotin a koffeinnél is 
erősebb stimuláns, mely nem csak az elalvást, de a 
pihentető alvást is gátolja. A dohányzó ember 
szervezete az éjszakai alvás alatt elvonási tünetekkel 
küzd. Kutatások igazolják, hogy a függőségtől 
szenvedők alvásminősége jelentősen javult káros 
szenvedélyük elhagyásával.  
 
Tévhit, hogy az alkohol elősegít a jó alvást. A lefekvés 
előtt elfogyasztott alkohol ugyan segít az ellazulásban, 
a napközbeni feszültség oldásában és az elalvásban, 
azonban az éjszakai alvás minőségét rontja. Csökken a 
mély alvás stádiumában eltöltött idő és az alkohol 
szervezetből történő kiürülésével egyidejűleg egyre 
gyakoribbá válnak az ébredések. Összességében tehát 
az alkohol nem elősegíti, hanem gátolja a nyugodt 
éjszakai pihenést.  
 

Ételek, melyek segítik a jobb alvást 
 

 
 

 
 
Egy pohár langyos (mézes) tej elalvás előtt minden 
bizonnyal jólesik, ám nincs rá tudományos bizonyíték, 
hogy segítené az elalvást. Természetesen mindaz, amit 
eszünk vagy iszunk, hatással van az elalvásunkra, 
illetve annak nehézségére.  
 

Hőmérséklet, fények, zajok 
 
Alváshoz sem a túl meleg, sem a túl hideg nem ideális. 
A legoptimálisabb, ha a hálószobában éjszakára 20°C 
körüli hőmérsékletet állítunk be. Törekedjünk arra, 

hogy az elalvást semmilyen külső tényező ne zavarja. 
Alváshoz a teljes sötétség a megfelelő, ha ez nem 
megoldható, használjunk szemmaszkot. A 
hálószobában használt lámpák fénye se legyen túl erős, 
így az esti olvasás közben is ráhangolódhatunk az 
alvásra. A fények mellett a zajok csökkentésére is 
fordítsunk gondot. Az idegrendszert még az egészen 
enyhe, 60 decibel érték körül hanghatások is 
stimulálják, így a szomszéd szobából átszűrődő 
beszélgetés is zavarhatja az elalvást. A mellettünk 
horkoló hálótárs is okozhat álmatlan éjszakákat, így 
sok esetben a füldugó jelenti a megoldást.  
 

Teremtsünk rendet magunk körül! 
 
Életünk mintegy harmadát alvással töltjük, amely 
hiányával nem beszélhetünk aktív és egészséges 
életről. Egy aktuális felmérés szerint minden második 
nő és minden második férfi alvászavarral küzd, amely 
kiváltói között első helyen a stressz szerepel. 
Ugyanakkor még a feszült munkanapok mellett sem 
törvényszerű, hogy problémánk adódjon az alvással. 
Az alvási rutin nem csak a kisgyermekek életében 
fontos, felnőttként is nagy hasznát vehetjük, ha 
kialakítjuk a saját magunk esti szertartását. A lényeg, 
hogy készüljünk fel az alvásra, esténként egy rövid 
ideig csendet és nyugalmat teremtsünk magunk körül. 
Ez lehet a fürdés, esti olvasgatás ideje, miközben nem a 
napi problémákra fókuszálunk. Célszerű ez okból az 
elektromos eszközöket a hálószobán kívül tartanunk, s 
alváshoz nyugodt környezetet kialakítanunk. A 
hálószobát olyan színekkel és tárgyakkal rendezzük 
be, melyek a relaxációt segítik.  
 

Ágyban forgolódás helyett 
 
Az elalvási nehézségekkel küzdők gyakori problémája, 
hogy az álmatlanságot testedzéssel próbálják meg 
elűzni. Ha nem jön álom a szemünkre, semmiképp ne 
induljunk futni, vagy vegyük elő az otthoni edzőgépet. 
Az intenzív mozgás hatására ugyanis emelkedik az 
endorfin hormon mértéke a szervezetben, ami tovább 
nehezíti az elalvást. Testedzésre a legideálisabb a 
délután 5-7 óra időpont, az ez időben végzett mozgás 
segíti leginkább az esti ellazulást. Ha úgy érezzük, nem 
tudunk elaludni, ne hánykolódjunk az ágyban. Inkább 
keljünk fel és rövid ideig, 15-20 percig végezzünk 
valamilyen monoton, álmosító tevékenységet.  
 
Ha úgy érezzük, már az összes praktikát bevetettük és 
ennek ellenére sem tudunk elaludni, vagy éjszaka 
továbbra is többször felébredünk, kérjünk szakszerű 
segítséget a probléma kezeléséhez! A pihentető alvás 
hiánya nappal fáradtságot, koncentráció zavart, 
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teljesítmény csökkenést, ingerlékenységet okoz. Ha az 
alvászavar rendszeresen és hosszú távon jelentkezik, 
szükségesség válik a háttérben álló okok felderítése. 
Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan 
alvásbetegségre vagy egyéb - belgyógyászati, 
pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmo-
nológiai, urológiai - eltérésekre, melyek kezelésével az 
álmatlanság is megszüntethető. 
 

Átlagosan kevesebb, mint 7 órát alszunk 
 
Kevesen tudják, hogy egyre kevesebbet és egyre 
rosszabbul alszunk, ami nemcsak azt jelenti, hogy 
fáradtabbak, ingerültebbek leszünk, hanem mindez 
komoly kockázatot jelent az egészségre is.  A 
Szinapszis Kft. legfrissebb kutatása szerint a 
magyaroknak csupán 18 százaléka érzi úgy ébredés 
után, hogy kipihente magát, a többség gyakran 
panaszkodik kialvatlanságra, fáradtságra már reggel. 
A több mint 3 ezer megkérdezett negyede válaszolta 
azt, hogy különféle tüneteket is észlel, így például 
fejfájást a pihenés hiánya miatt. A felmérés szerint a 
magyarok 60 százaléka rendszeresen felébred éjszaka, 
44 százaléka nem tud idegen helyen elaludni, 10 
százalék csak receptköteles gyógyszerrel tud aludni, 5 
százalék pedig csak valamilyen gyógyhatású 
készítmény segítségével. A kutatás legmegdöbbentőbb 
adata, hogy a válaszadók 82 százaléka saját bevallása 
szerint horkol, ami nemcsak saját, hanem társa alvását 
is zavarhatja. 
 
Számos oka lehet, hogy miért nem tudják 
kialudni magukat megfelelően az emberek. Ezek 
főleg a civilizációval, a pszichével összefüggő 
okok, hiszen az állatok körében nem ismert 
probléma az alvászavar – hangzott el a 
nemrégiben megrendezett alvás-konferencián. 
Halmy László professzor, a tudományos 
akadémia tagja szerint még a kultúra, a vallás, sőt 
a politika is hatással lehet az alvási szokásokra. 
Nem véletlen, hogy egy 1913-as felmérés szerint 
akkor az emberek átlagosan több mint 9 órát 
aludtak egy nap, míg manapság (2007-es 
nemzetközi felmérés), egy sokkal felgyorsultabb, 
stresszesebb korban kevesebb, mint 7 órát. 
 
A professzor szerint komoly egészségügyi 
kockázatot jelenthet a kevés, nem megfelelő 
alvás, már csak azért is, mert az 
alvásmennyiséggel fordítottan arányos az elhízás 
veszélye, ami több betegségnek is az okozója. 
Halmy László úgy véli, a legegyszerűbb 
gyógymód az alvászavarokra, ha életmódot vált 
az érintett: nem iszik már kávét délután, nem 

marad fenn éjfél után, „üres fejjel, üres hassal és üres 
hólyaggal” megy lefeküdni. Hozzátette: bár ma már 
erre nagyon ritkán van lehetőség, az lenne a 
legegészségesebb, ha mint régen, mindenki ebéd után 
1-2 órát pihenhetne. 
 

Az a fránya horkolás 
 
A légzéssel összefüggő rendellenességek okozzák a 
legtöbb alvászavart, hiszen ezek miatt a problémák 
miatt alakul ki a horkolás. Rendi László fül-orr-gégész 
főorvos szerint a férfiaknál akár 86 százalékot is elérhet 
azok aránya, akik kevésbé vagy nagyon horkolnak, de 
a nők között is volt olyan felmérés, amely 57 
százalékot mutatott ki. Nem kivételek a gyerekek sem: 
17-20 százalékuk szintén horkol. A különbség az, hogy 
míg a gyerekeknél műtéttel eredményesen lehet 
kezelni a problémát, a felnőtteknél kevésbé hatékony 
az operáció, náluk bonyolultabb megoldásokat kell 
keresni. 
 
Alvászavart okozhat az is, ha az ébrenlét és alvás 
ritmusát szabályozó hormon, a melatonin szintje 
felborul. Az Alvás Világnapja alkalmából bejelentették 
azt is, hogy a szállodák között elindítják azt a 
„versenyt” is, amelynek győztesei viselhetik majd a 
„Sleepfriendly”/Alvásbarát kitüntetést. A program 
során ugyanis azt vizsgálják majd, hogy az egyes 
szállodákban mennyire jók a körülmények – csend, 
fény, matrac – egy tökéletes pihenéshez. 
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További tények az alvásról 
 
Egy alvás nélkül töltött éjszaka alatt nagyjából egy 3 
kilométeres sétának megfelelő energiát használunk fel, 
állapították meg amerikai kutatók. Első alkalommal 
sikerült pontosan kiszámolni, hogy mennyi energiát 
takarít meg számunkra az alvás, és milyen 
következményekkel jár az energiafelhasználásunkra, 
ha egy teljes éjszakát ébren töltünk két nap között. 
 
Az alvás élettani szerepét régóta tanulmányozzák, de 
még mindig számos nyitott kérdés van azzal 
kapcsolatban, hogy mik az alvás funkciói, és miért 
nagyon fontos számunkra, hogy rendszeresen 
aludjunk. Az alvás egyik szerepe az energia-
megtakarítás lehet, de eddig még senki sem számolta 
ki, hogy milyen különbség adódik az 
energiafelhasználásban akkor, ha ébren fekszünk az 
ágyban, vagy ha alszunk. 
 
A boulderi Colorado Egyetem kutatói hét fiatal 
felnőttnél vizsgálták az alvásmegvonás energia-
háztartásra gyakorolt hatásait. A résztvevők a 
háromnapos vizsgálat ideje alatt végig ágyban 
feküdtek, és amíg ébren voltak, könyvet olvastak, 
filmet néztek, vagy beszélgettek. A vizsgálat első napja 
egy 16 órás ébrenlétből és egy 8 órás alvásból állt. A 
második és a harmadik nap összesen 40 órát voltak 
ébren az alanyok, végül 8 órát alhattak. 
 
A mérésekből kiderült, hogy ha valaki egy teljes 
éjszakát alvás nélkül tölt, annyi energiát használ fel, 
mintha nagyjából 3 kilométert sétálna. Nyolc óra 
alvással körülbelül 135 kilokalóriát takarít meg a 
szervezet azzal összehasonlítva, mintha ugyanezt az 
időtartamot ébren, de az ágyunkban fekve töltjük - írja 
az egyetem sajtóközleménye.  
 
A kutatók a különféle alvási fázisok - felületes alvás, 
REM-alvás és mély alvás - alatt felhasznált 
energiamennyiséget is mérték, továbbá megnézték, 
hogy mennyi energiát használunk fel akkor, amikor 
felébredünk. A legnagyobb energiafelhasználás akkor 
adódott, amikor a részvevők időnként maguktól 
felébredtek. „Az alvással megtakarított energia-
mennyiség viszonylag alacsonynak tűnik, de egy 
kicsivel mégis több, mint amire számítottunk. 
Továbbra is kérdéses azonban, hogy miért nem tudunk 
több energiát megtakarítani az alvással. Az alvás egyik 
funkciója ugyanis épp az energiatakarékosság lehet: a 
szervezet ezt az energiát az alvás közbeni 
immunfolyamatokra, az idegsejtek közötti kapcsolatok 
megerősítésére, továbbá a hormontermelésre for-

díthatja” - mondta Kenneth Wright, a tanulmány 
vezető szerzője. 
 
Arról is érdemes elgondolkodni, hogy mi lehet az álom 
funkciója, valamint milyen különös, hogy az életünk 
tetemes részét az éber állapotunkhoz képest 
öntudatlanul töltjük egy olyan állapotban, ami 
akárhogy is nézzük, feltételezi mindazt, amit 
ébrenlétünk során megtapasztalhatunk. 
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Más nyelveken 
máshogy 

gondolkodunk 
 

 
efolyásolja-e az érzékelé-
sünket, a gondolkodásun-
kat, a fejlődésünket az, hogy 

milyen nyelven beszélünk? Lud-
wig Wittgenstein osztrák filozófus 
a 40-es években már eljutott odáig 
az elmélettel, hogy „nyelvem 
határai egyben a világom határai 
is”, de Lera Boroditsky, a 
Kaliforniai Egyetem Kognitív 
Tudományi Tanszékének docense 
most újra elővette a témát, és 
szerinte a gyakorlatban is 
határozott igen a válasz. Persze 
akadnak olyan vélemények is, 
amelyek szerint mit sem szá-
mítanak a nyelvi különbségek. 
Íme, a magyarázatok. 
 
Lera Boroditsky egy egyszerű 
kísérlettel szemléltette elméletét: 
arra kérte alanyait, hogy hunyják 
le a szemüket, és csukott szemmel 
mutassák meg, merre van délkelet. 
Miközben egy sereg magasan 
képzett amerikai professzor a 
világ valamennyi égtája felé 
mutogatott, addig az ötéves 
ausztrál aboriginal kislányok 
mindannyiszor hibátlanul eltalál- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ták a helyes irányt. Boroditsky ezt 
úgy vezette le, szerinte a 
különbség egyértelműen a nyelv-
ből adódik. Például abból, hogy az 
ausztrál őslakos törzsek, az 
aboriginalok nyelvében nem 
létezik a bal és a jobb. Ők ehelyett 
irányjellegű kifejezéseket, szószer-
kezeteket használnak, és így 
fogalmaznak: a tőled keletre lévő 
lány a húgom - írja az NPR. 
 

Hol forma, hol anyag alapján 
csoportosítanak 

 
Ahhoz, hogy folyékonyan 
beszéljünk egy idegen nyelvet, 
nem egyszerűen a szavakat kell 
ismernünk: elképzelhető, hogy 
változtatnunk kell néhány kicsi, de 
igen jelentős szokásunkon is, 
például azon, hogy miként ka-
tegorizálunk és - ezáltal - miként 
jegyzünk meg dolgokat. A 
philadeplhiai Temple Egyetem 
professzora, az alkalmazott nyel-
vészetre specializálódott Aneta 
Pavlenko a kétnyelvűséget ta-
nulmányozza, és az eddigi ku-
tatások alapján úgy látja: a külön- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
böző nyelveket beszélő emberek 
különféleképpen csoportosítanak 
és nyelvenként eltérő szempontok 
alapján figyelnek meg dolgokat. 
Ebből pedig az is következik, hogy 
a két- (vagy több)nyelvűeknek 
aszerint kell váltogatniuk a 
szempontjaikat is, amilyen nyelvet 
éppen használnak. 
 
Például csak a tárgyak meg-
figyelésének, kategorizálásának 
alapja is bármi lehet, mondja 
Pavlenko: történhet anyagok, de 
akár forma alapján is. Példaként 
erre az angol és orosz nyelvi 
kategóriák közötti különbséget 
hozta fel. Míg ugyanis az angolok 
az anyaga alapján döntik el egy 
ivóedényről, hogy az csésze (mert 
kerámiából vagy porcelánból 
készült), esetleg pohár (mert 
üvegből van), addig az oroszok a 
forma alapján különböztetik meg 
chashkát (a csészét) a stakantól (a 
pohártól). Az oktatásmódszertani 
intézet porfesszora megjegyezte: a 
nyelvhasználatnál tapasztalt fó-
kuszváltás hasonlóan történik, 
mint például az éhség esetében, 
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amikor hirtelen jobban észre-
veszünk minden étellel kap-
csolatos ingert. Pavlenko szerint 
ezt az elméletet a nyelvtanításban 
is hasznosítani lehetne, ő már el is 
kezdte a jövőbeni nyelvta-
nároknak oktatni a csoportosítás 
módszerét.  
 

Más nyelv, más emlékek? 
 
Pavlenko megállapítása szerint az 
anyanyelv a memóriánkra is 
erősen hatással van. Példaként 
Vlagyimir Nabokov orosz szár-
mazású amerikai írót említette, aki 
folyékonyan beszélt angolul, 
oroszul és franciául is, és 
háromszor kellett megírnia az 
emlékiratait, míg végre maga is 
elégedett volt vele. Az elsőt 
ugyanis angolul írta, majd 
felkérték egy orosz nyelvűre is, 
amit szintén elvállalt. Csakhogy 
„amikor Nabokov elkezdte le-
fordítani az elsőt oroszra, eszébe 
jutott egy rakás olyan dolog, amire 
nem emlékezett, amikor angolul 
írta a visszaemlékezését. Emiatt 
aztán az orosz változat valahogy 
teljesen más lett, gyakorlatilag egy 
másik könyv” – vezette le 
Pavlenko az NPR-nek. „Az orosz 
nyelvű változatot Oroszországban 
adták ki, de Nabokov szerette 
volna, ha az amerikai olvasó-
közönsége is pontosan úgy 
ismerhetné a gyerekkorát, mint az 
orosz, így hát írt egy harmadik 

változatot. Ezt ismerjük ma mi az 
önéletrajzaként.” 
 
Azt Lera Boroditsky is vizsgálja, 
hogy a nyelvnek milyen hatása 
van az emlékezésre. Vizsgálata 
során azt tanulmányozza, hogy az 
alanyok miként emlékeznek 
dolgokra, ha angol, illetve spanyol 
nyelvet használtak. Mivel alanyai 
kétnyelvűek, abból adódhatnak 
náluk eltérések, hogy alanyi 
tekintetben az angol sokkal 
leíróbb, kifejezőbb nyelv a spa-
nyolnál. Az pedig, hogy hogyan 
(azaz milyen nyelven) 
emlékszünk, és hogyan (tehát 
milyen nyelven) adunk vissza 
valamit, nagyon nem mindegy; 
egy bűncselekményt követő 
személy- vagy esetleírásnál, ta-
núvallomásnál pedig kiemelten 
fontos.  
 

Az ellenvélemény: nyelvi hoax 
 
A lapnak John McWorther, a 
Columbia University nyelvésze is 
beszélt hasonló eltérésekről, de 
szerinte ezek valójában nem 
számítanak túl sokat. A kísérletek 
ugyanis azt mutatják, hogy ezek 
az apró eltérések kapcsolatban, 
összefüggésben állnak a nyelvvel, 
amit beszélünk.  „Soha semmi sem 
bizonyította, hogy a nyelvtől függ, 
hogy mennyire tudsz előrejutni, 
fejlődni az életedben” – állítja 
McWorther. A nyelvész egyébként 

ezt egyszerűen „nyelvi hoaxnak” 
nevezte, ami amúgy egyben 
készülő könyve címe is.  
 
Állítását persze McWorther is alá 
tudta támasztani. Példaként a 
maja nyelveket említette, amiben – 
a legtöbb bennszülött nyelvhez 
hasonlóan – inkább viszonyítási 
pontokat, irányjellegű kifejezé-
seket használnak. A kutatáshoz 
nagyrészt olyanokat kértek fel, 
akik semmilyen más nyelvet nem 
beszélnek valamely maja nyelven 
kívül, és azt kérték tőlük, hogy 
memorizálják egy golyó mozgását 
az útvesztőben. Bár hihetnénk, 
hogy ez jóval könnyebb a jobbra-
balra kifejezésekkel, a résztvevők 
irányjellegű kifejezésekkel is 
képesek voltak teljesíteni a 
feladatot – néha még jobban is, 
azaz a nyelvük semmiben sem 
hátráltatta őket. 
 
Boroditsky szerint a McWorther 
által említett példa mindössze 
annyit bizonyít, hogy nem a nyelv 
az egyetlen tényező, ami alapján 
megjegyzünk, azonosítunk dol-
gokat. Na meg, hogy egy másik 
idegen nyelv megtanulása és 
használata is változtathat rajtunk, 
pont úgy, mint amikor egy 
szakmát sajátítunk el. „Nincs 
semmi különleges a nyelvnek a 
megismerésre gyakorolt hatá-
sában. Ugyanez történik bár-
milyen tanulási folyamat esetén” – 
mondta Boroditsky. 
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Álom és valóság 
(részlet Remete Farkas László: Álom és 

valóság c. művéből) 

  
ora gyermekkoromban észrevettem, hogy álom 
és valóság között néha meglepő kapcsolat lehet. 
Emberek többségénél nem okoz különösebb 

zavart ennek felismerése, de nekem ez mindig 
meglepetést (vagy megrázkódtatást) okozott, és 
minden eset alapos elgondolkozásra és informálódásra 
késztetett. Sajnos csak mérsékelt eredménnyel. Mivel 
az álmok és valóság kapcsolata igen változatos lehet, 
ezért e kötet keretében megkísérlem a közreadott 
álom-élményeimet valamiképp csoportosítani. 
 
 Megálmodott múlt? 
 
Általában nem vált ki csodálkozást, ha megtörtént 
események az álomképekben megjelenve keverednek,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

torzulnak vagy kiegészülnek, esetleg 
meseszerű történetekké alakulnak. 
Ugyanakkor sokkal meglepőbb, ha az 
álom és valóság között olyan 
kapcsolat mutatható ki, amely nem 
vezethető vissza saját élményekre 
vagy tapasztalatokra. 
 
a) Évszázadot késett álom 
 
Talán hét éves lehettem, amikor 
először éltem át ilyesfajta élményt. 
Nem is a látott álom volt igazából 
meglepő, hanem az, ami az álom után 
történt, és ami az álom-valóság 
kapcsolatot teljesen új megvilágításba 
helyezte. Gyermekkorom óta fog-
lalkoztat ez az álom. Eddig sajnos 
senki nem tudott erre a jelenségre 
kielégítő magyarázattal szolgálni. 
  
Álomképem fokozatosan jelent meg, 
valamilyen álombéli cselekmény-
folyamat befejező részeként... 
Gyermekként, néhány hasonló korú 
osztálytársammal sétálgatok a Keleti 
pályaudvar környékén. De valahogy 
nem olyan a környék, mint 
amilyennek ismertem. A pályaudvar 

mintha még csak épülne, nincs kész. A Thököly úti 
oldalon csak néhány épület látható. A pályaudvar előtt 
se villamossín, se szobor, se kivilágítás. Mintha egy 
részben parkosított építési terület lenne a pályaudvar 
előtt, ovális formájú füves-bokros-fás növény-
szigetekkel, amelyeket szegélykövek kerítenek el az 
úttól. Az úttest nem aszfaltozott, talán kockakővel 
borított. Alkonyat lehet, a Rákóczi út irányából vereslik 
az ég, de sehol semmi mozgás. Néhány távolodó 
szekérféle látszik a Lóversenypálya felé haladva. 
Elindulunk hazafelé, de rossz irányba fordulunk, és a 
Kerepesi útnál kötünk ki. Osztálytársaim fokozatosan 
eltünedeznek mellőlem. Bár tudom, hogy rossz 
irányba megyek, de valahogy nem vagyok képes 
visszafordulni. Hajt a félelemmel vegyült kíváncsiság. 
Tovább gyalogolok kifelé a Kerepesi úton. Egyre 
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ismeretlenebb a környék. A házak sem olyanok, mint 
amilyenekre emlékszem, hanem sokkal kisebbek, és 
alig van épület. A Kerepesi út is leginkább egy sivár-
poros földútra hasonlít. Visszanézek, a házak is 
eltűntek. Egyre több a fű és bokor. Egy fekete ruhás, 
pörgekalapos parasztember jön arrafelé szekéren. 
Beesteledett, arca sem ismerhető fel. Hív magával, 
hogy hazavisz. Félek. Nem megyek vele. Mérgesen 
otthagy. Távolban kiabálás hallatszik, fáklyák fénye 
látható. Talán engem keresnek. Sötét van, már semmit 
sem látok. Érzem, hogy végérvényesen eltévedtem és 
elvesztem. Füves-nádas helyre kerültem, süllyed 
alattam a talaj. Bármibe kapaszkodom, kicsúszik a 
kezemből. Nincs erőm. Kiáltani akarok, de nem tudok. 
Nem jön ki hang a számon. Nem kapok levegőt... és 
felébredek. Csurom víz vagyok az izzadtságtól, alig 
kapok levegőt. Felébredtem, de még mindig rettegek. 
Néhány perc is eltelik, amíg valamennyire 
lenyugszom. 
  
Ez az álom akkor nagyon megviselt. Még napok múlva 
is felkavart a visszaemlékezés. Nem csoda, hiszen 
először láttam olyan álmot, amelyben az eltévedés, az 
elhagyatás, az erőtlenség, az elnémulás, az elsüllyedés 
és a fuldoklás érzése ennyire valószerűen és együtt 
jelentkezett. Az álombéli történet hosszúsága, 
folyamatossága és valószerűsége is megrázó 
élményként hatott. Akkortájt a Keleti pályaudvar 
környékén laktam nagyszüleimnél és ugyanabban az 
utcában jártam iskolába is (Hernád utca 42-be). Tehát 

alaposan ismertem a környéket, ezért volt 
összehasonlítási alapom a valóság és az álomkép 
között. 
 
Idővel bizonyára túltettem volna magam ezen a 
rémálmon, de nem sokkal később történt egy olyan 
esemény, ami az álmomat teljesen más megvilágításba 
helyezte. Néhány hét elteltével ugyanis iskolai 
program keretében meglátogattunk egy helytörténeti 
kiállítást, valahol a belvárosban. Régi térképeket, 
rajzokat, fényképeket és használati tárgyakat 
nézegettünk. Az egyik rajznál szinte földbe 
gyökerezett a lábam. A Keleti pályaudvart ábrázolta, a 
XIX. század utolsó harmadából. Szinte úgy, ahogy 
előzőleg álmomban láttam. A tárlaton több hasonló 
rajzot, akvarellt is találtam, sőt néhány fényképet is. 
Észrevéve az érdeklődésemet, a tárlatvezető mesélni 
kezdett a Keleti pályaudvar építéséről. Elmondta, hogy 
annak helyén előzőleg egy mocsár volt, és Pest is csak 
később terjeszkedett tovább. 
  
Nem kívánok senkit sem untatni helytörténeti 
előadással. Lényeg, hogy rémálmomban a Keleti 
pályaudvart és környékét olyannak láttam, ahogy azt 
csak az 1890-es évek környékén láthattam volna. Az 
álomképek viszont nagyon pontosak voltak, mert az 
álombéli pályaudvar környéke, a parkosítás, az utak 
szélessége és iránya… mind-mind megdöbbentően 
megegyezett a képeken ábrázoltakkal. Tudna-e valaki 
kellően tudományos és az egyszerű ember számára is 

elfogadható magyarázatot adni erre a 
jelenségre? 
 
  
b) Lehetetlen történet, kézzelfogható 
bizonyítékkal 
  
 
Ugyancsak gyermekkoromhoz kötődik egy 
másféle meglepő élmény is. Álomképek itt 
is egy olyan történetté formálódtak, amelyet 
életkorom alapján szintén nem élhettem 
meg. De az előbbi álmom tükrében ez talán 
már nem is annyira meglepő. Az viszont 
nagyon is elgondolkodtató, hogy később ezt 
a megálmodott történetet is megerősítették 
kézzelfogható bizonyítékok. Az álomkép ez 
esetben egy rövidke történet, egyértelműen 
behatárolható helyszínnel, még meglepőbb 
következményekkel. 
  
 
A képek mindenfajta átmenet nélkül 
jelentek meg. ... Hernád utca 26. számú ház 

Modus Vivendi Magazin 24



pincéjében vagyok, a pincelejáró bal oldaláról nyíló 
folyosórészen. Sötétség, egy-két gyertya világít. 
Többen vagyunk. Rajtam valamilyen furcsa és díszes 
ruha, mellettem fegyverek. Siettetnek, hogy öltözzem 
gyorsan át és bújjak el. Átöltözöm. Van egy szép 
kardom, amit kézzel gyorsan elások a pince fala mellé. 
Leülök a többi ember közé. Csak Nagyszüleimet 
ismerem, a többiek idegenek vagy másmilyenek. 
Idegen fegyveresek rohannak be, egyikük 
rendőrkutyával. Érzem, hogy engem keresnek. A 
kutya szaglászni kezdi ruhámat és kezemet, de nem 
árul el. Valaki a háttérben odahívja az egyik 
fegyverest. Nem hallom, amit mond, de érzem, hogy 
rólam beszélnek. Elárult. A fegyveresek felém 
közelítenek, a kutya hirtelen ugatni kezd. Rám akar 
ugrani, beleharap a bal kezembe. Nem fáj annyira, 
inkább az idegesít, hogy nem tudom kezemet 
kiszabadítani. A fegyveresek felém közelítenek. 
Becsukom szemeimet, rettegek. Várom, történjen már 
valami, csak legyen már vége mindennek. Sötétség és 
feszült várakozás ... és végre felébredek. Remegek az 
idegességtől. Jó időbe telik, amíg lenyugszom. 
  
A történet itt be is fejeződhetne. Nem túlságosan 
érdekes álom. A helyszínen hasonló történhetett 1944-
45-ben, de talán 1956-ban is. Viszont az álmot a 
későbbi történések teszik érdekessé. Még abban az 
évben lomtalanítás és renoválás volt a pincében és 
természetesen ott tébláboltam. Ekkor eszembe jutott az 
eltemetett kard. Kerestem, de nem találtam. Szóltam a 
házban lakó egyik idősebb fiúnak is, aki szerszámokat 
szerzett. A megálmodott helyen, úgy fél méteres 
mélységben, egy rozsdás katonai díszkardot találtunk. 
Hüvely nélkül, bojtja és markolatának borítása a 
kiemeléskor szinte lemállott. A kard mellett egy 
rozsdás pléhdoboz hevert. Benne néhány egypengős és 
egy kétpengős érme, illetve több rozsdás és zöld 
patinás fillér, valamint egy szétmállott és olvashatatlan 
papírlap. A pénzt magammal vittem, kardot a 
szomszéd fiú vitte magával. Tóth volt a vezetékneve és 
a mellettünk lévő második lakásban laktak (21-ben 
vagy a 25-ben, már nem emlékszem a számozás 
irányára). 
  
Az álom azért meglepő, mert olyan eseményről 
álmodtam, ami velem nem történhetett meg. Budapest 
ostromakor 1944-45-ben még meg sem születtem. Igaz, 
az 1956-os események időszakában már két és fél éves 
voltam, de akkor éppen máshol laktunk, sőt éppen 
kórházban (majdnem a halálomon) voltam. Így az 
akkori-ottani jelenlétem kizárható. Az álmomban látott 
helyen megtalált kard viszont elgondolkodtatott. Vajon 
lehetségesek az ilyen véletlenek? 

 
   
c) Megálmodott betegség 
  
Régóta kísért egy álom. Olyan álom, amit már többször 
és ugyanúgy megálmodtam, és az ismételt 
megálmodás mindig rosszat jelentett. Ilyenkor a baj 
szinte menetrendszerűen és gyorsan bekövetkezett. Az 
álom érdekessége, hogy nincs benne semmi érdekes, 
csupán egy banális történet, viszont az ébrenlét utáni 
események mindig fontosak. 
  
Ez a bajt előjelző álom mindig valamilyen más 
tartalmú álom befejezéseként jelentkezik. Az eredeti 
álomesemény fokozatosan megváltozik... és úgy tűnik, 
mintha Rákoskeresztúron, az 1960-as évek béli Heltai 
téren lennék. Aszályos, nyári időszak, szárazság, por 
és meleg. Émelygés tör rám. A térről a Gátfutó utca felé 
indulok. Hiába lépek ki egyre erőteljesebben valahogy 
nem haladok hazafelé. Egyre rosszabbul érzem 
magam, hányinger és szédülés tör rám... felébredek, és 
valóban nagyon rosszul érzem magam, beteg vagyok. 
  
Az álom befejezése azért figyelemre méltó, mert ha ezt 
álmodom, akkor felébredés után is szédülök, sőt szinte 
azonnal hányinger kerít hatalmába. Feltűnt, hogy ilyet 
csak olyankor álmodom, ha elalvás előtt még 
egészségesnek érzem magam, viszont az álom ideje 
alatt az ébredésemig valamilyen betegség kerít 
hatalmába. Ezt álmodtam, amikor gyermekkoromban 
szamárköhögéses lettem, de ilyen álom vezette be a 
skarlátot és a mumpszot is. Ritkán vagyok olyan beteg, 
hogy lázam legyen, de az ilyen álom után mindig 
magas lázzal ébredek. Ez az álom rendszerint olyan 
betegséget jelez előre, amely hirtelen magas lázzal jár, 
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és legalább egy heti gyógyulást igényel. Ha ilyet 
álmodok, feltétlenül orvosi segítségre lesz szükségem. 
 
Ilyen álmot évente legfeljebb 1-szer látok, a szokásos és 
ismerős rosszulléttel párosulva, mintegy jelezve a 
váratlanul kitört betegséget. Felnőttként tapasztaltam 
már ilyet influenza, megfázás, veseprobléma, epegörcs 
stb. esetén is. De csak akkor, ha a betegség alvás 
közben tör ki rajtam (hányinger, hidegrázás és magas 
láz, egyszerre). A fordítottja viszont már nem igaz. 
Soha nem álmodtam ilyet akkor, ha már elalvás előtt is 
betegnek éreztem magam. 
 
Álom vagy megérzés? 
  
Bizonyára többekkel megtörtént már, hogy éjszaka 
arról álmodott, ami napközben nagyon foglalkoztatta. 
Ilyen álmok már gyermekkoromban is szórványosan 
előfordultak, kezdetben viszonylag nagy 
pontatlansággal, de esetenként megdöbbentő 
eredményességgel. Idősödve az ilyen típusú álmaim 
gyakorisága csökkent, viszont az álmaim pontossága 
meglepően javult. 
 
a) Újraálmodott gondok 
  
Gyermekkoromban az ilyesfajta álmok leginkább a 
családi környezetemet és iskoláimat érintették. 
Kezdetben gyakoribb volt a napi problémák ismételt 
megálmodása. Ilyen esetben a problémát szinte 
pontosan újraálmodtam és átéltem. Olyan részletek is 
megjelentek az álomképeimben, amelyekre előzőleg - 
vagyis ébrenléti állapotomban - nem fordítottam elég 
figyelmet. Az „újraálmodások” sokat segítettek egyes 
problémák kedvező megoldásában. Mindez, egy 
ötödik osztályos koromból származó példán 
bemutatva, igen jól érzékelhető, ahol egy farsangi 
mulatság megszervezése szolgált kiindulási 
problémaként: 
  
Az újraálmodás ez esetben valamely más - és azóta 
elfeledett - álom fonalába illeszkedett szervesen... 
osztályteremben ülünk. Osztályfőnöki óra van. A 
közeli farsangi bálról beszélgetünk. Záporoznak a 
kérdések, javaslatok, kifogások. Tanító úr alig tud 
rendet tartani. Idegesen dobol ujjaival az asztalon. A 
műsort akarnánk megbeszélni. Néhány stréber 
versmondást javasol, vagy zongoratudásukat 
szeretnék bemutatni. Tanító úr támogatja őket, de a 
többség zúgolódik. Szerintük ez inkább egy száraz 
iskolai ünnepélyre való. Sz. Évi elmondja, hogy 
szülei látni akarják, amikor zongorázik a farsangi 
bálon. Lestréberezik. Tanító úr bejelenti, hogy 
komoly programra gondolt, mert meg kell hívni az 

igazgatót és néhány tanár-kollégáját. Elszabadul a 
pokol. Méltatlankodás: miért kérdeznek meg minket, 
ha úgysem számít az akaratunk? Miért nem lehet a 
saját bálunkon úgy, ahogy mi szeretnénk? Az osztály 
három pártra szakad. Tanító a stréberekkel, a murit 
akarók és a sunnyogók. B. Laci benyögi, hogy legyen 
valamilyen tréfás vetélkedő, de senki sem figyel rá. 
Folytatódnak a rosszabbnál rosszabb ötletek... és 
közben hirtelen felébredek.  
 
Az újraálmodás során látott történet lényegében 
megegyezett az előző napi iskolai veszekedés rövid 
kivonatával. Az álmot kiváltó feszült idegállapot abból 
adódhatott, hogy ez volt az első olyan farsangi 
mulattság, amit magunk szervezhettünk volna. A 
konfliktust viszont a saját elképzeléseink és a ránk 
erőltetett elvárások közötti ellentmondás okozta. Az 
újraálmodás lényegében egy olyan momentumra hívta 
fel a figyelmemet, amelyet az előző napi veszekedés 
közben figyelemre sem méltatott a csapat, vagyis arra, 
hogy: B. Laci benyögi, legyen inkább valamilyen tréfás 
vetélkedő….  
 
A másnapi vitán ismételten felvetve és tovább bővítve 
ezt az ötletet, hamar megoldódott a konfliktus. 
Kigondoltunk egy Ki-Mit-Tud-hoz és vetélkedőhöz 
hasonló keretprogramot, amelybe a verseléstől a rövid 
zongoravirtuóz-bemutatóig, a táncdal-énekléstől a 
viccmondásig, a bűvészkedéstől a szájharmonikázásig, 
a bohócruhás tornamutatványtól a tanárok utánzásáig, 
a tréfás jelenetektől a népi táncig... minden belefért. 
Nagy siker volt. Sikerült valamennyire mindenkinek 
kedvében járni, és még mi is élvezhettük a saját 
bulinkat. 
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 b) Előreálmodott megoldás  
 
Újraálmodásaim az idő folyamán kiegészültek a 
konkrét probléma továbbálmodásával. Először az 
újraálmodott eseményhez csak egy-egy további lépést 
sikerült megálmodni. Kezdetben ez abban nyilvánult 
meg, hogy az engem foglalkoztató eseményt 
egyszerűen csak újraálmodtam, majd felébredéskor 
elmémbe villant a célszerű megoldás. Eleinte az 
ébredés után bevillanó megoldást gyorsan el is 
felejtettem (ha nem írtam fel, vagy ha nem gondoltam 
tovább). Később egyre gyakoribbá vált a probléma 
lehetséges megoldásának megálmodása is. Először 
csak a problémás eseményt álmodtam tovább a 
célszerű megoldással, majd ezek a továbbálmodások 
egyre hosszabbak és teljesebbek lettek. Egy 
gimnáziumi éveimből származó példán bemutatva, 
könnyebb megérteni az előreálmodás lényegét. 
 
Az ilyen álom megjelenhet hirtelen és önállóan, de egy 
álomfolyam befejező részeként is... osztályteremben 
nagy vitatkozás. Téma: az osztálykirándulás 
megszervezése. El kell dönteni, hogy hová is menjünk 
három teljes napra, éjszakázással. Jobbnál jobb és 
rosszabbnál rosszabb ötletek. Van, aki 3 napos 
pihenést javasol a Balaton mellett. Ekkor az 
osztályterem fokozatosan megváltozik… átalakul egy 
nyílt területté. Mintha a Balaton partján lennénk, és ott 
folytatódna a vitatkozás. Hűvös van, nem süt a nap, 
senkinek nincs kedve fürödni. Sokan háborognak, 
hogy miért jöttünk ide, menjünk inkább a hegyekbe... 
és ...a táj fokozatosan 
megváltozik. Most mintha 
valahol hegyvidéken len-
nénk, pontosabban egy 
hegy tetején, valamiféle 
turistaház közelében. A 
többségnek ez már jobban 
tetszik, sokan elindulnak 
kirándulni, de néhányan 
még mindig fürödni is 
szeretnének... ismét kissé 
megváltozik a kép. Ú-
szómedencében üldögél a 
társaság, közelben hegyek 
és fák, az ég nagyon borús, 
viharos szél fúj, de jó a 
meleg vízben... majd fel-
ébredek. 
  
Ez az álom hozzájuttatott 
egy olyan döntési javas-
lathoz, amely segítségével lehetségessé vált egy 
tartalmas kirándulási program összeállításra. Bánkútra 

utaztunk, ahol a turistaházban éjszakázhattunk. Onnan 
kirándultuk tovább a hegyekbe-erdőkbe, ellátogattunk 
Aggtelekre, Lillafüredre és Miskolc-Tapolcára (ahol 
fürödhettünk is a barlangfürdőben), vagyis össze-
hoztunk egy tartalmas programot. Érdekes, hogy a 
kirándulás időszakában a Balaton környékén pocsék 
idő volt, az első két napban. 
 
 c) Álombéli tervezések 
  
Félreértések elkerülése végett ismételten rá kell 
világítanom arra, hogy előreálmodáskor nem a jövő 
megálmodásáról volt szó. Ilyen is lehetséges, de arról 
később számolok be és részletesebben. Az 
előreálmodás inkább egy álombéli gondolkodásnak, 
mérlegelésnek és tervezgetésnek tekinthető. Egy 
példán mindezt könnyebben szemléltethető. 
Feltételezzük, hogy a gondot okozó és döntést igénylő 
feladat lényege: más városba kell költözni. Kezdetben 
csak „újraálmodjuk” a költözés által kiváltott 
konfliktusokat és gondokat. Későbbiekben ez az álom 
már kiegészül a költözködés kezdeti célszerű 
lépéseivel. Magasabb szinten már sikerült 
„előreálmodni” a költözés célszerű módját és 
folyamatát is. 
  
Úgy 17 éves koromra elértem, hogy az engem 
foglalkoztató probléma célszerű és lehetséges 
megoldását sikerült „előreálmodnom”. Megálmodtam 
előre (például) az egyik fontos iskolai konfliktusom 
megoldásának módját; közeli hozzátartozóim 

meghökkentő párválasztását; 
az egyetemi felvételim 
célszerű taktikáját; diploma-
munkámhoz szükséges új-
szerű matematikai levezetést; 
karrieremet meghatározó 
konfliktusok igazi okát és 
megoldási módját; némely 
párválasztási dilemmám 
megoldását, több újításom 
konstrukcióját stb. 
  
1979-ben történt, Szabad-
szálláson. A műhelyben 
szükség lenne egy igen 
meredeken eső karakterisz-
tikájú tápegységre, de sehol 
sem lehet beszerezni. 
Magunk is elkészítenénk, 
már a szakkönyveket is 
átbogarásztuk, de sehol egy 

elfogadható, olcsó tápegység. A sokadik kísérlet, 
kudarc és egy maréknyi leégetett alkatrész után a 
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munkatársammal besokalltunk. Éjfélre járt, 
befejeztük az agyalást. Kinyitottunk fél liter vodkát 
és lezártuk a témát. Kész, nincs megoldás, legfeljebb 
a főnök nem csattan ki az örömtől. Kiürítve 
poharunkat nyugovóra tértünk, vagyis be-
lezuhantam az ágyba, fejem tele kavargó 
gondolatokkal és elaludtam… és látom, hogy ismét a 
műhelyben vagyok, az asztal tele kapcsolási raj-
zokkal. Megpróbálok rendet rakni a káoszban, 
csoportosítom a rajzokat típusok szerint… Kezemben 
két kapcsolási rajz, az egyik feszültségkétszerező, a 
másik két utas egyenirányító. Kettőjük között csak 2 
alkatrésznyi különbség… és egyszer csak valami 
belevillan az agyamba.... Mi lenne, ha a kettőt egybe 
szerkesztenénk. Egyszerre lenne ez is, az is… mint a 
rugó ugrottam ki az ágyból, és gyorsan lerajzoltam 
amit álmodtam. Megmosakodtam, ittam egy forró 
kávét, és próbáltam felébredni. Kár volt. Minél 
jobban ébredeztem, annál idiótábbnak tűnt az ötlet. 
Belül a kétség dolgozott, hogy túl egyszerű, hogy 
eddig miért nem jöttek rá… De azért fogtam a pákát 
és az alkatrészeket és néhány perc múlva működött a 
ketyere. Aztán elszállt. Kis gondolkodás, másféle 
alkatrész beszerelése - és működött a 9 alkatrészes 
csoda, a szakmai nonszensz. 
  
Az ilyesfajta álmok sokat segítettek a kedvező 
döntések meghozatalában. Ha egy probléma túlzottan 
is hosszú ideig foglalkoztatott, úgy nagyon ritkán az is 
előfordult, hogy ugyanarra a problémára más-más, 
egyaránt célszerű és lehetséges megoldásokat is 
sikerült megálmodnom. 
 
Az utóbbi időben - talán, mert nyugdíjasként ritkábbak 
az életemet alapvetően befolyásoló konfliktusok - az 
ilyen típusú előálmodásaim száma radikálisan 
csökkent. Bár addigra már sikerült elérnem többéves 
gyakorlattal, hogy képes voltam megfelelő 
koncentrációval felkészíteni magamat a probléma 
megoldásának „előreálmodására”. Az ilyen tudatos 
előreálmodást csak nagyritkán alkalmaztam, mert a 
szükséges felkészülés időigényes, az előkészületekhez 
szükséges hosszantartó és intenzív idegi feszültség 
nagyon megterhelő. Szokványos módszerekkel is 
megoldható problémáknál ez a módszer felesleges erő- 
és időpocsékolás. Viszont hasznos lehet új dolgok 
kitalálásakor vagy soktényezős és bonyolult 
összefüggések átlátásánál, nem látható problémák 
megérzésénél, életvitelre és a jövőre kiható döntések 
meghozatalánál. 
 
  
Testből kilépve, szabadon 
  

 
Felnőttkori álmaim közül legmegdöbbentőbb 
élményként a „testelhagyásos” álmaim hatottak rám. 
Talán azért, mert 21 éves koromig hasonló érzésekkel 
nem találkoztam. Ez egyúttal fordulópontot is jelentett 
az akkori és addigi világszemléletemben. Mellőzve a 
hosszas bevezetőt, érdemesebb inkább az álom 
leírásával megvilágítani a jelenséget. 
 
a) Első megdöbbenés 
  
Amikor ezt álmodtam, harmadéves mér-
nökhallgatóként egy hosszadalmas és megterhelő 
szemeszter nyári vizsgaidőszakát éltem, elmaradt 
évközi munkákkal terhelve a problémás időszakot. 
Minden időmet a tanulás kötötte le, de többnapos 
megfeszített munka után az egyik délután már nem 
bírtam tovább, kénytelen voltam lefeküdni, hogy 
legalább néhány órát pihenhessek. Szinte azonnal 
elaludtam. 
  
Mélyen alszom, semmit sem álmodok... illetve egyszer 
csak azt álmodom…, hogy már nem alszom. Azt 
álmodom… fel kéne kelni, folytatni kellene a tanulást, 
de nincs hozzá erőm. Hallom, hogy Sz. Tamás 
(évfolyam- és szobatársam) valakivel beszélget. A 
másnapi műszaki rajzfeladatról tárgyalnak. Hirtelen, 
mintha kilépnék a testemből. Kissé megrettenek, de 
megnyugszom. Biztos azt álmodom, hogy repülök. 
Emelkedek felfelé, egészen a mennyezetig. Lenézek és 
látom magamat az ágyon, ahogy mozdulatlanul 
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fekszem. Furcsa érzés fog el, de megnyugszom, hiszen 
csak egy álomról lehet szó. Átlebegek a szoba másik 
oldalára, ahol szobatársam beszélget R. László 
osztálytársammal. Észre sem vesznek, nem látnak. 
Fentről lenézek rájuk. Előttük az asztalon egy 
gőzlégszelep műszaki rajza. Ügyes konstrukció, de 
kissé bonyolult a kialakítása. Túl sok alkatrészből áll és 
munkaigényes lenne a gyártása. A mennyezetnél 
lebegve az ajtó felé mozgok. Átmegyek a zárt ajtón, 
keresztülhatolva az ajtó anyagán. Nincs előttem 
akadály. Kezd érdekessé és szórakoztatóvá válni a 
dolog. A folyosóról belebegek a szomszédos szobába. 
Az itt lakó évfolyamtársam, R. József, éppen akkor 
melegíti fel a töltöttkáposzta-konzervjét, miközben 
társaival (K. László, Sz. György és Z. József) a hétvégi 
buliról beszélgetnek. Sz. György nem akar elmenni 
velük, de a két másik nagy hévvel agitálja. Otthagyom 
őket és visszalebegek a mi szobánkba. Évfolyamtársam 
(R. László) éppen készülődik, felveszi az asztalról a 
műszaki rajzot, összehajtogatja, és a Gépelemek című 
tankönyvébe teszi. Elmegy. Szobatársam (Sz. Tamás) a 
szekrényéhez megy, elővesz egy félbemaradt levelet. 
 

 
  
Egy helyi ismerősének ír, egy fényképezőgép-
műszerésznek. Arról tájékoztatja, hogy hoz neki 
Amphora pipadohányt külföldről, de cserébe nem 
pénzt kér, hanem egy használt tükörreflexes 
fényképezőgépet. Közben tollat kénytelen váltani, 
mivel golyóstolla kifogyott. Nem találja a sajátját, ezért 
asztalomról elemeli az enyémet. Folytatja az írást. 
Mivel nem történik semmi érdekes, ezért az ágyon 
fekvő testem fölé lebegek. Lassan leereszkedek és 
visszafekszem a  saját  testembe.  Helyben  vagyok,  de  

 
 
most már tényleg fel kéne kelni. Próbálom kinyitni a 
szemem, de nem tudom. Meg akarom mozdítani 
tagjaimat, de képtelen vagyok rá. Mintha a testem egy 
hideg betonszobor lenne, mintha betonba öntöttek 
volna. Tagjaim nem engedelmeskednek. Meg-
bénultam? Beszorultam? Talán meghaltam? Mi 
történhetett velem? Közben mindent hallok, érzem a 
szagokat, de nem látok, és képtelen vagyok 
megmozdulni. Pánik fog el. Úgy érzem, hogy külső 
segítség nélkül képtelen vagyok kiszabadulni. Jelt 
kellene adnom a szobatársamnak. Próbálok ordítani, 
de nem jön ki hang a számon. Le kellene esnem az 
ágyról, hogy felhívjam magamra a figyelmet. Meg 
akarom mozdítani a testem, de az nem 
engedelmeskedik. Hosszú kínlódás után egyszer csak 
érzem, hogy a bal kezem ujjai talán megmozdultak. 
Hatalmas erősfeszítéssel, nagyon-nagyon lassan, végre 
meg tudom mozdítani tagjaimat. Szemeimet is 
fokozatosan ki tudom nyitni. Először csak egy 
résnyire, majd egyre jobban. ... és legalább egy-másfél 
perc, mire fokozatosan felébredek. Iszonyatosan 
kifáradtam, mintha sírból kapartam volna ki magam. 
Izomláz és görcs tör rám. 
  
Az első „testelhagyásos” álmom rendkívül 
megdöbbentő volt számomra. Talán azért, mert 
kétségeim is voltak, hogy vajon „nem haltam-e meg 
egy időre”. E furcsa gondolat azért motoszkált 
bennem, mert ez az élmény rendkívül hasonlított 
ahhoz, amit az akkori „nyugati áltudományos” 
szakirodalom halál közeli élményként írt le. Igazából 
ma sem tudom biztosan, hogy lehet-e egyáltalán 
álomnak nevezni ezt az élményt. 
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 A megjelent képsorok viszont megdöbbentő 
pontossággal igazodtak a valósághoz. Miután 
felébredtem, első dolgom volt, hogy átmenjek a 
szomszéd szobába. A lebegésemkor látott 
szobaberendezés megegyezett a valóságossal. 
Évfolyamtársam éppen akkor fejezte be az ebédjét. 
Konzervből töltött káposztát evett. Társai már 
elmentek, de előzőleg tényleg a szombati buliról 
beszélgettek. Visszamenve a szobámba lerajzoljam az 
álmomban látott gőzlég-szelepet. Másnap alkalmam 
volt a rajzomat az eredeti műszaki rajzzal 
összehasonlítani. A méretbeli eltéréseket és néhány 
jelentéktelen részletet nem számolva, a két rajz közel 
megegyezett. Szobatársam elmondta, hogy egész idő 
alatt csukott szemmel, mozdulatlanul és hanyatt fekve 
aludtam. Olyan mélyen, hogy a lélegzésemet is alig 
lehetett hallani. Utólag kiderült, hogy a levélírásával 
kapcsolatos „látomásaim” is nagyrészt pontosak 
voltak. Viszont az asztalomról nem az én 
golyóstollamat vette el a szobatársam, hanem azt, 
amelyet a beszélgető partnere véletlenül ott felejtett. 
 
Akkor ezt az álmomat érdekes véletlennek, illetve 
velem történt különleges furcsaságnak fogtam fel. 
Nem csoda, hisz az akkori műszaki-termé-
szettudományi beállítódottságom mellett nehéz volt 
olyan magyarázatot találnom, amely illeszkedett volna 
materialista-realista világképemhez is. Viszont ahhoz 
elég volt, hogy apró rések keletkezzenek materialista 
felfogásomon és érdeklődni kezdjek a spirituális és 
parajelenségek iránt is. Közel egy évtized elteltével - a 
személyes tapasztalatok hatására - kénytelen voltam 

nemcsak az addigi tisztán materialista 
beállítódottságomat, hanem világnézetemet és 
életfilozófiámat is alapjaiban felülvizsgálni, meg-
változtatni... de erről majd később, a következő 
kötetben. 
 
b) Másodszorra már könnyebb 
  
Közel 35 éves voltam, amikor másodszor is átélhettem 
a „testelhagyás” élményét. Akkor ez már nem okozott 
számomra különösebb félelmeket. Sajátos módon ez az 
esemény is olyan időszakhoz köthető, amely eléggé 
megterhelő volt számomra. Munkahelyi intrikák és 
konfliktusok, tudományos munkám és tovább-
tanulásom akadályozása, új fejlesztési ötleteim 
eltulajdonítása bizalmamat élvező személyek által, 
állandó idegfeszültség és munkahelyváltás előtti 
félelmek stb., stb. Szóval, volt feszültség bőven, tetézve 
szorongással a jövőmet illetően. 
  
Az eseményt egy nyári-hétvégi (szombat délutáni) 
pihenésem során éltem át. Fáradtságtól támolyogva 
elvonultam egyik szobánkba és bezárkóztam. Még 
ebédet sem kívántam. Család duzzogott, hogy megint 
nem ebédelek velük. Hanyatt dobtam magam, és 
néhány perc múlva már mélyen aludtam, úgy egy-két 
órán át. Legalább is azt hittem, mert a tapasztalt 
esemény szintén a felébredésemhez kapcsolódik, és a 
már ismerős élmény szinte megismétlődik. 
 
Alszom, semmit sem álmodom... illetve ismét azt 
álmodom, hogy már nem alszom. Bevillan az 

agyamba, hogy ezt az érzést már ismerem. Nem 
akarok felkelni-felébredni, hanem élvezem a 
megkönnyebbülést. Nem látok semmit, szemeim 
nem tudom kinyitni, mozdulni sem tudok. De 
mindent hallok, érzem az illatokat és a félig 
nyitott ablakon beáramló léghuzatot. Mintha 
súlytalan lennék. Lassan kiemelkedem testemből, 
és ekkor minden láthatóvá válik. Fentről, a plafon 
magasságából letekintek az ágyra, ahol testem 
fekszik hanyatt és mozdulatlanul. Az érzés 
kellemes és bizsergetően érdekes. Lassan 
átlebegek a falon keresztül először az ebédlőbe. 
Az asztalon némi rendetlenség, a déli ebéd utolsó 
fogásainak diszkrét romjai. Átlebegek a 
nappaliba. Feleségem és anyósom a TV-t nézi 
(egy előzetest az esti műsorról), közben 
kártyáznak a kislányommal. Lányom dühös, mert 
nála van a Fekete Péter és sehogy sem tud „tőle” 
megszabadulni. Anyósom szívesen átvenné tőle, 
de Feleségem ezt ellenzi. Valami érzelmes dél-
amerikai sorozatfilm következik, ezért szeretnék 
a kártyázást minél hamarabb befejezni. 
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Lányomnak is elege van a játékból, de Ő inkább 
mesefelolvasást szeretne. A felnőttek győznek, bár a 
lányom látványosan kezdi kipakolni mesekönyveit. 
Közben visszalebegek a szobámba. A plafonról 
letekintek magamra. Nyugodtan fekszem, 
mozdulatlanul. Óvatosan leereszkedem és 
visszaszállok testembe. Ismét sötétség, hűvösség és 
mozdulatlanság. Ez azért nem annyira kényelmes. 
Próbálok mozogni. Mintha be lennék betonozva. Az 
érzés ismerős, most már nem esek pánikba. Kis idő 
múlva érzem, hogy testem lassan felmelegszik, és 
fokozatosan engedelmeskedni kezd. Először az 
ujjaimat, majd karomat és lábamat is meg tudom 
mozdítani. Lassanként szemeimet is képes vagyok 
kinyitni..., tehát felébredtem. Fekszem még úgy 
negyed órát, majd felkelek. Minden rendben van, csak 
kicsit fázom, pedig legalább 26 fok van a lakásban. 
  
A visszaellenőrzés tapasztalatain már meg sem 
lepődöm. Az ebédlőben, az álmomban látott 
rendetlenség. Nappaliban lányom a földön ül, 
körülötte mesekönyvek. Fülén fejhallgató, éppen 
magnóról hallgatja a „Süsü a Sárkány” kazettáit. 
Anyósom a fotelben bóbiskol. Feleségem tv-t néz. 
Éppen akkor fejeződik be a film. Vagyis megint olyan 
álmot láttam, ami a valóságban is megtörtént. Azt 
észleltem, amit fizikailag nem érzékelhettem volna. 
  
Azóta több esetben láttam hasonló álmokat, de ezek 
már nem okoztak számomra különösebb 
meglepetéseket. Talán az az álmom érdemelhet némi 
figyelmet, amelyet néhány év múlva a budapesti 
lakásunkban úgy álmodtam meg, mintha a dunavecsei 
rokonainknál töltöttem volna el néhány percet. Miután 
telefonon beszéltem is velük és kiderült, hogy a látott 
álomképek eléggé hitelesen mutatták be az ottani 
történéseket, bár részleteikben kevésbé voltak 
pontosak. Erre a történetre később még visszatérek, 
mert igencsak tanulságos. 
  
Több éves gyakorlattal sikerült elérnem, hogy 
megfelelő koncentrációval (igaz eléggé ritkán) már 
magam is elő tudok idézni ilyesfajta álmokat, az 
elalvás előtti félálom-periódusban. De az ilyen 
„testkilépések” minősége meg sem közelíti a fent leírt 
élménynél tapasztaltakat. 
 
Irányított álmok 
  
 Első pillantásra furcsának tűnhet ez a fejezetcím, 
holott a valóságban az irányított álom eléggé gyakori. 
Bizonyára sokan átéltek olyan álmot, amely felébredés 
és visszaalvás után mintha folytatódott volna. Olyan 
eset sem ritka, hogy valaki arról álmodik, amiről 

szeretne. Többek megerősítettek abban, hogy időnként 
az álmodó tisztában van azzal, hogy amit lát - az álom. 
Ilyenkor általában az álmodó nem is érez félelmet. Még 
érdekesebb, ha valaki tudatában annak, hogy az álma 
nem valóság és maga alakítja álmainak történetét. 
  
a) Álom, több felvonásban 
  
Talán hat-hét éves lehettem, mikor először láttam 
többrészes-folytatásos álmot. Az ilyesfajta álomtörténet 
sztorija különösebben nem érdekes, sokkal inkább 
meglepő. Példaként egy illusztráció az ilyesfajta álom-
élményekből, a magyarázat leegyszerűsítése 
érdekében. A most bemutatott álomnak érdekessége, 
hogy majdnem háromrészesre sikeredett. 
  
Az álom fokozatosan teljesedik ki, az elejére nem is 
emlékszem... Siófokon vagyok, a hajókikötőben. 
Néhány ismerőssel hajóra szálunk, és… ahogy 
körbenézek, már Balatonfüreden vagyunk. A két part 
furcsa módon közel van. Mintha csak néhány száz 
méter távolság lenne közöttük, akár át is úszhattam 
volna. Kiszállunk a parton és tanakodunk. Többen 
többfelé akarunk menni. Végül eldöntjük: 
Nagyvázsony a cél. Elindul a csapat, bár egyre 
kevesebben vagyunk, és mintha a csomagjaink is egyre 
fogyatkoznának. Néhányan háborgunk, hogy enni és 
inni kellene. Észak-nyugat felé indulunk. Fokozatosan 
elhagyjuk Balatonfüredet. Egyre kevesebb ház, 
nagyobb kertek, egyre több a fa, a terep is dombosabb. 
Egy betonúthoz érünk, a két oldalán fasor, és... 
felébredek. 
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Rettentő szomjas vagyok. Ki kell mennem a konyhába, 
hogy igyak egy pohár vizet. Elgondolkodom az 
álmomon. Kár, hogy nem tudom, mi lett a vége. 
Visszamegyek a szobába és lefekszem. Néhány percen 
belül könnyedén elalszom… 
  
... és ismét ott vagyok az úton. Körülöttem szinte 
minden olyan, mint az első álmomban. Talán egy kicsit 
más a táj, néhány ember mintha kicserélődött volna, de 
a lényeg nem változott. Gyalogolunk keményen, 
meleg nyári nap van, de a Nap alig látható, annyira 
párás-ködös az ég. Mögöttünk egy autóbusz, majd 
hamarosan leelőz minket. Egy kék színű városi 
autóbusz, nem a sárga távolsági járat! Többen 
integetnek és nevetnek ránk a buszablakokból. Azok, 
akik még a balatonfüredi kikötőben eltűntek. 
Csodálkozunk és méltatlankodunk, hogy leelőznek 
minket. Gyalogolunk tovább. Már látható a 
Vázsonyi-vár tornya. Az út bal oldalán egy 
kocsmaféle. Bemegyünk, mindenki leül és előveszi, 
amit hozott. Eszünk, ebédelgetünk. Én inkább 
szomjas vagyok. Egy korsó szódavizet kérek, de 
helyette hideg sört adnak. Inni kezdek, de 
bármennyit iszom, nem csillapodik a szomjam, és... 
újból felébredek. 
  
Ismét szomjúság gyötör, sőt még más is. Irány a 
toalett, majd a fürdőszoba. Kézmosás, vízivás, majd 
vissza az ágyba. Elgondolkodom az álomról. Nagyon 
feldobott vagyok, mert a folytatólagos álmot ritkán 
látok. Hamarosan ismét elalszom... 
  
... és ismét az eredeti helyszínen vagyok, de már a 
kocsma előtt. Valami mintha változott volna, de nem 
tudom, hogy mi. Az út mellett egy apró, kackiás 
bajuszú ember. Talán, ha egy méter magas, vagyis 
jóval kisebb nálam. Egy igazi, arányos törpe. Olyan 
nagypapakorú lehet. Állandóan mosolyog, vidáman 
beszélget az őt körbeálló gyerekekkel és pipázgat. 
Barnás, régifajta fényképeket árul saját magáról, 
amelyeken egy liliputi cirkuszban lép fel. Ismeretlen 
biciklis fiatalember érkezik, felrakja nagyapót a bicikli 
kormány előtti gyermekülésére. Elkarikáznak, mi 
pedig elindulunk a kocsmával szembeni bekötőúton, a 
vár felé... és felébredek. Reggel van, ideje felkelni, 
indulni az iskolába. 
  
Az álom története önmagában nem meglepő, hisz 
gyermekkoromban többször is jártam 
Nagyvázsonyban. Akkortájt sok időt töltöttem 
nyaranta Siófokon és Balatonfüred környékén. Inkább 
az álom viszonylagos pontossága okozott némi 
csodálkozást. Ugyanis, az álombéli „törpe” valóságos 
személy volt. Öt éves lehettem, amikor először láttam 

életemben kis növésű és arányos testalkatú felnőttet. 
Soha nem felejtem el azt az a büszkeséggel eltöltő 
élményt, hogy gyermekként nagyobbnak érzetem 
magam - egy felnőttnél! Ma is vissza tudok rá 
emlékezni, pont olyan volt, mint az akkori álmomban. 
Viszont a kétszeri megszakítás után is folytatódó álom 
nagyon meglepett. Különösen azért, mert ismerőseim 
(leszámítva néhány későbbi pszichológia-tanáromat) 
nem nagyon hitték, hogy ilyen lehetséges. 

 
b) Nem kell félni, hisz csak egy álom 
  
Az álmodó ember néha tisztában van azzal, hogy ami 
vele történik, az nem valóság. Ezt az élményt már több 
ismerősöm is átélte, vagyis az ilyen élményeim nem 
különlegesek. Ez az álombéli felismerés - különösen 
cikis vagy rémítő álmok esetében - igen hasznos lehet, 
mert megkímélhetjük magunkat a felesleges 
idegességektől és félelmektől. 
  
Nem szégyellem bevallani, hogy gyermekkoromban 
sok kellemetlen álomban volt részem. Némelyek 
rendkívül felkavartak, sőt egyesek hosszan tartó lelki-
érzelmi gondokat is okoztak. Nem csoda, hisz egy 
vízbefulladás megálmodása (főleg, ha úszni sem 
tudunk) jó időre elveheti kedvünket a fürdőzéstől és az 
úszástanulástól. A „repüléses” álmokról sem érdemes 
megfeledkezni, amely sok embernél halálfélelmet vagy 
magassági fóbiát is kiválthat. Viszonylag 
szerencsésnek mondhatom magam, hogy tizenéves 
koromra legtöbbször már „álmomban is” felismertem 
az álom és valóság közötti különbséget. Ez a felismerés 
igencsak megkönnyítette a szerencsére egyre ritkábban 

Modus Vivendi Magazin 32



jelentkező rémálmok könnyedebb átélését, sőt 
„élvezését” is. Lássunk erre példát a tizenéves álmaim 
közül. 
 

 
 
Az álom cselekménye fokozatosan bontakozik ki… egy 
ismeretlen helyen vagyok. Bokros, fás hely, a közelben 
dombok, távolabb hegyek. Többen vagyunk itt, 
ismerősök, de nem emlékszem pontosan, hogy kik. 
Érzem, hogy veszély fenyeget minket. Az alkonyati 
félhomályban zajok hallatszanak. Mintha többen 
közelednének felénk. Hangjukból úgy tűnik, minket 
akarnak elfogni. Menekülünk. Alig tudunk 
tájékozódni. Futás közben bokroknak-fáknak 
ütközzünk, kövek-sziklák között botorkálunk. 
Kiáltások, hallatszanak a közelből. Talán már elfogtak 
valakit közülünk? Kirohanunk egy tisztásra, vagy 
inkább dombtetőre. Egy vártorony-féle áll előttünk. 
Berohanunk a kapun, és belülről bezárjuk. Kint egyre 
gyűlik a sötét és arctalan tömeg. Döngetik a kaput. 
Nem tudjuk tartani, a kaput benyomják-beszakítják. 
Bemenekülünk az épületbe. Kacskaringós folyosók, 
lépcsők, emeletek. A tömeg a nyomunkban. Nem 
látjuk, de érezzük. Egyre kevesebben vagyunk. 
Néhányan felrohanunk egy torony csigalépcsőjén. 
Néhányan utánunk nyomulnak, kezükben régi kardok, 
lándzsák. Valahogy nekem is egy kard kerül a 
kezembe. Most már egyedül vagyok. Hárman 
támadnak rám. Védekezek, szúrok, vágok, de erőtlenül 
és eredménytelenül. Mintha sebezhetetlenek lennének. 
Az engem ért ütések viszont fájdalmasak. Elkapom az 
egyiket, megütöm és szorítom, de mintha nem lenne 
bennem erő. Tovább menekülök, felfelé a toronyban. 
Rettenetesen félek, úgy érzem, sőt szinte biztos vagyok 

benne, hogy meg akarnak ölni. Egyszer csak felérek a 
torony párkányzatához. Körülnézek. Csodálatos a táj, 
elmúló naplemente, vérvörös és félelmetes árnyak. De 
nincs hová menekülnöm. A torony alatt hatalmas 
mélység, szemben egy másik torony. Hirtelen 
belevillan az agyamba, hogy... EZ CSAK EGY ÁLOM, 
NEM KELL FÉLNI. Kilépek a párkányon, széttárom a 
karom... és repülök szabadon, félelem nélkül, át a 
másik toronyra. Ott is idegenek nyomulnak felém, de 
sebaj. Repülök tovább, egy távoli hegy felé. Mögöttem 
kiabálás, káromkodás. Megmenekültem, és csak 
egyedül én. Már nem félek, hisz tudom, hogy csak egy 
álom, nem történhet velem semmi baj. Repülök tovább, 
élvezve a repülés élményét... és felébredek. Vidám, 
kellemes a közérzetem. Még most képes vagyok 
felidézni magam előtt a csodálatos tájat. 
  
Ez az álom fordulópontot jelentett életemben. Ezután 
már nem kínoztak oly gyakran a rémálmok. Ráéreztem 
arra, hogy az álombéli eseményeket miként tudom 
kontrollálni. Később, ha álmomban olyan érzésem volt, 
hogy erőtlen vagyok vagy valami nem logikus, esetleg 
az álom ellentmond a tapasztalataimnak, már nem 
féltem. Hiszen csak álomról van szó! Amiben már én is 
tudok dönteni, az eseményeket is képes vagyok 
befolyásolni, sőt, akár ki is léphetek az álomból. Hogy 
miként, arról még később és részletesebben írok. 
 
c) Elegem van, fel akarok ébredni 
  
Az álom és valóság közötti különbség felismerése igen 
hasznos a rémálmokat kísérő kellemetlenségek 
elkerülésénél. Elalvás előtti relaxációs tréninggel már 
egy-két év alatt elérhető, hogy a rémálmok 
elkerülhetők, módosíthatók vagy legalább 
megszakíthatók. 
  
A rémálmok elkerülésének pofonegyszerű módja az 
álom megszakítása. Ez így elmondva egyszerű, de 
megvalósítása már tudatosságot és gyakorlatot 
igényel. A megoldás lényege: az álom akaratlagos 
megszakítása akkor, ha az álmodó kellemetlennek 
tartja a további álmodást. Vagyis az álmodónak - az 
álom ideje alatt - csak arra kell koncentrálnia, hogy 
felébredjen. De ehhez azt is tudnia kell, hogy álmodik. 
Lássuk, miként is lehet ezt megvalósítani. 
  
Az álom fokozatosan bontakozik ki... az élmény 
kellemetlen. Ismeretlen helyen vagyok, még 
ismeretlenebb emberek között. Haza szeretnék menni, 
de csak sejtem, hogy merre kell elindulnom. Sok 
csomagom van, de fokozatosan eltünedeznek. 
Hamarosan kiderül, hogy rossz irányban indultam el. 
Ismét más környezet, más ismeretlen emberekkel. Nem 
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tudom, hogy milyen irányba induljak el. Szinte már 
minden holmimat elvesztettem. Pénz sincs nálam. 
Lassan besötétedik. Nem tudom, hol találhatok 
magamnak szállást. Valahonnan hangokat hallok. 
Értehetetlen nyelven beszélnek, és érzem, hogy 
ellenem terveznek valami rosszat. Felgyorsítom 
lépteimet, majd egy sarkon befordulva futásnak 
eredek. Az emberek mereven néznek és mutogatnak 
rám. Észreveszem, hogy teljesen meztelen vagyok. 
Többen valamit kiabálnak és fenyegetően közelednek 
felém. Rettenetesen szégyellem magam és félek a 
tömegtől. HIRTELEN AGYAMBA VILLAN, HOGY EZ 
CSAK EGY ÁLOM. Arra koncentrálok, hogy fel akarok 
ébredni. Lassan a fenyegetettség érzése csökken. A 
tömeg megtorpan, már a meztelenségem sem annyira 
szégyenletes. Az alakok megmerevednek, mintha már 
nem is látnának, egyre elmosódottabbakká válnak, 
valahogy ruha is került rám. Közben egyre sötétebb 
lesz, végül teljes sötétség, csend és nyugalom... hirtelen 
felébredek. Megmenekültem a rémálom ki-
teljesedésétől. Az álomtól még zakatol a szívem, de 
elégedettséggel töltött el, hogy sikerült az álmomból 
kimenekülni. 
  
A megtörtént eset jól mutatja, hogy álom 
közben a felébredésre koncentrálva, meg-
szakítható rémálom teljes átélése. Így időben 
megakadályozható a felébredés utáni kel-
lemetlen érzések kialakulása. Tapasztalatok 
szerint általában az első álommegszakítás 
elérése okozhat nehézséget. Ennek átélése után 
már egyre könnyebb ezt a módszert alkalmazni, 
sőt idővel szinte rutinszerű gyakorlatot is 
lehetséges kialakítani. 
  
d) Ha nem tetszik, legyen másképp 
  
Tudatos beavatkozással - és kellő gyakorlattal - 
akár az álom menete megváltoztatható. Álom 
közben az álmodás felismerésétől már könnyű 
az út - az álom menetének megváltoztatásához. 
Előbbi példához kapcsolódva ilyen esetben nem 
a felébredésre, hanem az álombéli történések 
megváltoztatására kell törekedni, mint ahogy 
az egyik ifjúkori álmomban ez először sikerült. 
  
Az álom elejére már nem emlékszem, a történet 
valamilyen hétköznapi szituból fejlődhetett ki... 
valamilyen idegennek tűnő helyen vagyunk. 
Kissé ismerős város, talán Kijevben vagyok, a 
Krescsatyik főúton. A régi Kraszno-Arméj-
szkaja utca felé haladunk, kifelé a városból, a 
Dinamó stadion felé. Eszembe jut, hogy 
lekéstük a vonatot. Hogy fogunk hazautazni 

Budapestre? Hol fogunk szállást szerezni? 
Határozatlanok vagyunk. Egyre sötétedik. Hirtelen 
eszembe jut... HOGY EZ CSAK EGY ÁLOM! Akkor 
pedig könnyű hazamenni. Arra gondolok, hogy már 
otthon vagyok. Szólok a többieknek, hogy forduljunk 
be balra. Sötétebb, szűk utca, de egy sarok után 
meglátjuk a kivilágított budapesti Keleti-pályaudvart. 
Hihetetlen, de hazaérkeztünk... és jó kedvvel 
felébredek. 
  
Az álom valóságalapjaként szolgál, hogy 1972-77 
között Szovjetunióban éltem, ahol több évig tanultam. 
1976-ban hosszabb időt töltöttem el Kijevben is. Az 
álombéli kerettörténet élményei innen származhatnak. 
Ez az álom kiváló példa annak bemutatására, hogy 
álombéli akarattal az álom történetének folyása a 
számunkra kedvező irányba megváltoztatható. 
  
Az ilyen hazatérést segítő álmok viszonylag gyakoriak, 
és megfelelő tereléssel jó menekülési lehetőséget 
nyújthatnak a rémálmok elkerüléséhez, az álom 
történetének eltérítéséhez. 
 

Illusztráció: Stéphane Anthonioz 
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Az ember 
tudatalattija 
kiszúrja, ha 

átverik 
 

 
 tudatalatti akkor is felis-
meri a hazugságot, amikor 
a tudatot becsapják, leg-

alábbis ezt állítja egy új kutatás, 
amelyről a PsyBlog számolt be. 
Sajnos ez még így önmagában 
kevés a sikerhez, a tudatos 
gondolkodással ugyanis megaka-
dályozzuk, hogy ezek a belső 
jelzések valóban felszínre kerül-
jenek. Marad tehát a találgatás. 
 
A hazugság felismerése rettene-
tesen nehéz, és ezt számos 
felmérés bizonyította az elmúlt 
évek során. Az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy sokszor rossz jeleket 
keresünk, amikor a testbeszéd 
alapján próbálunk meg tetten érni 
egy csalót. 
 

Tippeléssel többre megy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leanne ten Brinke, a legújabb, 
témába vágó tanulmány szerzője 
szerint az emberek csak 
találgatnak arról, ki hazudik 
nekik. „Munkánkat az a rejtélyes, 
ám konzekvens kutatási eredmény 
ösztönözte, miszerint az emberek 
roppant gyengék a hazugság 
felismerésében, és a hagyományos 
hazugságfelismerő feladatokon 
nagyjából 54%-os az általános 
eredmény" – magyarázta. És hát 
valóban, az eredmény nem épp 
kimagasló, annyira nem, hogy 
akkor már tulajdonképpen 
tippelhetünk is. Aztán vagy 
eltaláljuk, vagy nem. 
 

A belső hang itt is működne 
 
Talán a tudatalattink sokkal 
jobban működik ezen a területen, 
és csak a tudatunk blokkolja azt? – 
erre  kereste  a  választ  Brinke   és  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
csapata. A felmérésen részt-
vevőknek megrendezett rendőr-
ségi kihallgatásokról mutattak 
videókat, amiken a színészek hol 
hazudtak, hol pedig igazat 
mondtak. A válaszok a korábbi 
felmérésekhez hasonlóan gyengék 
voltak: az alanyok nagyon rosszul 
ítélték meg, mikor hazudnak és 
mikor őszinték a felvételen látható 
emberek. A hazugságot az esetek 
43 százalékában, az őszinteséget 
pedig 48 százalékban ismerték fel. 
Ennél még akkor is jobb eredmény 
született volna, ha csak tippelnek. 
 
Ezután a kutatók a részvevők 
tudatalattiját is tesztelték. Egy sor 
olyan kifejezést mutattak nekik, 
amelyek egy része a hazugsághoz, 
míg a többi az őszinteséghez 
társítható. Azt találták, hogy az 
alanyok önkéntelenül kapcsolatba 
hozták a hazugsághoz tartozó 
szavakat azokkal a gyanúsí-
tottakkal, akik hazudtak, az 
őszinteséget kifejező szavakat 
pedig azokhoz kapcsolták, akik 
igazat mondtak. 
 

Tudjuk, csak túl mélyen 
 
A felmérés tehát megkérdőjelezi 
azt az egyre inkább terjedő 
nézetet, miszerint az emberek csak 
nagyon kis százalékban ismerik fel 
a hazugságot. „A kétféle kísérlet 
során a hazugság felismerésének 
indirekt mérési eszközei 
felülkerekedtek a hagyományos, 
direkt módszereken, és komoly 
bizonyítékot szolgáltattak arra, 
hogy bár az emberekben nem 
tudatosodik, mikor hallanak 
hazugságot, és mikor igazat, a 

A 

Modus Vivendi Magazin 35



tudat egy mélyebb szintjén 
mégiscsak képesek vagyunk 
megérezni, mikor csapnak be 
minket” – összegezte az 
eredményeket Brinke. 

 
Forrás: Index 
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Portré: E. T. A. 
Hoffmann (1776 - 

1822) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eresztneveinek ez a három betűs rövidítése jelzi, 
hogy Ernst Theodor Amadaeus Hoffmann 
névre hallgatott. Ámbár például Amadaeusra 

sohase keresztelték. Mozart egyik keresztneve volt 
Amadaeus, Mozart pedig a művészi eszményképe 
volt, ő is Amadaeus akart lenni, mint a muzsikusok 
muzsikusa, ezért tűzte művészi névnek a magáé után 
az ő keresztnevét. Ha ugyanis megkérdezték, hogy mi 
a foglalkozása, az első válasz az volt, hogy „zenész". 
Csak másodikra vallotta, hogy rajzoló, 
grafikusművész, s ha kell, festeni is tud. És csak 
harmadjára közölte, hogy olykor szívesen ír meséket, 
novellákat, még fantasztikus regényeket is. Polgári 
képzettsége és leggyakoribb hivatalos tevékenysége 
révén igen lelkiismeretes jogász, államigazgatási 
hivatalnok. Ámbár olykor sikerült úgy elszöknie az 
íróasztali teendők közül, hogy karmester vagy éppen 
zeneigazgató legyen különböző színházaknál. Ilyenkor 
maga is szerzett kisebb zenedarabokat, amelyeket egy 
nemzedékkel később a diadalmas romantikus 
zeneszerzők példaszerűeknek vallottak. Schumann 
például nemegyszer vallotta, hogy milyen hatással volt 
rá Hoffmann néhány zenedarabja. És aki érdeklődött 
volna, hogy hamarosan népszerűvé vált meséihez ki 
rajzolta a fantasztikus illusztrációkat, annak 
megmagyarázhatták, hogy ugyanaz az E. T. A. 

Hoffmann, aki a nem kevésbé fantasztikus történeteket 
írta. 
 
A fennmaradt emlékek és karikatúrák szerint egy kissé 
olyan volt, mint különös történeteinek figurái. 
Alacsony, sovány férfi, egy egészen kicsit púpos is, 
hosszú, bokáig érő fekete kabátban járt, magas fekete 
kürtőkalapot (cilindert) viselt. Ilyen alakok járnak-
kelnek történeteiben, különösen „Az arany 
virágcserép" című rejtelmes hangulatú írásában. 
 
Apja ügyvéd volt. Szülővárosában jogot tanult, majd 
1796-ban porosz állami hivatalnok lett. Boroszlóban, 
Posenben és Varsóban szolgált. 1806-ban elbocsátották, 
mert a franciák varsói bevonulásakor megtagadta a 
hűségesküt. 1807-ben karmesternek és komponistának 
szegődött el Bambergbe, 1813-tól pedig Drezdában, 
majd Lipcsében volt zeneigazgató. 
 
Ez idáig, harminchét éves koráig maga is inkább 
zeneszerzőnek hitte magát, mint írónak. Az Amadeus 
nevet a Mozart iránti rajongásból vette föl. Friedrich de 
la Motte Fouqué szövegére komponált Undine című 
operájával (1813), zenekritikai írásaival a 
zenetörténetben is helyet vívott ki magának. 
Univerzális tehetség volt, kitűnő karikatúrákat rajzolt, 
színházi rendezőként működött, és tündökölt 
humorával, ötleteivel, játékosságával a társasági 
életben is. Már bírósági hivatalnok korában kétlaki 
életet élt; nappal végezte a dolgát, éjjelre pedig 
átvedlett álmodozó, kicsapongó bohém művésszé. Ez 
már magában is táptalaja volt tudathasadásos 
állapotoknak, a többit aztán elvégezte a mértéktelen 
ivás. Hoffmann különös látomások birtokába került, 
amelyekben önmaga megkettőződésével és képzelete 
szörnyszülötteivel egyaránt találkozott. A képzelet és a 
valóság határmezsgyéjén zajló élete megérlelte benne 
az írót, a romantikus fantazmagóriák és a kisvárosi 
korlátoltság önironikus egymásra vetítésének mesterét. 
 
1814-ben visszatért eredeti foglalkozásához, és 
Berlinben az igazságügy-minisztériumban vállalt 
állást. E munkájánál fogva Hoffmann, ha akarta, ha 
nem, szorosan a valóság közelében maradt, és 
kibontakozó irodalmi munkásságának különös 
teremtményei, a groteszk karikatúrák és mesebeli 
lények valójában ebből a valóságból sarjadtak, ennek a 
valóságnak a mélyebb, rejtett lényegét mutatták meg. 
Végül ez a valóság a „valóságban” is kimutatta ádáz 
arculatát: 1820-ban tagjául választották Hoffmannt egy 
bizottságnak, amely diákok „felforgató” tevékenységét 
volt hivatva kivizsgálni. Mivel Hoffmann-nak volt 
mersze kiállni a vádlottak igaza mellett s leleplezni 
társai és főnöke korruptságát, eljárást indítottak ellene, 
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és ezúttal a porosz állam bocsátotta el állásából. 
Ekkorra az alkohol már tönkretette az egészségét, a 
meghurcoltatás pedig bevégezte az önpusztítás művét. 
1822. június 25-én érte utol a halál. 
 

 
 
Míg a berlini német romantika másik nagy alakja, 
Heinrich von Kleist (1777-1811) eszmény és valóság 
pólusai között hányódott, Hoffmann világában élet és 
művészet, valóság és képzelet ütközött össze. De 
Kleisttől eltérően, akinél az ellentétek végletes 
formában jelentkeztek és kizárták egymást, Hoffmann 
meséiben összemosódtak, gyakran eggyé olvadtak. 
Hoffmann-nal a romantika leszállt az absztrakciók 
világából a hétköznapok szintjére, és önironikusan 
megkérdőjelezte magát. A hétköznapi valóság 
Hoffmann-nál rendszerint idillikus, biedermeier 
nyárspolgári környezet, és ebbe épülnek bele 
átlényegítő metaforaként, egy ismeretlen és démonian 
kísérteties világ jeleiként a hátborzongató, de 
egyszersmind mulatságos mesebeli lények. Általuk az 
ismert és unalmas hétköznapi élet egyszerre más 
megvilágításban tűnik fel: elfojtott vágyak és félelmek 
tudatalatti csodavilágát pillantjuk meg. 
 
Elbeszélőként Hoffmann a Phantasiestücke in Callot’s 
Manier (Fantáziadarabok Callot modorában) címen 
kiadott novelláival, meséivel és zenei elmélkedéseivel 
mutatkozott be 1813/15-ben. Jacques Callot 17. századi 
francia rézkarcoló művész volt, akinek groteszk-
szatirikus metszetei erősen hatottak Hoffmannra. 
Ebben az első gyűjteményében jelent meg a Gluck 
lovag (Ritter Gluck) című fantasztikus elbeszélés, 
amely a zeneszerző Gluck szellemét Hoffmann 

korának Berlinjébe idézi meg, hogy szembesítse itt a 
siralmas nyárspolgári ízléssel. 
 
A legismertebb „fantáziadarab” Az arany virágcserép 
(Der goldene Topf). Főhőse Anselmus, az ábrándos 
lelkű, kétbalkezes drezdai diák, aki egy napon az Elba-
parton csodás jelenést lát: zöld-arany 
kígyókisasszonyok incselkednek vele egy bodzafa 
lombjából. Megbabonázza az ismeretlen világ érintése, 
ellenállhatatlan szerelem ébred benne Serpentina, az 
egyik kígyókisasszony iránt. Felborul élete, amely a 
legjobb úton haladt a tisztes polgári megállapodottság 
felé. Mindenféle fantasztikus képtelenségek történnek 
vele. Kiderül, hogy Lindhorst levéltáros, aki 
iratmásolójának fogadta föl, valójában örök életű 
szalamandra és egy tündérbirodalom uralkodója, 
Serpentina pedig a lánya. Anselmus végül elnyeri 
imádottját, és elköltözik a tündérek világába. Ez 
azonban már csak ironikus fintor a pazar elbeszélés 
végén, amelyből leginkább az marad meg az 
olvasóban, miféle költői csodák és szorongatóan 
groteszk abszurditások kavarhatják fel váratlanul a 
polgári élet állóvizét. 
 
Az ördög bájitala (Die Elixiere des Teufels, 1815-16) 
című rémregény egyfelől a műfaj szabályai szerint 
ötletszerűen halmozza a hátborzongató és fantasztikus 
részleteket, másrészt a hasonmás-motívum 
alkalmazásával a démoni megszállottság, a skizofrén 
lelkület, a magnetikus telepátia pszichológiai 
jelenségeinek ábrázolását kísérli meg. De Hoffmann 
szertelenül csapongó és rögtönző fantáziája a regény 
keretei között kevésbé találta a helyét, igazi területe az 
elbeszélés volt. Éjféli mesék (Nachtstücke, 1817) és 
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Serapionsbrüder (Serapion-fívérek, 1819/21) címmel 
adott ki két újabb elbeszélésciklust, bennük számos 
népszerűvé vált remekművel. „Serapion-fivéreknek” 
Hoffmann és baráti köre nevezte magát, ugyanis 
november 14-én, Szent Serapion napján tartotta 
ünnepélyes összejövetelét az a bohém társaság, amely 
különben többnyire berlini kocsmákban gyűlt össze. 
 
Az újabb novellák egyike volt a nevezetes A 
homokember (Der Sandmann), amelynek hőse, 
Nathanael hasonló polgári jövő elé néző diák, mint 
Anselmus. Őt is végzetes szerelem téríti el 
menyasszonyától, ez azonban őt romlásba dönti, mert 
kiderül, hogy imádott Olympiája csak egy automata 
bábu, a gonosz varázslónak, Coppeliusnak és az 
ezermester Spalanzani professzornak a közös műve, 
akik végül Nathanael szemeláttára összevesznek 
szerkezetükön és széttépik. Coppelius, a homokember 
rettegett démona Nathanaelnek már gyermekkora óta, 
amikor alkimista kísérleteket végzett Nathanael 
apjával, aki belepusztult egy véletlen robbanásba. 
Nathanael is áldozatul esik a démon pusztításának: az 
átélt borzalmak hatására megőrül és leveti magát egy 
toronyból. Coppelius úgyszólván ennek a kezdettől 
fogva benne lappangó őrületnek a kivetülése, amely 
hazajáró rémként kísérti. Ugyanakkor A homokember 
kísértetiesen groteszk romantikus rémmese is. 
 
Hasonlóan kísérteties a Krespel tanácsos (Rat Krespel, 
1819). Címadó hőse magányos különc, aki régi 
hegedűket fűrészel szét, hogy rájöjjön a régi 
hegedűkészítők titkára. Leányának, Antóniának 

valami szervi hiba miatt gyönyörű énekhangja van, de 
nem szabad énekelnie, mert belehalhat. Egy régi 
hegedű hangjában a leány a saját hangját ismeri föl, és 
ettől fogva állandóan megkísérti az éneklés. A 
vőlegénye képében megjelenő gonosz szellem végül a 
halálba is énekelteti. Halálakor titokzatos módon 
meghasad a régi hegedű, és vele együtt temetik el. 
 
A Scuderi kisasszonyt (Das Fräulein von Scuderi, 1819) 
a modern bűnügyi regény ősének tekintik. A XIV. 
Lajos korabeli Párizsban játszódó történet egy 
titokzatos gyilkosságsorozatról szól, amelynek 
tetteseként egy ékszerész lepleződik le, aki nem tudott 
megválni ötvösremekeitől, és ezért gyilkosságok útján 
szerezte vissza őket vásárlóitól. 
 
A Csajkovszkij-balettként is ismerős Diótörő és 
egérkirály (Nussknacker und Mäusekönig, 1819), a 
Bolhakirály (Meister Floh, 1822) vagy a Brambilla 
hercegnő (Prinzessin Brambilla, 1821) romantikus mű-
mesék. Baudelaire a magas esztétika katekizmusának 
nevezte a Brambilla hercegnőt, amely mint valami 
„capriccio” - Hoffmann nevezte meg így tárgyához 
illően novellája műfaját -, a zene, a költészet és a 
romantikus humor allegorikus képeinek színes 
kavalkádját vonultatja fel egy álomszerű római 
karnevál keretében. 
 
Míg a valóságot mesésen romantizáló vagy 
meghökkentő-szorongató fonákja felől felmutató 
Hoffmann-mesék egy részében a képzelet csapongása 
szolgáltatja a fantasztikumot, másutt a groteszk 

elemeket szinte szürrealisztikusan elegyítő 
humor az átlényegítés fő eszköze. Ilyen 
elbeszélés az elbűvölő Kis Zaches (Klein 
Zaches). A címadó figura egy szörnyű 
torzszülött, mandragóragyökérhez hasonlító 
arcú, undorító kis gnóm, akit egy tündér azzal 
az adománnyal ruház fel, hogy ha a 
jelenlétében valami kiválót gondol, mond vagy 
cselekszik valaki, azt neki tulajdonítják. Ennek 
köszönhetően Kis Zaches óriási karriert csinál, 
miniszter lesz, és eljegyezni készül Candidát, 
Balthazár diák szerelmesét. Végül Prosper 
Alpanus mágus, Balthazár ismeretlen 
nagybácsikája jóvoltából megtörik a gonosz 
törpe varázsa, és minden jóra fordul. A 
szatirikus mese bizarr humorral teszi 
nevetségessé az üresfejű akarnokok és 
talpnyaló kiszolgálóik államát. 
 
Szellemesen szatirikus és ironikusan 
szövevényes Hoffmann életművének betetőzése 
is, a Murr kandúr életszemlélete, valamint 
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Johannes Kreisler karmester töredékes életrajza 
(Lebensansichten des Kater Murr nebst 
fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters 
Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, 
1820/22). A töredékes regényben Hoffmann mint 
szerkesztő felváltva közli saját irodalmi hasonmása, a 
bogaras különc és zseniális karmester kalandos 
élettörténetének fejezeteit és macskájának, a tudós, de 
öntelt és nyárspolgárian korlátolt Murr kandúrnak a 
bölcselkedéseit, amelyek a gazdája életrajzát 
tartalmazó makulatúralapok hátoldalán maradtak 
fenn. 
 
A Murr kandúrral nagyjából egy időben, utolsó berlini 
éveiben Hoffmann olyan elbeszéléseket is írt, amelyek 
már a romantika biedermeier szakaszát képviselik. Az 
unokabátyám sarokablaka (Des Vetters Eckfenster, 
1822) című elbeszélés például egy berlini piactér 
sarokházának emeleti sarokablakából végzett 
megfigyelések színes gyűjteménye, karcolatszerű, 
bensőséges-humoros életképek füzére. 
 
Hoffmann foglalkozását tekintve tehát hivatalnok volt, 
a művészet nem is állhatott volna távolabb tőle, de ő 
csak látszólag követte a családi hagyományt. Jogász 
végzettsége ellenére erősen vonzódott a képzelet 
világához, így művészetének alapvető koncepcióját, a 
kettősséget is innen eredeztethetjük. Hivatalnoki 
állásában tisztességesen megállta a helyét, azonban 
amint véget értek a dolgos órák, színre lépett a művész 
Hoffmann, az az ember, aki történeteket, kritikákat, 
esszéket ír, zeneműveket komponál, rajzol, fest. 
Élete egy pontján még színházigazgató is volt. 
Kétségtelenül sokszínű egyéniség volt, ettől 
azonban élete szinte kettős életté vált, ezt pedig 
csak úgy tudta kordában tartani, ha energiáit 
kiadta magából, méghozzá az irodalmon és a 
zenén keresztül. Pályáján a kettő egyébként 
szorosan összekapcsolódik. Zeneszeretete volt a 
legerősebb, sokkal korábban volt meghatározó az 
életében, mint az írott szó. Esszéiben a zene 
lényegének megfejtésére is kísérletet tett, ahogy a 
romantika filozófusai közül oly sokan még. 
Schopenhauerhez és Kierkegaardhoz hasonlóan ő 
is úgy gondolta, hogy a zene a művészet 
legmagasabb rendű megnyilvánulása. Hoffmann 
mondta ki, hogy a legromantikusabb zene a 
művészet, mert tárgya a végtelen. 
 
A nappali tisztviselő éjjel a fantázia világába 
kalandozott, ennek köszönhetjük a ti-
zenkilencedik század legszebb fantasztikus 
meséit. Ha pedig fantasztikus meséknek 
nevezzük Hoffmann műveinek nagy részét, 

érdemes megállnunk egy pillanatra, hogy megnézzük, 
mit is jelent ez pontosan. A fantasztikum lényege a 
bizonytalanság, mindenekfelett pedig az a 
bizonytalanság, amely a szöveg olvasójában az 
elbeszélt történet értésével és értelmezésével 
kapcsolatban jön létre. – mondja Tzvetan Todorov, a 
fantasztikus irodalom elméletének kimagasló alakja. A 
fantasztikum meghatározása azonban közel sem ilyen 
egyszerű. A műfaj pontos határait nagyon nehéz, vagy 
még inkább lehetetlen meghúzni. A világ rendjét 
megbontó fantasztikum a történet kimenetelétől 
függően határműfajokat határozhat meg, ezeknek 
kontextusában lesz könnyebb átlátnunk Hoffmann 
életművét. A két határműfaj a különös és a csodás. A 
rövid definíció szerint a különös a megmagyarázott 
természetfeletti, míg a csodás az elfogadott 
természetfeletti. Mit jelent ez? Megmagyarázott 
természetfeletti alatt értjük azt, amikor az adott 
történetben az események eleinte természetfelettinek 
tűnnek, a cselekmény kibontakozása során azonban 
racionális magyarázatot kapunk a történtekre. Ebben 
az esetben a valós élet törvényszerűségei nem 
változnak, és ez a legfontosabb különbség a csodás és a 
különös műfaja közt. Csodásról akkor beszélhetünk, ha 
új természeti törvények érvényességét kell 
elfogadnunk ahhoz, hogy magyarázatot találjunk az 
eseményekre. Ekkor a valóság törvényei 
megváltoznak. A különbség ellenére is a két műfaj 
lehet fedésben egymással, de csak részben, hisz 
ellenkező esetben megszűnne a különbség, és csak egy 
műfajról beszélhetnénk.  
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Miért fontos ez Hoffmann kapcsán?  
 
Azért, mert a csodás műfaját leggyakrabban a mesével 
állítják párhuzamba, mondván, hogy a mesék is csak a 
csodás egy változatát képviselik. A természetfeletti 
események nem váltanak ki döbbenetes hatást, inkább 
elfogadjuk őket, új természeti törvényeket találunk az 
igazolásukra, de nem keressük a racionális 
magyarázatot, mert tudjuk, hogy valószínűleg nincs is. 
Hoffmann mesés írásai is hasonlóan keverik a 
valóságot a képzelettel. Az arany virágcserép 
Anselmus diákja – akinek átlagos polgári életét egy 
nap az Elba partján tekergő kígyókisasszonyok 
gyökeresen megváltoztatják, mikor átcsábítják őt saját 
birodalmukba –, például a valóság egy romantizált 
verziójában tapasztalja meg fantasztikus élményeit, 
mindezt úgy olvashatjuk, mintha semmi 
természetellenes nem lenne benne.„...Anselmus diák 
amaz este óta, amikor meglátta Lindhorst levéltárost, 
álmodozó merengésbe esett, és ez a hétköznapi élet 
minden külső érintésével szemben érzéketlenné tette. 
 

 
 
 Érezte, hogy valami ismeretlen érzés mozdul meg 
bensejében, és gyönyörűségteli fájdalmat okoz neki: és 
ez a fájdalom tulajdonképpen a vágyakozás, amely az 
embernek más, magasabb rendű létet ígér. A legjobban 
szeretett egyedül bolyongani erdőn-mezőn, mintegy 
elszakadva mindentől, ami szűkös életéhez bilincselte, 
csak a benne születő képek sokféleségének 
szemléletében találta meg önmagát. Így történt, hogy 
egy hosszú sétájáról visszatérőben elhaladt ama 
különös bodzabokor mellett, amely alatt egykor, mint 
valami varázslattól megejtve, annyi különös dolgot  

 
 
látott, úgy érezte, hogy csodálatosan vonzza a meghitt 
zöld gyep, alighogy ott telepedett, minden, amit akkor 
szinte mennyei rajongásban látott, és amit lelkéből 
mintha valami idegen erőszak távolított volna el, ismét 
a legélénkebb színekben lebegett előtte, mintha 
másodszor is látná. Igen, még sokkal világosabban 
látta, mint első alkalommal, hogy az üdvösséges kék 
szempár azé az aranyoszöld kígyóé, amely a bodzafa 
közelében felfelé tekerőzött, és karcsú testének minden 
fordultával elé villantotta azokat a csodálatosan csengő 
kristályos hangokat, amelyek gyönyörrel és 
elragadtatással töltötték el.” A valóságtól való 
természetes elszakadás vezeti át őt a fantasztikum 
világába és nem a valóság módosulása. Az illatok, az 
érzések lehetnek ugyan szokatlanok, különösek, de a 
abban nincs semmi különös, hogy léteznek furcsa, 
szokatlan illatok és érzések. Így jelenik meg a 
romantika Hoffmann műveiben. A belső tartalmak 
kerülnek előtérbe, a legfőbb szempont a szereplőé, a 
fantasztikum belső, szubjektív élmény, nem pedig 
módszer a hatás elérésének érdekében. A fantasztikum 
Hoffmann meséiben a lélekre gyakorol igazi hatást, 
nem a világ ismert törvényeit bontja meg (mint például 
azokban a művekben, melyekben vámpírok, 
boszorkányok, farkasemberek és társaik írják felül a 
természet szabályszerűségeit), hanem azt, ahogy az 
egyén látja és értelmezi ezeket a törvényeket. A 
mesevilág csak Anselmus számára létezik, ettől olyan 
személyes a fantasztikum.  
 
Hoffmann a mesés világok ellenére sem szakad el a 
valóságtól, sőt, kiindulópontja, ellenpólusa min-
dennek, amelyet fantasztikussá varázsol. Ez alapján 
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érthetjük meg a művészetére jellemző kettősséget is. A 
kétféle élet, melyet ő maga is élt, visszaköszön 
írásaiban. Alaptémája az élet és a művészet, a valóság 
és a képzelet szembeállítása, paradox módon úgy, 
hogy összefonja őket. A valóságot nem átalakítja, 
hanem megtoldja a fantasztikummal, így lehet a kettő 
összhangban, de mégis érezhetően kontrasztban 
egymással. Bár ez ellentmondásnak hangzik, mégis 
van értelme. Az objektív szem, az olvasó számára 
láthatók a határok a két világ között, a szereplők 
számára azonban a kettő egy és ugyanaz, 
fantáziaviláguk az a valóság, amelyet mások nem 
láthatnak, ők viszont tökéletesen tudnak közlekedni a 
két univerzum között. Fantasztikus világát tündérek, 
különös lények, csodás események népesítik be. Ezeket 
a hozzávalókat pedig gyakran fűszerezi humorral. 
 

 
 
Legtöbb művében fontos szerepe van a humornak. A 
humor – ahogy Halász Előd írja elemzésében –, bizarr 
ötletekkel, groteszk fintorokkal szórja tele a hoffmanni 
világot, a dimenziók megmásításával zseniális 
karikatúrákká változtatja az embereket. 
Hoffmann meséinek egyediségét nemcsak a 
fantasztikum sajátos használata jelenti, karakterei is 
igazi egyéniségek. Az arany virágcserép Anselmusa, a 

Kis Zaches címszereplője és Boldizsár diák, Antonio a 
Signor Formicában szépen megrajzolt jellemek, a 
valóság és képzelet közti kapcsok. Mesevilága a 
racionális szereplők mellett felvonultat egy sor 
képzeletbeli, természetfeletti lényt: tündéreket, 
varázslókat, boszorkányokat, szellemeket, beszélő 
kígyókat. 
 
Szereplői közül mégis legjelentősebb a művész 
karakter, ugyanis saját maga jelenik meg benne újra 
meg újra. A művészt szembe állítja a nyárspolgárral, ez 
az ellentét életében is megfigyelhető, saját 
személyiségének két pólusa is folyton egymásnak 
feszül. Johann Kreislerben, a Fantáziadarabok Callott 
módjára (1816) című prózagyűjteményében feltűnő 
karmesterben Hoffmannra ismerhetünk. A zene iránti 
rajongása végigkíséri írói pályáját, Don Juan című 
novellájában például bálványa, Mozart operájának 
értelmezését adja élménybeszámolószerűen. 
 
Jelentősége a fantasztikum ilyen módon történő 
használata mellett újító mivoltában is megnyilvánul. 
Ahogy láttuk, Hoffmann nevéhez fűződik a 
tizenkilencedik század egyik kedvelt, gyakran 
visszatérő fantasztikus motívuma, a doppelganger, 
vagyis a hasonmás. A gonosz és jó erők, a személyiség 
egymással harcban álló feleinek ábrázolására 
alkalmazott motívum. Bár a mesék nagy részét jelentik 
Hoffmann életművének, nem csak ebben a műfajban 
mutatta meg tehetségét. Horrorisztikus történetek, 
félelmetes alakok is léteznek színes univerzumában. 
1813-as elbeszélése, A homokember kitűnő példája 
ennek. A kísérteties a legvilágosabban úgy 
fogalmazható meg, mint az ijesztőnek az a fajtája, 
amely valami ismert dologra vezethető vissza. 
Kísérteties mindaz, ami titok, aminek rejtve kellett 
volna maradnia, mégis feltárult. Viszont minél jobban 
eligazodunk a világban, annál kisebb az esély a 
kísértetiesre. Nathanaelre akkor csap le a gonosz, 
mikor már azt hiszi, élete révbe ért, megtalálta a 
boldogságot, és végleg megszabadulhat az őt kísértő 
Homokembertől. A kísérteties hatás összeforr a 
fantasztikummal, a félelem tartja életben mindkettőt, a 
bizonytalanság állandó jelenléte, ahogy ezt a 
következő jelenetben is olvashatjuk: „Csakugyan 
ijesztő alakot öltött most már képzeletemben a szörnyű 
Homokember, valahányszor meghallottam esténként a 
csoszogást a lépcsőn, már reszkettem is a félelemtől, az 
iszonyattól, és sírás fojtogatott. {...} A hálószobába 
szaladtam, s egész éjszaka a Homokember rémisztő 
lényével viaskodtam gondolatban. Ahhoz már eléggé 
nagy fiú voltam, hogy belássam: a Homokemberről, a 
holdbéli fészekben gubbasztó fiókáiról szóló 
dajkamese nem fedheti egészen a valóságot, de 
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számomra a Homokember mégis megmaradt 
szörnyűséges kísértetnek, és rémült borzadállyal 
hallgattam mindig, amint feljön a lépcsőn, s utána 
nagy dérrel-dúrral benyit apámhoz. Volt úgy, hogy 
sokáig nem jött, azután meg egymást követték a 
látogatásai.”  
 
Hoffmann munkásságára nagyban hatott zaklatott 
életvitele, gyakran hallucinációk gyötörték. Élete 
utolsó alkotói szakaszában azonban már jóval 
nyugodtabb műveket írt, lecsillapodott a mesevilágot 
felépítő elme, és sokkal racionálisabb írások születtek, 
ezzel pedig elindult a realizmus felé. 
 
Hoffmann zsenialitása abban állt, hogy szavaival azt a 
világot teremtette meg, amelyet szerinte csak nagy 
szenvedélye, a zene lenne képes létrehozni. A zenéről 
ezt írja egyik esszéjében: „A zene ismeretlen 
birodalmat tár fel az ember számára, olyan világot, 
amelynek semmi köze sincs az őt körülvevő külső 
érzéki világhoz, s amelyben az ember hátrahagyja 
minden meghatározott érzését, hogy átadja magát egy 
kimondhatatlan vágyakozásnak.” Hoffmann 
történeteiben az ismeretlen birodalmat a fantáziavilág 
jelenti, és bár sok köze van a valós világhoz, mivel 
szüntelen összefonódik vele, az ide átkelő szereplők, s 
velük az olvasók is a fantasztikum szubjektív 
érzékelésének élményében részesülnek, hátrahagyva 
minden meghatározott érzést. 
 
Hoffmann meséi és meseszerű elbeszélései akár 
hátborzongatóak, akár humorosak, mindig meglepőek 
és mindig szórakoztatóak. A romantika 
legmaradandóbb erénye, az érdekesség ugyanúgy 
hozzátartozik ehhez az életműhöz, mint a lelket 
gyönyörködtető szépség. A romantikusokat lehet 
különbözőképpen megítélni. De E. T. Hoffmannt nem 
lehet nem szeretni. 
 
A német romantikusok közül Hoffmann-nak volt a 
legnagyobb világirodalmi hatása. Felfedezhetők a 
nyomai Edgar Allan Poe-nál, Gogolnál, Balzacnál, 
Baudelaire-nél, Dosztojevszkijnél, Oscar Wilde-nál, 
Kafkánál. Schumann a Kreislerianában Hoffmann 
világát zenésítette meg, Offenbach az ő elbeszéléseinek 
motívumaiból írta a Hoffmann meséi című operáját. A 
német expresszionizmus képző- és filmművészetének 
egyaránt ihletője volt. A hasonmás-motívumot viszont 
láthatjuk Dosztojevszkij A hasonmás című regényében, 
és ne feledkezzünk meg Stevenson klasszikusáról, a 
Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetéről sem. Wagner 
pedig a Martin kádár és legényei című elbeszélésből 
merítette a Nürnbergi dalnokok témáját. Hatása a 

szürrealizmuson és Ingmar Bergman korai filmjein át 
napjainkig él.  

Nilla 
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Miért fűződik 
annyi babona a 

tükörhöz? 

 
lterjedt hiedelem: ha a tükör 
összetörik, bajt jelent. Ha 
éppen lány törte el a tükröt, 

7 évig nem megy férjhez. 
 
Ennek a nálunk elterjedt ba-
bonának világszerte akadnak 
rokonai. Az afrikai zuluk például 
nagyon félnek a vízbe nézni, mert 
akkor ott megjelenik tükörképük, 
és attól tartanak, hogy azt a 
krokodilus elragadhatja. Az ősi 
társadalmi viszonyok közölt élő 
népek mindenütt sajátos tisz-
telettel veszik körül a tükörképet. 
Ami a tükörben megjelenik, az 
számukra nem visszavert fény - 
hiszen mit is tudhatnának ők erről 
-, hanem valami jelenés, szellem. 
A tükör ily módon félelmetes 
tárgy, mert látszólag benne lakik a  

 
 
 
 
 
 

 
bepillantáskor előbukkanó, tehát 
alvó alak. Ha a tükör eltörik, ez a 
szellem bosszút áll. Ily nézetek 
magyarázzák meg, hogy a 
kőkorszaki, nekünk szinte el-
képzelhetetlenül nehéz viszonyok 
közt élő emberek miért készítettek 
fáradságos munkával haszontalan 
tükröket; s ha már annyi időt 
pazaroltak készítésükre, miért 
temették el a halottakkal. Amerika 
aztékjai például tükröket 
csiszoltak obszidiánból, s e tükrök 
nagy számban kerültek elő a 
feltárt sírokból. Egyiptom ókori 
emlékei között is sok tükör akadt. 
A holtak tehát magukkal vitték a 
sírba a tükrök szellemét. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A valóságot - ez esetben a 
fénysugár szabályos vissza-
verődését a tükörlapon -, kü-
lönböző történelmi-társadalmi 
viszonyok közt élő emberek más-
más módon fogták fel. 
 
Hófehérke meséjében a gonosz 
királyné a tükörben levő 
szellemtől kérdezi meg, ki a 
legszebb országában? A régi orosz 
babona szerint az a lány, aki az 
újév első percében - kezében égő 
gyertyával - belenéz a tükörbe, 
háta mögött meg fogja pillantani 
jövendőbeli férjét. E. T. A. Hoff-
mann egyik novellájában - amelyet 
Offenbach is feldolgozott ope-
rájában - az ellopott tükörképről 
ír. 
 
A modern társadalom embere a 
tükörképben saját vonásaira ismer, 
az ősi korok, primitív kultúrák 
embere azonban egy "szellemet" 
látott megjelenni. Ezért is vált a 
tükör varázseszközzé, szellem-
idéző szerszámmá, amelytől a 
jövendőt kérdezték. Vagyis minél 
kevesebbet tud az ember a valóság 
összefüggéseiről, annál inkább 
felruházza a tényeket félelmetes, 
képzeletbeli tulajdonságokkal. S 
minél kevesebbet ért az észlelt 
jelenségekből, annál inkább mó-
dosíthatja, értelmezheti, színezheti 
azokat a várakozás vagy félelem. 
 

(Dr. Bélley Pál: Kíváncsiak Klubja) 

E 
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A fenntartható 
társadalom koncepciója 

 
 

 
 globális-lokális társadalom és természeti 
környezete között szoros egymásra utaltság és 
interakció van. A társadalom természeti 

környezetben jön létre, s a természeti környezet 
meghatározza a társadalmat. A kapcsolat még ennél is 
lényegibb: a társadalmak (és a társadalom egységei) a 
környezet megtartói vagy felélői, s fordítva, a 
környezeti állapotok és változások tehát minden 
közösség és társadalom fenntartói, vagy létfeltételeinek 
megkérdőjelezői. Az összetett környezeti rendszerek és 
az összetett társadalmi rendszerek nem csak hatnak 
egymásra, hanem egységes természeti-ökológiai 
rendszerként léteznek. 
 
Ez az összefüggés eddig is világos volt. Nézzük a 
későbbi, vagy jelenlegi súlyosabb felismeréseket. Az 
önszerveződő, vagy a társadalom által kont-
rollálhatatlan természet, vagy az éppen a társadalom 
által megzavart vagy tönkretett természet tu-
lajdonképpen bármikor, alig kiszámítható módon 
elpusztíthat társadalmi csoportokat. A társadalom 
tehát védtelen. Az ember személyesen, egyedül, társak 
nélkül – bármilyen egyéni természetpusztító cél is 
vezérelje  –  az univerzális  természetet   nem   képes  

 
elpusztítani, vagy főként csak egyes lokális természeti 
közegnek okozhat károsodást. A sokaság, a tár-
sadalom, s különösen a globális társadalom viszont 
nem csak önmagát, hanem magát a természetet (sőt a 
bolygót) is képes tönkretenni vagy elpusztítani. A 

természet tehát védtelen, ha 
természetesen eltekintünk a 
poszt-természeti (például 
metafizikai) védelemtől. 
 
Ez a kettős védtelenség elve. 
Ám a természet súlyosabban 
kiszolgáltatott, mint az 
ember vagy a társadalom. Az 
új ökológiai gondolkodás 
azonban azt is feltételezi, 
hogy az emberi társadalom 
az egyetlen olyan kockázati 
tényező, amely képes a 
természet totális pusztítá-
sára. A tétel ellentéte is igaz: 
az emberi társadalom az 
egyetlen olyan tényező, 
amely képes a természet-
környezet megóvására, hely-
reállítására. Ezért bármikor, 
bármilyen ökológiai krízisről 
beszélünk, legyen világos, 
hogy végső soron csak a 

társadalom segíthet. 
 
Az állam, a technológia, a tudás (vagy bármi más 
eszköz) csak hozzájárulhat a kríziskezeléshez. 
Kitüntetett szerepe egyedül a társadalomnak van, 
amely integrálja, erősíti és végigviszi a legjobb 
személyes és tudatos egyéni elképzeléseket. Ember 
nélkül nyilván nincs közösség és társadalom, ám 
közösség és társadalom nélkül az ember őslény, vagy 
jobb esetben őstudat. 
 
Ezért mindennemű fenntarthatóság – de nem 
kizárólagos – kulcsa: a társadalom, ha az képes 
önmagában fenntartható lenni, s képes hatékonyan 
fellépni mondjuk a természet, a gazdaság, vagy a 
kultúra fenntarthatósága érdekében. Ezért a jövő titkos 
és nem titkos kulcsa: a társadalom, avagy az emberek 
együttes cselekvése. Ha más és jobb világot akarunk, 
ez alapvetően a társadalom jobbvilágot-teremtő 
képességének alkalmazásától függ. Legyen közben az 
is világos, hogy a társadalom ma azért tűnik 
alkalmatlan jobbvilágot-teremtő eszköznek, mert nem 
értjük a társadalmat, vagy felületesen ismerjük, s nem 
tudjuk jobb célok érdekében dinamizálni. 

A 

Modus Vivendi Magazin 45



A társadalom: üres előttünk. Foncsorozott üveg, ami 
nem tükröz vissza semmit. A tükör-képtelenség oka 
lehet akár a tükör hiánya is. Holott a társadalom nem 
izolált, rideg, fagyott vagy lélektelen valóság: a 
társadalom kettős értelemben is forró valóság. 
Egyrészt azért, mert a társadalom az a valóság, amely 
minden embert létét megrövidíti, az egyén – 
különösen, ha tudás- és tudat- és közösségszegény – 
ténylegesen és szimbolikusan is elsősorban a 
társadalomba hal bele. A betegségek zömében csak 
következmények. Másrészt azért, mert egyedül a 
társadalom és a kollektív tudat emeli ki az egyént 
természeti és környezeti korlátai közül, sőt a 
társadalom közvetíti az embernek a tudásokat, hiteket, 
részben a vallásokat, így a társadalom tesz létrát az 
Istenhez vezető lépésekhez is. Kivételek azok a magas 
rangú (tehát magas tudatú) személyek, akik 
kétségtelenül tartósan magas tudatállapotban vannak, 
s ennek révén nincsenek alávetve a társadalom 
transzcendencia-szolgáltatásainak sem. Ám a 
tanítvány sem jut el egyedül, Mester nélkül a Himalája 
barlangjaiba. 
 
Ezért aktuális (vagy első) paradigmaként létkérdés, 
hogy a különböző társadalmak ma ugyanúgy 
fenntarthatatlanok lehetnek, mint az ipari-posztipari 
civilizáció, amelynek egyik új paradigmája, hogy a 
gazdaság nem tudja eltartani a társadalmat, ráadásul a 
gazdaságnak alávetett társadalmak – a sokféle 
közvetett erőszak hatására – láthatóan hozzáidomultak 
a fenntarthatatlan gazdasághoz. A másik új 
(rész)paradigma ezért az, hogy a társadalom nem tud 
mit kezdeni a fenntarthatatlan gazdasággal; a 
kölcsönös fogság állapotában a gazdaságok és a 
társadalmak egymást húzzák lefelé, miközben a 
gazdaságok és társadalmak együttműködését szervező 
és az állami intézményeket működtető hatalmi elitek 
képtelenek megoldani a válságokat. 

A harmadik paradigma-elem, hogy a természet 
figyelembe vétele nélkül sem a gazdaság, sőt a 
társadalom sem tudja eltartani, mi több, jólétbe emelni 
az embert. Eljutottunk a végpontig, vagy annak 
közelébe: nemcsak a gazdaság nem tudja eltartani a 
társadalmat, hanem a társadalom sem az embert, az 
emberi életet, mert a közösség és a kultúra 
kártyavárként omlik össze a fenntartható társadalom 
nélkül. A kiterjedt ökológiai és gazdasági válság 
felszínre hozott két alaptörvényt: a természet 
fenntarthatatlansága egyre inkább együtt jár a 
társadalom fenntarthatatlanságával, az utóbbi pedig 
elvileg-logikailag akár az utolsó földi ember és tudat 
kipusztulását is jelentheti, ami egyébként nem biztos, 
hogy az ember – mint biológiai-társadalmi 
reprodukció – kihalását hozza magával. 
 
A társadalom ugyanakkor nem, vagy nemcsak pusztán 
fizikai létforma, vagy nemcsak második természeti 
környezetként megtestesülő naturális valóság. Avagy a 
társadalom – jelképesen – nem csak sok egyes ember 
gazdag együttélési rendszerei, s nem csak családi 
kapcsolatokban, emberek házaiban, vagy 
közintézményekben és épületeikben fejeződnek ki. A 
társadalom szellemi valóság (is), mert minden egysége, 
eleme, „mozdulata” szellemi komponens. Így a 
társadalom lelki, vagy spirituális valóság (is), még 
akkor is, ha ennek sem a társadalom sok tagja, sem az 
egyes ember nincs tudatában, pedig minden egyes 
darabja, viszonya, emléke és jövőálma metafizikai 
természetű. És a társadalom lényegileg mindig 
virtuális valóság (is), mert a társadalmat senki nem 
tudja megfogni, mint egy tárgyat, vagy a társadalomba 
nem lehet úgy beleülni, mint egy autóba. 
 
A társadalmat az emberek szinte kivétel nélkül 
labirintus rendszerként élik meg, amelynek nem 
találják a kijáratát, holott a társadalom eredetileg azért 

jött létre, hogy járható utat kínáljon a vacsorához, 
a fűtött barlanghoz és az Istenhez. A társadalom 
labirintusként való tételeződése azért veszélyes, 
mert a társadalom, s benne az egyén tartósan 
idegen, veszélyeztetett, kiszolgáltatott és sokszor 
az önmagára nézve krízist jelentő 
veszélyforrásokat sem észleli. 
 
A veszélyeztetett ember aztán önmagára is 
veszélyes, legfeljebb a durva vagy a finom, a 
teljes vagy részleges, a látható vagy láthatatlan 
önpusztítások között válogat. Az anyagi létezés 
abszolutizálása vagy a mértéktelen túlfogyasztás 
vagy a tényleges Abszolútum elvetése mind-
mind valamilyen típusú önpusztítás, vagy 
önkárosítás. Mindez egyébként a társadalom 
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fenntarthatatlanságának is tárgyszerű tájleírása. És 
akkor is tiszta igazság ez, ha számtalanszor 
megtapasztalhattuk, hogy minden egyes emberben ott 
él az Önvaló, vagy a személyes Isten, avagy az isteni 
Én, de ugyanakkor minden ember lelke mélyéből, vagy 
az örökké rejtett tudatalattijából előhívható az ön- és 
világpusztító erő, ami önmaga által nem mindig 
kontrollálható. 
 

 
 
A társadalom életképességét, krízismegoldó 
kapacitását vagy lelkiállapotát így az is rontja, hogy a 
naturális társadalom sokáig érzéketlen a természeti 
bajok iránt, sőt jellegéből fakadóan nem is rezonál 
érzékenyen a környezet romlásának figyelmeztető 
jeleire, mindaddig nem, amíg a társadalom fizikai 
(vagy akár szellemi) létét nem veszélyeztetik az 
ökológiai (vagy bármilyen más) válságok. 
 
Niklas Luhmann a társadalom specifikumát, alapját a 
kommunikációban látja. Mindaz a társadalmat jelenti, 
ahol kommunikáció megy végbe, a környezete pedig 
az ezen kívüli világ. A társadalom tehát nem képes a 
környezetével kommunikálni, csak a környezetéről, 
vagyis a vizek szennyezése, a vadak pusztulása nem 

okoz addig társadalmi rezonanciát, amíg nem 
beszélnek róla. Mint korábban láttuk, a társadalom 
részrendszerei a saját kódjukkal szelektáltan észlelik a 
környezetüket, maga a társadalom mint egész viszont 
nem rendelkezik ilyen kóddal, és így egységesen csak 
kivételes esetben képes a környezetére reagálni, 
például egy földrengésnél. A luhmanni konklúzió 
ebben az összefüggésben: „a társadalom, mint egész 
nagyon alacsony rezonanciafokkal rendelkezik a 
környezete irányába.” 
 
A társadalom feltárása azonban megcáfolja azt a 
luhmanni tézist, hogy a társadalom alapja a 
kommunikáció, mert a társadalom elkezd (vagy 
hatékonyabban kezd) élő szervezetként és kollektív 
cselekvőként működni, ha erős konfliktushelyzetbe 
kerül. A társadalom értelmezése viszont azt a tézist is 
elveti, hogy a társadalom lényege „csak” szervezet, 
vagy például a közcselekvés, hiszen az új tudomány 
elemzései már kimutatják, hogy az intézményes 
társadalom közösség mindig függ a kollektív tudattól. 
A kollektív tudat ugyan függ az emberi személyes 
tudatoktól, de – ez az új paradigma-hipotézis – nincs 
alárendelve a naturális egyéneknek és társadalmaknak, 
mert a jelek szerint egyrészt önálló fizikai és nem-
fizikai mező, másrészt még magasabb, nem a földi 
civilizáció által befolyásolható még magasabb 
tudatmezőkhöz kötődik. 
 
A társadalom projektum most azonban egyszerre több 
titok dimenzióba ütközik. 1. A magasabb 
tudatállapotban lévő egyén képes-e személyesen 
befolyásolni a kollektív tudatot, amely a befolyásolás 
után megváltozva számos-számtalan emberre hat 
befolyásoló erőként? 2. Egyszerre több magas 
tudatállapotban lévő egyén (mintegy tu-
datközösségként) képes-e csoportosan befolyásolni a 
kollektív tudatot, amely az intenzív befolyásolás után 
számos-számtalan emberre hat új módón erős 
befolyásoló erőként? 3. Ha az ember egyénileg vagy 
csoportban kollektíven hat az emberiség 
tudatmezőjére, akkor ez a tudatmező képes-e 
befolyásolni a természetet és a természeti-környezeti 
viselkedést? 4. Ha a társadalmi tudatot nem alulról, 
vagy nem az ember felől nézzük, akkor ez a 
mindenkori, egyszerre változatlan és folyton változó 
emberiség-tudat milyen „öntudattal”, milyen 
„önprogrammal” rendelkezik? 5. A kollektív tudatot 
felülről (vagy bármilyen irányból, vagy dimenzióból) 
és nem az ember (sőt nem az egyéni isteni Én) 
irányából milyen transzcendens hatások érik? 
 
Vagy hagyjuk el a spirituális tér- és időfeletti mezőket 
(vagy akár feltételezzük azt, hogy nem is léteznek), 
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kérdezzük meg, hogy a kollektív társadalmi tudatnak 
milyen a viszonya, interakciója a kollektív tudással (az 
univerzális társadalmi vagy/és kozmikus in-
telligenciával)? És teljesen mindegy, hogy milyen és 
hány további kérdést teszünk fel, azt ne feltételezzük, 
hogy mindegyik kérdés értelmetlen vagy ér-
telmezhetetlen. A végtelen valóság soha nem zárt, 
mindig nyitott, csak az vetődhet fel, hogy meddig és 
mennyire látunk el a külső-belső végtelenben. Nincs 
hova és nincs esélyünk kihátrálni vagy elmenekülni a 
nyilvánvaló és nem oktalan kérdésfelvetések elől. 
 
Az ember esetleg persze elmenekülhet majd más 
bolygóra, ahol a természeti környezet sokkal rosszabb 
minőségű is lehet, ám sikeres menekülésének és 
megmaradásának feltétele, hogy a társadalmat is 
magával menekítse. Egyedül senki nem repül át, 
mondjuk, a Marsra, ahol önmaga a sivatagos felszín 
alatt vagy felett aligha teremt saját létének 
paradicsomot. Ha ez így van, akkor az is törvény és 
igazság, hogy érdemesebb a földet és társadalmát 
megmenteni, mint az emberiség fizikai exportjában 
gondolkodni. 
 
A mindenkori társadalom és társadalmi tudat tehát 
akkor válik fenntarthatóvá, ha először is megértjük, 
hogy a társadalom sokszintes, sokvektorú 
valóságrendszer és valósághálózat. Ez az összetett 
valóság egyszerre racionális és racionálitáson túli, ezért 
ugyanolyan természetű, mint például egy tizenhárom 
éves kamasz, vagy egy negyvenhárom éves felnőtt, 
akit senki nem tud bábként rángatni, vagy tárgyként 
kezelni. Másodszor megérthetjük, hogy ez a bonyolult 
kapcsolatrendszer, oda-vissza kommunikáció és 
egyszerre spontán és tervezett cselekvés egyrészt nem 
véletlen, s nem csak szándékos, másrészt nem csak 
oksági, s okságon túli, harmadrészt kézzelfoghatóan 
evilági és ugyanakkor világon túli. Önmagában 
egyszerre képes erkölcsös és erkölcstelen, vagy akár 
erkölcs nélküli lenni. 
 

 

II. János Pál pápa üzenetéből idézhetünk: „A modern 
társadalom nem lesz képes megoldást találni az 
ökológiai válságra, hacsak komolyan át nem gondolja 
egész életformáját. A Föld társadalmainak jó része az 
igények azonnali kielégítésének és a fogyasztásnak a 
bűvöletében él, miközben közömbös marad az okozott 
károkkal szemben. Amint azt már kifejtettem, az 
ökológiai krízis világosan rámutat az emberiség 
erkölcsi válságának mélységére. Ha hiányzik az emberi 
személyiség és az emberi élet értékének megbecsülése, 
elveszítjük érdeklődésünket mások, és maga a Föld 
iránt is. Az egyszerűség, önmérséklet és önfegyelem 
valamint az áldozatos lélek a mindennapi élet részeivé 
kell, hogy váljanak, különben mindannyian egy szűk 
réteg körültekintés nélküli életformájából származó 
következményeinek áldozatai leszünk.” 
 

 
 
A pápa üzenete az evilági erkölcs újrateremtését 
szorgalmazza, miközben evidens, hogy a 
transzcendens szinten nincs más, mint erkölcsös 
teremtett világ. Ide nyúlunk vissza erőért és hitért, s 
innen vezérelve törekszünk a társadalmon keresztül 
elvégezhető ökológiai egyensúly visszaállítására. 

A fenntartható (és/vagy újraalkotott) társadalom 
programja  
Jelenleg ugyanúgy nincs egyesített társadalomelmélet, 
ahogy hiányzik az egyesített fizika vagy természet 
elmélet. Ha nincs egyesített társadalomelmélet, akkor 
aligha lehetséges a fenntartható társadalom elmélete. 
Ha nincs a társadalom egészére rátekintésünk, akkor 
szükségképpen töredékes lesz a fenntartható 
társadalom felfogása. Ezt a tételt szinte minden fontos 
publikáció igazolja. Például Donella és Dennis 
Meadows a kilencvenes évek elején publikált egy 
fontos tanulmányt a fenntartható társadalom 
értelmezéséről és programjáról. 
 
A tanulmány összefoglalja, hogy a fenntartható 
társadalomnak egyrészt milyennek nem kell lennie, 
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másrészt az is, hogy milyennek kell lennie. A negatív 
mutatók közül kiemelhető: a fenntartható társadalom 
nem a fizikai expanzióban, hanem a kvalitatív 
fejlődésben érdekelt; nem merevedik bele a jelenlegi 
igazságtalan elosztási viszonyok változatlanságába; 
nem feltétlenül a kilátástalanság és stagnálás 
társadalma; technikai vagy kulturális értelemben nem 
kell primitívnek lennie; nem egy megmerevedett világ, 
melyben a népesség, vagy a termelés, vagy bármi más 
abnormális módon állandó állapotban marad; nem 
fogja megszüntetni a szabadság fontos fajtáit; nem 
feltétlenül szükséges, hogy uniformizált társadalom 
legyen; semmi nem utal arra, hogy antidemokratikus, 
kellemetlen vagy unalmas legyen. És legfőképpen: a 
szerzők szerint semmi oka nincs annak, hogy a nem 
megújuló erőforrásokat ne használják, amennyiben 
használatuk megfelel a fenntarthatóság 
kritériumainak, „nevezetesen a megújuló helyettesítők 
kifejlesztése követelményének, hogy egyetlen jövőbeli 
társadalom se épüljön olyan erőforrásokra, amelyekről 
hirtelen kiderül, hogy kifogytak vagy 
megfizethetetlenné váltak”. 
 
A felsorolás leplezetlenül mutatja, hogy a két szerző 
tudatosan belül marad a kapitalizmus-újkapitalizmus 
hagyományos paradigmáján, sőt a tanulmányuk elején 
maguk is beismerik, hogy az általuk felvázolt 
fenntartható társadalom koncepció nem sokban 
különbözik attól, amelyben az emberek ma élnek. 
 
A tanulmány második felében először összefoglalják, 
hogy mik jellemezhetik a fenntartható társadalmat: 1. a 
visszajelzés tökéletesítése, azaz például jobban meg 
kell ismerni az emberi populáció jólétét, valamint a 
lokális és globális erőforrásokat és szemétlerakókat; 2. 
A reakcióidők felgyorsítása, avagy aktívan keresni kell 
azokat a szignálokat, amelyek jelzik, ha a környezet 
károsodik; 3. A nem megújuló erőforrások 
felhasználásának minimalizálása; 4. A megújuló 
erőforrások eróziójának megelőzése; 5. Minden 
erőforrás maximális hatékonyságú használata; 6. A 
népesség és a fizikai tőke exponális növekedésének 
lelassítása és végül megállítása. Szerintük „…az utolsó 
tételnek nagy a jelentősége. Intézményi és filozófiai 
változásra, valamint társadalmi innovációra van 
szükség. Megköveteli a kívánatos és fenntartható 
népesség- és termelési szint meghatározását. Inkább a 
fejlesztés, mint a növekedés eszméjéhez kapcsolódó 
célok megfogalmazását kívánja meg. Egyszerűen, de 
lényegre törően egy olyan emberi létezés célképzeteit 
igényli, amelynek nincs szüksége állandó fizikai 
expanzióra.” 
 

Ez a néhány utolsó mondat új paradigmák keresését 
jelzi, de csak az elvont célképzetek igénylését követeli. 
De melyek ezek? Tanulmányuk végén három területen 
új gondolkodásmód szükségességét emelik ki. Az 
egyik a szegénységre, a másik a munkanélküliségre, a 
harmadik – ez a legérdekesebb – a kielégítetlen anyagi 
szükségletekre vonatkozik. A szegénység kezeléséről 
azt írják, hogy a világ ökológiailag és gazdaságilag 
eggyé forrott, mindnyájan itt élünk ezen a levadászott 
területen, amelyen van még miből elboldogulni, ha 
ügyesen szervezzük. A munkanélküliségnél az új 
gondolkodásmód például az, hogy a foglalkoztatás 
nem lehet követelmény a megélhetés számára, így 
jelentős kreativitással létrehozható egy olyan 
gazdasági rendszer, amely igazságosan osztja el a 
munkát és pihenést. A kielégítetlen anyagi 
szükségletek kapcsán azt mondják, hogy a lelki 
kiüresedés az egyik legnagyobb éltetője az anyagi 
növekedés iránti vágynak, holott az emberek 
önazonosságra, közösségre, feladatokra, elismerésre, 
szeretetre, örömre vágynak, amelyek anyagi dolgokkal 
nem kielégíthetők. 
 

Modus Vivendi Magazin 49



 
 
Donella és Dennis Meadows végül ezt víziót 
fogalmazzák meg: „Az expanzió korszakát lassanként 
az egyensúly korszaka váltja fel. Ennek az 
egyensúlynak a megteremtése az elkövetkező néhány 
évszázad feladata… Az új kor témája nem a fegyver és 
az ember és nem is a gép és az ember lesz; a nagy téma 
az élet újjászületése lesz, a mechanikus felcserélése az 
organikussal, és a személyek mint minden emberi 
erőfeszítés végcéljának a rehabilitálása. Műveltség, 
humanizáció, kooperáció és szimbiózis: ezek lesznek a 
világot átfogó új kultúra jelszavai.” Igen, legyen így. 
De egyelőre semmi jele annak, hogy az egyensúly 
korszaka jönne, holott a tanulmány megírása óta 
majdnem húsz év eltelt. Ha az ideális jövőhöz néhány 
évszázad kell, akkor – ha minden így marad – arra 
sincs nagyon esély, hogy az emberiség odáig 
megmarad. Igen, a program nem más, mint az élet 
újjászületése, de hogyan érhetjük el ezt? 
 
A két szerző tehát nem old meg semmit, az új 
gondolkodásmód náluk nem hoz új paradigmát. Ha 
viszont a szakirodalomban körbenézünk, ennél nem 
találunk jobb, átfogóbb, vagy kidolgozottabb 
jövőképet. Ezért először tegyünk arra kísérletet, hogy 

Meadowsék hat pontban összefoglalt pozitív 
fenntartható társadalom vízióját gyökeresen 
kiegészítsük egy továbbgondolt, valóban új és 
fenntartható jövőt ígérő világképpel: 
 
1. pont: Az új, fenntartható, globális-lokális világrend. 
A jelenlegi gazdasági világrendet nem elég – 
ugyanebben a logikában – javított világrendre váltani. 
Az új és más típusú világrend-modellek kitalálása 
most folyik. Mindegyik világrend típus újragondolt, 
fenntartható és/vagy újrateremtett lesz. 
 
2. pont: A poszt-piaci (poszt-tőke alapú) gazdaság, 
avagy a poszt-kapitalizmus utáni új gazdaság. A 
kapitalista (vagy ami még rosszabb: az un. szocialista, 
tehát államkapitalista) gazdaság nem átmeneti, hanem 
általános krízisben van, amelyet ma még makacsul 
védenek a piacpárti dogmatikus ideológusok. A 
szemléleti vagy stratégiai alternatíva hiányzik. 
Mindegy, hogy a következő félszázad milyen új 
gazdaság-modelleket dolgoz ki, ám ezek mindegyike 
valamilyen mértékben poszt-piaci, vagy/és már nem a 
mostani tőke-központú gazdaság lesz. A gazdaság 
koordinálását se a láthatatlan kéz, se a látható kéz nem 
tudja ellátni: jön a tudásbeli, a társadalmi, az erkölcsi, 
vagy a spirituális posztpiaci szabályozás. 
 
3. pont: Részvételi állam, részvételi (és elektronikus) 
demokrácia. Az elmúlt századok állam-modellje, vagy 
tágabban politika-, hatalom-, kormányzás típusa 
egyaránt működésképtelenségét, reformképtelenségét, 
kríziskezelési képtelenségét mutatja. A folyton 
újragenerált hatalom- és öncélú igazgatás-
központúságot felváltó modellt egyaránt jellemzi majd, 
hogy egyrészt az állam- (vagy közösség-) polgárt 
nemcsak bevonja, hanem annak részvételére épít, 
másrészt a mai képviseleti (kvázi) demokráciát felváltó 
részvétel központú demokrácia jön létre, harmadrészt 
a társadalomnak alárendelt, a társadalmat aktivizáló 
politikai rendszer visszanyeri reform- és 
cselekvőképességét, legitimitását és kohézióteremtő 
lehetőségét. 
 
4. pont: Az intelligens, hálózati, civil társadalom, 
lokalitás reneszánsz. A mediatizált hatalmi érdekeknek 
(és játékszabályoknak) alávetett, ezért magas fokon 
manipulált és kiszolgáltatott, szétesett és izolált, 
információ- és tudáshiányos, önszervezésben 
alulteljesítő, dialógusra és kooperációra alig alkalmas 
társadalmak helyett magas szinten képzett, gazdag 
identitás készletre építő, kreatív, önszabályzó, 
önszervező, intelligens és széles körben – vertikálisan 
és horizontálisan – együttműködő, sőt fenntartható 
civil társadalmak alakulnak ki. Ezek a politikai-hatalmi 
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struktúrákat és intézményeket ellenőrzik, s a globális, 
nemzeti és lokális szinten egyaránt folyamatos 
önépítkezéseket folytatnak. A hálózati társadalmakban 
a lokális szinteken új minőségek – új önkormányzati, 
önellátási, önszervezési elvek és formák – jönnek létre. 
 
5. pont: Állam- és hatalomközpontú nemzet helyett, 
erkölcs, tudat és tudat-központú nemzetek 
együttműködése. Az elmúlt századokban a külső és 
belső veszélyeztetettségek miatt a nemzetek (kivéve az 
uralmi központokat megtestesítő nagy államokat, nagy 
nemzeteket) alapvetően védekezésre kényszerültek és 
létmódjuknak elsősorban az erősnek akart 
nemzetállamokat tartották. A kifelé támadó, a befelé 
szintén gyakran támadó nemzeteket – az új típusú 
világrendben, értékrendben, kooperációs rendben – 
felválthatja a tudás, az érték, az erkölcs, a magasabb 
kollektív tudatállapot központú nemzet-modell. 
 
6. pont: Új tudás, poszt-normál (és/vagy poszt) 
tudomány. A közelmúlt, a jelen és a közeljövő 
egyaránt tudáshiányos világát (gazdaságát, 
társadalmát, államát, stb.) nem lehet fenntartani, 
ráadásul az elmúlt évtizedekben szinte minden 
kontinensen, vagy országban folyamatosan születik a 
paradigmaváltó új tudás, új (már nemcsak poszt-
normál jellegű) tudomány, új metafizika vagy új 
teológia számos iránya, gondolkodási modellje. A 
tudás-alapú gazdaság és társadalom nem illúzió, nem 
maszlag, csak nem a régi tudásokat kell a régi – avagy 
fenntarthatatlan módon – alkalmazni. Ezért a 
tudásteremtés és tudásközvetítés új programja, új 
intézményrendszere alakul ki. 
 
7. pont: Az ember újjászületése, előtérben a tudat- és az 
elme, fókuszban a lelki-szellemi szükségletek. Ez a 
második ezredforduló szembesült a legélesebben 
avval, hogy az ember egészéről elképesztően keveset 
tud, hiába megszámlálhatatlan tudományos kutatás és 
eredmény, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy az 
ember lényege nem a test és agy (ám mindegyik 
generálisan fontos), hanem mindenekelőtt az elme, a 
lélek, és főként a titokzatos és egyelőre látszólag 
megfejthetetlen tudat. Ha hiányzik valami, méghozzá 
mindenhez, világrendhez, társadalomhoz, jövőhöz, 
akkor ez nem más, mint a magas rendű ember és 
annak magas rendű minősége. 
 
8. pont. Személyes és kollektív tudat emelése. Ha a 21. 
század fő (vagy egyik fő) kérdése a tudat, akkor az 
szükségképpen nem más, mint egyszerre a személyes 
és kollektív tudat, sőt a személyes és kollektív tudat 
minden szintje, a tudattalantól a transzcendens 
tudatokig. A tudattípusok, a tudatformák, a 

tudatminőségek, a tudatállapotok, a tudatváltások 
megértése és tudatos alkalmazása feltétele minden 
külső (gazdasági, társadalmi, ökológiai, stb.) tényleges 
és valódi eredményt hozó változásnak is. 
 
9. pont: Erkölcs-központú világ, poszt-szekuláris 
világrend, új spiritualizmus, szakrális demokrácia. Ez a 
század avval a paradigmaugrást hozó változással is 
jár, ha az emberek és ideológusok többsége ezt még 
elképzelhetetlennek is tartja, hogy egyrészt véget ér a 
vita az Istenről, hitről, vallásról, a transzcendencia 
létezéséről, mert ezek a dimenziók, valóságok, 
minőségek vitathatatlanná válnak. Másrészt véget ér a 
vita erkölcsről, etikai normákról, az erkölcsi szabályok 
feltétlen szerepéről, mert szintén vitathatatlanná válik, 
hogy bolygónk, civilizációnk, kultúránk 
fenntarthatatlan az erkölcsi rend nélkül. És akkor még 
az is megtörténhet, hogy a hitek, a vallások, az etikák 
nem egymásban, nem egymás között keresik az 
ellenséget. 
 
10. pont: Fenntarthatóság helyett újragondolás-
újraalkotás. Vagy durvábban mondva, a kapitalista, 
poszt-kapitalista – a kapitalista világrend lassú, alig 
hatékony, globális konfliktusokba sodró – kvázi-
fenntarthatósága helyett nemcsak a mai egyre kevésbé 
fenntartható világrendben, hanem elsősorban az új 
világrend-alternatívák valamilyen kombinációjában új 
természeti-környezeti koncepcióra és magatartásra lesz 
szükség. Ezt a jelenlegi fenntarthatóság fogalom 
helyett újragondolásnak-újraalkotásnak nevezném, 
mert alapja a természet, az élet és az ember új felfogása 
lesz. 
 

 
 
Íme, tíz pontban a kardinális kis káté. Ez így együtt 
nem más, mint az új program. Az új módon 
fenntartható világrend, s fenntartható világtársadalom 
víziója. Ehhez sem kell azonban több évszázad és nincs 
esély a világváltás kitolására, távoli időbe való 
exportálására. 
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Az új pontok egyúttal azt is jelzik, hogy nem csak a 
fenntarthatóságot, hanem a társadalmat magát is újra 
kell gondolni. Minden eddigi közvélekedéssel és 
tudományos állásponttal szemben a társadalom nem 
elsősorban „objektív valóság”, hanem többféle 
csoportos tudatállapot és tudatminőség. A tanulmány 
ezért röviden felvázolt egy társadalmi kollektív 
tudatelmélet hipotézist; a társadalmi tudat nyilvánul 
aztán meg korszellemként, intézményrendszerként, 
társadalmi viselkedésként, s a kollektív tudat igen 
intenzív, de rejtett hatásokat fejt ki minden emberre és 
személyes tudatra. 
 
A társadalomnak ez a kibővített, tudatközpontú 
elemzése azért fontos, mert az emberiség vagy egy-egy 
ország társadalma akkor lesz – új értelemben – 
fenntarthatóság-központú, vagy újraalkotás szándékú, 
ha ezt a filozófiai-metafilozófiai rendszert és ezt a 
minőségi életkövetelményt a társadalmi tudat 
befogadja és támogatja. Az elkülönült, önjáró, lefojtott 
és elfojtó társadalmi tudat változása természetesen 
jórészt az egyének minél magasabb szintű tudásától, 
tudatától és tudatosságától függ, azaz a kollektív 
tudatra tett visszahatásától. 
 
A tíz pont mindegyike összefügg a kormányzás és 
önkormányzás minőségével és várható 
paradigmaváltásával. Ezért érdemes legalább 
felsorolnunk, hogy a következő fél században milyen 
új, fenntartható és/vagy újraalkotott kormányzás-
önkormányzás modell alternatívák válhatnak 
realitássá. Íme, a két – szükségképpen nem teljes – 
lista: 
 
Globális állam-modell lehetőségek: a) globális 
parlament és kormány, b) az államok intézményesített 
együttműködése, c) a független globális hatóságok 
hálózata, d) az állam nélküli (globális) jog, e) a globális 
önszabályozó rendszer, f) a globális részvételi állam és 
globális civil intézmények, g) az elektronikus 
világ”kormányzás”, h) a globális intézményesített civil 
társadalom, h) a globális tudatos kollektív tudat – 
tudat”kormányzás”, i) több alternatíva sokféle 
kombinációja. 
 
Lokális állam-modell változatok: a) a lokális parlament 
és helyi kormány (új városállam), b) térségek és 
települések intézményesített együttműködése, c) az 
államtól és helyi önkormányzatoktól független 
hatóságok rendszere, d) lokális önszabályozó rendszer 
„központ” nélkül, e) lokális részvételi önkormányzás 
és demokrácia, f) a elektronikus lokális e-parlament és 
digitális „kormány”, g) lokális – és intézményesített – 

civil irányítás, h) a lokális tudat”kormányzás”, i) több 
alternatíva kombinációja. 
 
Mindegyik alternatíva más elvek szerint, más módon 
nyújthat sikeres változást. Nem kétséges, hogy a 
felsorolt állam-önkormányzás modellek többségének 
még a neve sem ismert. Ez azonban nem olyan nagy 
probléma, mert a következő évek társadalmi 
disputáiban, a szakértők heves nyilvános vitáiban, az 
állami-önkormányzási modellkísérletek értékeléseiben 
az új felfogások széles körben értelmezhetők lesznek. 
A fenntartható-újraalkotott társadalom koncepciója így 
válik mindennapos ismeretté. 

A fenntartható társadalom jövő-forgatókönyvei 
 
Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy az önmagát is 
fenntarthatóvá tenni akaró társadalmi tudat és maga a 
társadalom – egyaránt okként és következményként – 
miképpen érheti el, vagy hogyan szorgalmazhatja a 
generális fenntarthatóságot, a Föld ökológiai 
megmentését, az eddig fenntarthatatlan civilizáció 
megzabolázását és egyúttal kulturálttá válását. 
 
A forgatókönyv alternatívák mellett az esélyek-
esélytelenségek taglalására is kitérünk; nyilván külön 
kérdés, hogy új modellként a társadalom-központú 
fenntarthatóság növelés mennyire releváns és 
hatékony. 
 
A feltárt és röviden bemutatott válságtünetek régi, s új 
szemléletű értelmezései alapján egyaránt 
megfogalmazhatók Európa (és benne Magyarország) 
jövő-forgatókönyvei. Hangsúlyozzuk, hogy ezek 
komplex gazdasági, társadalmi, tudásbeli, kulturális 
(stb.) alternatívák. Először egy összefoglaló szcenárió 
készletet mutatunk be a lehetséges fontosabb 
forgatókönyvekről, majd a forgatókönyvek 
bizonyítására egy-két fontosabb alternatívát 
részletesen ismertetünk. Európa fontosabb jövő-
forgatókönyvei (három kapitalista-újkapitalista és négy 
poszt-kapitalista modellként) hét alternatívában 
fogalmazhatók meg. 
 
A jövő modellek tényleges és/vagy szimbolikus nevei 
és jellemzéseik: 
 
1. Modernizáció rendszerszerű szupra-válsága, 
általános csőd gondnokság, régi világrend bukása és 
társadalmi lázadások veszélye, negyed- és fél-
diktatúrák kialakulása. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: A 21. század első fele 
elsősorban válságok, csődök, visszaesések sorozata, 
átfogó reménytelenség-alternatíva, az Európai Unió 
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csődgondnok, s a legnagyobb veszélyek elhárítására 
koncentrál, ám a tagállamokban is számos negatív 
forgatókönyv mehet végbe, diktatúrák, polgárháborúk, 
terrorizmus. Tünetek: folyamatos, egymást erősítő 
csődök, gazdasági krízis, a klímakrízis megoldhatatlan, 
a modernizáció és poszt-modernizáció elvei és 
intézményei csak részben kezelik a válságokat, 
társadalmi ellenállások, az ifjúság lázadásai, a csőd 
következménye lehet valamilyen diktatúra-modell 
kialakulása is. 
 
2. Javított kapitalizmus folyamatos válsággal, 
szabályozott cowboy kapitalizmus, újraalkotott 
kapitalizmus, korrigált liberális világrend átmentése. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: Marad a kapitalizmus, a 
pénzpiac központú kapitalizmus, legfeljebb 
szabályozottabb, ellenőrzöttebb lesz, de a jóléti állam 
nem rekonstruálható, nő a szociális egyensúlytalanság. 
Tünetei: az önkorrigáló, de alapjaiban nem változó 
világrend, részben államosított kapitalizmus, vagy 
regulált kapitalizmus, globálisan és kontinentálisan 
ellenőrzött pénzpiacok, vagy államilag szabályozott és 
felügyelt gazdaság, de a válság folyamatos lesz!, a 
javított demokrácia modell jön, de az Európai Unió 
nem lesz egyesült Európa. 
 
3. Tudásközpontú világmodell, globális tudásvezérelt 
gazdaság, társadalom, intellektuális kapitalizmus. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: Poszt-információs 
kapitalizmus, a pénz helyett zömében a tudás az 
uralkodó csereeszköz, s a tudás-szegénység fel-
számolása, előtérben a tudás-integráló, innováló és 

hasznosító Európa. Jellemzői: tudás-kapitalizmus, 
vagy jobb esetben tudás-posztkapitalizmus, a globális 
tudásgazdaság csökkenti a kontinensek közötti (s 
kontinenseken belüli) egyenlőtlenségeket, kreatív és 
innovatív intellektuális tőke központú 
(poszt)kapitalizmus, az egyesült Európa lehetővé 
válik. 
 
4. Poszt-kapitalizmus, új gazdasági világrend, poszt-
piaci (és nem csak tőke-alapú) gazdaság,, fenntartható 
gazdaság, társadalom és kultúra kora. Ez egyúttal már 
új poszt-szekurális világrend. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: A posztkapitalizmus 
lényege: tőke utáni, poszt-piaci korszak, már nem 
növekedés-központú paradigma, az egységes Európa 
nem elsősorban politikai vagy gazdasági, hanem érték- 
és életminőség központú integráció, így új politikai 
modell alakul ki. Mutatói: nem (vagy nem elsősorban) 
a profit a lényeg, hanem a kölcsönös – mindenki 
egyformán jól jár alapú – érdek és érték egyeztetés, 
alternatív energiahálózatok, poszt-demokrácia: 
részvételi állam, elektronikus és/vagy részvételi 
demokrácia, középpontban a fenntartható világ és 
fejlődés lehetővé tétele, a klíma krízis kezelése. 
 
5. Lokalitás-központú globalizáció, társadalom-
központú világállapot, új szolidaritás, új közösségi 
identitás, direkt és/vagy közvetlen demokrácia kora. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: A régi világrend 
széthullik darabokra, és dinamikus lokális hálózat(ok) 
jön(nek) léte, ez részben a lokális világ reneszánsza, a 
lokális „köztársaságok” rendszere, a lokalitás 

fontosabb, mint a glo-
balizáció, új típusú nem-
zetállamok, lokalitás-alapú 
szövetségek, nem profit- és 
verseny-központú, hanem 
önellátás, öngondoskodás 
célú együttműködések. Tü-
netei: önellátó, önfejlesztő 
kis közösségek hálózatai, a 
globális gazdasággal e-
gyenrangú helyi gazdaság, 
lokális pénz bevezetése, 
társadalmat szolgáló gaz-
daság, politika, a ter-
mészetbe integrálódik visz-
sza az emberiség, fenn-
tartható világ alternatíva a 
középpontban, részvételi 
önkormányzás, széleskörű 
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részvételi (és elektronikus) demokrácia. 
 
6. Tudás- és kollektív tudat-központú világrend, tudat-
központú állam és társadalom, kultúra-vezérelt 
univerzális korszak. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: Az egyes embert nem a 
pénz, a hatalom, a presztízs, hanem a magasabb 
minőségű tudás és tudatosság vezeti, a társadalmakat 
nem a mohóság, az uralkodás, hanem a kollektív tudat 
minőségei irányítják. Jellemzői: középpontban a 
tudatfejlesztés áll, a szegénység és a kiszolgáltatottság 
sikeres lecsökkentése, a természet és környezet 
megóvása, rekonstrukciója, s harmónia az emberrel, a 
magas szintű kultúra a magas tudás- és tudatállapotok 
kifejeződése, az új „világrend” teljesen meghaladta a 
posztkapitalizmust is. 
 
7. Erkölcs központú világrend, érték, vallás, hit 
orientált világállapot, globális vallási béke, poszt-
szekuláris világrend. 
 
A jövő alternatíva jellemzése: Ha az ember nem csak 
fizikai, lelki és szociális, hanem spirituális lény is, 
akkor olyan világot teremt kívül és belül, ami érték, 
erkölcs, s vallás (vagy spirituális) alapú. Mutatói: nem 
a pénz, nem a tudás, hanem a tudattal együtt az etika, 
a vallás (stb.) értékei tartják össze és irányítják a világot 
(a gazdaságot és társadalmat is), a középpontban az 
egymással dialógust folytató vallások, hitek, spirituális 
tapasztalatok vannak, erkölcs és hit alapú „világrend” 
születik 
 
A komplex forgatókönyv készlet – ezt vegyük észre – 
egyaránt tartalmaz paradig-
makorrekciós forgatóköny-
veket (lásd az első hármat), s 
a különböző paradigmaváltó 
szcenáriókat (lásd az utolsó 
négyet). Ha esélyeket kell 
taglalnunk, csak azt mond-
hatjuk, hogy a közelmúlt 
tapasztalata alapján csak a 
második vagy harmadik 
forgatókönyv diadala vár-
ható. De: a válság minden 
eddiginél súlyosabb, az új 
paradigmák évtizedek óta 
készülnek, így a korszak 
szellemi-szakmai, vagy intéz-
ményi és társadalmi korlátai 
lazulhatnak 
 
 

Az első szcenárió így a csőd, a káosz vagy a hanyatlás, 
a második és részben a harmadik forgatókönyv a 
helyben járás, de a stabilizálás (és kollektív biztonság), 
a negyedik-ötödik jövő-alternatíva az új megoldások, a 
hatodik-hetedik szcenárió pedig az ideális jövővilág 
teremtésének forgatókönyve. A várható történelmi 
valóság viszont soha sem egy, izolált jövő-alternatíva 
valóra válása, hanem akár kontinensenként, vagy 
kontinenseken belül, különböző arányban-mértékben 
integrált forgatókönyv-kombinációk eredménye! 
 
A jobb esélyek talán arról szólnak, hogy a globális 
világ, az Európai Unió, vagy akár minden európai 
ország szükségképpen olyan alternatívákat ötvözhet, 
amely a jövőt eltolja a paradigmaváltás felé. Ha van a 
jelennek izgalmas és a válságnál súlyosabb kérdése, az 
éppen az, hogy kontinensünk képes-e kilépni a 
rendszer- és paradigma-foltozások bűvköréből? 
 
Ha igen, kik, milyen gazdasági, társadalmi, politikai 
erők – milyen szellemi csoportokkal szövetkezve – 
állnak az élre? Egy valami bizonyosnak látszik: 
mindegyik jövő-forgatókönyv modellhez hozzá 
tartozik egy válságértelmező és megoldó 
globális/nemzeti/lokális válságtanács típus 
létrehozása. Így például mindenekelőtt újra kellene 
gondolni, s ki kellene egészíteni az összes 
forgatókönyv képviseletével a tervezett európai 
bölcsek tanácsát. Vagy az európai nemzetek bölcsek 
tanácsait. 
 
Megjegyzés: Ma még kevesen látják, hiszik, hogy a 
globális-lokális régi rend folyamatosan növekvő, 
elmélyülő válságba kerül. Kevesek viszont csak ezt 
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tartják reálisnak, az első és a második forgatókönyv 
együttes bekövetkezését. A kérdést nem kell, s nem 
lehet most eldönteni, de kötelező lenne a negatív 
trendre is komolyan felkészülni. 
 
Utószó – avagy a forgatókönyvek megvalósíthatósága 
 
Ha tehát van, vagy lehet program, ha nincs minden 
veszve, vagy legalább lehet alternatíva, akkor nyilván 
még az a kérdés, hogy mikor valósítható meg, vagy 
egyáltalán bármikor megvalósítható-e? A zavaróan 
„hosszú” és változatlannak látszó jelen ugyanis 
kikerülhetetlenül válság, noha az egymást váltó 
válsághelyzeteket a társadalom már tudomásul veheti 
és megszokhatja, – csakhogy a belátható jövő rossz 
esetben tragédia lehet, vagy jobb esetben nem várt, 
vagy a várakozáson túli újrakezdés, ám ebben a 
században bármelyik is következik be, az eredmény 
gyökeresen más valóság és kollektív tudat lesz. 
 
Hol is tartunk tehát? Mit is üzenhetünk, hiszen 
pillanatok belül megint eltelik majd tíz vagy húsz év? 
Mit is remélhetünk akkor is, ha a század húszas 
éveiben is esetleg ismét csak ott tartunk majd, hogy a 
korábbi üzeneteket ismételjük? 
 
Hosszan folytathatnánk a remény-felvetéseket. Most 
ne törődjünk az idővel és az aktuális 
kényszerpályákkal. Az új tudás már elérhető és 
alkalmazható, nincs akadálya az új elme- és 
tudatállapotoknak, végül új kollektív tudatállapotokba 
(is) léphetünk. A tényleges, új paradigmát megtestesítő 
21. századot várhatóan a bölcs idősebbek és az új 

nemzedékek hozzák el – vagy esetleg rontják el, amit 
nincs miért elrejtenünk: világkrízisek, lázadások, 
polgárháborúk jöhetnek. 
 
Az új fenntartható/újrateremtett világra jelenleg 
elsősorban lokális-regionális szinten látunk példákat, 
mert a – legalább korlátozottan – fenntartható 
társadalomra egyelőre elsősorban helyi szinten van 
nagyobb esély. Az elmúlt másfél évtized 
Magyarországán, noha nálunk a nagyobb léptékű, az 
új paradigmákra alapozott társadalmi kísérleteknek 
nincs gazdag hagyománya, mégis néhány új lokális – 
minőségi – fenntartható modell született meg. A 
legizgalmasabbak azok a lokális modellek, amelyek 
messze túllépnek a helyi természeti-környezeti 
fejlesztéseken, s komplex gazdasági, társadalmi, 
politikai és spirituális világteremtésre vállalkoznak. 
 
A régi paradigmák „uralma” ellenére tehát már 
potenciálisan az új paradigmák korát éljük, a közeljövő 
– bármikor is lesz az – az új paradigmák elterjedése és 
érvényesülése lesz. Az új paradigma új gondolkodás – 
túllépés a naturális, anyagelvű valóságon, a testen és a 
fogyasztáson, avagy visszatérés az igazi 
„valóságokhoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), 
mert a funkcionális építkezés önmagában 
korlátozottan eredményes. A világszemlélet-váltást így 
is jellemezhetjük: anyagtól a tudatközpontú anyaghoz, 
sőt a tudatig, a világegyetemtől az univerzális 
tudatmezőkig, s a párhuzamos világegyetemekig, 
társadalomtól a társadalmi tudatig és tudatalattiig. Új 
világteremtés folyik: bent az egyénben – és kint is a 
társadalmi téridőkben. A fejlesztések így nem 

irányulhatnak elsődlegesen, vagy kizárólag a 
tárgyi-anyagi következményekre (az 
„objektív” valóságokra), még akkor sem, ha a 
következmények visszahatnak (a tudatokra). 
A következő időszakban gyors váltás indul el: 
a naturális történelemtől eljutunk a poszt-
történelemig. Változatlanul ideák cselekednek 
velünk. 
 

Varga Csaba 
 

Fotók: Joli Niemelä 
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Mit jelent a tudatos 
álom? 

 

 
 

ikor először hallottam erről, kicsit kétkedve 
fogadtam a dolgot, hittem is, meg nem is. 
Olvasgattam a neten a témában, találtam pár 

elsajátítási technikát, leírást. Ezeken felbuzdulva 1-2 
napig szinte csak ezzel foglalkoztam. Alig telt el pár 
nap, és máris az első tudatos álmomban találtam 
magam! Annyira lenyűgöző volt ez az élmény, hogy 
azóta is foglalkozom vele, és tudatos álmodónak 
mondhatom magam. 
 
A tudatos álom egy olyan állapot, amikor az ember 
álmodik, de saját maga irányítja az eseményeket. 
Mindeközben teljesen tudatában van annak, hogy 
álmodik, tökéletesen tisztában van azzal, hogy fizikai 
teste az álomvilágtól messze pihen. Az érzékek 
többnyire hihetetlen erősek, pontosan úgy, mint a 
„való világban”. Néha talán jobbak is. Az általános 
érzékelés lenyűgöző élményt nyújt. Gyakorlatilag 
ugyanúgy érezzük magunkat, mint most, amikor ébren  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
vagyunk, csak éppen bármit megtehetünk. 
Repülhetünk, lebeghetünk, villámot szór-
hatunk a kezünkkel, vagy éppen át-
sétálhatunk egy falon. 

 Azonban a tudatos álom nem csak ját-
szadozásra használható. Segítségével meg-
ismerhetjük önmagunkat álomélménye-
inken, álomalakjainkon keresztül. Hosszabb 
távon akár a tudatalattinkban eltemetett 
múltba is visszatekinthetünk, esetleg 
újraélhetjük az eseményeket. 

 A tudatos álom technikája nem bonyolult, és 
megtanulható. Akár 1-2 napon belül is 
érhetünk el sikereket. 

 
Összességében elmondható, hogy ha sikerül 
egy ilyen állapotba kerülnünk, elképesztő, 
és életre szóló élményben lesz részünk. 
Majd ha már tudatosan is el tudjuk érni, 
elkezdhetjük segíteni a tudatunkat. 
 
 

 
 
Mi az a tudatos álom? 
 
Az alábbiakban megpróbálom megfogalmazni 
röviden, de közérthetően a saját tapasztalataim 
alapján, mi az a tudatos álom. Mivel minden ember 
más és más, ezért személyenként lehetnek eltérések, de 
agyunk közel azonos szerkezete miatt az élmények, 
benyomások nagyrészt mindenkinél ugyanazok, mint 
ahogy a rendes álomban is. 
 
 A tudatos álom egy olyan állapot, amikor álmodunk, 
de az álom közben tökéletesen tudatunknál vagyunk, 
épp úgy, mint most, amikor olvassa ezt a cikket. 
Minden tökéletesen élethű, a kép teljesen éles, tiszta. Itt 
azért azt fontos megjegyezni, hogy a sima, nem 
tudatos álomban is tökéletesen tiszta és éles a kép, csak 
a tudatos álommal ellentétben, a sima álomra 
homályosan emlékszünk – többek között - pont amiatt, 
mert tudatunk csak nagyon tompán van jelen. 
 

M 
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A tudatos álmunkban érzünk illatokat, érzéseket, 
fájdalmat, a tárgyak fizikai valóját, a tárgyak, anyagok 
felületét, és szinte minden teljesen részletesen, 
aprólékosan, akár milliméteres méretben is meg-
figyelhető. És pontosan annyira tiszta az agyunk, és a 
tudatunk, mint most, amikor ezt olvassuk. Éppen ezért 
nehéz álmunkban rájönni arra, hogy álmodunk, mert 
még a gyakorlott tudatos álmodók is meglepődnek 
néha, hogy mennyire hihetetlenül valóságos minden 
álmunkban. Nehéz megkülönböztetni. Azonban egy 
kis gyakorlással elsajátítható, napi 5 perc gyakorlás 
már elég lehet az első sikerek eléréséhez. 
 
Mit tehetünk az álom alatt? 
 
A tudatos álom közben szinte bármit megtehetünk 
komolyabb következmények nélkül. Repülhetünk, 
vezethetünk autót, ehetünk, ihatunk, szerel-
meskedhetünk, vagy éppen gyakorolhatjuk kedvenc 
számunkat gitáron.  A legrosszabb, ami történhet 
velünk tudatos álom közben az, hogy felébredünk.  
 
Mire jó a tudatos álom? 
 
Én személy szerint eddig leggyakrabban puszta 
szórakozásra, az álomvilág felfedezésére hasz-
náltam. Azonban a leírások szerint a tudatos álom 
magasabb szintjei tudatalattink megismerésére, a 
múlt tökéletes képi felidézésére - akár magzati 
korig visszamenőleg - vagy mentális betegségek 
leküzdésére is használhatók. És ami a legfontosabb, 
amikor tudatos álom közben egy álomalakkal 
beszélgetünk, akkor tulajdonképpen a saját 
tudatalattinkkal társalgunk. Erre normális esetben 
sohasem lenne lehetőségünk. Ez rengeteg 
lehetőséget nyit meg előttünk. 
 
A tudatos álom definíciója Paul Tholey szerint: 
 
 Tisztában vagyunk tudatállapotunkkal (Tehát 

pontosan tudjuk, hogy ébren vagyunk-e vagy 
álmodunk) 
 Tisztában vagyunk azzal, hogy szabadon 

dönthetünk (Például nem kell elmenekülnünk 
rémálmaink álomalakjai elől, más döntési 
lehetőségünk is van.) 
 A tudatállapot tisztasága (Megszűnik az 

álomtipikus zavarosság, a tudatállapot 
homályossága.) 
 Az érzékelések tisztasága (Ugyanúgy 

szagolunk, ízlelünk, hallunk, látunk és érzünk, 
mint ébren.) 

 Tisztában vagyunk éber életünkkel (Tudjuk, kik 
vagyunk, mit csináltunk az előző nap, sőt, még azt is, 
hogy mit akartunk ettől az álomtól.) 
 Tisztán emlékszünk álmainkra (Normális 

emlékezetünk ugyanúgy funkcionál, mint ébren, 
tehát emlékszünk álmainkra, de különösen a tudatos 
álmokra.) 

 
A tudatos álom tehát olyan tudatállapot, amelyben bár 
álmodom, mindent olyan valódiként érzékelek, mint a 
valóságban, amelyben szabadon cselekedhetek; sőt, 
szabadabban, mint ébren, mert minden veszélyt túl 
fogok élni. 
 
Hogyan álljak neki a tudatos álmodásnak? 
 
Előrebocsátom, hogy amiket itt, és úgy az oldalon 
általában leírok, az egy lelkes amatőr véleménye. 
Ugyan már több éve gyakorlom a tudatos álmodást, 
mégsem mondanám magam profinak, ugyanis 
egyelőre ezt a csodát főként szórakozásra használom. 
Jobb a grafikája, mint bármelyik játéknak, és nem kell 
hozzá semmiféle technika... 
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Az első lépések: 
 

 
 
A legelső és legfontosabb a lelkesedés és az, hogy hidd 
el, ez létezik. Én kezdésnek Paul Tholey Alkotó álom 
című alapművét javasolnám elolvasni. A pszichológiai 
okfejtéseket leszámítva egyszerűen érthető, jól 
felépített könyv, mely segít neked abban, hogy elérd 
első tudatos álmodat. Onnantól már csak rajtad múlik. 
 
Ha a könyv megvolt, én a valóságteszt módszerét 
javaslom. Rengeteg módszer létezik, de szerintem a 
kezdők számára legmegfelelőbb ez lehet. 
 
Valóságteszt 
 
A legegyszerűbb, leggyakoribb és egyben leginkább 
sikerrel kecsegtető módszer az úgynevezett 
„valóságteszt”. Az alany a mindennapi helyzetekben, 
például vásárláskor, utcán sétálva, táplálkozás, 
tisztálkodás közben stb. megvizsgálja saját magát, 
gondolkodását és környezetét, hogy olyan 
körülményeket találjon, amit esetleg csak álmodás 
vagy épp nem álmodás közben tapasztalhat. 
 
Ez a szokása előbb-utóbb álmában is előjön, ahol álom 
állapotra utaló jeleket fog felfedezni, s ez előidézheti a 
tudatos álmot. A valóságteszt során az alanynak 
érdemes felidézni az aznapi dátumot, visszaemlékezni, 
milyen ruhát vett fel, mit evett, felidézni, mi vár rá 
még aznap. Az álmodás során valószínűleg ezekre 
nem vagy csak nehezen emlékszik, és azonnal rájön, 
hogy épp álmodik. Ha viszont a valóságtesztet 
könnyelműen, figyelmetlenül végzi, akkor álmában a 

tesztelés során szintén könnyelmű lesz, és hamis 
adatokat fog felidézni, így a tudatra ébredés nem fog 
sikerülni. 
 
A tudatállapot ellenőrzése 
 
Tehát összefoglalva a legfontosabb dolgok 
véleményem szerint: 
 
    lelkesedés 
    Az  „Alkotó álom” elolvasása 
    valóságteszt napi 5-10 alkalommal 
    az első siker után nem abbahagyni a gyakorlást 
    a sokadik siker után nem abbahagyni a gyakorlást 
    az első kudarc után nem abbahagyni a gyakorlást 
    a sokadik kudarc után nem abbahagyni a gyakorlást 
 
A leggyakoribb hibák, melyeket elkövethetsz: feladni 
pár nap után, illetve nem gyakorolni az első siker(ek) 
után. Amivel vigyázz az első sikered alkalmával, az a 
téves ébredés. Ilyenkor felébredsz, teszel-veszel, 
elmész dolgozni, vagy bármit csinálsz, és egy idő után 
rájössz, hogy fel sem ébredtél, hanem még mindig 
álmodsz :) 
 
Jó álmok  
 

 
 
Sok ember szórakozásból sajátítja el a tudatos álmodás 
fortélyait, hiszen álmunkban bármi megtörténhet, és 
miért ne az történjen velünk, amit mi akarunk? Ezzel a 
technikával általunk elképzelt mesés világokba 
nyerhetünk belépést, színes emberekkel, vibráló 
események sorain vehetünk részt, csak a képzelet szab 
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határt. Azok az emberek, akiknek ez sikerül és 
folyamatosan képesek ezt az állapotot elérni éjszakáról 
éjszakára, sokkal jobban érzik magukat ébredés után és 
kipihentebbek is. 
 
A szórakozás mellett több előnye is létezik a tudatos 
álmodásnak, hisz kutatók arra az álláspontra jutottak, 
hogy a lucid dreaming segít a traumák feldol-
gozásában, leveszi az ember válláról a stressz terhét, 
sőt könnyebben túl tehetjük magunkat a lelki 
sérelmeken is. 
 
Kutatások 
 
A 2008-ban történt Izrael és Palesztina közt zajló gázai 
harcok kirobbanása után, izraeli alváskutatók felmérést 
végeztek a térségben élő nők pszichés állapotáról, akik 
korábban részt vettek a tudatos álmodással 
kapcsolatos kutatásukban. Kiderült, hogy akik 
alkalmazták a technikát, azok kisebb mértékű lelki 
traumáról számoltak be, mint akik nem ismerői a 
jelenségnek. További előnyei a lucid dream-nek, hogy 
terápiás célokra is megfelel, például azoknál, akik 
stroke során részlegesen vagy teljesen elvesztették 
mozgásképességüket. A rehabilitáció során gyakran 
biztatják a pácienseket, hogy ne csak fizikailag 
gyakorolják a mozgást, hanem próbálják elképzelni, 
agyban is gyakoroljanak. A tudatos álom ebben van 
segítségükre a betegeknek, hiszen az álom a 
legmegfelelőbb tér és a képzelet a legjobb eszköz arra, 
hogy újra irányítást szerezzenek testük fölött. De 
mindezek mellett hétköznapibb problémák 
megoldásában is segíthet az irányított álom; például 
akkor, ha nyilvánosan kell beszélnünk, vagy előadást 
tartanunk és lámpalázunk van, a tudatosan álmodott 
álmunkban remekül gyakorolhatjuk és fejleszthetjük 
előadó-képességünket, így magabiztosan állhatunk ki 
és learathatjuk a sikert. 
 
Elsajátítás 
 
Számos technika létezik a tudatos álom fejlesztésére, 
amelyeket megtalálni a szakirodalomban. Ha érdekel a 
téma, kötelező olvasmány Paul Tholey Alkotó álom 
című könyve és Patricia Garfield Teremtő álom című 
műve. További forrásnak pedig ott az internet, mint a 
lehetőségek tárháza, hisz rengeteg fórum és oldal 
foglalkozik a témával, ahol a már tapasztaltabbaktól 
első kézből kaphatunk élménybeszámolót. 
 

Írta: Mészáros Attila, tudatos-alom.hu 
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4 dolog, amit 
tutira nem 
tudott az 
alvásról 

 

 
 

z alvással és az álmokkal 
kapcsolatban számtalan 
cikk és tanulmány jelent 

már meg, ám még így is vannak 
olyanok, melyekről nem igazán 
lehetett hallani. Tudta például, 
hogy biológiailag egyszerre ébren 
is lehet és aludhat is? Illetve, hogy 
a flamingók miért alszanak fél 
lábon? Erre, és ezen kívül még sok 
más érdekességre derült fény a 
Pszinapszis múlt hétvégén 
lezajlott előadásából, melyet Dr. 
Simor Péter alváskutató tartott. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Április elején 18. alkalommal 
rendezték meg a Pszinapszist, 
melyen számtalan pszichológiai és 
életmód témájú előadást tartottak 
három napon keresztül. Az 
Éjszaka lidércei címet viselő 
prezentáció során az alvás és 
álmodás folyamatait boncolgatták, 
melyben számtalan érdekesség 
kiderült ezekről a bonyolult 
folyamatokról. 
 
 

Nem mindegy, mikor ébred fel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bizonyára mindenkivel sokszor 
megesik, hogy reggel, az ébresztő 
jelzése után fáradtan és nyűgösen 
kel ki az ágyból, és ez az érzés az 
egész napját végigkíséri. Sokszor 
ilyenkor az illető nem is érti, mi a 
kimerültségének oka, főleg, ha 
nem is aludt kevesebbet, mint 
szokott. Hogy mégis mi lehet 
ennek hátterében? Ehhez először 
is tudni kell, hogy az alvásnak 
vannak különböző fázisai, és ha 
történetesen mélyalvás fázisából 
riad fel, az bizony az egész napját 
megpecsételheti. A legjobb az 

A 
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lenne, ha a felszínes alvásból 
ébrednek fel minden nap. A baj 
csak az, hogy ezek állandóan 
váltakoznak, így nem lehet 
pontosan tudni, mikor is lenne jó 
felébredni. Persze hétvégente 
ebből nincs is probléma, ám a 
hétköznapok már nem ilyen 
egyszerűek, hiszen a legtöbbeknél 
konkrét időpontban jelez a vekker. 
Ezzel viszont az a baj, hogy nem 
biztos, hogy pont a felszínes alvás 
fázisából kelt fel. Dr. Simor Péter 
szerint bár nem megalapozott és 
biztos a működése, ám léteznek 
olyan mobilapplikációk, melyek 
érzékelik ezt a fázist és akkor 
keltik fel az illetőt.  
 

Tudja, miért ásít? 
 
Az ásítás sokáig egy érthetetlen 
folyamatként állt a köztudatban, 
melyről csak annyit lehetett tudni, 
hogy az álmossághoz van valami 
közé, és az oxigénhiány miatt lép 
fel. Az igazság azonban az, hogy 
ilyenkor az agyunkat hűtjük, és 
ezáltal éberebbé tesszük ma-
gunkat. 
 

Lehet egyszerre aludni és ébren 
lenni? 

 
A tudomány régebbi állásfoglalása 
szerint alváskor és ébrenlétkor az 
úgynevezett flip-flop modell 
érvényesül, azaz az egyik kizárja a 
másikat. Viszont ez nincs teljes 
mértékben így, hiszen vannak 
például olyan állatok, melyek az 
agyuknak csupán a felét 
„kapcsolják ki” alváshoz, a másik 
ébren van. Ilyen többek között a 
delfin, vagy a flamingó is- ez 
utóbbi ezért is alszik mindig fél 
lábon. Mindezek ismeretében 
felvetődhet a kérdés, hogy az 
embernél is fennállhat ez az 
állapot? A válasz egyértelmű igen, 
és nem is kell ehhez egy ritka 
jelenségre gondolni, hiszen 
alvajárás során sem alszik az egész 
agy: a motoros kéreg ugyanis 

ébren van, azért tud ilyenkor az 
illető koordináltan, baleset nélkül 
járkálni, vezetni. 
 

UFO-k, szellemek és manók 
látogatása 

 
Az emberek többsége az 
alvászavarok alatt legtöbbször azt 
érti, hogy az illető nehezen tud 
elaludni, vagy állandóan felébred. 
Ebben van is igazság, ám léteznek 
ezeknek meghökkentő formái is. 
Ilyen például a paradox insomnia, 
amikor a beteg olykor felébred 
éjszaka, ám ő ezt úgy érzékeli, 
hogy szinte az egész éjszaka fent 
volt, pedig a valóságban csupán 
pár percet volt ébren. Röviden az 
agyában csupán ez az időszak 
rögzül, az alvás pedig nem. 
 
Ennél érdekesebb alvásparalízis, 
ami lényegében egy olyan hibrid 
tudatállapot, amikor az illető 
ébredéskor nem tudja megmoz-
dítani végtagjait, egyszóval 
megbénul, ami akár hosszú 
percekig is eltarthat. Ilyenkor a 
tudat már ébredezik, de a 
mozgásközpont még a mély alvás 
fázisában van. Mivel ekkor az agy 
valamilyen magyarázatot akar 
találni a történésre, sokan hallu-
cinálnak ilyenkor: például azt, 
hogy egy bonyolult műtétet 
hajtanak rajta végre, ezért nem tud 
moccanni. 
 

Miért lebeg, zuhan álmában? 
 
Szinte nincs is olyan ember, aki az 
elalvás korai szakaszában olykor 
ne repülne, vagy zuhanna egy-egy 
kép erejéig álmában. Ezt sokan 
különböző spirituális magya-
rázattal illetik, azonban létezik egy 
másik teória is, miszerint a 
szendergés fázisában amellett, 
hogy különböző képek (nem 
történetek!) jelennek meg, az 
izomtónus lecsökken, ellazul, és 
ezt próbálja az agy lekövetni. 

–Toma– 
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Horkolás és 
légzéskimaradás 

 

 
ilyen a valóban „jó 
alvás”, ki a „jó alvó”? Az 
alvásmedicina területén 

dolgozó orvos gyakran találkozik 
olyan helyzettel, amelyben a 
laikus véleménye a jó alvásról 
nagyban különbözik a szakem-
berétől, hiszen a páciens panaszai 
az éjszakai nyugalmát egyáltalán 
nem érintik, elmondása szerint 
pedig nappal „bármikor és 
bárhol” el tud aludni. Sőt, az 
alvásrendelésen megjelenő páciens 
gyakran nem is érti, hogy családja 
miért aggódik annyira az éjszakai 
horkolása vagy a nappali szu-
nyókálása miatt, de szerencsés 
esetben az ő kedvükért mégis 
aláveti magát egy alvásvizs-
gálatnak. 
 
A közvélekedéssel ellentétben 
tehát nem csak az az alvászavar, 
amikor valaki ,,rosszul alszik” 
például azért, mert korán felébred 
hajnalban vagy elalvási, illetve 
átalvási nehézséggel, gyakori vagy 
hosszantartó éjszakai felébredéssel 
járó inszomniában szenved, ha-
nem az  is,  ha  gyakran  panasz- 

 
 
 
 

 
kodik nappali álmosságra. Az 
alvás zavarait ugyanis nem 
önmagukban, hanem az ébrenléti 
állapot minőségével együtt kell 
értelmeznünk, tehát valójában 
minden esetben alvás-ébrenléti 
zavarokról beszélünk. Az alvás 
alatti légzéskimaradás, más néven 
obstruktív alvási apnoe, amely a 
légút összeszűkülésének vagy 
összezáródásának következmé-
nye, gyakran nem is éjszakai 
panaszokban, hanem az éjszakai 
zavart, nem pihentető alvás miatti 
nappali álmosságban, aluszékony-
ságban, a „bárhol-bármikor” 
könnyen elalvásra való hajlamban 
nyilvánul meg. 
 
 Az obstruktív alvási apnoe 
megértéséhez meg kell ismernünk 
a légzés szabályozását, amely ál-
talában önkéntelen élettani tevé-
kenyég, de az ébrenlét alatt 
tudatos módon is befolyásolható. 
Ébrenlétkor légzésünk mélysége, 
ritmusa dinamikusan alkalmaz-
kodik az érzelmeinkhez, a 
beszédritmusunkhoz vagy egy 
aktuális testi megerőltetéshez. Ezt  

 
 
 
 
 
azonban felülírhatja a tudatos 
szabályozás, hiszen rövid idő alatt 
akaratlagosan visszatarthatjuk a 
levegőt vagy sok apró levegőt 
vehetünk, például amikor be-
szélünk, éneklünk, fúvós hang-
szeren játszunk vagy úszunk. 
Tehát a tevékenységnek megfe-
lelően sokféle légzésritmus ala-
kulhat ki. Amikor azonban 
elalszunk, megszűnik a légzés-
szabályozás tudatos felülírása, és a 
reflexes légzésszabályozás módja 
is átkapcsol egy más, az alvásra 
jellemző üzemmódra. Az ilyen 
átkapcsolás során, az alvás 
kezdetén megfigyelhetők úgyne-
vezett fiziológiás apnoék, más 
néven légzéskimaradások, ame-
lyek a légzésszabályozás sé-
rülékeny voltát jelzik, de jelen-
létük nem kóros. Ahogy az alvás 
elmélyül és stabilizálódik, a légzés 
is újra szabályossá válik, és e-
gészséges személyeknél a légzés-
kimaradások a továbbiakban nem 
jelentkeznek. 
 A belélegzett levegőnek az 
orrüregen keresztül a tüdőig a 
garaton is át kell haladnia, 
melynek fala a felső légút többi 
részével ellentétben nem merev, 
hiszen nem csont vagy porc 
stabilizálja (mint az orrüreget 
vagy a légcsövet), hanem izmok 
tartják nyitva. Az izmok tónusa az 
alvás során azonban lecsökken, 
ami bizonyos esetekben a légútnak 
a garat szintjében történő el-
záródásához vezet. Ennek va-
lószínűségét számos tényező 
befolyásolhatja: a nyak vastagsága, 
a garat körüli zsírszövet mennyi-
sége, a garat és a lágy szájpad 
anatómiai sajátosságai, esetleges 
nyálkahártya-duzzanat jelenléte 
(pl. dohányzás, allergiás meg-
betegedés vagy nyelőcső-reflux 
következtében), sőt a háton alvás 

M 

Modus Vivendi Magazin 63



is, mert így a gravitációs erő 
nagyobb mértékben hajlamosít 
légúti elzáródásra, mint oldalt 
vagy hason fekve. 
 
 A garat szintjében történő alvás 
alatti elzáródást nevezzük 
obstruktív alvási apnoénak, amely 
során pont ez az obstrukció vagy 
elzáródás váltja ki a légáramlás 
megszűnését. A légvétel 
hiányának következtében a vér 
oxigénszintje csökkenni kezd, amit 
az erre érzékeny receptorok 
hamarosan jeleznek az agynak, 
amely az alvót felébreszti vagy 
egy felületesebb alvásstádiumba 
hozza. Ha valaki alvási apnoéban 
szenved, ez a folyamat akár több 
százszor is lejátszódhat egy 
éjszaka folyamán, amelynek 
következtében az egészséges 
alvásszerkezet felbomlik, „töre-
dezett” lesz, és így az alvás nem 
tudja betölteni pihentető funk-
cióját. 
 
Az előbb leírt mechanizmus az 
egyéntől függően sokféle tünetben 
nyilvánulhat meg. Éjszakai tü-
netek, következmények lehetnek 
például a hangos, egyenetlen 
horkolás, a légzéskimaradás vagy 
„fulladozás” érzése, amelyre még 

akár maga a beteg is felébredhet, 
de általában elsősorban a há-
lótársát vagy családját zavarja. Az 
alvási apnoe következtében 
létrejövő horkolás a beszűkült 
garatfal rezonációja következtében 
jön létre, amely az elzáródáskor 
megszűnik, és a légzéskimaradás 
lezajlása után egy hangos hor-
kantásban folytatódik. A gyakori 
éjszakai felébredések, a légszomjra 
vagy fulladásérzésre való feléb-
redés vagy csupán a felületes alvás 
is utalhat az alvászavar jelenlétére, 
de gyakran előfordul, hogy a pár 
másodpercig tartó felébredések 
(mikro-ébredések) a páciensben 
egyáltalán nem tudatosulnak. 
További jellemző tünet lehet 
például az ébredés utáni tompa 
fejfájás, az éjszakai izzadás, a 
gyakori vizelés az éjszaka során, 
valamint az éjszakai szájszárazság 
is, ami szintén utalhat arra, hogy a 
légáramlás megszűnése következ-
tében a beteg szájon át próbál 
levegőt venni. 
 
 Az alvászavar nappali következ-
ményei azonban árulkodóbbak 
lehetnek, mint az éjszakai tünetek, 
annak ellenére, hogy a betegek 
gyakran nem hozzák összefüg-
gésbe ezeket az éjszakai prob-

lémákkal. Mivel a töredezett és 
felületes alvás miatt az alvás 
pihentető funkcióját nem tudja 
betölteni, ez nappali fáradtsághoz, 
álmossághoz vezet. Súlyos esetben 
rövid, mikro-alvások törhetnek be 
az ébrenlétbe, a beteg önkén-
telenül elalszik (például vezetés 
közben), koncentrálási nehézsé-
gekről, memóriazavarról, hangu-
latzavarról, ingerlékenységről szá-
mol be. Az alvás alatti légzészavar 
következtében fellépő nappali 
fáradtság és álmosság a közúti 
járműbalesetek 15-20%-ban szere-
pet játszik. Sajnos nem ritka, hogy 
a tüneteket – és így magát az 
alvászavart is – hosszú ideig nem 
ismerik fel, hiszen a tünetek és 
panaszok kialakulása gyakran 
évek alatt lassan és fokozatosan 
történik. 
 
 Hosszú távon nemcsak a kial-
vatlanság, hanem az éjszakai 
légzészavarral járó folyamatos 
stressz és az oxigénhiány is 
nagyon rossz hatással van a 
szervezetre. Az apnoe jelenléte 
bizonyítottan növeli a szív- és 
érrendszeri megbetegedések és a 
következményes halálozás való-
színűségét, és hozzájárulhat a 
cukorbetegség és a  magas vérnyo- 
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más létrejöttéhez és súlyos-
bodásához is. Gyakran a 
gyógyszerrel nehezen beállítható 
vércukorszint, magas vérnyomás 
vagy nehezen kezelhető dep-
resszió hátterében az alvás alatti 
légzéskimaradás áll. A legújabb 
kutatások pedig kimutatták, hogy 
a mély alvás hiánya bizonyos 
hormonok szintjének megválto-
zásához vezet, amely akár 
sikertelenségre ítélheti egy elhízott 
személy fogyókúráját. 
 
 Az alvászavarok, amelyeknek az 
obstruktív alvási apnoe csak 
egyike, napjainkban nagyon 
gyakori kórképek. Az alvási apnoe 
felismerése azonban gyakran 
elmarad, mert a tünetek észre-
vétlen módon jelentkeznek vagy a 
beteg számára nem állnak ösz-
szefüggésben egymással, így 
azokat nem is említik orvosuknak. 
Az apnoe gyakorisága 9% körül 
van a felnőtt átlaglakosság 
körében. Az előfordulás gyako-
risága az életkor előrehaladásával 
emelkedik, és idősebb korban akár 
a 25%-ot is elérheti. Nők körében 
elsősorban a menopauza után 
válik gyakorivá. Megfelelő ke-
zeléssel (például fogyással, alvás 
alatti testhelyzet-változtatással, e-
setleg műtéttel, középsúlyos-sú-
lyos esetben úgynevezett pozitív 
nyomású légsín-terápiával) az 
apnoe tüneteit lehet csökkenteni, 
és a nappali álmosságon is sokat 
lehet javítani, az egészségkárosító 
következmények pedig az időbeni 
felismeréssel megelőzhetők. 
 

NOVÁK MÁRTA 
 

RÓNAI KATALIN ZSUZSANNA 
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Interjú: Bagdy 
Emőke 

- Ez az, amitől 
boldogabbak lehetünk - 
 

 
 

 legtöbb felmérés szomorú tükröt tart a 
magyarok elé: nem éppen a boldogságunkról 
vagyunk híresek. Mi ennek az oka? Mit 

tehetnénk mi magunk a saját boldogságunkért a 
boldogtalanságba való beletunyulás lusta állapota 
helyett? Interjú. 

 
„Az életcélok, az előretekintés, a jövőkép, a 
megküzdési kedv és képesség azok a tényezők, 
amelyek nagyon felemelik az életnívónkat” – 
emlékeztet dr. Bagdy Emőke. A klinikai 
szakpszichológussal a boldogság kulcsáról, a 
konzumvilágról és arról beszélgettünk, hogy mit 
tehetünk mi magunk a saját boldogságunkért. 
 
Egy 24 országban végzett 2014-es felmérés szerint mi 
magyarok vagyunk a legboldogtalanabbak, az utolsó 
helyen kullogunk a boldogságrangsorban. Hogy 
látja, mi ennek az oka? 
 

 Kollégák is alátámasztják, és az én 
tapasztalatom is az, hogy amikor egyenként 

beszélünk az emberekkel, akkor érdekes módon jóval 
pozitívabban nyilatkoznak az életükről, nem búsulnak 
neki annyira, mint egy ilyen általános felmérésben, 
ahol névtelenül odadobják a válaszukat. Mintha csak 
működne egy láthatatlanul is ható norma: illik 
panaszkodni. Személyesen én nem találkozom akkora 
mértékű boldogtalansággal, amilyet ezek a felmérések 
tükröznek. Tudjuk, hogy a boldogság értelmezése 
nagyon relatív. Ha a megelégedettséget elfogadjuk, 
mint alapvető közös jellemzőt, akkor azt mondhatjuk, 
hogy mi magyarok individualistábbak vagyunk, mint 
más náció, Kopp Mária vizsgálatai ezt igazolták. Az 
egyéni érdekeink mentén történt akadályoztatást 
ugyanis hajlamosak vagyunk úgy megélni, mint súlyos 
kudarcot, s talán ebből adódik, hogy az ilyen 
helyzeteket nem tudjuk derűsebben szemlélni. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mit gondol, 
melyek azok a tényezők, amelyek megléte növelheti 
a megelégedettségünket? 
 

Magyar viszonylatban is azt állíthatjuk, hogy 
a férfi részéről a legfontosabb meg-

elégedettségi tényező, ha van állása és el tudja tartani a 
családját, a nő részéről pedig, ha a családjában meg 
tudja teremteni azt az anyaszerepet, amely mellett 
nincs nagyon leterhelve egyéb teendőkkel is, ha szabad 
a választásában, hogy gazdasági kényszer nélkül 
annyit tudjon vállalni az egyéb tevékenységekből, 
amennyi felé a szíve húzza. Nagyon fontos tényező az 
is, hogy a családban élők boldogabbak, mint az 
egyedülállók. Számos felmérés bizonyítja, hogy 
családban élni egészséget erősítő és életet 
meghosszabbító hatású, szinte boldogságszérum tud 
lenni. 
 
Bizonyos szempontból a boldogság elérése jóval 
nagyobb küzdelem, mint a boldogtalanságba való 
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beletunyulás lusta állapota. Nem lehet, 
hogy a gazdasági szempontokon túl 
inkább ez a probléma velünk? 
 

Elválasztanám a boldogság 
gazdasági és szocioökonómiai 

feltételeit. Létminimum plusz 20 százalék – 
ez a konszenzus abban, hogy legyen 
egyfajta gazdasági alap, ami fölött 
beszélhetnénk a boldogságról. Igaz, hogy 
van ennek ellentmondó adat is, például 
Banglades szegénynegyedeiben a gyerekek 
ugyanolyan boldogságfokot jelöltek meg, 
mint New York felhőkarcolóiban. Tehát ez 
sem 100 százalékban igaz, mégis érvényes, 
hogy az emberi életméltósághoz hozzá-
tartozik, legyen egy létminimum, és e fölött 
némi mozgástér a pénzügyekben, ezt 20 
százalékban jelölik meg, efölött be-
szélhetünk ma, a mi korunkban és 
gazdasági rendszerünkben pszichológiai 
értelemben boldogságlehetőségről. 
 
Mégis mi a boldogság kulcsa? 
 

Az életcélok, az előretekintés, a jövőkép, a 
megküzdési kedv és képesség azok a 

tényezők, amelyek nagyon felemelik az életnívónkat, 
és amik nagyobb megelégedettséggel töltenek el. Ha 
tudunk egy életcélnak megfelelően előrehaladni az 
életben és a kitűzött célt úgy tudjuk tartani, hogy 
annak elérésében a körülmények is eléggé 
hozzásegítsenek, akkor nagyon komoly bol-
dogságfeltételek biztosítottak. Ha pedig úgy látjuk, 
hogy a magyar ég alatt mintha az általános 
közvéleményszintű boldogság-megítélésben volnának 
mínuszok, ebben nagyon nagy szerepet játszik az, 
hogy mennyire tudunk a szükségleteink, vágyaink, 
törekvéseink, céljaink nyomában erőfeszítéseket tenni, 
és ennek az eredményei bejönnek-e. Az ember tud 
küzdeni, ha van kiért és van miért, és élni is úgy 
tudunk, hogy van kiért és van miért. Egyébként az élet 
értelmetlenné válik. 
 
Mit tehetünk, hogy társadalmi szinten emelkedjen a 
boldogságérzet? 
 

Tudomásul kell vennünk a kölcsönös 
egymásrautaltság élettörvényét. Ha azt az 

érzést, amit felelősségnek és elköteleződésnek 
nevezünk, ki-ki magában fokozná, komolyan venné és 
a maga kicsi világában igyekezne a tőle telhetőt úgy 
megtenni, hogy az önös érdekekkel szemben a 
családnak, a párnak, a kapcsolatnak, az együtt- 

 
működésnek a szempontjait helyezné előtérbe, akkor 
túllépnénk azon a fajta önző életkereten, ami 
boldogtalanná teszi az embert. Mert valakinek adni, 
valakiért tenni valamit nemcsak hogy im-
munstimuláns, hanem szubjektíve jó érzés. 
Megélhetjük, hogy valakinek szüksége van ránk, 
fontosak vagyunk, szeretnek minket. Ezzel az 
egymásért való fáradozással tudnánk megemelni az 
életminőségünket. 
 
Ez sajnos manapság nagyon nem egyszerű. 
 

Valóban, a konzumvilág nagyon eldo-
logiasítja a kapcsolatokat, és nem arra tanít, 

hogy ne légy önző, hanem inkább arra, hogy próbáld 
építgetni a magadét, sokszor a másiknak a kárán. Ezért 
nagyon sok az olyasfajta életérzés, amiben az ember 
úgy érzi, hogy örökké küzdelmi, rivális helyzetekben 
van, le kell küzdeni mást, hogy nyerő legyen. Sajnos 
gyakorta úgy kezeljük egymást, mint a tárgyakat: 
felhasználók, elhasználók, eldobók vagyunk. A 
kapcsolatokban is ez érvényes: két fiatal úgy kerül 
össze közös élet vállalására, hogy nincs meg az a 
felelősségvállaló elköteleződés, amit a házasság erősít 
meg, mondhatni szentesít. Ha ez hiányzik, a biztonság 
érzése is kétséges, főként a nő oldalán. Pedig az ember 
életében a legalapvetőbb a biztonság szükséglete, és ha 
ezt mi nem tudjuk egymásnak nyújtani, ha például egy 
nőnek attól kell rettegnie, hogy mikor fogják elhagyni, 
ha egyáltalán talál párt, akkor nyilvánvaló, hogy a 
boldogság esélyei nagymértékben romlanak. 
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A boldogság mentális állapot? A pozitív pszichológia 
szerint mi magunk a gondolatainkkal tehetünk a 
boldogságunkért. Mit gondol erről? 
 

Az, hogy most ennyire előtérbe került a 
pozitív pszichológia tanainak a hirdetése, 

egyáltalán nem véletlen. Valóban, ha bármilyen 
körülményben a gondolkodásunkat meg tudjuk 
változtatni, akkor maga az élet változik meg 
körülöttünk – ez a tétel tényleg igaz. Csakhogy ne 
felejtsük el, a gondolkodásunkra, az élethez való 
viszonyra a szocializációban a szülő tanítja meg a 
gyermekét, tehát a szülők szemléletét örökítjük tovább, 
adjuk tovább, ez megy át a kisközösségekbe, és 
összességében társadalmi szintre is. Ezért látom ezt a 
felelősséget nagynak, és szükségesnek tartanám, hogy 
megtanuljuk változtatni a dolgokhoz való viszo-
nyunkat, megtanítsuk és megtanuljuk a derűs, 
optimista valóságszemléletet és gondolkodásmódot. A 
boldogságnak az igazi átélését pedig mindig olyan 
élmények adják, amelyek szeretteinkkel kapcsolatosak. 
Ha most feltesszük magunkban a kérdést, hogy mi volt 
életünk legboldogabb pillanata, akkor az biztosan 
személyhez kötődik: nőknél a szüléshez, a kis-
babánkhoz, a szerelmi pillanatokhoz, társas 
együttlétekhez, férfiaknál a szerelmi és szakmai 
sikerekhez. A konzumkultúrában meg van rontva 
maga az értéktudat, mert anyagi értékek kerülnek 
előtérbe, nem az emberi kapcsolatok. 
 
Bizonyos felmérések szerint a normakövetés is 
boldogabbá, kiszámíthatóbbá teszi az életet. Ez 
mennyiben van így? 
 

A rítusok valóban nagy biztonságot adnak. 
Arról van szó, hogy az embernek erős az 

odatartozási szükséglete, ezért követi a többek által 
képviselt normát. Közösségi lények vagyunk, együtt 
akarunk lenni, az együttességnek teljesítmény- és 
boldogságfokozó hatalma van. Mérei Ferenc 
szociálpszichológus fogalmazta meg, hogy a létezés 
biztonságát és örömét a közösségi együttes élmények 
képesek felfokozni, mert megéljük az odatartozást, 
együttgondolkodást és a közös cselekvések teremtő 
hatalmát. Biztonságban lenni valójában magát az élet 
védelmét is jelenti, ezért a legelső és alapvetőbb 
szükségletünk, mint a szeretet. 
 
Mit lehet megfigyelni az életkor és a boldogság 
viszonylatában? A fiatalok boldogabbak, mint az 
idősek? 
 

Általában aki előtt az élet még ott van, a 
lehetőségek adottak, azok potenciálisan 

boldogabbak. A magyar viszonyokat tekintve azonban 
az életépítés feltételeinek korlátozottsága miatt a 
fiatalok elégedetlenek, nehezebb az álláshoz jutás, 
nehezebb a boldogulás, rosszabbak az anyagi 
körülményeik és nehezebbek a családalapítási 
lehetőségeik. Az igényeik viszont jóval magasabbak a 
korábbi évtizedekben tapasztaltnál. Az idősek viszont 
ma is megelégedettebbek, dacára, hogy a szociális 
körülményeik és a gazdasági viszonyok nem annyira 
kedveznek nekik, főként azok nyilatkoznak így, 
akiknek vannak szeretteik, akik odafigyelnek rájuk és 
törődnek velük. Az idősek, akik már sok mindenen túl 
vannak, megküzdöttek az élet nehézségeivel, megéltek 
jót, rosszat, értékelni tudják a létezést, az életet magát. 
 
Mit lehet megfigyelni, kik a boldogabbak? Akik 
faluban vagy városban élnek? 
 

Ott, ahol a közösségi élet ép, vagy ahol ez 
nem sérült súlyosan, ott általában jobban 

érzik magukat az emberek. Az a fajta elidegenedés, 
ami az emberi kapcsolatokban érvényesül, ellene hat a 
komfortérzésnek, a megelégedettségnek és a 
boldogságnak. A kisebb falvakban, ahol az emberi 
kapcsolatok még nincsenek szétzilálódva, még van 
emberi szolidaritás, összetartás, együttműködés, ott az 
emberek jobban érzik magukat, nagyobb az 
elégedettségi fok. 
 
Ha öt dolgot kellene megnevezni, ami a legfontosabb 
a boldogság szempontjából, mi lenne az? 
 

 Ugyanazt a listát tudnám itt elmondani, amit 
Abraham Maslow humanisztikus és 

személyközpontú pszichológus az általa kidolgozott 
emberi szükséglethierarchiában már felvázolt: 
legyenek a fiziológiai szükségleteink kielégítve, 
biztonságban tudjunk élni, a szeretetkapcsolataink 
rendben legyenek, az emberi kapcsolatokban a 
kölcsönös tisztelet és együttműködés valósuljon meg 
hatékonyan, végül az ember legyen képes arra, hogy 
előrejusson céljainak megfelelően az életben, hogy a 
bennünk lévő képességek megvalósuljanak, és ezzel 
előbbre vigyük magát az életet. Mindezek közös 
nevezőjére szívesen helyezek hangsúlyt: derű kell és 
életszeretet. 
 

szerző: Konopás Noémi 
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Te és én elhatározhatjuk-e, 
hogy találkozzunk 

álmunkban? 
 

 
 

z a kérdés egy olyan szituációt idéz, ami 
nyugodtan nevezhető bizarrnak. Kivitelezéséhez 
pedig szükség van a világnézetünk teljes 

átformálására, át kell gondolnunk, hogy kik vagyunk 
és mit is jelent tulajdonképpen a tudatunk. 
Megválaszolása pedig jelenlegi orvosi és pszichológiai 
tudásunk határait feszegeti, és egy kolumbuszi utazást 
kíván az új lehetőségek és tapasztalások földjére. 
 
Egy June nevű hölgy a következőket mesélte 
pszichológusának: 
 
- „Szörnyű dolgot álmodtam múlt éjjel, és nagyon 
valóságosnak tűnt. A nővérem a falnak lökött és 
leszúrt egy ollóval.” 
 
Később az említett nővér telefonált neki és elmondta, 
hogy borzasztó álma volt: a húgát a falhoz lökte és 
leszúrta egy ollóval. 
 
A benne lévő agresszió ellenére ez az álom jó példája 
annak hogyan álmodhatja egyszerre két ember 
ugyanazt. Az ilyenek előfordulása aligha nevezhető 
véletlennek. 
 
Celia Green tanulmányozta ezt a területet 1958 és 1960 
között, amikor a Cambridge-ben lévő Trinity College 
pszichológiai kutatóintézetének munkatársa volt. 
Álmok értelmezése című könyvében leír egy történetet, 
amit Oliver Fox nevű páciense mesélt el: 

 
„Az éjszakát két barátommal, Slade-del és 
Elkingtonnal töltöttem, és beszélgetésünk témája az 
álmokra terelődött. Elbúcsúzás előtt megbeszéltük, 
hogy ha lehetséges, álmunkban találkozunk 
Southamptonban. Én álmomban ott is voltam 
Elkingtonnal, de Slade nem volt jelen. Mindketten 
tudtuk, hogy csak álmodunk és Slade hiányzásáról 
beszélgettünk. Az álom azonban nagyon gyorsan véget 
ért. Másnap semmit sem mondtam Elkingtonnak erről, 
de megkérdeztem ő álmodott-e valamit. 
 
- Igen, álmomban ketten ott voltunk Southamptonban, 
de Slade hiányzott. Épp csak annyi időnk volt, hogy 
köszönjünk egymásnak és megjegyezzük, hogy eggyel 
kevesebben vagyunk jelen - mondta Elkington. Miután 
megkérdeztük Slade-et, ő elmondta, hogy aznap éjjel 
nem álmodott semmit, valószínűleg ezért nem volt 
jelen az álombéli találkozón.” 
 
Fox azt is elmondta, hogy mások szerint azért álmodta 
ezt, mert erősen koncentrált rá. Ebben az az érdekes, 
hogy ha a koncentrálás volt a találkozás kulcsa, és 
mindhárman ezt tették, akkor miért nem volt ott 
Slade? És ketten miért álmodták ugyanazt, vagyis 
miért hiányzott mindkettőjük álmából a harmadik 
társ? 
 
Álom telepátiás tapasztalatok 
 
1962-ben Dr. Montague Ullman felépített egy álmokat 
kutató laboratóriumot, amiben a Fox-éhoz hasonló 
álmok valóságtartalmát kutathatta. A Maimonides 
Medical Centre Pszichiátriai Osztályán felépített 
laborban Dr. Stanley Krippner segítségével a telepátiás 
álmok okait keresték. A legtöbb kísérlet úgy zajlott, 
hogy volt egy ébren lévő „küldő”, aki egy 
véletlenszerűen kiválasztott fényképre vagy 
festményre koncentrált, miközben a „befogadó” 
álmodott. Egy ilyen kísérletben Dr. Robert Van de 
Castle volt a „fogadó” és a következőkről számolt be: 
„Úgy tűnt, hogy néhány ajtón belépve három ember 
elé jutottam. Előttem álltak, egymástól egyenlő 
távolságra. Rövid ujjú kék inget és svájcisapkát 
viseltek. Kemény legényeknek tűntek.” A kísérletben a 
kép, amire koncentrált a „küldő”, egy festmény volt, 
ami három férfit ábrázolt, az egyiknek a lábfeje be volt 
kötve rongyokkal, a kép címe pedig ez volt: Egy íjász 
és barátai. 
 
Ullman kísérleteiben a tudomány keretein belül 
sikerült eljutni arra a felismerésre, hogy az álom 
telepátia egy megfigyelhető jelenség, amelynek teljes 
feltárása még sok kutatást igényel. Mind Fox, mind 
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Ullman példája igazolja, hogy igenis lehetséges dolog a 
találkozás és az információk küldése álmokban. 
 
Álmomban kiléptem a testemből 
 
Számos tudós kutatja az álmokat munkája során, 
főként az emberek álmaival és a belső személyiségével 
foglalkoznak, de van egy szűk csoport, amely 
kifejezetten az álombéli találkozások témakörét 
vizsgálja. Egyikőjük, Tony Crisp, a következőkről 
számolt be: „A téma kutatásának kezdetén 
Németországban éltem, és volt egy élményem, 
amelynek során szó szerint kiléptem a testemből 
álmomban, és a Londonban élő anyám előtt álltam. 
Úgy éreztem nagyon is ébren vagyok és teljesen 
másként tapasztaltam meg a világot, mint máskor 
álmomban. Képes voltam alaposan megfigyelni a 
szobát amelyben álltam. Anyám egyedül volt ott, egy 
fotelben ült, és éppen kötött. A kutyánk a kandallóval 
szemben feküdt a földön a nappaliban. Próbáltam 
szólni anyámhoz, de akármilyen hangos voltam, nem 
tudtam felhívni figyelmét a jelenlétemre. A 
kutya viszont észrevett, és elkezdett 
lelkesen ugatni és ugrándozni körülöttem. 
Később derült ki, hogy aznap este anyám 
csakugyan egyedül volt otthon és kötött, és 
a kutya valami érthetetlen okból tényleg 
elkezdett ugatni és ugrándozni a 
nappaliban.” 
 
Intimitás és találkozás az álmokban 
 
Tony Crisp és felesége ilyen és még néhány 
hasonló élmény hatására kezdett 
kísérleteket végezni az álombéli talál-
kozásokkal kapcsolatban. Az volt a sejtésük, 
hogy tényleg kivitelezhető valamiféle 
találkozás az álmokban. Ismerték az álmok 
szimbolikus jelentését, és jól tudták, hogy nem 
feltétlenül jelent találkozást az, ha álmunkban látunk 
valakit. Mindenképp rá akartak jönni, hogy mennyi a 
korábbi tapasztalataik valóságtartalma és hogy ezek a 
dolgok használhatóak-e a mindennapi életünk során is. 
Kezdetben egymáson kísérleteztek. Első éjszaka 
mindketten a másikról álmodtak. A következőről 
számolt be Tony Crisp: „Általában Hyone álmodik 
gyakrabban rólam, és én ritkábban álmodom róla. 
Mindkét álom apró, de annál fontosabb érzésekről 
szólt. Olyanokról, amik a mindennapi életünk során 
kisebb akadályként állnak a kapcsolatunk útjában: 
 
Én álmomban egy nehéz szekrényt cipeltem a 
hátamon. Ez a szekrény még az előző feleségemmel 
közös lakás hálószobájában állt. Álmomban pedig 

Hyone megkért, hogy vigyem azt el onnan. Volt ebben 
az álomban valami kis sugalmazás arról, hogy még 
mindig őrzök magamban érzéseket az előző 
házasságomból - hiszen ott volt az a régi szekrény, és 
Hyone megkért, hogy kezdjek vele valamit. Az ilyen 
régi, el nem múlt érzések az új házasságom útjában 
álltak, nehezítették a kapcsolatunk elmélyülését 
Hyone-nal. 
 
Ő álmában gyapjúból szőtt valamit. Ehhez azt a 
gondolatot társította, hogy kezdenie kell valamit a 
kreativitásával. Arra jött rá, hogy megérezte azt a 
régóta hiányzó kifejezőkészséget, amely addig 
hiányzott a kapcsolatunkból.” 
 
Az egymás utáni kísérletek módszere megegyezett. A 
kísérletek előtt úgy gondolták, hogy az álmok tartalma 
felfoghatatlan lesz, ez még sem így volt. Habár sokszor 
nem azokat az eredményeket kapták, amikre 
számítottak, azért így is fantasztikus dolgokat 
tapasztaltak meg. 

 
Mit szólnak ehhez a szakemberek? 
 
A további kutatás érdekében elhatározták, hogy egy 
professzionális, hivatásos pszichológusokból álló 
kutatócsoporthoz fognak csatlakozni, amely a Poseidia 
Institute-hoz tartozott. A kutatásban résztvevő 
szakemberek az Egyesült Államok és Európa 
különböző részein éltek, de a távolság nem számított. 
Az intézettől minden hónapban új feladatot kaptak. 
Tony Crisp és csoportja viszonylag lassú ütemben 
haladt, és közösen megállapított célokat tűzött ki maga 
elé. Jó darabig senki nem ütötte meg a főnyereményt 
felfedezéseivel. A kutatás előtt szinte egyikük sem 
ismerte a másikat, így a tagok álmai látszólag 
véletlenszerűek voltak vagy csak alig volt közük az 
elérendő célhoz, amit az álomban meg szerettek volna 
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valósítani. Néhányuk esetében azért volt kézzelfogható 
kapcsolat a kutatási témák és az álmok témái között, és 
voltak, akiknek pedig intim dolgokról szóltak az 
álmaik. 
 
Tony Crisp csoportjában egy idő után már kialakultak 
a személyes kapcsolatok, és addigra már egyre több 
álom kapcsolódott a kitűzött célokhoz. Következzen 
két beszámoló ennek illusztrálására: 
 
„Lépcsőkön lépkedtem le egy szuterén lakás felé, hogy 
találkozzam a többiekkel. A lépcsők aljában egy 
pszichiáter dolgozott. Egy emberrel foglalkozott, akit 
láthatóan zavart, hogy a személyes dolgait meg kell 
osztania a többiekkel. Csatlakoztam hát a csoporthoz 
annak biztos tudatában, hogy én is meg tudok osztani 
velük pár dolgot.” 
 
A következő egy álombéli találkozó volt: 
 
„Egy szobába sétáltam be álmomban, ahol a többiekkel 
akartam találkozni. Bent emberek beszélgettek, és azt 
mondták, hogy a következő szobában vannak, akiket 
keresek. Belépve megláttam őket. Matracokon 
feküdtek, és két-három ember kivételével aludtak. 
Hegyes süveget viseltek, mint a tibeti lámák. 
Megértettem, hogy ez azt jelenti ők álmukban is 
képesek éberek maradni. Elkezdtünk beszélgetni, majd 
felkeltettük a többieket is.” 
 
Irányított álmok 
 
A cikk elején említett Oliver Fox álma is kontrollált, 
irányított álom volt, de neki van egy szokatlan 
képessége ezen a területen. A kísérleti álmok nem 
voltak annyira irányítottak, és annyira ellenőrizhetők, 
de bárki által kipróbálhatók voltak, nem kellett 
hozzájuk különösebb adottság. Itt kell megjegyezni két 
fontos dolgot: először is érdekes, hogy milyen sok 
álom kapcsolódott közvetlenül a kitűzött célhoz, 
amiről álmodni szerettünk volna; másodszor pedig az 
az érdekes, hogy sok általános téma kapcsolódott a 
intim témákhoz. 
Tony Crisp és csapata a lezajlott kísérletek 
összegzéseként azt állapították meg, hogy néhányuk 
esetében az álmok leginkább a kapcsolataikkal voltak 
összefüggésben. Például szexpartnerek, üzlettel- 
munkával kapcsolatos ismerősök. Az álmok pedig 
apró, de annál fontosabb érzelmeket, sérelmeket és 
viselkedéseket tartalmaztak, amik a nagyobb 
összetartó erő akadályát képezték. Ebből azt sejtették, 
hogy tudatalattink a fontos, de sokszor elsikkadó 
részletekre próbálja felhívni a figyelmünket, amik a 
fajfenntartással és az együttes erőfeszítéseken alapuló, 

az önfenntartással és különféle céljainkkal 
kapcsolatosak. Tudattalan részünk tehát nem csak 
életünk olyan alapvető folyamatait irányítja, mint a 
család és az együttélés, hanem a társadalom különböző 
csoportjai közötti súrlódások okai is itt keresendők. 
Végül Tony Crisp a következőket állapította meg: 
 
„Például ha álmomban anyámmal találkozom, az 
általában sokkal intenzívebb és mélyebb nyomot hagy, 
mintha mással találkoznék az irányított álmodás során. 
Egyébként is igaz, hogy könnyebben „összejön” az 
álombéli találkozás olyanokkal, akiket ismerünk, vagy 
együtt dolgozunk velük. 
 
Ha valaki javítani szeretne a házasságán, vagy egy 
csoport jobban szeretne együtt dolgozni, akkor az 
irányított álmok segítségével megtalálhatja a 
megoldást ezekre a problémákra.” 
 
Hogyan zajlanak az álombéli találkozások? 
 
Úgy kell elképzelni, hogy egy döntést hozunk alvás 
előtt arról, hogy valakivel találkozni szeretnénk. 
Mintha feljegyeznénk a dolgot a fejünkbe vagy a 
határidőnaplónkba, nem kell nagyobb jelentőséget 
tulajdonítani neki. Ezután nyugovóra térünk, és a többi 
már magától jön. Sokkal hatékonyabban működik a 
dolog, ha kapcsolatban vagyunk az adott emberrel. 
Ilyenkor mindig vannak olyan tényezők, amelyeken 
javítva jobbá tehetjük életünket, javíthatjuk emberi 
kapcsolatainkat. 

Forrás: alvásportál 
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Hogyan lehet 
elkerülni a 

baleseteket? 
 

 
 

 mai alkalommal egy olyan témát érintünk, ami 
túlmutat egy picit az egészség és a test 
témakörén, mégis szorosan kapcsolódik ahhoz, 

és ez az ún. balesetekkel kapcsolatos, amit most úgy 
tárok elétek, hogy tisztábban lássátok, mit jelent az 
életetekben az, amikor „balesetet szenvedtek”. S ennek 
érdekében, hogy ezt hatékonyan meg tudjuk közösen 
tenni, először is vizsgáljuk meg, mit nevezek én 
balesetnek, és mi a különbség baleset és betegség közt 
– most természetesen nem a megszokott nézőpontból 
vizsgálva mindezt. Amikor balesetet szenvedsz, az egy 
olyan esemény az életedben, ami mindenképpen 
kizökkent a megszokott kerékvágásból, gondolom, ezt 
nem nehéz belátni. Hiszen a balesetnek épp ez a 
szerepe, és az, hogy ez a kizökkenés épp a fizikai 
tested sérülésén keresztül történik meg, nagyon fontos 

dolog. S miért mondom ezt? Emlékeztek, mit 
mondtam magáról a testről e sorozat keretein belül? 
Hogy az egy olyan kivetülése a tudatodnak, ami ezt a 
testet körbevevő valóság nélkül egész egyszerűen 
értelmezhetetlen. S amikor a balesetekről beszélgetünk, 
ez még jobban megnyilvánul, mint bármely más 
esetben; mert itt ez a fajta szétválaszthatatlanság 
nagyon közvetlen módon jelenik meg. Nézzük csak 
meg, hogy hogyan is történik mindez! 
 
Amikor megbetegszel, azaz látszólag egy belső 
folyamat révén leszel beteg, az is a valóságoddal való 
elválaszthatatlan kapcsolat eredménye, csak nem olyan 
nyilvánvaló, mint egy baleset esetében. S a baleset 
azért nagyon fontos dolog az életedben, mert a 
közvetlensége révén meg tud neked valamit mutatni 
úgy önmagadról, mint a valóságodról. S hogy 
megértsük, hogy mit mutat meg minden baleset neked 
önmagadról, ahhoz most hozzunk fel egy példát, hogy 
pontosan lássuk, hogyan „működnek” az ún. 
balesetek. Felszállsz a villamosra, és ahogy lépsz, 
megcsúszik a lábad a nedves lépcsőn, és kibicsaklik a 
bokád. Nagyon-nagyon fáj, alig tudod hazavonszolni 
magad, estére csúnyán bedagad, és éjszaka szinte nem 
is tudsz aludni a fájdalomtól. Természetesen a 
következő napokat otthon töltöd, a lábadat borogatva 
és kímélve. 
 
Ez most egy mindennapos, egyszerű eset; nincs olyan 
ember a földön, aki ne élt volna át ehhez hasonló, 
egyszerű kisebb hétköznapi „balesetet”. S ahhoz, hogy 
a jövőben ezt már ne kelljen megélned – és hogy a 
komolyabb balesetekről ne is beszéljünk –, valamit 
meg kell értened ezen eset kapcsán. S most direkt 
kezdtem ezt a kis példát ott, ahol kezdtem; mert azt 
látom, a balesetek kapcsán szerettek messzebbre 
nyúlni az „okokat” keresgélve, mint ahol azok vannak. 
Amikor kibicsaklik a bokád kedd reggel, sokszor 
hiszed azt, hogy ennek az „oka” visszanyúlik egészen 
a péntek délelőttig, amikor olyan csúnyán összevesztél 
a főnököddel és azt gondoltad magadban: ó bárcsak 
egy hétig be se kéne jönnöm! – de ez nincs így, ez 
megint egy olyanfajta ok-okozat keresése a 
valóságodban, ami így, ilyenformán nem létezik. 
Hiszen amikor te kedden reggel nyolckor kificamítod a 
bokád, annak az „oka” nincs ott se hétfőn, se pénteken, 
de a kedd reggel hat órakor érzett mérgedben sem. 
Nem, mert egész egyszerűen a világ nem egy ok-
okozati sorra épülő valóság számodra, s amíg ebből a 
tévképzetből nem tudsz kilépni, nem is fogod soha 
megérteni, igazából hogy is „működik”. Arról már 
beszéltünk régebben, hogy a valóság az egy olyan, 
egymást feltételező viszonyrendszerből álló elemek 
szövedéke, ahol minden elem kapcsolódik minden 

A 
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elemhez. Azaz nincs egy zsinór, egy fonal, ami a 
linearitás mentén egy konkrét ok-okozati vonalat 
mutatna meg számodra, hanem ez a fonal egy 
gyönyörű, mintás pulóverbe van kötve, ahol egy 
szemet sem tudsz leszedni úgy, hogy ne bomlana föl 
az egész pulóver zárt szövedéke. S amikor te kedden 
reggel kificamítod ott a villamos lépcsőjén a bokád, 
akkor lényegében ennek az oka nem a múltban, hanem 
a valóságodban keresendő, de jelen időben – ha ez így 
érthető. S hogy ez még érthetőbb legyen, a 
következőkbe gondolj bele. Ha ennek az eseménynek a 
véletlen lenne az oka; azaz csak annyi, hogy egész 
egyszerűen „rosszul” léptél – ahogy sokan ezt nagyon 
balga módon értelmezik (és ennek köszönhetően egyre 
több apróbb balesetet szenvednek el, ha megfigyelted) 
–, nos, akkor te ebből az eseményből maximálisan 
kiszeded magad. Azaz ezzel azt mondod: az, hogy te 
rosszul léptél, „véletlen” volt, azaz nem rajtad múlt. 
Ugye ez a kijelentés ezt egyértelműen magában 
foglalja – mindezt kimondva, kimondatlanul –; de a 
véletlenbe vetett „vakhit” egész egyszerűen „kiragad” 
téged a magad valóságából, mégpedig nagyon 
drasztikusan és ezáltal valami nagyon torz módon 
élteti maga, ez az ebből a fajta világnézetből fakadó, 
rossz irányultság az életet veled. Azonban, ha te azt 
hiszed, hogy igen, igen, ez nem a véletlen műve volt, 
mert mindennek van oka; sőt, már odáig is eljutottál 
magadban, hogy az okokat nem kívül keresed, hanem 
belül, akkor hatalmas lépést tettél előre ahhoz képest, 
amikor a véletlen számlájára írod a hasonló eseteket; 
de még közelében sem jársz az igazságnak, mert azt 
kell megértened, hogy nincsenek olyan okok egy-egy 
ilyen esemény előtt, mint ahogy most hiszed. Hiszen, 
mi lehet az „oka”, hogy kificamítottad a bokád? Ó, 
drágám, ha most ezt elkezdenéd keresgélni, végtelen 
hosszú sort találnál, és soha nem találnál rá az ún. 
valós okra, mert ez olyan, mint az öltöztetőbaba; ott 
van egy meztelen kis kartonpapírból kivágott baba, és 
a sok-sok papírruha mind illik rá; most melyik az 
„igazi” ruha? Nincs igazi ruha, mert ez a baba sem 
igazi, ez csak egy játék és épp az a lényege, hogy 
mindegyik ruha jó a babára. S ugyanígy van ez az okok 
keresgélésével az egyszerű bokarándulás esetében; 
lehet ez, lehet az – de ezt eldönteni így nem lehet. Mert 
ennek az eseménynek – még egyszer elismétlem, hogy 
biztos megértsd – nincs oka, csak össze-
függésrendszere, és a kettő nagyon nem ugyanaz. 
 
 S most jön ennek egy olyan magyarázata, ami talán 
segít majd téged abban, hogy ne játssz öltöztetőbabát 
az életeddel, abban a hitben, hogy te már milyen 
tudatosan tekintesz arra, mert lám-lám az okokat 
mindig magadban keresed. Mert ezzel csak azt éred el, 
hogy összezavarodsz, semmit nem tudsz majd 

megnyugtatóan megmagyarázni önmagad számára, és 
így idővel ugyanúgy kicsúszik az irányítás a kezed 
közül a magad életében, mint amikor úgy gondolsz az 
esetre: a véletlen az oka, vagy az az idős néni, aki úgy 
tülekedett felfelé a villamoson, hogy miatta te 
megcsúsztál. 

 
S akkor nézzük a magyarázatot, hogy megértsd, mire 
kívánok most kilyukadni a közös gondolkodásunk 
során. Ugye abból indultunk ki, hogy te és a valóságod 
egyek és szétválaszthatatlanok vagytok, mint egy 
házikórajz a papíron, amit körülvesz számos más 
rajzelem, ami nem ez a házikó, de a rajz részét képezi, 
és elválaszthatatlan ettől a papírtól. És most maradván 
ennél a példánál, nézzük meg, mi történik akkor, ha te 
fogsz egy nagy vastag fekete ceruzát, és összesatírozod 
a takaros kis ház tetejét a rajzon. Mi okozta ezt a házat 
elcsúfító eseményt? Maga a ház? Semmiképpen. Maga 
a házat körülvevő sok rajzelem? Ugyan már, hiszen 
azok a házhoz képest teljesen statikusak; nem is 
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tudnának kárt tenni a házban. Akkor mi okozta ezt a 
csúfságot? 
 
„Jaj, hát maga a rajzoló az, aki ezt tette; de ha ez így 
van, akkor megint oda lyukadunk ki, hogy nem 
tehetünk semmit a sorsunkért, hisz egy rajtunk 
kívülálló valami – jelen esetben ez a kéz – okozza 
mindazt, ami velünk történik, nem?” 
Nem, nem, hisz épp erről szól minden, amit tanítok, 
hogy nem; hisz a te életed az egy olyan valóság, ami 
csak a tiéd, senki, de senki rajtad kívül annak nem 
eleme és emiatt nem tud rád „kívülről” hatni! „No de, 
akkor mi ez a kéz, ami összefirkálja a szép háztetőt?” 
Ezt már ezen a ponton tudnod kell, úgyhogy, most 
arra kérlek, válaszold meg, mielőtt továbbolvasol; mert 
muszáj, hogy megtanulj a magad fejével gondolkodni a 
dolgokról, nem fog mindig valaki feletted állni, hogy 
megmutassa, merre kell menni! Gyerünk! 
 
Természetesen ez a kéz te magad vagy. Te magad, aki 
ezt az egész rajzot készítette, és most azonosul a 
nézőpontja révén ezzel a házikóval. És ez a „te 
magad”, ez nem egy, a most az általad megélt tudat – 
azaz az emberi részed – fölött álló, általad nem 
megélhető tudat – ezt kell megértened! Ez vagy te 
most, mint amikor te mint ember egy távcsőbe nézve 
csak egy pontot nézel a tájon, de ettől te még nem vagy 
ez a távcső, hiába ezen keresztül nézelődsz, közelebb 
hozva mindazt önmagad számára ezen eszköz révén, 
ami amúgy távol van! Tehát azt kell egyszer és 
mindenkorra megértened – ha valóban azt akarod, a 
tested egy távcső legyen a kezedben, és ne az 
identifikációd legfőbb eleme –, hogy az a kéz, ami ezt a 
csúnya satírozást elvégzi ezen a házon, most a házon 
keresztül néz mindenre, és csak a keze nyúlik túl e 
házon, e ház falain, a nézőpontja – egyelőre – nem. S 

ha ezt megérted végre, akkor azt is megérted, hogy 
miért mondom, hogy nincs ok, amit keresgélned 
kellene „magadban” – mert akkor ezt az öltöztetőbabás 
játékot játszod, ezt a pontot a távcsőben keresed, de ez 
lehetetlenség, ott nem lehet semminek az oka, amit te, 
aki a távcsőbe nézel, kiváltasz. Más szóval az 
emberben, a te emberi formádban ne keresd soha az 
okokat, mert ezzel elválasztod önmagadat önmagad 
lényegétől, és ez nem visz téged sehová. A valós oka 
mindennek, ami a világodban történik, ott van benned, 
azon a ponton, ahol te állsz, és nézel a távcsőbe. 
 
S ahhoz, hogy ez ne legyen ilyen megfoghatatlan, és ne 
érezd minden igyekezetem ellenére, hogy ezzel én 
számodra az okokat – akárhogy is az ellenkezőjét 
állítom – mégis kihelyezem egy olyan szférába, amit te 
most az emberi életet megélve nem tudsz uralni; 
nézzük meg a következőket. 
 
Felszállsz a villamosra, és kificamítod a bokád. S ha én 
azt mondom, ebben a jelenetben te magad vagy a 
villamos, a sok utas, az időjárás, és az a nézőpont is, 
ami mindezt érzékeli, és amivel te most ezen az 
életképen azonosítod magad; akkor mi „okozza” ezt a 
bokarándulást, mondd? Szóval még egyszer 
elmondom: itt van ez a baljós jelenet, és ennek minden 
eleme te vagy, csak miután egy pontból tudsz erre az 
egész képre ránézni – egy általad választott belső 
pontból –, ezáltal a többi elem „rajtad kívülállónak” 
tűnik; de ettől ez még mind a te „teremtésed” – ha 
most nevezhetem egy kicsit butuskán ezt így. Akkor 
mi az oka a bokarándulásodnak? A csúszós lépcső? A 
te ügyetlenséged? Az idős néni tülekedése? Mi az ok, 
ha te bábszínházat játszol a gyermekeidnek, és az 
egyik kezeden lévő róka – akivel te nem azonosulsz e 
játék során, mert ez testesíti meg a „rosszat” – 

bántalmazza a másik kezeden lévő, kis 
szürke nyuszit – amivel meg az egész 
bábozás alatt azonosulsz? A nyusziban 
van e bántalmazás oka? Vagy a 
rókában? Ugye, hogy buta már maga a 
kérdés is? No de téged mint kis 
nyuszifigurát, most egyelőre nem 
nyugtat meg az a tény, hogy jó, jó érted 
már, akkor a bábos az oka mindennek; 
mert neked fogalmad sincs, akkor ezzel 
most mit lehet kezdeni – így van? Ám 
ha azt megérted, hogy a bábos most e 
nyuszi figurán keresztül néz mindenre, 
ami e paraván előtt zajlik (azaz nincs 
olyan szétválás, hogy a bábos és a 
nyuszi nézőpontja, ha mindent a 
paraván előtt nézünk; mert a bábos csak 
a nyuszin keresztül lát most mindent 
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ebben a bábszínházban, hiába az ő keze mozgatja a 
többi bábot, de azokat is e nyúlon keresztül látja), 
akkor talán közelebb jutunk ahhoz, hogy hol van az 
ilyen esetek oka, és miért hordoznak különös 
jelentőséget számodra e játék során. Mert azt 
mondtam, a baleset az valamit közvetlenül mutat meg 
neked, amiről ha megértesz valamit, nem szükséges 
többet hasonlót elszenvedned. Mert a bábos most e 
bábon keresztül, mint egy távcsövön keresztül figyeli 
mindazt, ami a bábszínházban történik. És mikor 
szenved sérüléseket maga az a báb, amin keresztül ő 
vizsgálja ezt az egész képet? Mit akarhat ez a bábos 
ezzel elérni, ha most fogalmazhatok így? Mikor harap 
valaki önmaga kezébe? S most ezt nagyon komolyan 
kérdezem. Akkor, amikor önmagát szeretné valamire 
ráébreszteni; azaz, amikor egész egy-
szerűen egy külső nézőpontból tekint 
önmagára, és azt az azonosulást, hogy ez az 
én kezem, képes megszűntetni e harapás 
erejéig. Tehát amikor te kificamítod a 
bokád ott a villamos lépcsőjén, nem teszel 
mást, mint ezt a külső nézőpontot egész 
egyszerűen megnyilvánítod; azaz a 
távcsövet és a belenéző szemet egyér-
telműen szétválasztod. Egyszóval még 
egyszer, hogy ez érthető legyen: amikor te 
eltöröd a karod, belevágsz az ujjadba, 
eltalálnak a labdával, avagy leesel a 
létráról, netán elüt az autó – akkor te mint 
ember, és a téged megszemélyesítő báb-
művész egy pillanatra szétválik. Mint 
amikor a házból kinyúló kéz összefirkálja a 
házat. 
 
S hogy azt is megértsük, miért teszi 
mindezt, és hogyan teszi, a következőket 
kell végiggondolnunk. Ha te egy vagy a 
valóságoddal – azaz az összes bábbal és az 
összes rajzelemmel –, akkor ez mit 
eredményez számodra? Hogy semmi nem 
független tőled, ez érthető. De nem a háztól 
vagy a nyuszi bábtól nem független, hanem 
az azt rajzoló vagy mozgató kéztől. No de 
ez a kéz, hogy úgy mondjam, most e ház, 
illetve nyúl része, s létrehozója; tehát a két 
nézőpont nagyon nehezen szétválasztható. 
Ha te a házikó szempontjából nézed ezt a 
rajzot, számos eleme lesz, ami nem ez a 
ház. Azonban ha a rajzoló szempontjából 
nézed, ez a rajz egységes lesz. Azonban ez a 
két nézőpont – a rajzolóé és a házé – nem 
válik szét, mert a rajzoló most a házrajzból 
tekint a rajza többi elemére. S amikor arra 
keressük a választ, hogy miért nyúl ki 

ebből a házból és csúfítja el a saját rajzát – ráadásul, a 
saját otthonául szolgáló házikót –, akkor talán már 
lassan kezdjük látni a választ: azért, mert nagyon 
összemosódott a két nézőpont, és muszáj egy kicsit ezt 
szétválasztani. Mégpedig olyan módon, mint amikor 
beleharapsz a saját karodba, hogy érezd a különbséget 
a harapó és a harapott között – egy személyben. Nem 
lesz ez ilyen bonyolult, de szeretném, ha lépésről-
lépésre haladnánk, hogy ezt biztosan jól megértsd. 
Tehát akkor történik mindig veled baleset, ha nagyon 
beleveszel a szerepedbe – hogy most mindezt 
egyszerűbben fogalmazzam meg. Tehát az ok nem a 
„külvilágban” és a legkevésbé sem az emberi 
részedben keresendő, hanem épp az egészben egyben; 
azaz abban, hogy elvesztél ebben a rajzban. 
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S itt felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha mással 
történik ezen a rajzlapon baleset; amikor ez a kinyúló 
kéz nem a házikó tetejét rongálja meg, hanem a szép 
fáét a ház mellett. Nagyon bölcs kérdés, és segít minket 
közelebb jutni a balesetek valós „okának” a 
feltárásához. S ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, 
kérlek, gondolkodj el a következő kérdésen. Mit érzel, 
ha látod, valakit baleset ért? Most nagyon alaposan 
gondolkodj el, kérlek, ne vágj rá valami sematikus 
választ, mert ez nem vezet minket el sehová. Tehát 
mész az utcán, csattanás, odarohansz és látod: egy 
ember fekszik vérben az utcán, elütötte az autó. Mit 
érzel? Sajnálatot? Nem, hidd el, semmi ilyet nem érzel. 
Hanem örömöt – akárhogy is tiltakozol most ez ellen, 
ezt érzel. Egy kis iszonyatot, némi együttérzést, de 
mindenekfelett egy felszabadultságot, örömöt. S ez az 
öröm nem a másikat ért fájdalom és szerencsétlenség 
váltja ki, nem; nem vagy te „érzéketlen”, nagyon is 
együttérző vagy. És épp ezen együttérzés révén érzed 
az örömöt, hogy ez nem veled történt. Ha most nem 
hiszel nekem; nos, lesz alkalmad ezt megtapasztalni, és 
akkor majd gondolj mindarra, amit mondtam. S persze 
segítesz, méghozzá minden erőddel segítesz ezen a 
bajba jutotton, mert most te vagy az erős, aki ezt 
„megúszta”, és aki ezáltal segíthet. Értesz engem, 
bogaram, és nem félreértesz? Ez a világ lényegének a 
törvényszerűségéből fakad, és nem abból, hogy akkor 
te most milyen gonosz vagy; nem, ha érted, mi a te 
valóságod, tudod, ez a lehető legtermészetesebb dolog. 
Miért is? Mert ez az eset azért van ott számodra most 
ebben a valóságban, hogy megmutassa, hogy te ki is 
vagy ezen a rajzon, és segítsen a tájékozódásban. Mert 
amikor ez a kéz összesatírozza azt a szép fát, akkor a 
következő történik. Te megtapasztalsz valamit 
közvetetten, amit alapvetően egy közvetlen tapasztalat 
által tudsz megtapasztalni. Tehát, amikor te azt látod, a 
másikat baleset érte – vagy akár nyert egy díjat; ez 

most az esemény kimenetelétől független –, akkor te 
erről a dologról egy közvetlen módon értesülsz. 
Olvasod, látod, hallod. Idáig ez érthető? Nos, és magát 
azt a dolgot, amit a másik tapasztalt meg, e közvetlen 
értesülés, tapasztalás során közvetetten tapasztalod 
meg: a balesetet, a gyerekszületést, vagy a díjátadást. 
És ilyenkor a te valóságod megmutat valamit neked, 
mégpedig azt, hogy maga ez a rajz hogyan is épül fel. 
Azaz, hogy minden, amit te megtapasztalsz, az egy 
közvetett és közvetlen elemből áll – kivétel nélkül. Ha 
megvágod az ujjad, az is egy ilyen tapasztalás; hiszen 
közvetlenül megvágod az ujjad, ami fáj, és minderről 
közvetetten szerzel tudomást, amikor azt mondod: „a 
fenébe, elvágtam az ujjam” – vagy, amikor azt 
mondod: „ma kiveszik a varratot a kezemből”. S hiába 
gondolod most azt, hogy ez butaság, mert ezek a 
közvetlen tapasztalás részei számodra; hidd el, hogy 
nem, mert a közvetlen tapasztalás maga az, amikor 
elvágod az ujjad. De hogy ezt te felfogod, megnevezed, 
azaz egy külső nézőpontból megéled, már nem 
közvetlen – ezt hidd el nekem. A fájdalmon csak az 
ember tud „uralkodni”, épp e közvetett tapasztalás 
által. Tehát minden tapasztalásod két részből tevődik 
össze; egyrészt van egy ún. közvetlen – az 
érzékszerveid által megtapasztalt, a valósággal való 
közvetlen érintkezés általi – tapasztalásod; és van egy 
közvetett – erre a közvetlen tapasztalásra való 
rátekintésed révén. S e tekintetben nincs különbség a 
között, hogy maga a tapasztalás veled esik meg vagy 
mással, mert alapjában véve itt csak a közvetett és 
közvetlen tapasztalás közti helycseréről van szó, 
semmi másról. S amikor azt vizsgáljuk, mi a különbség 
aközött, hogy téged ér egy baleset, vagy szemtanúja 
vagy annak, hogy mást ér, akkor azt kell mondanunk, 
hogy alapvetően semmi; csak az egyik esetben a 
közvetlen tapasztalás az, ami a másik esetben épp a 
közvetett. S ugye azt mondtam, ebben az esetben 

egyfajta örömöt érzel, míg a másik 
esetben – amikor te vagy a baleset 
szenvedő alanya – fájdalmat; akkor 
gyakorlatilag ugyanannak az 
éremnek a két különböző oldalát 
mutatom meg számodra. S hogy 
megértsétek, mi ez a két oldal, a 
következő példába gondoljatok 
bele. Elmész színházba, ahol egy 
szomorú drámát adnak elő a 
színpadon. Leülsz a nézőtérre és 
végignézed ezt a darabot. Van egy 
közvetlen tapasztalásod: az, hogy 
látod, hallod a darabot, ülsz a 
székben satöbbi; s van egy 
közvetett tapasztalásod minderről, 
mégpedig maga a darab; azaz az, 

Modus Vivendi Magazin 76



ami e közvetlen tapasztalás mögött 
megnyilvánul számodra. S 
ugyanez a helyzet a színházban 
lévő színészekkel is: van egy 
közvetlen tapasztalásuk, az hogy 
eljátsszák ezt a darabot, mozognak, 
beszélnek, éreznek, látnak, hal-
lanak a színpadon mindent; és van 
egy közvetett tapasztalásuk, maga 
a darab, amit megelevenítenek, 
azaz maga a szín-játszás, ami a 
fizikai megnyilvánulások mögött 
van. Remélem, ez így érthető. És ha 
azt mondom, hogy ez az érem két 
oldala, de ugyanazon éremé; akkor 
a következőket kell itt látnod. 
Amikor a színpadon leszúrják a 
hőst, a néző számára ez a látvány 
lesz a közvetlen tapasztalás, és 
maga az, hogy leszúrták a hőst – 
azaz hogy most itt a darab főhőse meghalt – a 
közvetett, ugye ezt nem nehéz belátni. S a színész 
számára is hasonlóan néz ki ez az egész, csak más 
tartalommal: az ő közvetlen tapasztalása az lesz, hogy 
hozzáérnek a karddal, és ő elterül a színpadon, s a 
közvetett meg az, hogy az általa alakított figura 
meghalt. Az egyik esetben, a néző szempontjából a 
közvetlen tapasztalás, ami hordozza a közvetettet, az 
azt fejezi ki, hogy itt egy embert leszúrtak. Ám a 
színpadon lévő színész számára a közvetett és a 
közvetlen tapasztalás élesen szétválik; mert számára 
az, hogy hozzáérnek azzal a kellékkarddal, és ő elterül 
a földön, a valós lényéhez tartozik, míg a „meghalt a 
hős” meg a szerephez. Tehát míg a néző azt érzi: ó, 
meghalt a főhős – mert a látvány és a jelentés számára 
most egy; addig a színész azt érzi: ő, mint színész most 
eljátssza ezt a halált, mert számára a két tapasztalás 
nem támogatja egymást. És ezért van az, hogy amikor 
látsz egy balesetet, kis megkönnyebbülést, örömöt 
érzel, hogy ez nem veled történt, mert te most nem 
tudod elválasztani a színpadon látottakat az ott 
történtektől – míg a színész igen. S azért érzed ezt a 
megkönnyebbülést vagy örömöt – amiért az emberek 
szeretnek színházba járni, filmet nézni, és regényeket 
olvasni –, mert át lehet élni valamit úgy, hogy mégsem 
kell benne részesülni. S az e fölött érzett öröm az, amit 
akkor élsz meg, ha valakin segíthetsz, aki előtted a 
villamoson kitörte a bokáját.  
 
S mi van akkor, ha te vagy a szenvedő alany, 
úgymond, mi történik a színpadon fekvő színésszel? 
(Arra vállalkoztunk ma, hogy mindezt feltárjuk és 
megértsük közösen, hogy ne kelljen már megélned azt, 
hogy leszúrnak téged a színpadon.) Pontosan az, amit 

megmutattam neked most e példán keresztül, és amire 
már utaltam a fentiekben: hogy te és a szerep 
kettéválik. Volt már baleseted? Ha igen, pontosan 
tudod: a baleset pillanatában egy időre, egy teljesen 
meghatározható és megélhető módon szétválik az, aki 
elszenvedi a balesetet, és aki mindezt szemléli. Minden 
fájdalom, minden rémület ellenére megfoghatóan, 
megélhetően és megragadhatóan ott van az, aki ezt csak 
nézi. Katartikus pillanat, s valóban ezért van az, hogy a 
balesetet szenvedettek a balesetükre sokszor valós 
sorsfordító eseményként tekintenek, és nem azért, mert 
a baleset fizikai értelemben változtatta meg az életüket, 
hanem azért, mert szellemileg; azaz a távcső 
eltávolodott a szemtől, s ez mindent elsöprő 
tapasztalat. S ha továbbra is azt vizsgáljuk mindezek 
fényében, hogy mi az oka, hogy vannak, akik 
sorozatosan szenvednek baleseteket, akkor meg is van 
a magyarázat: baleset téged akkor ér, mindig csak és 
kizárólag akkor, ha a távcsövet nagyon erősen nyomod 
a szemedhez. Amikor nem tudod már ezt egy 
pillanatra sem eltávolítani onnan; nos, ilyenkor 
kinyúlik ez a kéz a házból és összefirkálja azt.  
 
Maradjunk az eredeti példánknál, hogy mindezt 
megérthessük; itt van ez a kedd reggeli bokarándulás. 
Ennek nem lehet oka sem a rossz főnök, sem a 
munkahelyi unalom, sem semmi egyéb, ennek nincs 
más oka, mint a valóságtól való elszakadás az ember 
révén. Még egyszer mondom, máshogy, hogy 
megértsd: amikor te annyira belefeledkezel az emberi 
nézőpontodba, hogy a valóságodból ezáltal egész 
egyszerűen kiszakadsz, baleset ér; mert ez segít 
visszazökkeni abba, ami egy veled. Figyeld meg, kik 
azok,  akik  az   állandó  „balesetet   elszenvedők”,   ha  
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fogalmazhatok így! Milyen élethelyzet jellemző rájuk? 
Egyfajta olyan nézőpont, ami mindent valahogy 
belülről néz és nem felülről. Mikor csapsz az ujjadra a 
kalapáccsal? Mikor rándítod meg a bokád, s mikor 
harapsz vacsora közben a nyelvedbe – tudod, mikor 
szokott ez megtörténni veled? Megsúgom: amikor 
beleveszel önmagadba olyan módon, hogy a külvilágot 
nem egy téged támogató díszletnek tekinted, hanem 
egy tőled különálló képrészletnek. Még pontosabban 
megfogalmazva, amikor te nem egyfajta feltételező 
viszonyrendszerben vagy a valóságoddal, hanem 
egyfajta reakcióban állsz ezzel a valósággal. Most arra 
kérlek – hogy ezek így ne csak üres szavak legyenek, 
hanem valós alapja is legyen mindannak, amit mondok 
neked –, idézd fel valamelyik balesetedet! Legyen ez 
bármelyik eset, amelyikre nagyjából jól emlékszel. Mi 
volt jellemző rád és a világ viszonyára? Hogy te nem 
benne voltál a valóságodban, hanem kiváltál belőle egy 
olyan módon, ami arra kényszerített téged, hogy erre 
te reagálj. S ha ezt most nem érted tisztán, semmi 
gond, mert el is jutottunk oda, amit én ma megmutatni 
kívántam neked, mégpedig a következőkhöz. 
 
Ugye azt mondtuk, te nem az emberi részeddel vagy 
önmagában azonos, hanem azzal a nézőponttal, ami a 
valóságodat is magában foglalja, most ezen emberi 
nézőponton át tekintve erre. S amikor azt mondjuk, te 
egy egységet képviselsz a valóságod minden elemével, 
akkor ez az egység azt eredményezi, hogy együtt 
mozogsz ezzel a valósággal, ami nem azt jelenti, hogy 
ez a valóság mozgat téged, hanem épp ellenkezőleg: te 
vagy az, aki ezt a valóságot egyben mozgatod. Nos, és 
ez a nézőpont, hogy úgy mondjam, mindaddig 
természetes számodra, amíg nem szűkíted be a 
nézőpontodat az emberi szerepedbe; azaz nem kezded 
el lehúzni ezt a perspektívát, ezt az általános 
perspektívát csak  az  emberi nézőpontba. Ugyanis 

akkor következik be az, hogy te folyamatosan reagálni 
akarsz a „külvilágra”, ami mindig ütközést hoz létre  
közted és az ún. külvilág közt. S ez a nézőpont 
eltolódás akkor következik be általában, amikor kiesel 
abból az egységből, ami valaha a természetes részed 
volt, mert azt tanulod meg elég korán: a világra hatni 
kell. Hopp, és itt is vagyunk az első gyermeki 
baleseteknél, ami megtörténhet akár pici csecsemőkkel 
is, amikor azt tapasztalják, a világ nem együtt mozog 
velük – mert a szülők mesterségesen kizökkentik őket 
ebből a természetes állapotukból (hogy hogyan, ez 
most nem képezi a mai beszélgetésünk tárgyát, de 
sokszor és még sok helyen lesz szó a gyerekekkel való 
tudatos bánásmódról). Tehát amikor azt tapasztalod, a 
világra neked hatnod kell kívülről, erővel, akkor te a 
testedben megsérülsz; és most minden olyan 
„betegséget” ide sorolok, amit egy külső behatás révén 
tapasztalsz meg. S amikor megtörténik a baleset, akkor 
ezzel egy időben a következő is történik: te, aki 
elszenveded ezt a balesetet, belecsúszol a valóságodba 
egy olyan módon, ami épp azt mutatja meg, amit te 
nem tudtál e rossz nézőpontból meglátni: mert ekkor 
te és ez a valóság biztos, hogy együtt fogtok mozogni. 
S ha belegondolsz a felidézett balesetedbe, látnod kell: 
igen, valami ilyesmi történt, mert amikor kificamítod 
ott a villamos lépcsőjén a lábad, te abban a pillanatban, 
hopp! – eggyé válsz a valóságoddal. Miért? Mert maga 
ez a baleset, mindig a valóság egy eleméhez köt, és 
mindig olyan módon, hogy te és a valóságod ebben a 
balesetben összenőttök. Azaz megtapasztalod azt a 
nézőpontot, ami e baleset során kitép, hogy így 
fejezzem ki magam, a beragadt nézőpontodból, és e 
fölé emel. És az, hogy milyen módon történik ez a 
baleset – hol sérülsz meg, és mindez milyen súlyos –, 
az mind-mind ezt a rajzlapot mutatja meg neked 
egyben, egy olyan nézőpontból, ahonnan te most épp 
rálátsz. Mindig azon a részeden sérülsz meg, ami 
számodra kifejezi ezt a beragadt perspektívát egy 
módon. Most csak hogy pár példát említsek, és 
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egyáltalán nem törekszem most e tekintetben a 
teljességre: ha a lábadon sérülsz meg, akkor te a 
mozgásodban váltál le a valóságodról, azaz próbálsz 
ellene mozogni, vele szembe menni. Ha a karodon, 
kezeden, akkor a cselekvéseid mennek mindig szembe 
a külvilággal, a rossz nézőpont okán. Ha a fejeden 
sérülsz, akkor a gondolataidat akarod leválasztani a 
valóságról; azaz az értelmezésben nem vagy a 
valóságoddal egy, ha szabad így ezt megfogalmaznom. 
Ha a baleseted enyhe, csak egy kis karcolás, kék folt, 
avagy egy kis rándulás: ez csak egy, hogy úgy 
mondjam, fejrántással egyenértékű pillanat, mint 
amikor megrázod a fejed, mert épp elbóbiskoltál a 
színházban. Amikor a baleset súlyosabb, akkor ez egy 
önmagadnak adott arcpaskolással egyenértékű 
ébresztő jel; s amikor nagyon súlyos, és netán 
maradandó hatása van, ez egy jókora kupán vágás, 
ami segít innentől teljesen kimászni a beragadt 
nézőpontodból, és a valósággal való egységet megélni. 
S ha nagyon súlyos, akkor valószínűleg ez a 
nézőpontváltás olyan módon történik, hogy a 
hangsúly áthelyeződik a rajz többi elemére; azaz a 
házból végleg kikerülve áthelyeződik a rajz többi 
eleme által az egész rajzra.  
 
Tehát most összefoglalva az eddigieket, azt 
mondhatjuk: minden balesetet önmagadnak okozol 
azért, hogy ráébreszd magad arra nézőpontodra, ami 
az emberi fölött helyezkedik el egy olyan módon, ami 
ezt a nézőpontot egész egyszerűen – így vagy úgy, a 
baleset jellegéből adódóan – kirántja a házikóból, azaz 
a testből. S ezt olyan módon teszed meg, hogy a 
valóságot – amiből épp e beragadás miatt elszakadtál, 
azaz nem tekinted önmagad szerves részének – 
használod fel arra, hogy a test révén – amibe épp bele 
vagy ragadva – emeljen téged önmagad fölé. S mikor 
történik baleset? Hiszen sokan vannak beleragadva 
ebbe a nézőpontba, mégsem törik-zúzzák magukat 
állandóan össze. Amikor számodra elérkezett annak az 
ideje, hogy ezt a nézőpontváltást megtedd. Ez olyan 
számodra, mint egy erdei séta során a fákra festett 
turistajelzés: nem kell minden fára tenni egy ilyen 
jelzést, de ha egyáltalán nincs ilyen, könnyedén 
eltévedsz, s mindig akkor jelenik meg ez a fákon, 
amikor nem egyértelmű, merre menj.  
 
S ugye azt ígértem, segítek, hogy ne kelljen már ezeket 
az útjelzőket „elszenvedned”, mert te már e nélkül is 
eltájékozódsz ezen az erdei ösvényen. Mi sem 
egyszerűbb ennél, mint az, ami a fentiekből 
következik: ne szakadj el a valóságodtól! Azaz ne 
mondd azt, vagyok én és van ez a valóság rajtam kívül; 
hanem tudd, minden, ami a valóságban történik, az a 
te szervezeted része, a te nagyobb szervezeted egyik 

szervével történik, és mindig tudnod kell, ez hol és 
miként történik. Azaz bármivel találkozol a 
valóságodban egyfajta közvetlen módon, helyezd a 
hangsúlyt a közvetett tapasztalásra, ami megmutatja, 
mindez miről szól – ez így érthető? Tehát ne hatni akarj a 
valóságodra – mert ennek nem sok értelme lenne így –, 
s ne keresd az okokat, mert ez egy pulóver, aminek az 
egyetlen összetartó ereje az egymásba hurkolódó 
szemek rendszere; hanem értelmezd. Csak értelmezd, 
nevezd el szabadon. Ne akarj semmit megváltoztatni, 
megmásítani, csak értelmezz; mindent, minden egyes 
szemet helyezz el ezen a pulóveren a téged megjelenítő 
szem köré. És amikor azt érzed: ó megint hatni akarok, 
megint befolyásolni, vagy épp, hogy menekülni akarok 
– állj meg és gondolj arra: mi történne, ha most egy 
nagy baleset érne? Mindaz, amire hatni akartál, mivé 
válna számodra? Ezt meg kell szoknod, mert sokszor 
megfeledkezel még magadról. Tehát semmi más 
dolgod nincs ahhoz, hogy elkerüld a baleseteket, mint 
az, hogy bármikor – amikor belefeledkezel az életbe 
olyan módon, hogy azt érzed, egy levesbe hajított 
húsdarab vagy, és nem maga a leves, amit most e 
húsdarabon keresztül tudsz megvizsgálni – állj meg, és 
azt gondold végig alaposan (és lehetőleg mindig  
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akkor, amikor ez felmerül benned), hogy mi történne 
ezzel a levessel, ha ezt a husit most félbevágnánk? Ha 
kivennéd onnan, és elvágnád? És erre sosem lesz az a 
válasz, hogy semmi – ezt hidd el nekem –, mert 
azonnal rájössz: ez a kis darab hús a leves része, és a 
leveses lábosban ezt nem lehet elvágni, csak ha 
kiszeded egy tányérra. És akkor rájössz, hogy a hús 
önmagában nem létezik, mert kell egy tányér, egy 
leveses fazék – bármi – ami hordozza; s ami ezáltal, 
hogy úgy mondjam, egy vele – hiszen egymástól 
függetlenül nem léteznek. S elég ilyenkor kicsit 
megkevergetni a levest, hogy megtapasztald: ezzel 
együtt keveredik a húsdarab, és nem a levessel 
szemben. 
 
S azért hoztam fel e fejezet végére ezt a példát, mert ez 
mutat meg nektek voltaképp valami nagyon fontosat 
mindarról, ami a baleseteket illeti. Ha a valóságodban 
bárki – legyen az egy állat, egy másik ember, vagy épp 
te magad – balesetet szenved, ez lényegében nem más 
számodra, mint annak a bemutatása, hogy önmagában 
mindaz, amire most azt mondod: „a fizikai test”, nem 
létezik. Ugyanis önmagában nem tud sem 

„megbetegedni”, sem „megsérülni”, csak a valósággal 
való kölcsönhatás következtében. És amikor azt 
mondom, vágd el gondolatban ezt a husit, rá fogsz 
jönni, ezt önmagában nem tudod megtenni, kell ehhez 
– most a példa kedvéért – egy tányér és egy kés. S ez 
fog segíteni téged – ez a látszólag nagyon butuska 
példa – hogy rájöjj: ez a te ebéded, és a kés, a kanál 
csak a te kezedben van, és ha képes vagy ezt egyben 
látni, nem fogsz félni a húst körbevevő létől, ezt 
garantálom. Egyszóval a balesetmentes létezés titka, 
hogy ezt a levest egyben lásd, és a magad ebédjének 
tartsd; mert akkor egész egyszerűen egyben, te magad 
tudod elfogyasztani, hiszen ezt azért tetted az asztalra, 
hogy tápláljon téged. Téged, aki nem vagy azonos 
azzal a szép húsdarabbal, amivel most azonosítod 
magad. S elég ezt csak megérteni és elfogadni, már 
önmagában az erről való gondolkodás is segít a 
nézőpontodat a húsosfazékból kiemelni a tányér fölé. 
 

Forrás: adamus-saint-germain.com 
 

Fotó: Joli Niemelä 
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Titokzatos 
Ezüstszál 

 
 

z Ezüstszál láthatatlan 
köldökzsinór földi megtes-
tesülésünk és a lelkünk 

között, amely velünk együtt 
érkezik meg születésünkkor, és 
amely halálunk után elszakad, 
hogy szabadon engedje lelkünket 
– levetett porhüvelyünk fog-
ságából. 
 
Úgy tartják, az Ezüstszál köti 
össze testünket a lelkünkkel, ezért 
nem vagyunk képesek a Bibliai 
történetek főszereplőihez hason-
lóan kilépni a testünkből, és 
tetszőleges helyeken megjelenni. 
A Szentírás szerint csak Jézus, az 
angyalok és a szentek képesek 
elhagyni a testüket, hiszen őket 
nem korlátozza az Ezüstszál, 
amely minket életünk végéig 

“röghöz köt”. Ők bármikor 
képesek hirtelen (akár egyszerre 
több helyen is) megjelenni, 
eltűnni, vagy akár más alakot 
felvenni. 
 
Az ezüstszál 
 
A halandó ember testét és lelkét 
összekötő Ezüstszál azonban 
érintetlen marad élete utolsó 
pillanatáig. Az elszakadás nem 
magától történik meg, hanem a 
Halál Angyala (Mihály arkangyal) 
pendíti meg oly erősen, hogy 
elszakadjon, s az eltávozott lélek 
vele mehessen – jó esetben a 
mennyországba. 
 
Minden álom egy kis halál 
 
Sokak szerint az álom olyan, mint 
megannyi kis halál. Leszáll az 
éjszaka csendje, s mire szemünk az 
álomtól elnehezedvén lecsukódik, 
a lelkünk útra kel. Magunk mögött 
hagyjuk a fájdalmat, bánatot, 
nehézségeket, s kíváncsian né-

zelődünk álmaink új helyszínén: 
olykor idegenekkel, máskor 
ismerősökkel találkozunk. Néha 
idegenben találjuk magunkat, 
máskor viszont derengeni látszik 
egy-egy ismerős vidék, ám mire 
azonosítanánk a látottakat, feléb-
redünk. 
 
Az Ezüstszál bizonyára jó hosszú 
és erős, akárcsak az újszülöttet 
édesanyjával összekötő köldök-
zsinór, hiszen az álomkutatók 
szerint éjjelente gyakran más 
dimenziókban, előző vagy 
párhuzamos életekben járunk, s az 
Ezüstszál mégis érintetlen marad. 
 
Az Ezüstszál létét számtalan nép 
és vallás örökítette meg fest-
ményeken az évezredek során. A 
testet és lelket összekötő 
láthatatlan köteléket általában 
vékony, fehér, tekergőző fonalként 
ábrázolják, amely a fizikai testet az 
éteri testtel a homlok(csakrán) 
keresztül köti össze. Ezt a feltevést 
erősítik azok a klinikai halált átélt 
emberek beszámolói, akik úgy 
írták le “halálukat”, hogy lelkük a 
homlokukon (fejükön) keresztül 
távozott a testükből, majd sokáig 
magasan földi testük felett 
lebegett, teljes életnagyságban, 
külső szemlélőként látva azt. Majd 
amikor Isten engedélyével 
visszaszállhattak testükbe, a 
fejükön keresztül bújtak vissza. 
 
Egészségügyi dolgozók azonban 
inkább megfoghatatlan, aura-
szerű fénycsóvát látnak a hal-
doklók feje fölött, amelyről ez 
idáig nem tudták bizonyítani, 
hogy vajon a test körül tekergő 
Ezüstszál, vagy maga a távozó 
lélek látható-e ilyenkor? A test 
pedig szó szerint (is) meg-
könnyebbül. Magyarázat nincs rá, 
de a halál beálltának megálla-
pítása után a fizikai test kb. 30-40 
dkg-mal könnyebbé válik… 
 

Ordódy Eszter 

A 
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E.T.A. Hoffmann: Az 
ördög bájitala 

 

 
 

gy nagyszerű „rémregény”, egyfelől 
hátborzongató és fantasztikus látomás, másfelől 
meg nagyon is logikusan felépített hasonmás 

történet, az én és te szétválasztásának nehézségeiről és 
az identitáskeresés útvesztőiről.  
 
A félárva Medardus barát – kinek, hogy szerzetes válik 
belőle, előre megjövendölte egy különös zarándok – 
már csodásan beilleszkedett a kapucinusok 
rendházába, amikor egy napon abból a féltve őrzött 
rendi ereklyék közt lévő, hat lakat alatt őrzött siracusai 
borból iszik, amivel a legenda szerint a Sátán Szent 
Antalt is megkísértette. S ettől a pillanattól fogva egy 
egyre szövevényesebb lázálom veszi kezdetét az 
életében; megszabadulva a kolostor rabságából 
elindul, hogy megkeresse azt a nőt, aki a 
gyóntatószékben szerelmet vallott neki, s kinek a 
képmása ott függ a kolostor egyik oltára fölött mint 
Szent Rozália, s akiben felismerte örök szerelmét; ám 
mindeközben lénye egy furcsa baleset során 
megkettőződik, és bárhova veti az útja, mindenhol 
önmagába és egyre gubancosabb múltjába botlik. A 
kusza kalandok során minduntalan feltűnik egy 
félelmetes festő, s egy bolondos hajszobrász; szerepe 
van Leonardo da Vincinek, Józsefnek és a kis Jézusnak 

is: ám mindezek ellenére egy logikusan levezethető és 
rendkívül elgondolkodtató, varázslatosan megírt 
történetet olvashatunk, számtalan szimbólummal és 
többrétegű jelentéstartalommal. (Érdemes utána 
elolvasni Thomas Mann: A kiválasztott című regényét 
is.)  
 
Hoffmann így vall művéről:  
 
„Nem kevesebbre vállalkozom, mint hogy egy kusza és 
csodálatos életű férfi életében, aki fölött születésekor égi és 
démoni hatalmak uralkodnak, világosan és érthetően 
megmutassam az emberi szellem titokzatos összefonódásait 
mindazon magasabb princípiumokkal, melyek ott rejtőznek 
az egész természetben, és csak ritkán villannak elő, mely 
villámlást ezután véletlennek nevezünk.”  
 
Idézet a műből: 
 
„Nem tiltotta meg, hogy bárkinek a kezébe adjam a könyvet, 
és már csak azért is rád óhajtom bízni, mert így kívánja 
legszentebb kötelességem. Megismered belőle saját, különös 
sorsod összefüggéseit, mely hol csodálatos jelenések 
magasabb világába emelt, hol a közönséges élet mélyére 
taszított. Azt mondják, a csoda eltűnt a földről, de én nem 
hiszek ebben. A csodák jelen vannak, és még ha nem akarjuk 
is nevén nevezni a bennünket mindennap körülvevő 
legcsodásabb dolgokat, mert a jelenségek sorából ellestük a 
ciklikus visszatérés szabályát,, azért még e körön gyakran 
végigfut egy jelenség, amely összezavarja eszünket, és 
amelyben érzéketlen konokságunkban azért nem vagyunk 
hajlandók hinni, mert nem értjük. Makacsul letagadjuk hát 
lelki szemünk előtt a jelenséget, mert túlságosan is áttetsző, 
semhogy fizikai szemünk durva felületén tükröződhetnék. – 
A furcsa festő szerintem azok közé a rendkívüli jelenségek 
közé tartozik, melyek semmibe veszik az ellesett szabályokat; 
kétlem, hogy testi megjelenése volna az, amit igaznak 
nevezünk. Az bizonyos, hogy még senki nem észlelte nála a 
földi lét szokványos funkcióit. Én sem láttam soha írni, vagy 
rajzolni, jóllehet e könyvben, melyet szemlátomást csak 
olvasott, egyre több lap volt teleírva, valahányszor nálunk 
járt, mint korábban.  
(…) 
Jegyezd fel pontosan ... életed történetét. Ne hagyj ki belőle 
egyetlen különös eseményt se, még a legjelentéktelenebbet se, 
kiváltképp semmi olyasmiről ne feledkezz meg, ami a világi 
élet tarka forgatagában történt veled. Képzelőerőd 
visszavezet a világba, még egyszer átélsz minden borzongató 
és bolondos, iszonyatos és vidám eseményt, sőt az is 
lehetséges, hogy Aurelie-t másként, nem a vértanúhalált halt 
Rozália nővérként fogod látni; de ha teljesen elhagyott a 
gonosz szellem, ha teljesen elfordultál minden földi 
hívságtól, akkor magasabb princípiumként fogsz lebegni 
mindenek fölött, és a földi hívságok hatásának nyoma sem 
marad benned.” 

E 
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