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Tisztelt Olvasók! 
 
 
Magazinunk utolsó számát olvashatják; anyagi és emberi forrásaink idáig engedték azt a képet 
rajzolgatni, ami talán megmutatott ebből a nagy egészből valami fontosat. Próbáltunk térbeli ábrát az 
olvasók elé tárni, egy olyan mintázatot, ami az összefüggéseket volt hivatott bemutatni: azt, hogy a 
dolgok nemcsak lineárisan, hanem minden egyes elemükkel kapcsolódnak egymáshoz, mint a bűvös 
kocka kis színes darabjai. S hiába tűnik úgy, a kocka összevissza színekből áll; aki látta azt egyben, azt 
is tudja, miután a kockát nem szedtük szét, puszta forgatással ebből a zűrzavarból visszaállítható az 
eredeti állapot. Nos, mi ebben a forgatásban szerettünk volna segíteni, megmutatva azokat az 
irányokat, amerre menvén be lehet járni ennek a valóságnak a szegleteit úgy, hogy meglássa mindenki 
benne azt az egységet, ami e valóság lényege. Az ellentmondások, a káosz, a csatározások, a „jó és a 
rossz” harca pusztán csak illúzió, az eltekert kocka képe a kirakotthoz képest. De a kocka egy, mint 
ahogy egy könyv is az, még akkor is, ha mi valamiért mi csak minden harmadik fejezetére látunk rá, 
és annak is csak meghatározott soraira. De a háttérben ott a szabály, a rend, a könnyen értelmezhető 
tartalom. 
 
Ez az utolsó szám egy olyan összegzés, ahol az eddigieket most még egy csavarral egybefűzzük, s 
még tekerünk a kockán egy nagyot, most teljesen másik irányba. Eddigi számaink cikkeit gyűjtöttük 
gondos szerkesztői munkával egy olyan csokorba, ami mindazt, amit ebben a két évben egymás után 
megmutattunk, most egymásra helyezi. Remélem, sokan meglelik ebben az összeállításban a 
többletjelentést, és folytatják magukban a bűvös kocka kirakását. 
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Az illúziók 
vége az új élet 

kezdete 
 
 

 
 fenti megállapítások 
különösen ráillenek nyug-
hatatlan, modern életünk-

re. Az embert becsapják az 
érzékei. Olyan világot lebegtetnek 
meg előtte, amely egyáltalán nem 
is létezik. A valótlanság be-
nyomásaival ostromolják, ő pedig 
mohón kap utánuk, és ezekben 
próbál fogódzóra lelni. Eltöpreng 
benyomásain, álmokat sző róluk, 
álmai pedig tévútra viszik. Végül 
persze kiderül, hogy várakozása 
füstbe ment, és a kitűzött célhoz 
nem ért közelebb. 
 
Természetesen még módszereket 
is kifejlesztettek arra, hogy a 
valótlanság benyomásait felerősít-
sék, és úgy átalakítsák, hogy 
jobban passzoljanak mindennapi 
életünkhöz. Sok oktatási forma, de 
mindenekelőtt a reklámok a tévhit 
selyemgubójába szövik be az 
embert, aki aztán ebből az 
önmagában lezárt világból ki-
indulva ítéli meg mind magát, 
mind a környezetét. 
 
Ha csupán azért tüntetnénk fel 
ilyen színben az életet, hogy aztán 
leönthessük holmi „gnosztikus 
szósszal”, ha tehát vélekedésünk 

valódi hátterét homályban 
hagynánk, akkor ez meglehetősen 
olcsó és gyermeteg mutatványként 
is hathatna. Ahhoz, hogy az életet, 
a bennünk és körülöttünk lévő 
világot az illúzió és téveszme 
jelzőkkel illethessük, legalább azt 
meg kell tudnunk mutatni, hogy 
hol húzódik a választóvonal a 
téveszme és a valóság között. 
 
Az egyik ember számára a 
mindennapi élet kőkemény 
valóság. Ott áll a közepében, 
küzdenie kell a családjáért, az 
előmeneteléért vagy az esz-
ményeiért. Folyton újabb 
módszerekre van utalva, hogy 
életben maradjon és megtarthassa 
saját valóságát. A szomszéd 
szemében azonban ugyanez a 
valóság egészen valótlannak 
tűnhet. Ő így szól a feleségéhez: 
„Ezt látnod kellene! Halálra gyötri 
magát, és mégsem jut ötről hatra. 
Hiszen ez őrület!” Egy harmadik 

pedig eme „bölcs szavakon” is 
csak mosolyog. Az ő gon-
dolatvilága tükrében a második-
nak sincs igaza, és ő is illúziókkal 
van elfoglalva. 
 
Mi lehet hát az oka ennek a 
tömeges méreteket öltő, mind újra 
fényesre csiszolt érzéki 
csalódásnak? Világszerte milliók 
hajszolnak egy elgondolt vagy 
megálmodott célt. Persze már 
maga a világot felépítő anyag is 
épp elegendő alkalommal szolgál 
az illúziókhoz. Jól ismert ter-
mészeti jelenség pl. a délibáb: 
álomkép a sivatagban. A kimerült 
utazót már annyira gyötri a víz és 
az eleség utáni vágy, hogy egy 
légvárat tart a valóságnak. Vajon 
hányan lehetnek, akik számára 
még nem vált sivataggá az élet? 
Kilátástalan tévúttá, amelyen az 
embert az egyik illúzióból a 
másikba hajszolják? Olyan képek-
be, gondolatokba, érzésekbe, 

A 

 
KORUNK EMBERE HALANDÓ LEL-
KÉNEK ENGEDELMESKEDIK. ILLÚ-
ZIÓKBAN ÉL. AZ ILLÚZIÓ SZÓ O-
LYAN ÉRZÉKCSALÓDÁSRA, ÁLOM-
KÉPRE VAGY ELKÉPZELÉSRE UTAL, 
AMELYET VALAKI SZÍVESEN MEG-
VALÓSÍTOTT VOLNA. VONATKOZ-
HAT EMELLETT JÖVŐBELI MEG-
VALÓSÍTHATATLAN VÁGYÁLMOK-
RA, VAGY TERVEKRE IS. 
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melyeknek semmilyen valós 
alapjuk sincsen, s amelyek így el is 
tűnnek, mihelyt közeledünk 
hozzájuk. Nem megfoghatók, nem 
elérhetők. Értéktelen dolgokkal 
foglalják le az embert, és űzik 
mindaddig, míg összes erejét fel 
nem emésztette. Így kering tovább 
az élet a bölcsőtől a ravatalig, és a 
ravataltól ismét a bölcsőig. Az 
illúziók gyermekkorunktól fogva 
hűséges útitársaink. 
 

 
 
Így küzdünk egymás ellen a 
magunk teremtette illúzióinkkal. 
Az ember valami mást ragad meg, 
mint amit érzékei mutatnak neki. 
Ha öten egy és ugyanazon 
tapasztalatot élik át, vagy u-
gyanazt a tárgyat írják le, 
értelmezéseik teljesen külön-
bözőek, sőt néha ellentétesek 
lesznek, jóllehet ugyanarra a 
dologra vonatkoznak. Az ér-
zékszervek azonos benyomásokat 
kapnak ugyan, azonban az énnel 
állnak kölcsönhatásban. Az én 
pedig csak azt engedi keresztül, 
amit látni akar. Az információ 
maradékát veszni hagyja, nem 
fogadja be a személyiségen ke-
resztül. Így már érthető, hogy 
mindenki saját, egyéni látszat-
világot épít fel, és ezt élet-
szükségből fenn is tartja. 
Illúzióvilága aztán megakadályo-
zza benne, hogy észrevegye, ami 
ezen kívül található. Csak a saját 
észleletei számítanak – ezek is 
megszűrve –, és csak ezek a 

fontosak. Ez az ő valósága, az ő 
énjéből nézve. Halandó valóság, 
amely a halállal véget ér. 
 
Létezik azonban egy halhatatlan 
valóság is, amelyre a halálnak 
semmilyen hatása sincsen. Ez a 
valóság a halhatatlan lélek világa. 
Ezért tesz a modern rózsakereszt 
olyan éles különbséget a halandó 
és a halhatatlan világ, valamint a 
halandó és a halhatatlan lélek 
között. A határ olyan élesen van 
megvonva, hogy a halandó élet 
észlelni sem képes a halhatatlant. 
Legfeljebb csak akkor sejtheti meg 
azt, ha saját valóságán repedések 
keletkeznek, ha az illúziók világa – 
néha igen kíméletlenül – 
összetörik; fájdalom és szenvedés, 
betegség, munkahelyi elbocsátás, 
rossz társadalmi körülmények 
vagy háború miatt. Az ilyesfajta 
események kikezdik az illúziókat, 
feltörik a tudatot – olykor roppant 
hevesen –, és az embert új 
tapasztalati útra terelik. Ezután 
újfajta érzékelés következik. Ha 
pedig a személyiség – az én – 
kigyógyult a régi illúziókból, 
akkor nyitottá válik az új 
benyomások számára. Egy új út 
tűnik fel előtte. 
 

 
 

NINCSEN TÖBBÉ HELY ILLÚZIÓK 
SZÁMÁRA 

 
Annak, hogy vajon az új impulzus 
hatása valóban megújító-e, a 
gyakorlatban kell megmutatkoz-
nia. Tudnivaló, hogy az ember 
szívesen megőrzi azt, amije van. 
Az újban egyre az egykori 

bizalmasát keresi, és egy olyan új 
világban szeretne bízni, amely 
egyáltalán nem is új, hanem 
csupán egy újabb illúzió. 
 

 
 
Az illúziók sivár körforgásán csak 
úgy lehet áttörni, ha az újonnan 
megkapott belátást belülről 
igazságként ismerjük fel, majd egy 
új, határozott, „illúzióromboló” 
életvitelre cseréljük... Akkor egy új 
világ épül fel, amelyben az 
illúziók számára nincsen többé 
hely. 
 

-  Pentagram – 
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Detlef Linke 
Az új metafizikája 

 

 
 metafizika nem csak tematizálja az identitást, 
hanem maga is önazonos kíván maradni. Az új 
korszakot, az újkort azonban nem lehetett 

feltartóztani. Az újkor magának az újnak az ideje volt. 
Az újkorban, az új időszakában az új korszakok 
konstruálásának kísérlete az uralkodó. Mivel az újkor 
az új korszaka, újra és újra új korszakokat hirdetnek 
meg. Ám hogyan is keletkezik az új? A 19. és 20. 
században azt állították, hogy az új idők születnek. Ez 
egy fölöttébb kérdéses metafóra. Legfeljebb 
klónozásról vagy a kompjutervírusokhoz hasonló 
szaporodási kísérletéről lehet szó (manapság 
tartózkodóan mémekről beszélnek, azaz olyan 
memória-, illetve gondolat- vagy információ-
tartalmakról, amelyek az egyik individuumtól a 
másikhoz terjednek). A múlt után következők mindig 
lázadoznak (a klón lázadása?). Így aztán a dolog nem 
megy minden további nélkül, és erre a társadalomnak 
adva van a köldökzsinórról való sikertelen leválás  

 
 
 
 
 

 
képe. Ám a nőgyógyászat nem ismer olyan esetet, 
hogy a köldökzsinór évtizedeken át megmaradt volna. 
Számomra a szülés metaforája egyébként is 
alkalmatlannak tűnik kulturális korszakváltásokra. Az 
új - ami nemcsak a megelőző megváltozott 
termékenysége - nem szülés, hanem öklendezés révén 
jön létre. Amit a társadalom nem képes megemészteni, 
azt kiokádja magából. Amennyiben a cethal, amely 
tintahalakkal táplálkozik, az embert próbálja 
megemészteni, kiveti magából; kivet egy új korszakot. 
Ehhez a képhez a metafizika nem ér fel. 
 
Ama mondattal, hogy ne töltessen új bor régi tömlőbe, 
az újnak hasonlíthatatlan diadalmenete veszi kezdetét. 
A kereszténység ezzel a mondattal vált el a zsidóságtól 
és ezzel olyan dinamikát hozott mozgásba, melynek 
következményei beláthatatlanok. Ha ez a mondat 
kibontakozhat, valamiféle szabállyá képes válni, és 
nem korrigálják, akkor mindegyre új jön létre, mígnem 

A 

Modus Vivendi Magazin 4



valaki egyszer azt kérdi: Mindig csak új, miért ne 
lehetne egyszer valami más is? 
 
Manapság kritikusak vagyunk az egyszer használatos 
palackokkal és termékekkel szemben. Egyszerűen túl 
sok újat kell előállítani, és túl sok újat a világ nem tud 
elviselni. Így aztán visszaváltással és többszöri 
felhasználással élünk, és a bort is - legalábbis egy időre 
- betétüvegekbe töltjük. Hosszú ideig, például a 
középkorban, egy gondolkodó rangját az mutatta, 
hogy mennyire képes gondolatait az 
áthagyományozott szövegekhez kötni, és azokkal 
összeilleszteni, tehát mindig régi tömlőket kellett 
használnia. A régivel való szakítás mélyreható tett, 
amely ellenségeskedést hozhat a világba. 
 
Az új többnyire nem is érthető, ha nincs 
összefüggésben a régivel. Egy író könyvének 
kétharmadrészt ismert elemekből kell állnia, különben 
egyáltalán nem lesznek olvasói. Hiszen az új borzasztó 
orcával, mint valami másféleség jelenik meg, ezért 
aztán rögtön megkíséreljük elhárítani. 
 
Nem kívánom itt a vallás igazságát tematizálni vagy 
úgy tenni, mintha volna olyan alapunk, ahonnan 
végérvényesen megítélhető lenne. De szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy az Újszövetség az új 
melletti védbeszédet tartalmaz, és ezáltal mindama 
érzelmek és megújulások forrásává vált, amelyek a 
szellemet az utóbbi évszázadok során érintették, 
amikor is az újnak az állandóan megújuló kínálata 
néhány száz éven keresztül állandósult. 
 
Az új megszilárdítása a görög 
metafizika eszközeivel történt, amiket 
a kereszténység strukturálásához 
használtak. Ezek révén lehetővé vált, 
hogy az újat a szellem és az emberiség 
történetének egy meg-határozott 
fázisában egyúttal le is fagyasszák. A 
metafizika tartósságra törekszik. Nem 
kedveli a változást. A halhatatlanságot 
olyan jövőként éli meg, melyet már 
egészen ki is lehet színezni. A 
váratlanra hiányzanak az idegei. A 
metafizika számára Kairosz, az 
Alkalom Istene túl hirtelen volt. Az 
alkalom és a nyilván vele járó váratlan 
erosz megzavarta. A metafizika 
inkább tervez. Az emberiség 
történetének meghatározott szakaszát 
strukturálta és megkísérli továbbra is 
strukturálni. És a belőle kiinduló 
tudományos indíttatás a lebomló 

emberi test helyére a biológiai rendszereknél egyre 
stabilabb rendszereket állít. Eleinte, a középkori 
szkriptóriumokban mindegyre a leírás 
megismétlésével próbálkoztak, míg ma - az 
írássorozatként értelmezett - újnak a testbe történő 
beírásával kísérleteznek, azon fáradozva, hogy az új 
kódot a régi részévé textualizálják át. A géntechnológia 
mint új írás. 
 
Az új számára, valamint a tárgyak transzcendentális 
meghatározására az antikvitásnak és a középkornak 
nem volt külön kategóriája. Mindaz, ami a világban 
előfordult, aszerint lett meghatározva, hogy tárgy, 
dolog és egyáltalán valami, továbbá aszerint, hogy 
mennyiben jó és szép. Ennek mindenek előtt feltétele, 
hogy valami legyen. Mindezen meghatározásokról 
feltételezték, hogy egymásba átalakíthatók, vagyis, 
hogy ami jó, az létező is volt, és ami jó volt, az szép is 
volt. Leibniz hívta fel a figyelmet arra, hogy a valami 
meghatározása mögött az új lehetősége rejlik. A jó és 
szép transzcendentáliái ezt többnyire kiszorították. 
 
Ma egyébként fel kell tenni a kérdést:: nem kellene-e az 
újnak önálló transzcendentáliaként, mint 
gondolkodásunk és élményeink alapmeghatá-
rozottságának, újonnan vagy egészen előtérbe 
kerülnie? A művészetben ez már régóta magától 
értetődő. Nem a szépség, az igazság vagy jóság, nem 
az esztétikai vonzalom, nem a leképezés hűsége vagy a 
morális indíték számít, hanem egyértelműen az 
újdonság és az újdonság erejével való hatás áll 
előtérben. 
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„Frappez les bourgeois!”, felriasztani a polgárt - nos ez 
legjobban valami újjal megy és hosszú időn át a 
művészet mottója volt. Egyszer természetesen az 
ilyesféle alapelveknek is vége, és idővel a „Frappez les 
artistes!”, azaz maguknak a művészeknek 
megriasztása is kimerül. A régi egy pillanatra újnak 
tűnhet, de el is tűnik azon meghatározó elemek 
kombinációiban, amelyek különböző mértékben hol 
régiként, hol meg újként merülnek fel a szellem és az 
idő tudatában. Úgy vélem, hogy a történelem újabb 
fázisában vagyunk, egy újkorban, melyben az „újkor” 
nem egyszerűen egy új kor, hanem az újnak a 
korszakává vált: a kor újkora - újdonság. Bár a „mi 
újság?” mindig is a második leggyakoribb 
üdvözlésforma volt, mégiscsak példa nélküli, ahogy 
ezidőtájt az új előtérbe nyomul a világ rendjében. Még 
az idő is az újnak rendelődik alá, mivel a fiatal 
emberek, jobban mondva, „új emberek” félnek attól, 
hogy nem tudnak az újról, vagy hogy nem tudnak 
jelen lenni valami újdonságnál. Az idő másodrangú, fő 
az, hogy valami új történik. 
 
Az embernek az a benyomása, hogy az új olyan 
transzcendentáliává válik, 
amely elnyel minden más 
transzcendentáliát. Ezért kér-
déses, van-e egyáltalán ér-
telme annak, hogy a szellem 
alap-meghatározottságairól, 
azaz transzcendentáliákról 
beszéljünk? Vajon nem 
nyelte-e el az új már oly-
annyira a szellem alapvető 
meghatározottságait, hogy 
mindennemű a priori, min-
dennemű előretudás, min-
denfajta jövőre vonatkozó 
konceptust az új szippant fel, s hogy például már nem 
állíthatjuk egykönnyen, hogy a gyógyászat megkísérli 
tartósabbá tenni testünket, sokkal inkább azt, hogy 
megújítja? Tehát nem hosszabb élet, hanem „új élet”? 
Tehát az újban való hallhatatlanságról van-e szó vagy 
csak a mindegyre megújuló halandó voltunkról? 
 
Kérdés az, hogy e téren valami olyasféle mint a 
kritikus ész, egyáltalán képes-e tartósan formát ölteni? 
Ha belenézünk a színes lapokba, azt látjuk, hogy a 
médiumtechnológiában az újtól való félelemmel és a 
régi megjavításának, a múlékony test megjavításának 
reményével játszanak. Hiszen éppen a félelem az, ami 
az új megvalósítását előkészíti, ami figyelmünk 
rendszerét mozgásba hozza, s így az új iránti 
csillapíthatatlan éhséget a régivel összeköttetésbe lehet 
hozni. A kritika szó a krinein, az eldöntés szóból ered, 

és tulajdonképpen elválasztást jelent. Ám nekünk 
embereknek, két agyféltekénk révén olyan az 
adottságunk, hogy gyakran mindkét úton egyidejűleg 
megyünk. Így aztán a tagadás gyakran az igenlés 
kísérő ostinatójává válik. 
 
Az új gyönyör terebélyesedik - az agykutatás fogalmai 
szerint a hippokampusz, a vízilovacska, vagyis az 
agynak az a struktúrája, amelyik a környezet 
feltárásáért, az újnak a megismeréséért felelős. Az 
embernek az a benyomása támad, hogy az új 
gyönyörének olykor még ösztönrendszerek is 
alárendelődnek. Időszakosan még a szexuális 
magatartás is az újdonságkeresés és újdonságmasinéria 
diktátuma alá kerülhet. 
 
Most jött el az ideje egy új tézisnek, amellyel mindjárt 
elő is állok: Az ember azon van, hogy új agyat 
fejlesszen ki. Ez nem egyszerűen úgy történik, hogy 
állandóan újjal kerülünk szembe, hanem, hogy a 
régivel való kombinációk új módon történnek. 
Manapság rendszerint nem egyetlen érzékelő-
rendszerre, az írásra, vagy a képre összpontosítunk 

kizárólag, hanem 
egyidejűleg vagyunk kitéve 
a nyelvnek és a 
vízualitásnak. Tévézés ese-
tén például az agynak 
egyszerre kell képeket és 
szavakat feldolgoznia, és 
nem irányulhat minden 
további nélkül csak az 
egyik információs csator-
nára. Ennek során a kép és 
a szó közötti klasszikus 
kettősség, ahogy az az 
agyféltekék dualizmusában 

is feltűnni látszik, egyszerűen kereszteződik. 
Agypszichológiai kutatásaink eredményeképpen 
megállapíthattuk, hogy agyunk nem törekszik az 
aktivitási centrumok állandó váltogatására. Ez arra 
vezethet, hogy agyunk egy képet éppen az aktuálisan 
tevékeny nyelvi központtal értékeljen, anélkül, hogy 
ehhez, a szokott módon bevonná a képelemző 
központokat. Az agy olyan szervvé fejlődik, amely 
mindenre felkészült, miközben mélyebb értelemben 
talán már egyáltalán nem érheti meglepetés, mivel már 
csak meglepetésekre állítódott be. Ezzel a 
reklámtextereknek fel van adva a lecke. Már tudjuk, 
amennyiben a tévében egy nagyon meglepő képsorral 
vagy szöveg-kép-hozzárendeléssel találkozunk, akkor 
az csakis reklám lehet. Bár a meglepetés kategóriáját 
vagy a meglepetés transzcendetáliáját még mindig az 
ajtó előtt lelt virágcsokorral társítjuk, a televíziónak 
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köszönhetően jobbára már átsorolódott a „ hisz ez 
hirdetés, amit kikapcsolhatok” kategóriájába. 
 
Vajon adódik-e valaha bármi más, mint az új? 
Kimerülhetnek-e az új látomásai? Vajon létrejön-e az 
újnak valamiféle új állapota? Vagy mindenfajta 
fundamentalizmus elutasításával maga a 
mozgalmasság válik a világszemlélet valamiféle 
nyugvópontjává, ahonnan az állandó a legjobban 
szemrevételezhető? Ezekben a megfontolásokban az 
agykutatás nem pusztán végzetes paradoxonokat lát, 
amelyekben a szellemnek - öntükröződésében - be 
kellene végződnie. A látásközpontok tagolódása 
forma-, szín- és mozgásészlelő központokra, valamint 
ezek szofisztikált kötődés-architektúrája egészen 
plauzibilissé teszi, hogy a mozgalmasságban elpihenő 
szellem paradoxonát ne lehessen formai hibának 
tekinteni és félretolni. Végtére is a szellemnek nem kell 
a megkettőződés narcisztikus struktúráját mutatnia 
abban az értelemben, hogy a nyugvópontnak magának 
is nyugalomban kell lennie. A szellem mozgása a 
történelem során - a bálványok imádásától a 
szoborábrázolatok tilalmán át, a vászon 
megsemmisítésének 'tilalmáig' a modern festészetben - 
eljut a mozgalmasság önábrázolásáig a megmozgatott, 
kinetikus művészetben, és azt jelzi, hogy a 
megmozgatottság új fázisába értünk - a „meta-
mozgalmasságba”. 
 
Azokban a kultúrákban, amelyekben tiltott az ember 
ábrázolása, nem okoz gondot a televízió mozgalmas 
képeinek fogyasztása. Itt is megmutatkozik, hogy a 
szoborábrázolat és a képábrázolás tilalmán túl 
feltalálnak egy új teret, a mozgásteret. Vajon lesz-e 
valaha mozgástilalom? Ez nyilván túl messzire menő 
kérdés. Ám ez idő szerint sok minden szól amellett, 
hogy az archetípusok jegyzékét, amint azt C.G. Jung a 
lélek ősképeinek gyűjteményében összeállította, 
hamarosan a mozgalmasság képeivel lehet 
kiegészíteni. Talán még nem szenteltünk elég 
figyelmet annak, hogy szellemi életünket egyre inkább 
meghatározzák bizonyos jelenetek. Ezek 
meghatározott mozgások jelenetei: a hírolvasó 
mimikája, a sóműsorvezető léptei, amint a pulthoz 
megy, a gyorsítottan mozgó kumuluszfelhők képe a 
természetfilmekben. Emlékezzünk: a forrásnál leállva 
veszítette életét Nárcisszosz, menet közben nem 
fenyegette veszély. Vajon az új médiumok is 
visszaesnek megállapodásvágyunk álló helyzetébe? 
 
A mozgás és az új metafizikája nem úgy értelmezendő, 
mintha az újat vissza lehetne vagy kellene hozni a 
régibe. Az új kezelésének képessége az a képesség, 
amivel a másfajtával, a másikkal kapcsolatba lépünk - 

ami nem azt jelenti, hogy neki vissza kellene kerülnie a 
régi azonosságba vagy az én tulajdonom 
azonosságába. A jövőnek nem kell a már-jelenvoltnak 
lennie; az újra kell felkészülnünk. Mint látják, a régi 
moralista diskurzusban beszélek. Kell-e még valami? 
Igen, meghiszem: a folyvást új esetében, amely 
előadódik és amelyet régi szellemünkkel nem tudunk 
kezdettől fogva kategoriálisan vagy 
transzcendentálisan eltervezni, megalapozni és 
lekötözni, arra kellene ügyelnünk, hogy valamiféle 
igazsággal bíró dologról van-e szó; hogy a dolgok 
újraelosztása a teremtésben nem megy-e túl az 
igazságosság mértékén, és hogy az új nem vonja-e 
magához mindazt, amiben egyszer a jónak, az igaznak 
vagy a szépnek kellene részesülnie. Ezt mindig csak 
esetről-esetre tudjuk latra vetni, azonban mégiscsak 
mindig valamiféle újról lesz szó. Ha minden az 
újdonságérték és -tartalom szerint lesz meghatározva, 
akkor az ez az új dogmatizmusa. Így megeshet, hogy 
emberek - mivel nem „újak” - számunkra kiesnének az 
újdonság-érdekeltség mechanizmusából. Talán 
foglalkoznunk kellene a réginek tartott, a már leítélt 
dolgokkal, különben elmulaszthatjuk a másfajta valódi 
újdonságát. 
 

 
 

Fotó: Rafa Zubiria 
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Lélektípusok 
az apokalipszis 

korában 

 
 

 régi gnosztikus filozófia 
három alapvető emberfajtát 
különböz-tetett meg a lelki 

típusa alapján: 
 
1. a szellemi típust ( a pneuma-
tikust ) 
 
2. a lelki típust ( a pszichikust ) 
 
3. az anyagit ( a hülikust ) 
 
A szellemi típus már a születésétől 
kezdve idegennek érzi magát ezen 
a bolygón, ezen a rezgésszinten, 
ebben a világegyetemben, ezért 
állandóan az örök fénybe való 
visszatérés lehetőségét keresi. 
 
A lelki típus idegennek érzi a 
rosszat ezen a bolygón, mellyel 
viszont egy vele, annak pozitív 
oldalával. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az anyagi típus teljesen eggyé vált 
a bolygónkat irányító hatalmi 
tényezők jó-rossz erőivel - ez a 
tömeg világa, ez a típus-
értelmiségiek világa, akiknek már 
nincsen semmilyen belső, transz-
cendens viszonyítási alapjuk, ezért 
100%-osan a külső jó-rossz 
tekintélyek határozzák meg a 
gondolati, érzelmi és cselekedeti 
életüket. 
 
A szellemi típusból mindig is 
kevés volt a Földön, bár az 
évezredek során ez a típus 
alapvetően befolyásolta az em-
berek gondolkozását, de meg-
érteni őket természetesen mai 
napig nem tudták, mivel az 
általuk átadott tanítások nem csak 
a tömeg alapvető testi önfenn-
tartási ösztönével mennek 
következetesen szembe, hanem a 
lelki típus ezen rezgésszintet ösz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tönösen paradicsommá változtató 
késztetésével is! 
 
Ezért az ilyen szellemi tanokat 
terjesztő prófétákat forgatókönyv-
szerűen a lelki típus el fogja 
árulni, aki az utolsó pillanatig, 
mint legjobb tanítvány csüng a 
mesterén, várva tőle a minden 
korok minden szentírásban 
megígért mennyei világot - a Föl-
dön! 
 
A lelki típus tehát a szellemi 
tanokat ( mert minden eredeti tan 
szellemi tan ) fokozatosan a saját 
képére és hasonlatosságára fogja 
átalakítani, azaz vallást vagy 
kultuszt csinál belőle, amelynek ő 
lesz vezetője, guruja, irányítója. 
 
Az anyagi típus így a szellemi 
tanokat a lelki típus által 
megszűrve fogja megkapni, vagy 
morálprédikációként, vagy vala-
milyen felvilágosító előadásként, 
vagy éppen keleti/nyugati 
mágikus-meditációs gyakorlatként 
- azaz a tömeg tudatának és 
erkölcsiségének fejlesztéséért, 
hogy ne legyen automatikusan a 
negatív erők lefolyócsatornája. 
 
A szellemi típus viszont tudja, 
mert belső látásából tapasztalja, 
hogy a lelki típus évezredek óta 
tartó rendkívüli erőfeszítései, hogy 
a materialista tömeget morálisan 
felemelje, teljesen hiábavaló! 
 
A materialista tömeget ugyanis 
csak egyetlen tényező emelheti fel: 
a lélektípus is szellemtípussá válik 
- ezt soha el ne felejtsük!  

A 
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Ugyanis éppen a lélektípus 
alapvető szellemi vaksága miatt 
forog az egész emberiség 
évmilliók óta a születés és halál 
kerekének öncélú körforgásában! 
 

 
 
A lélektípus ezt persze nagy-
szerűnek találja! 
 
Ha nem hiszik, nézzenek csak meg 
bármilyen „alternatív tudomá-
nyos” előadást, melyekkel tele 
vannak a videómegosztók: az ősi 
romok bámulásától kezdve, a 
spekulatív tudományos ötletek 
felsorakoztatásán át, a számtalan 
meditációs technika bemutatásáig, 
melyeknek természetesen mind az 
a céljuk, hogy az embert kibé-
kítsék ezzel a természettel! 
 
De a durva anyagi változások 
primitív világában ugyan hogyan 
lehetne béke? 
 
Hát csak úgy persze, hogy esetleg 
a keleti metafizikai tanokba 
disszidálunk, ahol aztán rögtön 
igazolhatjuk is a lélektípus azon 
rögeszméjét, hogy egyéni meg-
váltás lehetséges! 
 
Így aztán nyugodtan meditál-
hatunk éjjel-nappal fülig érő mo-
sollyal a legnagyobb társadalmi 

káosz közepette, a legnagyobb 
szegénység és nyomor trágya-
dombjának közepén - vagy úgy 
gondolják, hogy véletlen, hogy 
pont abban az országban, ahol a 
legtöbb jógi és guru él, ott a 
legelviselhetetlenebbek a szociális 
viszonyok??! 
 
Közöljük azonban, ami mindig is 
ismert volt, mivel a szellemi tanok 
központi elemét képezte: az ego 
számára nincs egyéni megváltás a 
halál után sem, csak folyamatos 
körforgás, mind az egyéni 
mentális életében, mind a testi 
inkarnációi során! 
 
Az ego ugyan felemelkedhet a 
halál után a legmagasabb mennyei 
szférákig - és fel is emelkedik -, de 
miután elérte a konkrét gondolati 
világ határának fényterületeit -  ez 
az a területet, ahol billió évekkel 
előtt maga az ego is született! -, 
újra vissza kell térnie más testek-
ben az alacsonyabb rezgésszintek-
re, mivel az örökkévaló szellemi 
tudattal még nem rendelkezik. 
 

 
 
Éppen ezért: amit manapság 
legtöbbször tévesen spirituális 
ébredésnek hívnak, nem más, mint 
a lélektípusú emberek millióinak 
korszakunkban oly' szembetűnő 

folyamatos nyüzsgése és 
pótcselekvése, amellyel az ember 
ideig-óráig esetleg elkábíthatja 
magát, de a földi emberiség 
kozmoszban is példa nélkül álló 
szenvedését egy másodpercre sem 
enyhítheti - sőt! 
 

 
 
És az ilyen álezoterikus hoz-
záállás, ilyen szellemi vakság 
miatt tolódik folyamatosan egyre 
későbbi időpontra az emberiség 
felemelkedése! - mely fogalom 
persze a legtöbb lélektípusú ember 
számára teljesen idegen, az anyagi 
típusúról már nem is beszélve! 
 
A szellemi tudat nélkül ugyanis a 
lélektudatú ember a kozmikus 
erőket pusztán olyan természeti 
erőknek nézi, melyek a földi életet 
egyensúlyban, azaz örök kör-
forgásban tartják, ezért minden 
lélektudatú ember előbb-utóbb le 
fog borulni az őt örök 
körforgásban tartó eoni és arkhóni 
teremtői erői, vagyis az asztrális 
zodiákus-hatalmak előtt! 
 
Pedig valójában az állatövi koz-
mosz, mely a galaxisunk leg-
magasabb idea-formáló ereje, még 
a galaktikus háborúk előtt tisztán 
szellemi központ volt, mely 
minden élethullámot a tiszta 
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szellemi fejlődés, azaz a 
halhatatlanság elérése felé ösz-
tönzött. És ezt az alapvető 
funkcióját még most is megőrizte a 
precessziós világhónapok eszmei 
hatásaiban - ellentétben az állatövi 
jegyek éves és napi hatásaival, 
melyek már ehhez a rezgésszint-
hez kötnek! 
 

 
 
A szellemi tudat jelképe pedig 
13.000 év óta éppen azért a gizai 
Szfinx, mert Ő azt példázza: aki fel 
tudja ismerni az idők jeleit a 
csillagos égen, aki pontosan tudja, 
hogy a precessziós világhónapok 
valójában mit üzennek az em-
beriségnek, az a múltat, jelent és a 
jövőt tartja az kezében, olyan 
kulcsot, amely nem csak a saját 
inkarnációs szenvedésútjának vet 
véget, de vele párhuzamosan az 
egész érett emberiség felemel-
kedéséhez is vezet! 
 
A szellemi tudatú emberek mindig 
is pontosan tudták már több ezer 
évvel ezelőtt is, hogy mi a Szfinx 
üzenete: 2000 körül az emberiség 
nagy elválasztásának végbe kell 
mennie, el kell különíteni egy-
mástól a juhokat a bakoktól, a 
szellemileg-lelkileg éretteket az 
anyagias típusúaktól. És ez az 
elválasztás annál hamarabb megy 

végbe, minél több lélektípusú em-
ber ébred fel - mivel a szellem-
típusúak mindig is tisztában 
voltak azzal, hogy apokaliptikus 
korban élnek. 
 

spiritufo.ditro 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Illusztráció: Blake Flynn 
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A káosz rendje 

 
 

mikor a „káosz” szóra 
gondolunk, olyasmi villan 
a fejünkbe, ami inkább egy 

tudományos-fantasztikus filmbe 
illik, nem pedig egy labora-
tóriumba. A káosz azonban a ma-
tematika egy új ága, és a káosz 
mögött meghúzódó tudomány 
olyan jelenségek megértésében 
van segítségünkre, mint az 
időjárás, a pénzpiacok és a 
népességben bekövetkező változá-
sok. 
 

A káoszelmélet kezdetei 
 
Az 1800-as évekig a tudósok úgy 
hitték, hogy bármivel kapcso-
latban lehet pontos hosszú távú 
előrejelzéseket tenni, amennyiben 
a kiinduló információnk helytálló. 
Ezt a gondolkodásmódot determi-

nizmusnak nevezik, ez a világ tu-
dományos felfogásának az 1500-as 
évek során kialakult módja. A 17. 

században Isaac 
Newton a deter-
minista világfel-
fogás jegyében dol-
gozta ki a fizikai 
világban zajló moz-
gások leírására 
szolgáló mozgástör-
vényeit. Hamarosan 
kiderült azonban, 
hogy az ok és az 
okozat fogalmai 
nem is olyan egy-
értelműek. 
 
A 19. század vége 
felé Henri Poincaré 
francia tudós felfe-
dezte, hogy egyes 
bolygók pályája 
nem egyeztethető 
össze a róluk al-
kotott determinista 
felfogással. Azt vet-
te észre, hogy még 
ha a bolygó pá-
lyáival kapcsolatos 

információt pontosítjuk is, a boly-
gó várható mozgásával kapcso-
latos hosszú távú előrejelzések 
egyre bizonytalanabbak, sőt szinte 
véletlenszerűnek tűntek. A je-
lenség kutatása nem szakadt meg, 
de a káoszelmélet teljes hordereje 
csak akkor derült ki, amikor a 
matematikakutatásnak már számí-
tógépek álltak rendelkezésére. 
 

A pillangó-effektus 
 
A káoszelmélet vizsgálata azon 
múlik, hogy hosszú távú elő-
rejelzéseket tudjunk tenni, mi-
közben a kezdeti információban 
kisebb módosításokat hajtunk vég-
re. Ezért a kaotikus rendszerek, 
például az időjárás kutatásához 
olyan számítógépekre volt szük-
ség, amelyek gyorsan képesek a 
szükséges számításokat megis-
mételni. A légköri nyomásban 

beálló egészen apró változások az 
egyik helyen pár nappal később, 
több kilométerrel odébb hatalmas 
változásokat idézhetnek elő. Az 
1960-as években, miközben Ed-
ward Lorenz amerikai mete-
orológus a napsugárzás hatására 
megváltozó légáramlatokat mo-
dellező számítógépes programba 
egy rövidítést iktatott, felfedezte, 
hogy a kiinduló információ 
parányi megváltoztatásával a 
hosszú távú előrejelzés drámaian 
megváltozik. Eredményeinek leí-
rására azt az analógiát használta, 
hogy a sirály egyetlen szárny-
csapása felelős az időjárási 
folyamatok alakulásáért. 1972-re a 
sirályt felváltotta a pillangó, és egy 
brazil pillangó szárnycsapása volt 
felelős egy texasi tornádó ki-
töréséért. 
 

Káoszt ábrázolni? 
 
Egy olyan kaotikus rendszer, mint 
például az időjárás, jellegében 
hasonló, ismétlődő folyamatokból 
áll. A geometriában léteznek olyan 
alakzatok, melyek segíthetnek 
megértetni a káosz természetét. 
Ezeket a geometriai formákat 
azonban nem lehet leírni a 
hagyományos geometriai fogal-
mainkkal. A káosz geometriai 
reprezentációit fraktáloknak hív-
juk. A fraktálok önhasonló, azaz 
egymásra épülő és ismétlődő for-
mákból állnak, melyek összetett-
sége éppoly határtalan, mint 
amilyen lenyűgöző a szépségük – 
emellett a fraktálok felhasználási 
lehetősége is korlátlan. 
 

– su – 
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Nick Herbert: 
Holisztikus fizika 
 
 

 
 kvantumelmélet a fizikai valóság megértésre 
tett legátütőbb és legsikeresebb kísérlet, amit 
emberi lény mindezidáig csak kitalált. 

  
A huszadik század végére a kvantumelmélet 
segítségével megoldották a kor legsúlyosabb fizikai 
rejtvényét – a fény interakcióját az atomokkal. El-
képesztő súlya mellett, hogy megjósolja a 
legkényesebb fény-anyag hatásokat is, ez az elmélet 
azonban felvetett egy sor filozófiai problémát, nem 
utolsó sorban azt a bizarr elképzelést, miszerint a világ 
bizonyos értelemben „nem valós”, amikor nem 
mérjük. 
  
Sok fizikus, mint például Albert Einstein, Erwin 
Schrödinger és a francia arisztokrata tudós, Louis De 
Broglie, érezte úgy, hogy a valóság feladása egy puszta 
elmélet kedvéért túl magas ár, legyen akármennyire 
sikeres is az az elmélet. Szívük mélyén ők azt remélték, 
hogy a kvantumelmélet győzelme rövid életű lesz, 
hogy ez az abszurd, valóságtagadó működés meg fog 
bukni, amint elhagyja az atomi szintű világot, ahol 
kezdeti sikereit elérte. Az új elmélet azonban feltalálói 

legvadabb álmain is túlnőtt, lenyúlt az atommag 
komplexitásáig, mely önmagában körülbelül tíz-
ezerszer kisebb, mint a szintén elképesztően parányi 
atom, majd még mélyebbre hatolt az anyagban, az 
atommagon túlra az elemi részecskék – a kvarkok, a 
glüonok és a leptonok – birodalmába, melyekről sok 

tudós úgy gondolja, hogy a világ 
végső építőkövei. 
  
Minden új siker egyre bátrabbá tette 
a kvantumfizikusokat. Ezzel a 
jelenleg legyőzhetetlen elmélettel a 
kezükben új meghódítandó világok 
felé fordultak, tekintetüket a 
makrokozmoszra függesztették, ahol 
meggyőzően leírták az ősi tűzlabda 
kvantumkémiáját, sőt manapság az 
univerzum születését is egy gi-
gantikus kvantumugrásként kísér-
lik meg leírni: a Semmiből a 
Mindenbe. 
  
Felfedezése óta, a számtalan 
meghamisítási kísérlet ellenére 
valamennyi fronton, a kvantum-
elmélet minden próbát kiállt, amit 
három generáció Nobel-díjra éhes 
fizikusai csak ki tudtak találni. 
Minden kísérlet számára hozzá-
férhető szinten a kvantumelmélet az 

anyag minden cikornyás működésére hibátlan 
előrejelzésekkel áll elő. A sikerek halmozódása után a 
fizikusok többsége csendben úgy döntött, hogy a 
valóság feladása az elmélet óriási előrejelző hatalmáért 
végtére is nem olyan rossz üzlet. 
  
A valóság visszautasítása mellett a kvantumelmélet 
forgószél-erejű sikere határait a hétköznapi emberi 
érzékelés határain túlra is kiterjesztette. Miután a 
hétköznapi szinten valamennyi problémát megoldotta 
– elviekben legalábbis – az elmélet számára új 
megoldandó problémákat kellett keresni akár az elemi 
részecskék távoli mikroszkopikus világában, akár az 
idő és tér kozmológiai kirakós játékának szintjén. 
Ahogy az alapvető fizikai kutatás visszavonul a 
mindennapi élet játszóteréről, egyre költségesebb 
berendezésekre van szükség, hogy ezek a távoli 
birodalmak elérhetővé váljanak az alapos vizsgálat 
számára. Eme kísérletek költséges volta, technikai 
komplexitása és a mindennapjainktól való távolsága 
miatt a kvantumkutatásokban való részvétel csak 
néhány szerencsés fizikus számára adatik meg – 
kiknek fáradozásain keresztül kerül csak a többség 
kapcsolatba a huszadik század legnagyobb 

A 

Modus Vivendi Magazin 12



intellektuális felfedezésével: a kvantumvilág különös, 
nem emberi tájaival: a törekvéssel, hogy az idegen 
logika, amit a néhai Heinz Pagels „a kozmikus 
kódnak” hívott, felfoghatóvá váljon mint a természet 
nyelve. 
  
A bizarr kvantumvilág vajon örökre a matematikusok 
és kísérleti fizikusok kizárólagos területe marad, vagy 
egy nap talán a hétköznapi emberek számára is 
hozzáférhetővé válik mesés birodalma? A kvan-
tumelmélet filozófiai vonatkozású dimenzióját 
mostanság megcélzó kutatások azt sejtetik, hogy az 
alapvető kvantumkutatás lehetősége a jövőben vissza 
fog térni az emberi síkra, és mindenki számára 
lehetővé válik majd – iskolai képesítéstől függetlenül –, 
hogy részt vegyen a kvantumkalandban, hogy 
matematikusokkal és fizikusokkal karöltve ismerje 
meg a holisztikus fizikát. A holisztikus fizika a 
kvantumkutatás egy harmadik frontját nyithatja meg a 
hétköznapi érzékelés szintjén, ráadásul mindezt olcsó 
eszközökkel, és kiegészítheti a hagyományos kvan-
tumkutatást a kozmológia és a részecskék szintjén, 
valamint azokkal a valóságot érintő problémákkal 
foglalkozna, melyek annyira elriasztották Einsteint és 
az első kvantumfizikusokat. 

  
A kvantumvalóság problémájának elsődleges oka az, 
hogy a kvantumelmélet egy helyett két módon írja le a 
valóságot. A kvantumelmélet másképp ír le egy 
tárgyat attól függően, hogy megfigyeljük-e vagy sem. 
Minden fizikus ezt a kétarcú leírást használja 
munkáiban, azonban eltérő véleménnyel vannak azzal 

kapcsolatban, hogy mi is történik a tárgy létének eme 
két stádiumában: amikor mérjük, és amikor nem. 
  
Amikor egy objektumot – például egy baseball labdát 
vagy egy bariont – nem figyelünk meg, a kvan-
tumfizikusok ezt az objektumot „valószínűségi 
hullámként” jellemzik, amit úgy is hívnak, mint a 
tárgy „hullámfunkciója”. A pozícióhoz, gyorsasághoz 
vagy spinhez hasonló tulajdonságok pontos értékei 
helyett a tárgy tulajdonságai – matematikailag 
legalábbis – lehetséges értékek széles skáláját öltik 
magukra, melyek hullámszerűen oszcillálnak a 
különböző frekvenciákon. A nem megfigyelt tárgyak 
ilyen szemléletű megközelítése a kvantumelmélet 
egyik legjellemzőbb tulajdonsága. A fizikusok egy nem 
megfigyelés alatt álló tárgyra nem mint valami valós 
dologra, hanem mint egy valószínűségi hullámra 
tekintenek; nem mint egy valóságos eseményre, hanem 
sokkal inkább, mint egy sor vibráló valószínűségre. 
  
Máskülönben, amikor a tárgy megfigyelés alatt áll, 
azonnal egy meghatározott helyen manifesztálódik 
egyetlen meghatározott spinnel és sebességgel fizikai 
tulajdonságok elmaszatolódott variációi helyett. Mérés 
közben a matematikai leírás hirtelen változik meg – a 

lehetséges értékek (nem megfigyelt 
tárgy) széles skálája helyett egy-
értékű meghatározott értékek (meg-
figyelt tárgy) jelennek meg, amit csak 
egyszerűen „kvantumugrásnak” ne-
veznek. Ami kvantumugrás közben 
valójában történik, az a legnagyobb 
rejtély a kvantumfizikában. Hogy ez 
a drasztikus váltás a matematikai 
leírásban valódi diszlokációnak felel-
e meg, vagy pusztán egy mate-
matikai trükk, az továbbra is heves 
viták tárgyát képezi a fizikusok 
között. 
  
Nem minden fizikai történés tudható 
be azonban a mérésnek. A gravitáció 
hatása egy objektumra például 
kiszámíthatóan változtatja meg a 
valószínűségi hulláma szerkezetét, a 
gravitáció önmagában mégsem okoz 
kvantumugrást. Sok fizikus szerint a 

mérés tulajdonképpen egy felvétel készítése, ha nincs 
felvétel, nincs mérés sem. A természetben csak azok az 
interakciók számítanak mérésnek, melyek valamilyen 
maradandó nyomot (felvételt) hagynak maguk után. 
Egy fényvillanás például a szemünkben neurális 
impulzusok  mintájaként  kerül  rögzítésre, s ekképpen 
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 mérés, míg egy veréb zuhanása nem az. (Jóllehet, a 
veréb földet érése következtében nyomot hagy a fűben, 
s felmerülhet, hogy mérés történt.) Kizárólag a felvétel-
készítő műszerek képesek a több értékű lehetőségeket 
egyértékű aktualitássá konvertálni. Ha komolyan 
vesszük a kvantumelméletet, akkor a világ nem létezik 
aktualitásként, csak amikor speciális rögzítő-
berendezések befolyása alatt áll; azonban, amikor 
nincs rögzítve, csupán összekapaszkodó, félig 
valóságos valószínűségek formájában létezik. Mivel a 
világnak csak egy apró része elég szerencsés ahhoz, 
hogy kölcsönhatásba lépjen valamilyen felvevő 
berendezéssel, ezért a világ és az idő jelentős része 
nem „valós”, legalábbis matematikai jelentésében. 
  
Néhány fizikus, akit zavart a kvantumelmélet 
antirealista vonatkozása, amellett rakta le a voksát, 
hogy a nem megfigyelt objektumok is valóságosak 
maradnak, azaz meghatározott tulajdonságokkal 
rendelkeznek minden pillanatban, függetlenül attól, 
hogy megfigyeljük őket vagy sem. E nézet szerint, amit 
én „hétköznapi realizmusnak” hívok, az életlenség a 
kvantum-leírásban nem a kvantumobjektumok 
tulajdonságainak objektív életlenségéből ered, hanem a 
fizikus nem tudásából a nem megfigyelt tárgyak 
tulajdonságait illetően. Így a kvantumugrás is pusztán 
egy könyvelési procedúra, ami a megfigyelő 
ismeretében bekövetkezett hirtelen többletnek felel 
meg a mérés során. A hétköznapi realizmus lényege 
Paul Davis, brit fizikus szerint az, hogy „a nagy dolgok 
kis dolgokból épülnek fel”, és hogy a „dolog” itt olyan 
objektumot jelöl, mely minden körülmények között 
határozott tulajdonságokkal rendelkezik, függetlenül 
attól, hogy megfigyelik-e vagy sem. 
  
Noha észszerű elgondolásnak tűnik, mégis egyre több 
fizikus utasítja vissza, mondván, hogy a kvan-
tumjelenségeket saját terminusaikkal kell jellemezni, 
nem pedig a hétköznapi realizmushoz hasonló 
használhatatlan filozófiai formulákba kényszeríteni. A 
kvantumelmélet egyik alapítója, a meggyőződéses 
antirealista Werner Heisenberg kijelentette: „Az atom 
nem egy dolog.” Az olyan valóság-nosztalgikus 
filozófusokat, mint Einstein, Schrödinger vagy De 
Brogile, pedig a lapos földben hívőkhöz hasonlította: 
„A remény, hogy az új kísérletek valamiféleképpen 
mégis egy térben és időben objektív világhoz fognak 
vezetni, körülbelül annyira megalapozott, mint az a 
remény, hogy a világ szélét a Déli-sark egy fel nem 
fedezett régiója rejti.” 
  
A hétköznapi realizmus helyett Heisenberg egy új 
képet javasolt – egy modellt arról, hogy mit csinálnak a 
kvantumobjektumok, amikor nem állnak megfigyelés 

alatt –, mely a kvantumelmélet szó szerint értendő 
komolyan vételén alapul. Ebben a megvilágításban az 
elmélet nemcsak egy számítási eszköz, hanem a létezés 
tényleges képe a kvantumszinten. 
  
Hogy megalapozza elképzelését a kvantumvilágról, 
szó szerint értelmezte a kvantumelmélet vibráló 
valószínűségeit: szerinte egy nem megfigyelt objektum 
tulajdonságai pontosan úgy léteznek, ahogyan azokat 
az elmélet reprezentálja – valószínűségekként, nem 
pedig aktualitásokként. Egy nem megfigyelt atomnak 
nincs például meghatározott pozíciója, csupán 
tendenciája, hogy valamennyi helyen ott legyen 
egyszerre. Egy atom a heisenbergi világképben 
aktuálisan sehol sem található, potenciálisan azonban 
ott van mindenhol. Bár az atom ebben az értelemben is 
valóságos, tulajdonságai egyfajta egzisztenciális limbót 
járnak „félúton idea és tény között”, a Heisenberg által 
„potencialitásnak” nevezett felhígult lét rezgő 
állapotában, egy olyan világban, mely mentes az 
aktualitásoktól, viszont milliárdszor milliárd még nem 
realizálódott lehetőséget rejt. 
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 Mivel a kvantumelmélet technikailag mindenre 
alkalmazható, nemcsak az atomoknak, hanem kivétel 
nélkül minden tárgynak az objektív megha-
tározatlanság eme részben nem valós állapotában kell 
léteznie, egészen addig, amíg valaki vagy valami rá 
nem néz. Megfigyelés – vagy ahogy a fizikusok 
mondják: mérés – közben a tárgy vibráló való-
színűségei a teljes aktualitásba állnak be, s a 
valószínűségek eltűnnek nyom nélkül. Hogy melyik 
lehetőség válik aktualitássá, az látszólag csupán esély 
kérdése, tehát oka a fizikai törvények világán kívül 
helyezkedik el. 
 

 
 
Heisenberg furcsa elképzelése a kvantumvilágról mint 
félig valós lehetőségekről, melyek csak megfigyelés 
esetén aktualizálódnak, sok fizikus szerint a 
legészszerűbb felvetés annak kapcsán, hogy a világ ott 
mélyen hogyan is működik. Nem meglepő tehát, hogy 
egyre több fizikus pártol át a Heisenberg-féle képhez a 
hétköznapi realizmus közkeletű tantételétől. Sokuknak 
egyáltalán nem számít már abszurdnak az elképzelés, 
miszerint a hétköznapi világ javarészt egyfajta valótlan 
állapotban létezik. Mivel a kvantumelmélet oly 
pontosan írja le a világot, amelyet látunk, mondják, 
nem lenne okos dolog nem komolyan venni azt, amit a 
láthatatlan világról mond nekünk. 
  
Mivel nincs mérés, mely be tudna róla számolni, hogy 
milyen a nem megfigyelt világ, Heisenberg képe a 
kvantumvalóságról egyaránt tűnik igazolhatatlannak 
és cáfolhatatlannak. Sokak szerint lényegi igazol-
hatatlansága végett a modell nem tarthat igényt a 

tudomány érdeklődésére: szerintük a figyelemnek 
azokra a jelenségekre kell irányulnia, melyeknek 
valódi kézzelfogható következményeik vannak az 
általunk érinthető és látható világban. Mégis az egyik 
előnye egy ilyen elméletnek az lehet, hogy segíthet 
kiterjeszteni a gondolkodásunkat az ismeretlen 
birodalmak irányába. E célból pedig még egy rossz 
térkép is új felfedezésekhez vezethet. 
  
Ilyen céllal kívánom használni Heisenberg-modelljét a 
kvantumvalóságról: hogy a kvantumideákat új 
területekre is alkalmazhassuk. Hogy a hétköznapi 
fizikát „holisztikussá” avanzsáljuk, a jövő demok-
ratikus tudományává, Heisenberg képét a világról az 
elme és az anyag viszonyával javaslom összeilleszteni. 
  
Miközben a modern tudomány javarészt megfejtette az 
anyagot, az elme világa továbbra is mélységes rejtély 
maradt, intellektuális fekete lyuk, melyet nem tud 
megragadni a rendszerező értelem. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az elme tudományos megértésére tett 
törekvéseink ellenére még mindig teljes mértékben 
tanácstalanok vagyunk. Bár a fizika és más 
tudományok területén meglehetősen magas szintű 
magyarázatokat alkottunk meg, a tudattal 
kapcsolatban még rossz elmélettel sem rendelkezünk, 
hogy jóról már ne is beszéljünk. 
  
Az eddigi spekulációk az emberek és más élőlények 
belső tapasztalatait illetően felületesek és 
bizonytalanok voltak. Az egyik ilyen elképzelés szerint 
a tudat az aktív neurális hálózatokból kiemelkedő 
jelenség, míg egy másik elképzelés szerint az elme a 
„szoftver”, mely az agy tudattalan „hardver” részét 
kezeli. Ezekhez a gyenge lábakon álló elméletekhez 
még hozzátenném a sajátomat is, mely szerint a tudat 
nem valamilyen ritka jelenség, mely csak bizonyos 
komplex biológiai rendszerekkel hozható kapcsolatba, 
hanem ott van mindenhol, univerzális a természetben, 
alapvető kvantumhatás, mely inkább rokonítható a 
szupravezetőkkel és a lézerekkel, mint a számítógép 
áramkörével. 
  
A holisztikus fizika sarokköveként, úgy gondolom, 
hogy valamennyi kvantumrendszernek van egy 
„belseje” és egy „külseje”, illetve hogy az emberek és 
más élőlények tudata bizonyos kvantumrendszerek 
belső tapasztalatával lehet azonos. Egy 
kvantumrendszer külső viselkedését a kvantumelmélet 
írja le, a belső tapasztalat azonban az új, még 
kifejlesztésre váró „belső fizika” tárgya lenne. Az 
agyban lévő kvantumrendszer méretét, mely az emberi 
tudat ismerős formájáért felel, a tudatos 
adatmennyiség szubjektív mérése alapján lehet 
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megbecsülni – azaz hogy mennyi információra 
vagyunk képesek egyszerre odafigyelni. Az emberi 
tudat pontos helyére az ún. pszichedelikus drogok 
aktivitási területe alapján következtethetünk, melyek 
alapjában alakítják át a tudat szerkezetét, ahelyett hogy 
csak a tartalmait érintenék. 
  
Az elképzelés, hogy a tudat összefüggésben lehet a 
kvantumelmélettel, nem új. 1924-ben Alfred Lotka, a 
modern elméleti biológia egyik alapítója felvetette, 
hogy az akkor még újnak számító fizika egy nap majd 
talán számot ad az emberi tudatosságról. A 
neurobiológus Sir John Eccles pedig azzal az 
elképzeléssel állt elő, hogy a nem anyagi elme a 
bizonyos szinapszisokat érintő kvantummechanikán 
keresztül irányítja az agyat. A nagy matematikus 
Neumann János és a Nobel-díjas Wigner Jenő úgy 
vélték, hogy a kvantumelmélet formálisan nem teljes – 
és hogy matematikailag következetessé tegyük, a 
legkevésbé drasztikus verzió is minimum a tudat 
bevezetését kívánja meg, mint bűnrészest a 
kvantumugrásokban. Kísérletet a kvantumtudat 
hipotézisének tesztelésére a prominens támogatók 
ellenére sem eszeltek még ki, hogy a kivitelezésről ne 
is beszéljünk. 
  
Mint tudjuk, a természeti népek életüket az általunk 
„animizmusnak” nevezett doktrina köré szervezték, 
mely szerint valamennyi tárgy rendelkezik olyan érző 
belsővel, mint amilyennel mi. A kvantumtudat 
elmélete, mely egyfajta „kvantumanimizmusnak” felel 

meg, azt vallja, hogy a tudat a fizikai világ szerves 
része, nem pedig valami, ami csak bizonyos biológiai 
és számítási rendszerek esetében jelenik meg, Mivel 
bizonyos szinten a világon minden egy kvan-
tumrendszer, ez azt is magával vonja, hogy e szinten 
minden tudatos is egyben. Ha a világ valóban 
kvantumanimált, akkor hatalmas mennyiségű belső 
élmény zajlik körülöttünk, mely jelenleg nem hoz-
záférhető az ember számára, mert belső létünk egy 
kicsi kvantumrendszerbe van bezárva, mélyen az állati 
agyba. Nem muszáj tehát űrutazóknak lennünk, hogy 
új világokat népesítsünk be. Az elképzelhetetlen 
gazdagság és változatosság megtapasztalható világai 
rejlenek tőlünk alig karnyújtásnyira – világok, 
melyeket különös, intelligens elmék építenek fel, 
melyek szép csendben a mi tudatunk birodalmát is 
körbeveszik és átszövik. 
  
Az olyan nem átgondolt elméletek, melyek az elmét, 
mint szoftvert vagy mint mellékjelenséget veszik 
számításba, nem felelnek meg a kísérleti tényeknek, 
belső adatbázisunknak, nevezetesen annak, ahogy az 
elme belülről érzi magát. Másrészt, a legmeggyőzőbb 
bizonyíték az elme kvantummodellje mellett az, hogy a 
heisenbergi kép a világ működéséről pontosan 
egybevág belső élményeinkkel azzal kapcsolatban, 
hogy milyen érző lénynek lenni. Befelé pillantva nem 
úgy érezzük, hogy valamiféle szoftverre tekintünk 
(akármit is jelentsen ez), hanem sokkal inkább 
valamilyen bizonytalan potencialitás (valószínűségek?) 
villogó (hullámszerű?) központja jut eszünkbe, mely 

körül folyamatosan aktua-
lizálódnak (kvantumug-
rás?) az ötletek és a szilárd 
érzékelés. A belső élmé-
nyek eme tökéletlen össze-
kapcsolása a külső leírás-
sal tökéletesen megté-
vesztő lehet, de legalább 
azt mutatja, hogy az elme 
kvantummodellje sikere-
sen meg tud felelni az 
önelemző bizonyítéknak, 
míg a többi elmélet erre 
nem látszik képesnek. 
  
A kvantum-leírás kétsze-
res karaktere miatt, az 
elme kvantummodellje a 
szubjektív élmények két 
alaptípusát jósolja meg: 
egy tiszta, determinált és 
számítógép-szerűen mű-
ködő élményt (egyes 
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típusú tudatosság), mely a kvantumugrások nyomán 
jelenik meg¸ illetve egy meghatározatlan, 
indeterminált élményt (kettes típusú tudatosság), az 
agy vibráló valószínűségeinek belső figyelőjeként. A 
tudati valószínűségek eme vibráló természete 
ugyanazért nem megtapasztalható általában az 
emberek számára, amiért és ahogyan a napfény 
hullámtermészete is kijátszotta a megfigyelésére tett 
kísérleteket – a napfény hullámhossza túl rövid ahhoz, 
hogy érzékeljük a hétköznapi 
keretek között. A kvantum-
animizmus modelljében a 
kvantumugrás – Heisenberg 
objektív váltása a félig valós 
potencialitásból szilárd aktu-
alitássá – az emberi vagy 
bizonyos nem emberi elmék 
egy tudatos döntésének felel 
meg, mely révén a kettes 
típusú határozatlan állapot 
egyes típusú egyértelmű ál-
lapottá válik. 
  
Az elme eme kvantum-
modellje egy új perspektí-
vához vezethet a tudatos 
élményekkel kapcsolatban, 
mely egy új „kvantum-
pszichológiát” eredményez-
hetne, belső élményeinket 
ellenőrizhető módon össze-
kapcsolva bizonyos az agy-
ban elhelyezkedő (mindez-
idáig azonosítatlan) kvan-
tumrendszerek objektív kül-
ső viselkedésével. Az emberi 
érzékelés, érzelmek és sze-
mélyiség problémája, valamint a kvantumugrások 
rejtélyes extrafizikai eredete a pontos megfigyelés és a 
kvantumbiológia boldog házasságához vezethet. A 
kvantumpszichológián is túlnyúlva, annak megértése, 
hogy minden látható kvantumfolyamat mögött 
egyfajta pszichikai tágulás rejlik, egy új típusú 
fizikában csúcsosodhatna ki majd – melyet én 
„kvantumtantrának” hívok -, melyben az emberi tudat 
esszenciális részét képezi valamennyi kísérletnek. 
  
„Új kérdésekre a természet új nyelven fog válaszolni.” 
– Beverly Rubik, biofizkius. 
  
A kvantumtantra szívében egy újfajta mérés foglalna 
helyet, melyet én „normalizálásnak” hívok, hogy 
megkülönböztessük a konvencionális fizika mérésétől.  

Amíg a hagyományos mérés egy dolog külsejét illetően 
informál minket, addig a normalizálás a megfigyelőt a 
dolog rejtett belsejével kapcsolja össze, lehetővé téve, 
hogy közvetlenül tapasztalja meg a kvantum-
rendszerek belső folyamatait. 
  
A hagyományos mérés nem informálhat minket az 
objektum belső állapotáról és annak kvantum-
potencialitásáról annál az oknál fogva, hogy minden 

mérés, legyen bármilyen 
kifinomult, elkerülhetet-
lenül előidézi a kvantum-
ugrást, mely a potencialitás 
helyébe egyetlen aktuali-
tást varázsol. Ez az újfajta 
mérés – a normalizálás – a 
kvantumugrás közbeavat-
kozása nélkül kapcsolja az 
elmét az objektum potenci-
alitásához. Az objektum 
belső folyamatának teljes 
tartalma egyesül a meg-
figyelő belső folyamataival, 
majd az egymással össze-
kapcsolódó potencialitások 
kölcsönösen felerősítik 
egymást, anélkül, hogy e-
gyik potencialitást indo-
kolatlanul a másik fölébe 
helyeznénk. 
  
Hogy a normalizálás lét-
rejöhessen, a megfigyelő 
tudatának összeköttetésbe 
kell kerülnie az objektum 
belső folyamatával felvétel 
készítése nélkül; ehhez 

szükségünk van egy ún. „feledő láncra”, mely a 
megfigyelő tudatát fizikailag az objektumhoz kötné 
annak összeomlasztása nélkül. Mivel a fizikai 
objektumok belső folyamatai emberi ésszel gya-
korlatilag felfoghatatlanok, az első igazán használható 
feledő láncolatok valószínűleg két ember tudatának 
kvantumközpontjai között köttetnének majd, nem 
pedig egy ember tudata és valamilyen „élettelen” 
rendszer között. A kvantumalapokon működő agy 
kapcsolata más, nem emberi lényekkel jönne ezután. 
  
Mivel a mágneses mezők könnyedén haladhatnak át az 
agyon, és nem omlasztják össze a hullámfunkciót, az 
egyik esélyes pályázó a feledő láncra két agyi központ 
között  egy  lassan  változó  mágneses  mező  lehet. Két  
ember, kiknek feje ugyanabban az oszcilláló mágneses 
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 mezőbe merülne, ezáltal ténylegesen megtapasztal-
hatná a normalizáció örömeit egy új típusú kvan-
tumalapú telepátia formájában. 
  
Jóllehet, a normalizálás alatt megélt telepátia merőben 
különbözne puszta adatcserétől. Két heisenbergi 
potencialitás kapcsolódása egy feledő láncon keresztül 
semmilyen felvételt nem készítene. Ez az új jelenség 
valójában pillanatnyi lenne, és azonnal feledésbe 
merülne. A többértékű potencialitás (kettes típusú 
tudatosság) élménye lényegi természete által feledésre 
van ítélve, mivel csakis az egyértékű tapasztalatok 
(egyes típusú tudatosság kvantumugrásokkal) kerülhet 
rögzítésre az agyban, vagy bárhol másutt a világban. A 
kvantumpszichológia egyik feladata lenne meg-
határozni a kettes és az egyes típusú tudatosság relatív 
viszonyát – vagy hétköznapi nyelven szólva a tény és a 
fantázia viszonyát – a különböző személyiség típusok 
esetében. Bár a normalizálás élménye hamar feledésbe 
merül, mégsem törlődik nyomtalanul. A két résztvevő 
kvantumpotencialitásai – és jövőbeli lehetőségeik 
arzenálja – összekapcsoltságukban drasztikus vál-
tozáson esnek át esszenciáik cseréje révén. 
  
Hogy a kvantumtantra a jövő elme/test tudománya 
vagy csak egy hosszadalmas favicc, attól függ, hogy a 
tudat valóban az agyi kvantumrendszerekben lakozik-
e, valamint leleményességünkön, hogy képesek 
leszünk-e olyan feledő láncolatokat létrehozni, melyek 
az agy központját külső rendszerekkel kapcsolnák 
össze, anélkül, hogy azokat összeomlasztanák. 
  
A német fizikus Walter Heitler és mások szerint a 
kvantumelmélet értelmében nem tartható fenn tovább 
a világ megfigyelőre és külső objektív valóságra 
történő felosztása. „Szubjektum és objektum 
elválaszthatatlanok egymástól,” mondja Heitler. Én 
mégis több mint húsz évig foglalkoztam kísérleti 
kvantumfizikával anélkül, hogy egyszer is egyé váltam 
volna a berendezéseimmel. Bár a kvantumobjektum és 
a kvantumos mérőeszköz valóban összeolvadnak a 
mérés korai fázisában, ez a holisztikus egyesülés mégis 
rövid életű marad a hullámfunkció összeomlasztása, a 
mérőműszerben megjelenő egyértékű felvétel végett. 
Egy fizikus a konvencionális megfigyelés esetében nem 
tapasztalhatja meg az alapvető eggyé válást a külső 
világgal, mivel az utolsó pillanatban közbelép a 
kvantumugrás, hogy izolálja a megfigyeltet a 
megfigyelttől. 
  
A konvencionális fizikával ellentétben a kvan-
tumtantra valóban elmosná a határt objektum és 
szubjektum között. Mindenki azzá válna, amit 
megpillant a kvantumtantra laboratóriumában. Ebben 

az esetben valódi veszélyt jelentene a térben való 
feloldódás és a vissza nem térés. Valószínűleg végül ez 
fog megtörténni a fajunkkal. A tudósok általában nem 
bíznak a mindent elnyelő nem intellektuális 
kísérletekben, és várhatóan visszarettennének. Azon-
ban, ha egyszer a hétköznapi emberek felfedezik a 
normalizáció különleges örömét, nem haboznak majd 
lényüket szétoszlatni magában az anyagban új és 
bizarr tudatformákkal kapcsolatba lépve, azokat 
felfedezve vagy adoptálva. A hétköznapi tudatból úgy 
ébrednek majd fel, mint valami hosszú álomból, hogy 
széltében-hosszában töltsék be a téridőt ezzel az új 
típusú tudatossággal, mely egykor embernek nevezte 
magát. 
 

Illusztráció: Henry David Potwin 
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Mi a tudat? 

 
 

 tudat az egy olyan önálló, önmagára 
vonatkoztatott gondolatokból álló egységes 
rendszer, ami attól nevezhető tudatnak, hogy 

zárt, azaz nem „folyik össze” mindazzal, amitől 
elhatárolódik. A tudat oly módon tartja fent az 
önmagára vonatkoztatott információkat, hogy ezt a 
határt megtartja, folyamatosan fenntartja, azaz 
létrehozza az én és nem én határát. Ám ez a határ nem 
egy statikus formát feltételez, hanem egy folyamatosan 
változó, egyszerre táguló és szűkülő rendszert. S 
ezáltal a tudat alapvetően mindig egyfajta fizikai 
jelleget ölt a gondolattal szemben; mert amíg a 
gondolatnak önmagában nincsenek határai, a tudatnak 
a puszta gondolathoz képest vannak, és a gondolathoz 

képest maga a tudat, az egy fizikai forma. (Mindent 
fizikai formának nevezünk, ami valamilyen módon 

egy zárt rendszert alkot, ami más zárt 
rendszerekbe ágyazva létezik. Ehhez képest 
a gondolat, az idea nem fizikai forma a 
világegyetemben, de csak addig van ez így, 
amíg az nem kapcsolódik egy megha-
tározott tudathoz, mert abban a pillanatban 
ez a nem fizikai természetű gondolat mani-
fesztálódik a tudat révén.) 
 

Annak okán, hogy a tudat egy zárt 
rendszer, meg is tudjuk határozni a kereteit, 
és meg tudjuk ezáltal állapítani, hogy mi az 
az összetartó erő, ami fenntartja a tudat 
állandóságát. Ugye az nyilvánvaló, hogy a 
tudat nem más, mint egy létezési forma 
önmagára vonatkoztatott olyan önreflexiója, 
ami a részletezettség különböző fokain azt 
tudja mondani: „én vagyok”. S ebből fakad 
természetszerűleg az a tény, hogy a tudat 
összetartó ereje maga ez az én kijelentés, és 
a határa ennek következtében a vagyok 
kijelentésből fakadó tapasztalati kör, ami 
elválasztja őt a „nem vagyoktól”, azaz 
önmaga „nem létezésétől”. S ez – amire 
maga a tudat azt tudja mondani, „nem 
vagyok”, azaz „nem létezem” – az a tér, 
amiben ő meghatározza magát, és ez nem 
egyéb, mint mindazon létezési forma 
összessége, amik nem alkotják ezt a tudatot.   
 

S miután csak egyetlen tudat van ebben a 
végtelen világmindenségben tagoltan jelen, 
maga az a tér, az a közeg, amiben ez a 
tudati forma meghatározza magát, 
mondván „ez én vagyok, az meg nem én 
vagyok”, lényegében saját maga által 

teremtett olyan közeg, amiben aztán képes egy olyan 
határt létrehozni önmaga számára, ami a tudatát 
meghatározza. S ez nem annyira bonyolult ám, mint 
elsőre hangzik, hanem a világ törvényszerűségeiből 
kikövetkeztethető olyan pofonegyszerű törvény-
szerűség, ami csak azért tűnik most komplikáltnak, 
mert egy teljesen más szemléletmódból gyökerezik, 
mint amit eddig megszoktunk. Hiszen, ha én azt 
mondom: van egy tudat, ami gyakorlatilag oly módon 
tud fennmaradni mint egységes tudat, hogy önmagán 
kívül létrehoz egy olyan tudati halmazt, amit elhatárol 
önmagától csak azért, hogy önmagát ilyen módon 
képes legyen meghatározni; akkor lényegében azonnal 
látható, hogy hogyan teremti a gondolat a fizikai 
közeget; s az, hogy „fizikai közeg” alapvetően nem 
más, mint a tudat önmeghatározásából fakadó 

A 
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„következmény”. Ugyanis a gondolathoz képest min-
den fizikai, és attól függően, hogy egy tudat milyen 
közel van magához az őt létrehozó, megalkotó 
alapgondolathoz, attól függ, hogy mennyire tekinthető 
fizikainak. 
 

A gondolat, ha nincs egy hordozó által meg-
nyilvánítva, akkor az teljesen meghatározhatatlan, és 
emiatt nem létezik. Tehát a tudat lényegében egy olyan 
testet öltött gondolat, amely e testet öltés révén 
személyessé válik; azaz a gondolat megtestesülése 
mindig egy személyes aktus, hiszen egy gondolatot 
megtestesíteni csak egy olyan valami tud, ami épp 
ezáltal válik valakivé. Egyszóval a gondolat önma-
gában nem létezik, a gondolat csak akkor ér-
telmezhető, ha az megnyilvánul. Magát a meg-
nyilvánult gondolatot információnak nevezhetjük, és 
akkor azt mondhatjuk, hogy a tudat az voltaképpen 
önmagára vonatkoztatott információk halmaza. 
Azonban az információ mint megnyilvánított gondo-
lat magában hordozza azt a jellegzetességet, hogy 
mindig valamire irányul; azaz az információ egy olyan 
gondolat, ami valahonnan indul és van egy hatóköre, 
ahová terjed; magyarán az információ sohasem 
statikus, különben nem nevezhetnénk információnak. 
S ha azt mondom, az információ nem egyéb, 
mint a dinamikus gondolat, akkor már egy kis 
lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy hogyan 
hozza létre maga a valami, azaz a gondolat a 
valakit azáltal, hogy információként megnyilvánul. 
Hiszen ha azt mondom, az információ alap-
jellegzetessége, hogy van mindig egy forrása, és 
van mindig valami, amire vonatkozik; akkor 
azonnal láthatjuk, hogy annak, hogy egy 
információ önmagára vonatkozik, semmi, de 
semmi értelme nincsen. Ám ha a tudatról mégis 
azt mondjuk, egy önmagára vonatkoztatott 
információ, akkor alapjában véve ennek csak 
úgy van értelme, ha ez az információ túlmutat 
önmagán: azaz az információ hatóköre túlnyúlik 
az információforrás rendszerének a határán. És 
lényegében ez az az aktus, ami a mozgás, a 
dinamizmus révén megteremti a mindenkori 
tudat számára a fizikai világot – ami nyil-
vánvalóan nem csak a most az ember számára 
fizikainak észlelt közeget jelenti. Hiszen ha én 
azt akarom mondani, hogy „én vagyok”, akkor 
ezt csak úgy tudom megtenni, ha azonnal 
létrehozok egy közeget, egy edényt, amin belül 
ezt meg tudom tenni. Ám ezt csak azért tudom 
megtenni, mert tulajdonképpen én és ez a közeg 
nem vagyunk elválaszthatóak, hiszen ez az én 
olyan meghatározási közegem, amitől egyál-
talán létezőnek tekinthetem magam. 

S ha azt nézzük, mi a mechanizmusa annak, ahogy a 
tudat teremti a fizikai valóságot – ami ebből követ-
kezően önmaga határának létrehozása az elkülönítés 
révén – akkor a következő folyamatot tudjuk most 
egyelőre csak vázlatosan felvázolni: 
 

Van a Gondolat, ami csak van, de megha-
tározhatatlan. A Gondolat meghatározása az infor-
máció, ami maga a világ teremtésének a lényege, 
hiszen ez a világegyetem információ alapú, ezt 
mindenki belátja már. S azzal, hogy a gondolat infor-
mációvá válik, gyakorlatilag nem történik más, mint 
létrejön egyrészt maga az információforrás, másrészt 
az információhordozó közeg és az információ jelen-
tésén alapuló hatókör. S gyakorlatilag ez a fizikai te-
remtés aktusának hármassága; s e hármasságból szü-
letik mindig a valaki, aki aztán az önmagára vo-
natkoztatott információk határmezsgyéjén táncolva 
tágítja ennek részletezettsége révén a határait, és ezzel 
teremti a maga számára újra és újra az őt meghatározó 
„edényt”. S ugye ebből a pontból kiindulva nem nehéz 
azt megállapítanunk, hogy tulajdonképpen az in-
formáció milyensége lesz hatással arra, hogy milyen lesz 
aztán az ebből fakadó, ebből kiinduló fizikainak 
érzékelt közeg. 

Modus Vivendi Magazin 20



Tehát összegezve: a tudat úgy hozza létre magát a 
fizikai valóságot, hogy kvázi fényképeket készít önma-
ga számára önmagáról, amit kívülről aztán megnéz. 
Mint amikor az ember magát nézi egy képen: te magad 
vagy az a figura azon a 2 dimenziós fotón, de semmi-
ben sem vagy valósabb azon a fényképen önmagadnál, 
mint az a pulóver, amit magadon hordasz; a rólad ké-
szült fotó, és a szekrényedből kivett ruhanemű 
pontosan ugyanannyira a „részed” – akármennyire is 
furcsának tűnik elsőre ez az elképzelés. Ugyanis ez a 
fizikai valóság olyan formában nem létezik, mint 
ahogy a pulóver, azaz rajtad kívül, hanem ez csak egy 
fotó, amit magadnak készítettél önmagadról, hogy 
megmutassa, akár egy ilyen egyszerű ruhadarabon 
keresztül is, hogy ki vagy. Maga a tudat az, ami 
valóságos – mint ahogy te magad vagy valóságos, és 
sohasem a fénykép, holott rólad készült.  

 

 
 

Az ember fizikai valósága tehát pontosan úgy vi-
szonyul őhozzá, mint a fényképe a valódi, fizikai arcá-
hoz, csak az ember képtelen ezt még teljességében 
átlátni, mert megszokta, hogy a sok fényképet tekintse 
valóságosnak. Hiszen az ember alapvetően nem tesz 
mást, mint áll egy fényképezőgép mögött, és minden 
pillanatban készít számos képet, de ha egyszer kijön a 
gép mögül, bizony rájön, ez nem is volt valóság, sem 
nem „fizikai”, ahogy ő gondolta, és legfőképp nem tőle 
különálló valóság, mert önmaga tükörképét fényké-
pezte oly sok időn át.  
 

Te magad vagy a valaki, aki az által hozza létre a 
valamit, hogy valakinek tudja tartani magát; tehát a 
valami igazából nem más, mint annak nem megélt 

tudata – s most valaminek hívok mindent, ami szá-
modra nem megszemélyesíthető valóság. 
 

Egyszóval az információ a valaki és a valami páro-
sításából születő olyan új minőség, ami mindig további 
társítások révén részletezi önmagát, és azt már a 
fentiek fényében könnyű belátni, hogy te és az a világ, 
amiben mozogsz, nem szétválasztható elemek. Mert te 
mint „valaki” gondolod ezt a „valamit” magadon kí-
vülre azért, hogy önmagadat megtapasztald. És a 
fizikai világ, maga a fizikai forma azért illúzió, mert az 
tulajdonképpen neked az a részed, amitől elválasztod 
magad, mint a tejbegríz a lábosban, mondván: „ez az a 
lábos, amihez hozzáér az én egyik részem”. Csakhogy 
azt kell megértened, te nem léteznél e lábos nélkül, 
azaz ez a lábos a te részed. De ha ez így van, és te – most 
a példa kedvéért – egy fazék tejbegríz vagy, akkor 
végeredményben maga a fazék sem választható el 
tőled; csak te, miután az önmeghatározásod alapját 
képezi ez a fazék, ragaszkodsz ahhoz az illúzióhoz, 
hogy „van a fazék, és vagyok én, a tejbegríz”. De nem, 
te csak egy fazék tejbegríz lehetsz, semmi más. 
 

S voltaképp ez az állapot, hogy te tejbegríz vagy egy 
fazékban, hozza létre azt a furcsa helyzetet, hogy te – 
mint önmagát egy „fazék tejbegrízként” meghatározó 
tudat – létrehozod önmagadon belül a „tejbegríz 
tudatot” azért, hogy képes legyél magadat egy „fazék 
tejbegrízként” meghatározni. S ebből látszik is, hogy 
hogyan tágul és szűkül egyben a te tudatod a folya-
matos teremtés által. Mert a „fazék tejbegríz” is csak 
úgy tudja meghatározni magát, ha az asztalhoz 
viszonyít; de az „asztal egy lábos tejbegrízzel” tudat 
számára létre kell hozni a „lábos tejbegríz” tudatot, 
hogy önmagát mint „asztalt a tejbegrízzel” megha-
tározza. Két irányba haladsz a létezésed folyamán 
folyamatosan: befelé és kifelé – és ha látnád azt, hogy a 
belső világod milyen mérnöki pontossággal tükrö-
ződik a külső, általad teremtett világban, nagyon elcso-
dálkoznál. Minden egyes gondolatod megnyilvánul a 
fizikai síkon, még az is, amiről nem is „tudsz”. Minden 
egyes gondolatod kapcsolódik ugyanis egy másik 
gondolathoz, ami létrehozza azt az információt, ami 
gyakorlatilag megteremti számodra a határaidat, s 
ezáltal e határon túl azt a világot, amit önmagadon 
túlinak érzékelsz lábosként, ami körülölel téged. Ám 
ez mind te vagy, minden az információid terméke, 
amit csak és kizárólag az a tudat tud létrehozni, ami 
annak köszönheti a létét, hogy megteremti ezt a világot 
– és itt a kör be is zárult, ez a végtelen, és örök létezés 
titka, semmi több. 
 

A. D. 
Illusztráció: Catrin Walz-Stein 
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Platón 
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ilozófusok műveit olvasni két különböző 
szellemi tevékenység lehet. Vannak jelentékeny 
bölcselők, akik megfogalmazott szövegeikkel 

szinte kizárólag tanítani, tudatot-értelmet bővíteni 
akarnak. Ezeket olvasni: tanulás. Vannak azután nem 
kevésbé kitűnő filozófusok, akik számára a stílus, a 
gyönyörködtetés szinte egyenrangú az ismeretter-
jesztéssel. Még ha Platón óriási hatású tudományos 
tanításától vissza is riad az olvasó, ám szépirodalom-
ként olvasva műveit ez a mentális akadály azonnal 
szertefoszlik. Az idealizmusnak ő az alapvető és 
legfontosabb filozófusa. Egy materialista olvasó talán 
nem ért egyet vele, de munkáinak nemességét, 
szépségét nyilván ő is felfedezi. Kevés ugyanis az 
olyan filozófiai szöveg, ami olyan érdekes 
vagy éppen izgalmas lenne, mint az ő 
dialógusai. Platón a szellemi életben kétlaki 
lény: egy világnézet-formáló vagy legalább -
befolyásoló tudós, és ugyanazokkal a 
szövegekkel egy szórakoztató, gyönyörköd-
tető, gyakran költői stílusú prózaíró (aki 
olykor szellemes kis verseket is írt), noha 
költői-drámaírói ifjúság után megtagadta, 
sőt károsnak nyilvánította a költészetet és a 
drámaírást. Mindennek tudatában kell 
áttekinteni életét és szellemi útját. 
 

Nagyon előkelő származású volt. Apja 
részéről a legendás emlékű utolsó athéni 
király, Kodrosz leszármazottja. Anyai ágról 
a legnagyobb hajdani athéni államférfi és 
halhatatlan költő, Szolón déd- vagy ükuno-
kája. Rokonsága minden ágon az arisztok-
rácia közéletben szereplő tagja. Az egyik 
nagybátyja a demokráciát felváltó „harminc 
zsarnok” egyike volt. Ámde az ezeket legyő-
ző újabb demokraták olyan rémuralomra 
rendezkedtek be, hogy még a demokrácia 

eszméit védő nagy tanító filozófus, Szókratész is 
áldozatául esett vérengzésüknek. Platón úgy indult 
szellemi útjára, hogy a zsarnokokat Szókratész ta-
nítványaként gyűlölte, a Szókratészt halálra ítélő 
demokratákat arisztokrataként utálta. A mester halála 
után már érett ifjúként tíz évre eltávozott Athénból. 
Sokfelé járt; sok mindent tanult, sok mindent 
megértett. Felkészült arra, hogy tanító, filozófus, 
szépíró legyen. 
 

Eredeti neve nem Platón volt. Szüleitől az 
Arisztoklész nevet kapta. Így ismerték az iskoláiban. A 
Platón iskolában szerzett gúnynév volt. Lehetséges, 
hogy az egyik tornatanára adta túl széles vállaiért vagy 
lapos homlokáért. De minthogy a platón (plató) 
fennsíkot, magasságot is jelent, idővel díszítőnévként 
ragadt rá. Vállalta, ezen a néven lett tanító, író, 
filozófus. Fejlődésére döntő volt, hogy serdülő-
felserdült ifjúként Szókratész tanítványa lehetett. Az 
oly sok mindent előkészítő filozófus igen jó hírű tanító 
volt. Nála tanult Platón mellett Alkibiadész, a 
kalandorkedvű, eleve hadvezérnek induló fiatalember, 
aki idővel sok zűrzavart okozott az athéni közéletben. 
Nála tanult Xenophón is, akiből nem kevésbé kalandos 
ifjúság után a kor egyik legjobb prózaírója lett. Híres 
élménybeszámolói dokumentumértékűek, miközben a 
történelmi regény műfajának is előkészítője. Platón 
ebben az iskolai környezetben készült filozófusnak is, 
iskolateremtőnek is. Addig azonban ő is átélte a kor 
adta kalandokat. 28 éves Szókratész elítéltetésekor. 

F 
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Ezután 10 évig járja a világot. Ahol jár, bővíti ta-
pasztalatait és ismereteit. Több ízben megfordul 
Szürakuszaiban, a türannosz udvarában. Ide később is 
többször ellátogat, az egymást követő uralkodók 
tanácsaira is figyelnek. Több városállamban is meg-
ismerkedik az uralkodókkal, életre szóló barátságot köt 
a fiatal Diónnal. Kialakítja a filozófus-uralkodó esz-
ményét. Ábrándozik a helyes államszervezetről. Ez a 
valóságban ugyan nem valósul meg, de majd Platón 
legfontosabb műve, amely az „Állam”-ról szól, év-
ezredek politikai gondolkodását befolyásolja.  

 
Mikor Szürakuszaiból hazaigyekszik, hajója ellensé-

ges hadihajók fogságába kerül. Az elfogott utasokat, 
köztük Platónt is, eladják rabszolga-kereskedőknek. 
Szerencséjére hírül vette egy igen gazdag Annikerisz 
nevű kürénei férfi, aki személyes ismerőse és tudásá-
nak tisztelője volt. Kiváltotta Platónt a rabszolgaságból, 
és nem is fogadta el, hogy a hálás megszabadított 
megfizesse neki pénzáldozatát. Sőt, amikor tudomást 
szerzett róla, hogy Platón a visszautasított pénzből 
iskolát akar alapítani, még azt is felajánlotta, hogy ha 
ehhez a feladathoz további pénzre lenne szüksége, 
számíthat rá. Ilyen körülmények között a végre újra 
Athénba érkező Platón megteremthette azt a tanin-

tézetet, amelynek neve is, pedagógiai feladata is több 
mint kétezer éve jelen van a tudományos világban.  

 
Volt a város egyik szélén egy liget, amelyről ősidők 

óta az a hír járta, hogy egy Akadémosz nevű mondai 
hőst ott temettek el. Az ő nevéről kapta a füves-virágos 
terület az Akadémia elnevezést. Itt vásárolta meg 
Platón az iskola helyét, itt építtette fel a megfelelő 
épületet. Ez lett az otthona Platón tudományának és 
filozófiájának, s az alapító halála után még évszázado-
kig fennállott. A különböző filozófiai iskolák között ez 

őrizte Platón tanítását. Az Akadémia va-
lójában az együtt gondolkodó és együtt tanuló 
ifjak életközössége volt, Platón irányítása alatt. 
Az ezután következő mintegy húsz év 
életének legtermékenyebb kora. Ekkor szü-
letnek a legfontosabb és legnagyobb művészi 
igénnyel kidolgozott dialógusok. Ide járt, itt 
volt a mester tanítványa Arisztotelész is, a 
leghíresebb utód, aki azután új útra vitte az 
egész filozófiát. De amíg Platón élt, a ta-
nítvány nem nyilvánított az övétől eltérő 
véleményt.  
 

Az akadémiai tanítással párhuzamosan 
épült fel tanmenete, vagyis az oktatott 
tudomány rendszere. Ezt évek folyamán 
összesen 36 dialógusban fejtette ki. Idővel a 
híres iskola későbbi tanárai ezt 9 tetralógiába 
osztották, egy-egy tárgykört sorozva egy-egy 
ilyen négyes csoportba. Ezek mindmáig 
megmaradtak. Mellettük megmaradt 13 neki 
tulajdonított levél is, ezekből azonban a ké-
sőbbi szakértők csak kettőt tartottak hiteles-
nek. Viszont semmi se maradt fenn korábban 
írt műveiből: a költeményekből és a drámák-
ból. Lehetséges, hogy ezeket ő maga semmisí-
tette meg, amikor károsnak ítélte az egész 
szépirodalmat. Az általa tanított tudományok 
többsége túl bonyolultnak tűnt a hétköznapi 
ember számára. Egy történet szerint, amikor 

meghirdetett egy előadást „A Jóról”, az emberek abban 
bízva jöttek ezt meghallgatni, hogy megtanulhatják, 
hogyan lehetnek boldogok, de olyasvalamit hallottak, 
ami nekik inkább felsőbbrendű matematikának tűnt. 
 

Az Akadémia kb. i. e. 385-i alapításától számítva 
közel ezer évig állt fenn. Bezárását 529-ben Justinianus 
császár rendelte el, aki bezáratta az athéni filozófiai 
iskolákat. Haláláig Athénben maradt. Itt halt meg 
nyolcvanéves korában, egy esküvői lakoma közben. Az 
Akadémia közelében, az Akadémosz hérosz ligetben 
temették el, ahol állítólag Pauszaniasz még látta sírját. 
Hosszú élete során soha senki nem látta nevetni. 
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Szándékainak, társadalomszervező esz-
méinek, filozófiai rendszerének átte-
kintését legterjedelmesebb művében, az 
„Állam”-ban adja. Egy-egy témakör bő-
vebb kifejtése a benne szereplő számos 
dialógus. A tetralógiákba sorolás azonban 
eléggé következetlen. A dialógusok egy 
része ugyanis inkább szépirodalmi jellegű, 
semmint filozófiai. Ráadásul szoros 
értelemben nem is mind dialógus. Az oly 
fontos művek, mint a Szókratész védő-
beszéde és a legterjedelmesebb Törvények 
nem beszélgetés formában íródott. A 
„Lakomá”-nak fordított mű szellemes 
játék a szerelem értelméről és fogalmáról. 
Talán az egész életműben ez a leg-
kellemesebb olvasmány. Okos férfiak 
vélekedése a szerelemről. Addig versen-
genek, melyikük tud újabb elméletet vagy 
anekdotát a szerelemről, míg közéjük nem lép 
Alkibiadész, a katona, aki egyszerre két szemrevaló 
nőbe karolva hirdeti, hogy a szerelemről nem 
mesélgetni kell, hanem gyakorolni. A cím fordítása is 
téves. A görög „Szünposzion” nem evést-ivást, vagyis 
lakomát jelent, hanem „együtt ivást”, azaz beszélgetést 
szeszes ital mellett. A görög szó eredeti formája is 
eltorzult azóta. Nálunk a szimpozion beszélgetést, 
megbeszélést jelent, elmaradt belőle az ivás. Platón 
személyei egy színházi bemutató után a szerzővel 
ülnek le italozva beszélgetni. Ez nálunk is szokásos, 
bemutató utáni bankettnek nevezzük, csak nem 
mindig gyűlik ilyenkor össze annyi nagy hírű tudós, 
költő, szellemes írástudó, mint Platónnak ebben a nem 
filozófiai, de nagyon szellemes dialógusában. 
 

A dialógusok fő alakja Szókratész. Vélekedései, 
magyarázatai minden témakörben komolyak, olykor 

magasztosak. Platón mesterének épít emlékművet 
ezekben a beszélgetésekben, de nem bizonyos, hogy a 
gondolatok valóban Szókratésztól származnak. Na-
gyobb részük nyilván Platón eszméit fejezi ki. 
Valószínűleg hitelesebb a nagy bölcs másik tanít-
ványának, Xenophónnak a visszaemlékezése. Szókra-
tész persze nála is az okos, kitűnően magyarázó, 
értelmes életre és értelmes beszédekre nevelő mester, 
de az „Emlékezések” (Memorabilia) Szókratésze köz-
ben kissé mulatságos, bogaras öregember, aki az utcán 
idegen ifjakat is megszólít, hogy helyes életre és helyes 
gondolkodásra oktassa őket.  
 

Platón Szókratésze az igazi tudás és a helyes élet 
megtestesült eszményképe. Maga is idea, mint a 
szépség, a jóság, az igazság. Platónnál ez a minden 
dolgok mögött valóban lévő őskép az ősök, az „idea” 
minden szemlélődés alapja. Az idea, az idealizmus 

Platón óta filozófiai fogalom. Az idealista 
gondolkodók alapja tehát Platón és elmélete 
az ősok, a fogalom, a hatóerő, a szellem 
vagyis az idea. Az ideatan tudomásulvétele 
után a két legfontosabb fogalomkör a 
rendszerben: az ideális állam és a szerelem. 
Platón államelmélete minden utópia, 
társadalom-ábránd elődje. Megvalósíthatat-
lan, de múlhatatlan cél: a végre tökéletes 
társadalom megfogalmazott ábrándja. A 
gyakran és sokféleképpen idézett szerelem 
fogalma nála válik ketté égi és földi szere-
lemmé. Az égi a lélek élménye, a földi a 
testé. Platón szerint a szerelem végső célja 
az, hogy világra hozza a „szépséget”. S 
minthogy a Szép azonosítható a Jóval, aki a 
Szépet akarja, akarja a Jót is, és csak akkor 
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lesz boldog, ha ezt megtalálta. Az irodalom és a 
képzőművészet örök kettős témája azóta is, a plátói 
szerelem kifejezés is innen ered. 
 

Platón az első olyan ókori filozófus, egyáltalán az 
első olyan európai filozófus, akinek teljes művei 
fönnmaradtak, sőt nagy valószínűséggel mondhatjuk, 
hogy minden műve ránk maradt. Feltehetően új műfajt 
is alkotott, a dialógust, amely a Szókratész védőbeszéde és 
a Levelek kivételével valamennyi írásának műfaja. 
Mindenesetre Platónéinál korábbi dialógusokat nem 
ismerünk, s így róla is elmondhatjuk – éppúgy, mint az 
eposz esetében Homéroszról –, hogy a műfaj első 
megjelenése egyszersmind később soha utol nem ért 
legművészibb megvalósulása is. 
 

A párbeszédekben Szókratész és beszélgetőtársai 
egy-egy fogalom definícióját keresik, különböző 
erényekről vitatkoznak vagy a retorika értékéről – 
csupa elvont téma. Hogy ebből hogyan lehet nemcsak 
gondolatilag igényes, hanem olvasmánynak is meg-

nyerő alkotásokat teremteni, ez Platón művészetének a 
titka. Minden részletében aligha deríthetjük fel, de egy-
két mozzanatra talán érdemes felfigyelni. 

 

Ami először feltűnik, az a párbeszédek könnyed 
természetessége. Sohasem érezzük, hogy a szerző előre 
tudja, hová kell eljutnunk a mű végére – a beszélgetés 
szabadon csapong, egy véletlen gondolattársítás vagy 
egy újabb szereplő csatlakozása új irányba sodorja; 
gyakran többször is nekirugaszkodunk ugyanannak a 
kérdésnek, új és új oldalról keressük a megoldást, hogy 
végül nem egy esetben úgy vegyenek búcsút egymás-
tól a szereplők, hogy a megoldást nem találták meg. 
 

Természetes beszélgetés csak akkor lehetséges, ha 
nem elvont filozófiai álláspontok nyilatkoznak meg, 
hanem hús-vér emberek szólnak egymáshoz. Egy 
anekdota szerint a fiatal Platón tragédiákat írt, de 
amikor Szókratésszal találkozott, tűzbe vetette őket. 
Igaz-e ez a történet vagy sem, nem tudjuk, de annyi 
bizonyos, hogy alakjait egy drámaíró művészetével 
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teremti meg, mindegyik sajátos, mással össze nem 
téveszthető jellem. Nemcsak az felel meg tökéletesen a 
figurának, amit mond, hanem az is, ahogyan mondja; 
az író bámulatos könnyedséggel utánozza a gorgiasi 
szónoklatok túlcifrázott ünnepélyes pátoszát éppúgy, 
mint a szinonimák megkülönböztetésén lovagló 
Prodikosz körülményeskedő precizitását, vagy az 
eleata filozófusok absztrakt fogalmakkal operáló be-
szédmodorát; ugyanolyan könnyedén veszi át az 
orvostudományi értekezések stílusát, mint a miszté-
riumszertartás költői elragadtatottságába csapó 
nyelvét. 
 

A párbeszédek színhelye mindig Athén: az agora, 
egy tornacsarnok vagy egy jómódú személy háza. A 
környezet, melyet néhány rövid utalás vázol föl, 
hitelesnek látszik, de ez megtévesztő költői játék, 
illúzió. Az adatszerű hitelesség nem érdekli Platónt, 
itt-ott le is leplezi magát egy-egy szándékos 
anakronizmussal. A dialógusok szituálása is a költői 
játék része. Gyakran az egyik résztvevő mondja el az 
egészet: az ő szemszögéből látjuk-halljuk a beszél-
getést. Néha még meg is kettőzi az áttételt: A lakomá-t 
Apollodórosz meséli el, aki maga nem is volt jelen 
Agathón lakomáján, hiszen az sok évvel korábban 
történt, csak egy ismerősétől hallotta az egészet. A 
„drámai dialógusok” viszont lemondanak erről a 
keretről, figyelmünk áttétel nélkül a vitára összpon-
tosul. Rendkívül változatos a párbeszédek szerkesztése 
is: az egyik csupa gyorsan pergő kérdés és felelet, 
állítás és ellenvetés; a másikban a szereplők önálló 
beszédekben fejtik ki nézeteiket, de kipróbálja e két 
forma egyesítésének legkülönbözőbb változatait is. 
 

A dialógusokban a főszerepet természetesen a 
racionális érvelés, a logosz játssza. Néhány műben 
azonban – gyakran hangsúlyos helyen, a végén – föl-
bukkan az igazságot képpé, elbeszéléssé formáló 
mítosz is. Vajon az észokokkal földerített vagy földerít-
hető igazság illusztrációjának szánta-e Platón (ahogyan 
Prótagorasz mondja a szájába adott mítoszról a róla 
elnevezett dialógusban), vagy a racionalitáson túli, 
mélyebb igazság revelációjának, nem tudjuk. Minden-
esetre e mítoszok nagyszerű példái Platón költői fantá-
ziájának, elbeszélő képességének. 
 

A felsorolt néhány írói eszköz fölényes biztonságú 
kezelése persze aligha magyarázhatja meg a platóni 
művek hatását. Bizonyára földeríthetnénk még más 
írói-művészi fogásokat is, de azzal sem jutnánk tovább. 
A hatás titka alighanem mélyebben van. Talán a 
hangulatnak abban a különös, ellentmondásos kettős-
ségében, amely átszövi a dialógusokat. Szókratész az 
igazság, erkölcs, az emberi lét mibenlétét kutatja: 

határtalanul fontos, a szó eredeti értelmében életbe 
vágó, amit tesz – hiszen végül ezért ítélték halálra –, 
mégis beszélgetéseit udvarias kedvesség, könnyed 
derű, és persze irónia és humor lengi át. Mert Apollón 
parancsa kegyetlen, nem lehet kibújni alóla akkor sem, 
ha a végén bürökpohár lesz az engedelmesség jutalma 
– teljesítése mégis öröm, nagyszerű szellemi kaland, 
fölszabadult játék is. A jó tragédiaírónak jó komédia-
írónak is kell lennie, mondja Szókratész A lakoma 
végén. 
 

Platón szakadatlanul él és aktuális ennyi év után is. 
Mindig lehet vitatkozni vele, de mindig élő tanítás, 
amellyel vitázni kell. Olyan valóság és egyben 
képzelet, mint azok az ideái, amelyeket ő talált ki 
minden jobb nemzedék számára. Egy Alfred North 
Whiteheadtől származó szállóige szerint az egész 
európai filozófia nem más, mint egy sor, Platónhoz 
fűzött lábjegyzet. 

 
A platóni ideatan tartalma az immateriális, örök és 

változatlan lényegek, az ideák (görögül: eidosz, idéa) 
feltételezett birodalma. Platón elképzelése szerint csak 
az ideák bírnak valódi léttel, minden földi dolog 
csupán csak ezeknek a képmása. A filozófus szerint az 
ideák nemcsak szubjektív fogalmak, hanem objektív 
adottságok is, melyek a gondolatvilágunktól teljesen 
függetlenek. Például abból, hogy egy alma, egy körte 
és egy barack egymástól különböző alakja ellenére 
mindezeket mint gyümölcsöket ismerjük, arra 
következtet, hogy létezik a „gyümölcs” közös ősképe, 
amely minden gyümölcsben közös és azok lényegi 
formáját is meghatározza. Így csak a gyümölcs ideája 
az, ami a legkülönbözőbb szervezetekből gyümöl-
csöket teremt. 
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Platón vezette be a demiurgosz fogalmát, egy afféle 
kézműves-istent, amely félúton helyezkedik el az ideák 
világa és az érzéki világ között. Ő az, aki az anyagot az 
ideák mintájára formába önti, olyan, mint egy 
regényíró, ő veti papírra az elvont történetet, ő az, aki 
materializál. Ez a demiurgosz tehát maga a teremtő, 
amely nem is isteni (hiszen az ideák birodalma alatt 
helyezkedik el), ám nem is földi lény. Az ideák létezése 
semmiben sem függ a demi-
urgosz létezésétől, a demiur-
gosznak viszont szüksége 
van rájuk, mivel csak az ő 
mintájuk alapján építheti fel 
a világot. 
 

A platóni gondolkodás 
középpontjában van az úgy-
nevezett „kétvilág-elmélet”. 
A létezés világa csak a 
gondolkodás számára hozzá-
férhető, a változatlanság, az 
idealitás és a normativitás 
letéteményese; a keletkezés 
világa, amely az érzékelés 
hatókörébe tartozik, Platón-
nál a téren és időn túli örök 
struktúrák mulandó leképző-
déseként jelentek meg. 

 
Platón a formákat mint a 

tudás tárgyait azért „válasz-
totta el”, illetve „különítette 
el” az érzékelés tárgyaitól, 
mert ez utóbbiak állandó 
változásban vannak, s ezért 
megismerhetetlenek. Szerinte 
a tapasztalati világ ismeretel-
méleti szempontból nélkü-
lözi az állandóságot és 
változásban van. A tapasztalat világában azt láthatjuk, 
hogy minden dolog változik, ezért a tudás valódi 
tárgya valahol a tapasztalati világon kívül keresendő: s 
ez a világ az ideák birodalma. 
 

Platón az érzéki világtól teljesen elhatárolódott. Az 
emberi megismerés négy fokozatát Platón az úgy-
nevezett „vonalhasonlaton” keresztül mutatta be. A 
legalacsonyabb fokú ismeret a találgatás, sejtés 
(eikeszia). Ennek tárgyai a képek vagy szubjektív 
vélemények (például ha valaki egy igazságtalan tettet 
igazságosnak tart). Ennél egy fokkal magasabb fokú 
ismeret a hiedelem (pisztisz), ennek tárgyai az érzéki 
valóságok (például ha valaki hiszi, hogy az athéni 
alkotmány tökéletesen megtestesíti az igazságot). Még 

magasabb fokú ismeret az értelmi ismeret vagy 
következtető gondolkodás (dianoia), ennek tárgyai a 
matematikai tárgyak. A legmagasabb fokon a szellemi 
megismerés (nóészisz) áll. Ennek a megismerésnek a 
tárgyai az ideák. E felosztásban az első két fokozat a 
vélekedés (doxa) világába tartozik, a másik két fokozat 
pedig a tudományos megismerés (episztemé) kate-
góriájába. A noézis és a dianoia mint valóságos meg-

ismerés független az empí-
riától. Platón felfogásában a 
megismerés legmagasabb 
formája nincs levezetve. Az 
ideák léte nem mindenkori 
reinkarnációjukból követ-
kezik, hanem feltétel nélkül 
fennáll. Az emberi lélek az 
ideákat nem az életében is-
meri meg, hanem még szü-
letése előtti szemléli őket az 
ideák világában. Tehát az 
ideákat nem kifejlesztik, 
hanem szemlélik az embe-
rek – majd visszaemlékez-
nek rájuk (anamnézisz) –, 
mivel ezeket elfelejtik, mi-
kor belépnek az emberi 
testbe. 
 

Az ideákhoz való 
felemelkedést Platón a 
híres „barlanghasonlatban” 
szemlélteti. Az emberek 
barlangban leláncolt lé-
nyekhez hasonlítanak, akik 
a valóságos világból sem-
mit sem láthatnak. A mes-
terséges tárgyak árnyékát, 
amelyet egy fényforrás a 
barlang falára vetít, való-

ságnak tartják. Az emlékezés ahhoz a folyamathoz 
hasonlatos, amikor egy embert a leláncoltak közül 
felvisznek a barlangból a napfényre és az meglátja a 
természeti tárgyakat és a Napot a maguk valóságában. 
A barlang árnyékvilága és tárgyai a mi világunknak 
felelnek meg, a napfényes felső világ pedig az ideák 
birodalmának. A felemelkedés mozzanatai megfelel-
nek a vonalhasonlat területeinek. 
 

Platón három dialógusában (Menón, Phaidón és 
Phaidrosz) találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy 
azt, amit mi tanulásnak hívunk, voltaképp csak annak 
a tudásnak a felelevenítése, amellyel már egyszer a 
születésünk előtt rendelkeztünk. Mikor az ember 
megszületik, minden korábbi tudását elfelejti, azonban 
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megmarad az a képessége, hogy ezt a tudást a ké-
sőbbiekben felidézze, emlékezzen rá. 
 

Platón mind metafizikai, mind antropológiai 
értelemben dualista volt: a testet és a lelket két, 
egymástól elkülönült dolognak tartotta. Szerinte a 
lélek homogén szubsztancia, amely az ideákhoz 
hasonlóan nem változékony. Miután a hasonló csak a 
hasonló által ismerhető meg; ezért csak a lélek képes 
egyedül megismerni a tiszta ideákat, így ezekhez 
hasonlít és az eredetük hasonló. A lélek önmagától 
mozog, azaz a lélek egyik jellemzője az elevenség, 
sohasem képes a halált befogadni. 

 
A fent felsorolt érveket Platón a Phaidón című 

dialógusában foglalta össze: „Az istenihez, a halha-
tatlanhoz, az észhez, az Egyhez, a megsemmisít-
hetetlenhez… a leghasonlóbb a lélek.” Továbbá mivel a 
lélek halhatatlan, ezért valahol léteznie kellett, mielőtt 
az emberi testbe költözött volna, és ahová annak halála 
után vissza is fog térni. Platón szerint a lélek az ideák 
birodalmában létezett, az emberi élete során 
pedig mint valami betegség van bezárva a 
testbe. A filozófus ezt két szóval fejezte ki: 
„szóma = széma” azaz a test (szóma) 
egyenlő a lélek sírjával (széma). A földi élet 
célja pedig nem más, mint a lélek 
visszatérése az eredeti állapotába. 
 

Platón az emberi lelket három különböző 
részre tagolta: az isteni ész és az érzéki 
világhoz tartozó a nemes bátorság és az 
ennél alacsonyabb rendű vágyakozás. A 
filozófus mindhárom lélekrészhez egy-egy 
erényt rendelt hozzá: az ész feladata az 
emberi lélekben az, hogy értelmessé váljon: 
erénye a bölcsesség. A tetterő feladata az 
észnek engedelmeskedni: erénye a bátorság. 
A vágyakozás erénye a mértékletesség. A 
lélek három fokának megfelelő erények fölé 
Platón egy negyediket rendelt: az igazsá-
gosság (dikaioszüné) erényét. Ez utóbbi 
akkor uralkodik, ha mindhárom lélekrész 
kellő mértékben teljesíti az őt megillető 
feladatot. E négy platóni erényt kardinális 
erényeknek szokás nevezni. 
 

A három lélekrészt szimbolizáló „lélek-
fogat” segítségével magyarázta Platón a 
lélekvándorlást is. A kocsis (a bölcsesség) ha 
rajta múlna, magasra repítené a fogatot. Ez 
azonban nem mindig sikerül: az önfejű ló 
olykor lefele tart, a másik ló pedig nem bírja 
egyedül tartani az irányt. Ekkor a lélek, hogy 

a pusztulást elkerülje, az első útjába kerülő testbe 
beköltözik és életre kelti. Ha a test meghal, a lélek 
átköltözik egy másik testbe, és aszerint, hogy az egyik 
vagy a másik ló kerekedik felül, száll lejjebb vagy 
emelkedik magasabbra az életek rangsorában. 
 

Platón egy másik példája arra, hogy egy lélek hogyan 
választhat magasabb életformát, az Állam utolsó 
könyvében olvasható: Egy katona megsebesül a 
csatában. Az istenek azt hiszik, hogy meghalt, ezért a 
túlvilágra viszik. A túlvilágon a katona a bírák elé 
kerül, de közben kiderült, hogy mégsem halt meg. A 
bírák visszaengedik a katonát, hogy folytassa az életét 
azzal a feltétellel, hogy majd számoljon be a ha-
landóknak a túlvilágon látottakról. Ezt követően 
Platón részletes leírást ad arról, hogy hogyan képzeli el 
a túlvilágot, a bírákat és az új élet sorsolását. A 
beszámoló végül azzal zárul, hogy minden léleknek az 
új testbe való költözés előtt innia kell a Léthé vízéből, 
hogy elfeledje mindazt, ami előző életei során történt 
vele. 
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A barlanghasonlat eredeti szövege: 

 
I. SZÓKRATÉSZ: Ezután a mi filozófustermészetünket 
– olyan szempontból, hogy nevelődött-e vagy sem – 
vesd össze a következő élménnyel. Képzelj el egy föld 
alatti, barlangszerű szálláson – amelynek bejárata a 
fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang – embe-
reket, gyerekségüktől fogva lábuknál és nyakuknál 
megbéklyózva, hogy egy helyen kell ülniük, és csak 
előre nézhetnek; fejüket a béklyóktól nem tekerhetik 
körbe: a hátuk mögül, föntről, lobogó tűz világít; e tűz 
és a béklyózottak között fent út vezet, ennek hosszában 
alacsony fal épült, mint amilyen a közönség és a 
bűvészek között lévő kerítés, mikor az utóbbiak 
csodákat mutogatnak. 
GLAUKÓN: Elképzeltem. 
SZÓKRATÉSZ: Majd azt is, hogy a kis fal mentén 
mindenféle holmit hurcolnak úgy, hogy a fal fölé 
magasuljanak: emberszobrokat, állatok kő és fa kép-
másait, és amint valószínű, a holmikat hurcolók egy 
része beszél, a másik meg hallgat. 
GLAUKÓN: Titokzatos képről, titokzatos rabokról 
szólasz! 
SZÓKRATÉSZ: Ezek hozzánk hasonlók. Mit gondolsz, 
az ilyenek önmagukból és egymásból látnak-e valami 
mást, mint az árnyakat, amelyeket a tűz a barlang 
szemközti falára vetít? 
GLAUKÓN: Hogy is látnának mást, ha fejüket egy 
életen át mereven kell tartaniuk? 
SZÓKRATÉSZ: És mit látnak a mögöttük tovahurcolt 
holmikból, nem ugyanezt? 
GLAUKÓN: De igen. 

SZÓKRATÉSZ: És ha társalogni tudnának egymással, 
mit gondolsz, nem azt neveznék valóságnak, amit 

látnak? 
GLAUKÓN: Szükségképpen. 
SZÓKRATÉSZ: És ha börtönük 
szemközti fala visszhangoznék, 
és a mögöttük járók egyike 
megszólalna, mi mást hihetné-
nek, mint hogy az elvonuló árny 
beszél? 
GLAUKÓN: Zeuszra! Mi mást? 
SZÓKRATÉSZ: Egyáltalán nem 
is sejthetik, hogy más is lehet 
igaz, mint ama holmiknak össz-
képe. 
GLAUKÓN: Szükségképp nem. 
SZÓKRATÉSZ: Most azt képzeld 
el, milyen is lenne béklyóból 
oldoztatásuk és oktalanságból 
gyógyulásuk, ha véletlenül ter-
mészetes állapotba jutnának. Ha 
valamelyiküket föloldoznák és 
kényszerítenék, hogy álljon föl, 

tekergesse a nyakát, lépkedjen, pillantson a fénybe, 
mindezt kínlódva tenné, és a nagy sugárzástól 
képtelen volna észrevenni, aminek az árnyképét látta; 
mit gondolsz, mit szólna, ha valaki azt mondaná neki: 
előbb csak üres semmiségeket látott, most viszont 
sokkal helyesebben lát, mert közelebb került a 
valósághoz, és igazibb lét felé fordult, és rámutatva az 
úton járókra, kényszerítené őt, hogy feleljen a kérdésre: 
mi az? Szerinted nem volna zavarban, és nem azt 
hinné, hogy amit előbb látott, sokkal igazabb valóság, 
mint amit most mutatnak neki? 
GLAUKÓN: Sokkal igazabbnak hinné. 
SZÓKRATÉSZ: És ha valaki kényszerítené, hogy a 
fénybe pillantson, ugye megfájdulna a szeme, és 
menekülve fordulna el afelé, amit látni képes, és azt 
valósabbnak vélné a neki mutatottaknál? 
GLAUKÓN: Igen. 
 
II. SZÓKRATÉSZ: És ha valaki erőnek erejével föl-
vonszolná a szirtes meredélyen, és nem bocsátaná el, 
míg ki nem vezette a napvilágra, vajon nem kínlódnék 
szegény, nem zsémbelődnék, hogy miért húzzák–
nyúzzák, és mikor kijutna a fényre, a nagy sugárzástól 
káprázó szeme látna-e valamit is abból, amit igazi 
világnak tekintünk? 
GLAUKÓN: Nem. Rögtön nem. 
SZÓKRATÉSZ: Gondolom, előbb hozzá kellene ed-
ződnie, hogy a fentieket láthassa. Először csak az 
árnyképeket látná, aztán emberek és más dolgok vízi 
tükörképét, később magukat a dolgokat; aztán már 
könnyebben szemlélhetné a csillagokat és az eget, 
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persze csak éjjel, amikor a csillag és a Hold fényét 
pillantaná meg, mintha nappal nézné a Napot és annak 
fényét. 
GLAUKÓN: Miért ne? 
SZÓKRATÉSZ: Gondolom, legvégül megláthatná, és 
szemlélhetné a Napot, de nem a tükörképét a vízben, 
sem egyéb közegben tükröződő mását, hanem 
önmagát a Napot, eredeti helyén és mivoltában. 
GLAUKÓN: Szükségképpen. 
SZÓKRATÉSZ: Azután azt következtetné felőle, hogy 
ő teremti az évszakokat, az éveket, ő kormányoz 
mindent a látható térben, és mindennek, amit látott, 
valamiképp ő az oka. 
GLAUKÓN: Világos, hogy amazok után erre kell 
rájönnie. 
SZÓKRATÉSZ: És ha visszaidézi első szállását és 
ottani bölcsességét, rabtársait, mit gondolsz, változása 
nyomán boldognak érzi-e magát, volt társait meg 
nyomorultaknak? 
GLAUKÓN: Nagyon is. 
SZÓKRATÉSZ: És ha közös barlangéletükben ki-
tüntették és megdicsérték, megajándékozták azt, aki a 
falon elfutó árnyakat a legélesebben megfigyelte, és 
megjegyezte: melyek jönnek előbb, később, egyszerre – 
és ebből a legügyesebben megjósolta, mi lesz, ki jön 
majd; mit gondolsz, szabad emberünk még mindig a 
régi után sóvárog majd, és irigyli a barlangbéli 
kitüntetetteket és nagyurakat, avagy inkább 
Homérosszal ért egyet, és hevesen szól: 
Napszámban szívesebben túrnám másnak a 
földjét, egy nyomorultét is, s bármit inkább 
elszenvedne, mint hogy azok hitét higgye, 
és úgy éljen? 
GLAUKÓN: Azt hiszem, mindent inkább 
elszenvedne, csak ne éljen úgy! 
SZÓKRATÉSZ: Tűnődj ezen is! Ha 
emberünk ismét lemenne, és visszaülne régi 
helyére, a nagy napsugárról jövet, nem 
vakulna belé a szeme? 
GLAUKÓN: De nagyon is. 
SZÓKRATÉSZ: És ha ismét amaz árnyak 
böngészésében kellene versengenie az 
ottani örökös rabokkal, és vakoskodnék 
csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet 
– és ez az idő, míg megszokná, nem is volna 
rövid –, hát nem kacagnák ki, nem 
mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment 
fel, íme szeme világát vesztve jött vissza, 
hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha 
valaki eztán megpróbálná béklyóikat meg-
oldani, és felvezetni őket, azt, ha nyakon 
csíphetnék és megölhetnék – vajon nem 
ölnék-e meg? 
GLAUKÓN: De igen! 

Életünk olyan, mint a barlanglakóké 
 
III. SZÓKRATÉSZ: Ezt a képet, Glaukón, egészében 
alkalmazd előbbi eszmecserénkre. A szemünk elé 
táruló világot hasonlítsd a börtönszálláshoz, a benne 
égő tűz fényét a Nap sugarához, és ha a feljutást és a 
fenti dolgok szemléletét azonosítod azzal, ahogy a 
lélek felszáll a gondolat világába, nem jársz messze az 
én elképzelésemtől – ha már hallani óhajtod. De isten 
tudja, igaz-e. Én azonban így látom: a megismerhető 
dolgok közül a legvégső a jó ideája, ami azonban 
nagyon nehezen pillantható meg, de ha megláttuk, azt 
kell következtetnünk róla, hogy mindnyájunk számára 
ő minden helyességnek és szépségnek az oka; ő szüli a 
látható világban a fényt és a fény Urát; a gondolat 
világában pedig mint Úr osztja az igazságot és az észt; 
és őt kell szemlélnie annak, aki a magán– és közéletben 
okosan akar cselekedni. 
GLAUKÓN: Ebben egyetértek veled, már amennyire 
tudok. 
SZÓKRATÉSZ: Akkor érts egyet a következőkben is, 
és ne csodálkozzál, hogy akik idáig elvergődtek, 
azoknak már nem tetszik az emberi sürgölődés; lelkük 
folyton fölfelé vágyik, hogy ott időzzék, és ez nagyon 
is természetes, ha már a mondott hasonlat is ezt 
sugallja. 
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GLAUKÓN: Bizony természetes. 
SZÓKRATÉSZ: És az csoda, hogy ha valaki az isteni 
szemlélődésből az emberi nyomorúságba csöppen, 
félszegen feszeng, és igen nevetségesnek tetszik, mert a 
szeme még vaksi, és mielőtt még kellően meg-
szokhatná az itteni sötétet, máris kényszerítik, hogy a 
törvény házában vagy máshol vitázzék az igaz-
ságosság árnyairól vagy ama szobrokról, amelyeknek 
ezek az árnyai, és nyuzakodjék olyanokkal, akik magát 
az igazságosságot sose látták, és így tudakolja meg, 
hogy vajon ők hogy értik mindezt? 
GLAUKÓN: Ez bizony nem csoda. 
SZÓKRATÉSZ: Ám ha valakinek van egy kis esze, 
emlékeznie kell arra, hogy kétféle  látási  zavar   támad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illusztráció: Amy Casey 

éspedig két okból: akkor, ha fényből megyünk a 
sötétbe, és akkor, ha sötétből a fénybe 
Elgondolva, hogy ugyanez érvényes a lélekre is, nem 
kacag értetlenül, amikor észreveszi, hogy az földúlt és 
képtelen látni, hanem azt vizsgálja meg: vajon a lélek 
egy sugárzóbb világból idecsöppenve lett vaksi a 
szokatlan sötéttől, vagy tompább tudatlanságból 
vetődött-e sugárzóbb helyre, és a fénylőbb sugárzás 
kápráztatta el, és így az utóbbit boldognak tartja 
élménye és élete miatt, az előbbin meg szánakozik. És 
ha ezt ki akarná kacagni, kacagása kevésbé volna 
nevetséges, mintha a föntről, a fényről érkezőn 
kacagna. 
GLAUKÓN: Nagyon is igazad van. 
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Szimulációk 
szerint 

hologram a 
világunk 

Nature magazin 
 

apán fizikusok egy csoportja 
olyan elmélettel állt elő, amely 
szerint az univerzum csupán 

egy hatalmas hologram. Erre 
állításuk szerint bizonyítékokat is 
találtak, tanulmányukat a Nature 
magazin idézi. 
 
Az elmélet Juan Maldacena 
elméleti fizikushoz köthető, aki 
még 1997-ben állt elő merész 
teóriájával. Azt állította, hogy a 
világegyetem bármely háromdi-
menziós tartománya leírható a 
tartomány kétdimenziós határán 
kódolt információval. 
 
Szerinte a világegyetemben a 
gravitáció elenyészően vékony, 
vibráló húrokból születik, és ezek 
a húrok leírhatók a jól ismert 
fizikával. A húrelmélet egy olyan 
egyesített elmélet, amely mind az 
anyagi részecskéket, mind pedig a 
kölcsönhatási részecskéket piciny 
húroknak képzeli el. A húr-
elméletet (és az M-elméletet) azért 
hozták létre, hogy az általános 
relativitáselméletet és a kvantum-
mechanikát összhangba hozzák. A 
húrelmélet egyik alapvető felté-
telezése, hogy 3+1-nél több 
dimenziója van az univerzumnak. 
 
Maldacena elmélete a holog-
ramhoz hasonlóan írja le a világ-
egyetemeket. Egy 3D univer-
zumban lévő jelenségek leírhatók 
a világegyetem kétdimenziós 
határán lévő részecskék meg-
figyeléséből szerzett informá-
cióval. Magában a 3D világ-

egyetemben a gravitációelmélet 
szabályai működnek, de a 
kétdimenziós határolófelületén 
már az elemi részecskék az 
egyszerű kvantumelméleti törvé-
nyeknek megfelelően viselkednek 
– így hozza össze a teória a két 
elméletet. 
 
Maldacena ötlete valójában nem 
különbözik a holográfiától, ahol a 
háromdimenziós tárgyak olyan 
képeit rögzíthetjük a kétdimenziós 
peremen lévő hologramon, mely-
ből azok térbeli helyzete re-
konstruálható. 
 
Maldacena elmélete lenyűgözte a 
fizikusokat, hiszen egyszerűbb 
alapokra helyezte volna a rend-
kívül bonyolult húrelméletet. És 
persze azért is, mert megoldott 
volna számos következetlenséget, 
amely a kvantumfizika és az 
Einsteint-féle gravitációs elmélet 
között áll fenn. 
 
A sejtést ugyanakkor eddig senki 
nem tudta bizonyítani, mert a 
kétféle leírás duális, a kvan-
tumfizika és a gravitációs elmélet 
nem fér össze egymással. Amikor 
az egyik elméletben meg-
magyaráztak jelenségeket, azt nem 
lehetett megfeleltetni a másikban. 
És ugyanez igaz fordítva is. Ennek 
ellenére Maldacena sejtését sokan 
tényként kezelték, hiába nem 
sikerült bizonyítást találni. 
 
Hjakutake Josifumi, a japán 
Ibaraki Egyetem fizikusa és 
kollégái most azt mondják, hogy 
sikerült bizonyítékot találni 
Maldacena sejtésére. Hjakutake 
megpróbálta kiszámolni a fekete 
lyukak belső energiáját, azok 
helyzetét az eseményhorizonton és 
a lyukak sok más tulajdonságát is, 
olyanokat, amelyek a húrel-
méleten alapulnak. Egy másik ta-
nulmányban egy olyan világ-
egyetem belső energiáját próbálta 
kiszámolni, amelyben nincs 

gravitáció. A két számítás végül 
találkozott. 
 
Maldacena szerint a számítások 
helyesnek tűnnek. A fizikus 
jelenleg a Princetonon tanít, és 
nem vett részt a japán kutatásban. 
Szerinte a módszer érdekes, hogy 
ellenőrizzenek állításokat a 
kvantumgravitációban (ebben a 
kvantummechanika és a gravi-
tációelméletet próbálják egye-
síteni) és a húrelméletben. A japán 
csapatnak nem ez az első ta-
nulmánya a témában, évek óta 
végeznek hasonló szimulációkat. 
 
Leonard Susskind, a Stanford 
elméleti fizikusa szerint most első 
alkalommal sikerült bebizonyítani 
azt, amiben nagyjából biztosak 
voltak, hogy igaz, de még senki 
nem állt elő bizonyítékokkal. 
Susskind egyébként az elsők 
között volt, akik elkezdtek 
foglalkozni a holografikus világ-
egyetem elméletével. 
 
Maldacena szerint a japán tudósok 
által szimulált világegyetemek e-
gyike sem hasonlít a miénkhez. A 
fekete lyukas univerzumnak tíz 
dimenziója van, ezek közül nyolc 
egy nyolcdimenziós gömböt alkot. 
A gravitácómentesnek egy di-
menziója van, számtalan kvan-
tumrészecskéje egy csoport i-
dealizált húrnak felel meg, vagy 
harmonikus oszcillátoroknak, a-
melyek össze vannak kapcsolva. 
 
Maldacena szerint azonban az, 
hogy a két látszólag teljesen 
különböző világról kiderül, hogy 
valójában hasonlóak, reményt ad, 
hogy a világegyetemben lévő 
gravitáció egy nap sokkal 
egyszerűbben, például a kvan-
tumelmélettel is megmagyaráz-
ható. 

J 
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Isten van – mondja az 
új tudomány 

 

Interjú Amit Goswamival 
 
 
 

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

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

 
 

Bevezetés 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Amit Goswamival interjút készíteni nagy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nagyon 
örülök 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mindannyian ebben reménykedünk. Ezt 
nevezik „kvantummérési paradoxonnak”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Az univerzum tehát rajtunk keresztül nyeri el a 
jelentését? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Minden más lett. 

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

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

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

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

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

küzd ezzel a motivációval. Tudna egy kicsit 
beszélni erről?  
 

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

probléma az, hogy akiket ez a hajtóerő, a 
tudománynak ez a bizonyos hajtóereje mozgat, 
beleértve azoknak a könyveknek a szerzőit is, amiket 
korábban említettünk, A fizika taóját vagy a Táncoló Wu 
Li mestereket, még ha el is ismerik a spiritualitást az 
anyagi világnézet keretein belül, Istent csakis az 
istenség benső aspektusában látják. Ez azt jelenti, hogy 
egyetlen valóság létezik. És azáltal, hogy azt mondod, 
hogy csupán egyetlen valóság van – az anyagi valóság 
–, még ha át is itatod az anyagot spiritualitással, mivel 
még mindig egy szinttel dolgozol, figyelmen kívül 
hagyod a transzcendens szintet.  És így csupán csak a 
torta egyik felét látod; a másikat nem foglalkozol. Ken 
Wilber nagyszerűen fogalmazza meg ezt. Ezért aztán 
azt kell tenni – és akkor tűnik el a tudomány stigmája –
, hogy belevonjuk a másik felet is a tudományba. Én 
azt hiszem, mindeddig nagyon homályos volt, hogy 
ennek a bevonásnak miként is kellene történnie. 
Jóllehet bizonyos emberek, például Pierre Teilhard de 
Chardin, Aurobindo vagy Madame Blavatsky, a 
teozófiai mozgalom megalapítója, felismerték, hogy 
lehetséges egy ilyenfajta tudomány, csak nagyon 
kevesen voltak, akik valóban látták is, hogy hogyan. 

AG: 
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Amit tehát én tettem, az az volt, hogy valós alakot 
adtam ezeknek a vízióknak, amelyek a múlt század 
elején kezdtek körvonalazódni. És amikor az ember ezt 
megteszi, amikor rájön, hogy a tudomány épülhet a 
tudat elsőbbségére, akkor ez a korlátozottság eltűnik. 
Más szóval, a stigma, hogy a tudomány elkülönít, 
elmúlik. Az anyagi, materialista tudomány valóban 
szeparatista. Az új tudomány azonban azt mondja, 
hogy a világ anyagi része igenis létezik, és a 
szeparatista mozgalom is része a valóságnak, de 
csupán egy része. Létezik szeparáció, és aztán létezik 
integráció.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Készítette Craig Hamilton, Fordította Cziczelszky Judit 
Illusztráció: Shiori Matsumoto) 
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Tényleg a 
Matrixban 
élünk? 

 
 
 

 kutatások igazolhatják, hogy egy hatalmas 
komputer-szimuláció részei vagyunk – de a 
valódi kérdés az, hogy tudni akarunk-e róla… 

 
Az 1999-es sci-fi klasszikusban, a Matrix-ban a 
főszereplő, Neo döbbenten látja, hogy emberek 
áthágják a fizika törvényeit, falakon rohannak fel, és 
hirtelen eltűnnek. Az univerzum szabályainak ezen 
emberfeletti áthágásai azért lehetségesek, mert tudta 
kívül Neo tudata be van ágyazva a Matrixba, egy 
gépek által létrehozott virtuális valóság-szimulációba. 
 
A történet akkor kezd tényleg izgalmassá válni, amikor 
Neo sorsdöntő választás elé kerül: A kék kapszulát 
választja, és visszatér addigi öntudatlan, virtuális 
létezésébe, vagy a pirosat, hogy megtudja az igazságot 
a Matrixról, és megláthassa, „milyen mély is a nyúl 
ürege”. 
 
A fizikusok ugyanezt a választást kínálják most 
nekünk az űrből érkező sugárzás tanulmányozásával - 
a lehetőséget, hogy kiderüljön, vajon a saját virtuális 
mátrixunkban élünk-e. Akármilyen irreálisnak is 
hangzik, egy ideje több filozófus amellett teszi le a 
voksát, miszerint valójában sokkal valószínűbb, hogy 
mesterséges intelligenciák vagyunk egy mesterséges 
univerzumban, mint szerves tudatok a „valódiban”. 

De amennyiben ez igaz lenne, akkor a fizika azon 
szabályainak, melyek lehetővé tesznek számunkra egy 
ilyen valóság-tesztelő technológiát, nem sok közük 
lenne azokhoz az alaptörvényekhez, melyek a 
szimulátorok tényleges világában uralkodnak.  
Számunkra ezek a programozók lennének az istenek, 
akik szeszélyeik szerint alakíthatják a valóságot. 

 
Tehát igent mondanánk arra, hogy a piros 
kapszulát válasszuk – vagy a kö-
vetkeztetések túl nyugtalanítóak lennének 
számunkra? 
 
Világok a kezünkben 
 
Az első arra irányuló komoly erőfeszítés, 
hogy megtudjuk univerzumunkról az 
igazságot, 2001-ben indult, amikor is az 
erőforrások kiszámítása, melyekre szükség 
lenne egy univerzum-méretű szimuláció 
létrehozásához, arra utalt, hogy ez 
lehetetlen.Seth Lloyd, egy, a MIT-nél 
dolgozó kvantummechanikai mérnök 
megbecsülte a „számítógépes műveletek” 
számát, melyeket univerzumunk végzett a 

Big Bang óta – tulajdonképpen minden eseményt, ami 
valaha megtörtént. Ezek megismétlése, és a valóságnak 
az utolsó atomig tökéletes másolatának létrehozása 
több energiára lenne szükség, mint az univerzum 
összes energiája.  
 
„A számítógép nagyobb kellene legyen, mint az 
univerzum, és az idő sokkal lassabban telne a 
programban, mint a valóságban – mondja Lloyd. – 
Úgyhogy minek vesződnénk azzal, hogy megépítsük?” 
 
De mások hamarosan felismerték, hogy az univerzum 
egy nem teljesen tökéletes másolatának létrehozása, 
amely éppen elég jó ahhoz, hogy a lakóit megtévessze, 
messze kevesebb komputerkapacitást igényelne. Egy 
ilyen „összetákolt” kozmoszban a mikroszkopikus 
világ és a legtávolabbi csillagok csak azokban a ritka 
esetekben kerülnének kitöltésre a programozók által, 
ha az emberek tudományos eszközökkel vizsgálnák 
ezeket. Amint senki nem figyeli, egyszerűen 
eltűnnének. Elméletileg soha nem észlelnénk ezeket az 
eltűnő jegyeket, mivel a programozók, mikor észlelik, 
hogy ismét tanulmányozzuk, visszarajzolnák azokat. 
Ez a felismerés a virtuális univerzumok létrehozását 
hátborzongatóan lehetségessé teszik, még számunkra 
is. A mai szuperszámítógépek már nyersen modellezik 
a korai univerzumot, szimulálják, hogy a születő 
galaxisok hogyan nőnek és változnak. Az elmúlt 
évtizedekben látott gyors technológiai fejlődést alapul 

A 
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véve – a mobiltelefonunknak nagyobb a pro-
cesszorkapacitása, mint a NASA számítógépeinek volt 
az ún. holdraszállások idején – nem egy óriási ugrás 
elképzelni, hogy ezek a szimulációk végül értelmes 
életet hordoznak magukban. 

 
„Képesek lehetünk szimulációs egységeinkbe egy 
évszázadon belül embereket beilleszteni” – mondja 
Silas Beane, a seattlei Washington Egyetem 
magfizikusa. Beane olyan szimulációkat fejleszt, 
melyek újrateremtik azt a folyamatot, melynek során 
csatlakoztak az elementáris protonok és neutronok 
nagyobb atomokat létrehozva a fiatal uni-
verzumunkban. A törvényhozó hatalom és a 
társadalmi morál lehet hamarosan az egyetlen, amely 
visszatart bennünket mesterséges, de mégis érző 
emberek univerzumának létrehozásától – de magas 
technikai tudású utódaink túlságosan csábítónak 
találhatják istent játszani ahhoz, hogy ellenálljanak 
neki.  
 
Számtalan játék-univerzumot teremthetnek, mér-
hetetlenül túlszárnyalva a valódi kozmoszt. Ez a 
gondolat vezette 2003-ban Nick Bostromot, az Oxfordi 
Egyetem filozófusát arra a következtetésre, miszerint 
több értelme van arra fogadni, hogy csalóka, szilikon-
alapú mesterséges intelligenciák vagyunk ennek a sok 
hamisítványnak az egyikében, mint hogy szén alapú 
szervezetek a valódi univerzumban. Azóta sincs mód a 
két lehetőség közti különbség meghatározására, bár a 
kutatóknak, úgy tűnik, nem okozott álmatlan 
éjszakákat a pontos különbség kidolgozása. 
 
Megtudni az igazságot 
 
Ez 2007-ben változott meg, amikor John D. Barrow, a 
Cambridgei Egyetem matematikaprofesszora 
felvetette, hogy egy tökéletlen szimulációnak 

észrevehető hibái kell legyenek. Mint a számítógépnek, 
az univerzum operációs rendszerének is frissítésekre 
lenne szüksége a jó működéséhez. Ahogy a szimuláció 
gyengül – vetette fel Barrow – azt láthatjuk, hogy a 
természet olyan tényezői, amelyeket állandónak 

feltételezünk – mint a fény sebessége, vagy a finom 
struktúrák konstansai, melyek az elektromágneses tér 
erejét írják le –, váratlanul eltolódnak a „konstans” 
értékeikről. 
 
Múlt évben Beane és munkatársai sokkal konkrétabb 
vizsgálatát javasolták a szimulációs hipotézisnek. A 
legtöbb fizikus elfogadja, hogy az űr folyamatos és 
végtelen kiterjedésű. De a korai univerzumot 
modellező fizikusok nehezen tudtak egy tökéletesen 
folyamatos hátteret újrateremteni atomjaik, csillagaik 
és galaxisaik számára. Ehelyett a szimulált űrt egy 
rácsból vagy hálózatból építették fel, mint ahogy a 
televízió képe nagyszámú pixelből áll össze. A 
kutatócsoport kiszámította, hogy a részecskék 
mozgása a szimulációjukban, és így az energiájuk 

arányos a rács pontjainak távolságával: kisebb 
rácstávolságnál nagyobb energiával rendelkezhetnek a 
részecskék. Ez azt jelenti, hogy ha az univerzumunk 
szimuláció, akkor a leggyorsabb részecskéknek egy 
maximális energiája van, amit megfigyelhetünk. És 
valóban, csillagászok felfigyeltek arra, hogy a 
kozmikus sugarak, nagysebességű részecskék, 
amelyek nagy kiterjedésű galaxisokból erednek, a 
Földre mindig egy specifikus, 1020 elektrovolt körüli 
maximális energiával érkeznek. 
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A szimulációs rácsnak van még egy megfigyelhető 
hatása, melyet az asztronómusok észlelhetnek. Ha az 
űr folytonos, akkor nincs a háttérben semmiféle 
rácsozat, amely a kozmikus sugarak irányának alapjául 
szolgálna – minden irányból egyformán érkeznének. 
Ám ha egy rácson alapuló szimulációban élünk, a 
kutatók számításai szerint nem láthatjuk ezt az 
egyenletes eloszlást. Amennyiben a fizikusok 
egyenlőtlen eloszlást látnak, nagy feladat lesz 
megmagyarázni, hogy a kozmosz valós. 
 
„Amennyiben a kozmikus sugarak nem random 
eredetűek, ez annak a jele, hogy az univerzum egy 
szimuláció.” – J.Yang, National Science Foundation. 
 
A csillagászoknak sokkal több adatra van szükségük a 
kozmikus sugarakról, hogy ezt így vagy más módon 
megválaszolhassák. Bean számára bármelyik 
kimenetel megfelelő lenne. Mint mondja, „azt 
megtudni, hogy egy szimulációban élünk, nem 
változtatna többet az életemen, mint hinni abban, hogy 
az univerzum az ősrobbanással jött létre”. De ez az, 
amiért Beane a szimulátorokat úgy képzeli el, hogy 
tisztán a kozmosz megértése vezeti őket, és nem áll 
szándékukban a szimulációikba beavatkozni. Sajnos, a 
mi mindenható szimulátoraink ehelyett egy 
univerzum méretű valóságshowba programoztak be 
minket – és képesek a játékszabályok manipulálására, 
pusztán szórakozásból. Ebben az esetben talán a 
legjobb stratégia olyan életet élni, amely szórakoztatja 
a közönségünket, abban a reményben, hogy 
szimulátor-isteneink új életre keltenek minket a 
következő generációs szimulációk túlvilágában. 
 
A bizarr következtetések nem érnek itt véget. A 
szimulátoraink talán saját maguk is szimulációk – a 
nyúlnak csak az egyik ürege az összekapcsolódó 
sorozatból, mindegyik különböző fizikai 
alaptörvényekkel. „Amennyiben valóban szimulációk 
vagyunk, akkor logikus a lehetőség, hogy amit mi 
mérünk, azok nem a természet törvényei, hanem 
valamiféle mesterséges törvény kísérletféleségei, 
amikkel a szimulátoraink előhozakodtak. Ez elég 
elgondolkodtató felvetés!”– mondja Bean. 
 
Ezek a kozmikus sugárzással kapcsolatos vizsgálatok 
segíthetnek feltárni, hogy csak vonalkódok vagyunk-e 
egy mesterséges Matrixban, ahol a fizika bevett 
szabályai átalakulhatnak, vagy akár fel is 
függesztődhetnek. De ha ennek az igazságnak a 
megismerése azt jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy 
soha nem tudhatjuk biztosan, hogy mi a valós – 
beleértve magunkat is – vajon szeretnénk-e mindezt 
tudni? 

Nincs visszaút, Neo: A kék kapszulát választod, vagy a 
pirosat? 
 
A leleplezett Matrix 
 
Döbbenetes egybeesés, hogy csak hetekkel azelőtt, 
hogy a Matrix kijött 1999-ben, a távoli galaxisok fényét 
analizáló csillagászok utalásokat publikáltak arra 
vonatkozóan, hogy az univerzum „állandói” talán nem 
is olyan állandóak. Specifikusan azt találták, hogy a 
finom-struktúra konstans értéke – amely 
meghatározza, hogy a galaxisok fénye hogy válik 
láthatóvá – egy ezred százalékkal magasabb ma, mint 
10 milliárd évvel ezelőtt volt. 

 
A szimulációnk javítgatása által okozott zavarok 
lehetnek a gyökerei az igazán bizarr eredményeknek, 
amelyek áthágják a fizika rendes törvényeit. Egy ilyen 
lehetséges hatás jelentkezett 2011-ben; Európában az 
OPERA kísérleten dolgozó fizikusok címlapra 
kerültek, mivel azt állították, hogy neutrino nevű 
szubatomi részecskék sebességét magasabbnak mérték 
a fény sebességénél, amit az univerzális 
sebességhatárnak tartanak. Sajnos egyik eset sem 
bizonyult eredményesnek a virtuális univerzum 
bizonyítására. Független vizsgálatok nem tudták 
alátámasztani a finom-struktúra konstans 
eredményeket, és a gyors neutrinókról kiderült, hogy 
hibás kísérleti elrendezés eredményei. De van egy 
sokkal fantasztikusabb magyarázat: ezek a nem-
állandó állandók inkább szimuláció-hibák voltak, 
melyeket észrevettek, még mielőtt a programozóink 
kijavították volna őket. 

Zeeya Merali, Discover Magazine 
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A virtuális 
valóság elmélete 
és gyakorlata 

 

 
 

 „virtuális valóság” ma divatos kifejezés. 
Éppúgy témája a mindennapi kommu-
nikációnak, mint a tömegkommunikációnak. 

Az alábbi írás azt vizsgálja, hogy ma milyen 
kontextusban, illetve milyen elméleti és gyakorlati 
megközelítésben találkozhatunk vele. 
 
Bevezetés 
 
A tömegkommunikáció által közvetített virtuális 
valóság ideája rendkívül vitatott fogalom. Szemléletét 
alapvetően meghatározza az, hogy melyik tudomány- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
terület képviselője kommunikál róla, illetve mely 
tömegmédium keretei között formálódik kommu-
nikátummá. Ez talán nem újdonság, hiszen bármilyen 
jelenséggel van dolgunk, a róla folytatott diskurzust 
mindig meghatározza az adott diszciplína vagy 
médiakontextus. De vegyük szemügyre közelebbről a 
digitális virtuális valóságokat: egyrészt számtalan 
módon, s egyre nagyobb mértékben érintik, sőt, 
formálják a jelenlegi világba való berendezkedésünket, 
másrészt – és számunkra ez kiemelt jelentőségű – egy 
új, minden eddigit felülmúló és számtalan gyakorlati 
lehetőséget kínáló médiumként jelennek meg. A 
médium-szerep pedig gyújtópont: amikor a digitális 

A 
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virtuális valóságról beszélünk, akkor közvetítjük azt, 
miközben maga a virtuális valóság is egy közvetítő 
közeg. Egy médium, melyet a használaton (a 
hozzáféréstől a magas szintű felhasználói szintig) túl 
igyekszünk az életünk minden területére kiterjedő 
„csúcsmédiumként”, „hightechmédiumként”, sőt, 
egyfajta utópiaként vagy antiutópiaként címkézni. 
 
Írásomban azt vizsgálom, hogy a virtuális valóságnak 
milyen alapvető megközelítési módjai tapinthatók ki 
napjainkban – különösen a tudományos berkekben 
folytatott és a tömegkommunikációs eszközökön 
keresztül közvetített kommunikációs folyamatokban és 
azok értelmezései szerint. És ebből adódik a következő 
kérdés: milyen szerepe van a 
fogalom sokoldalú értelmezésé-
nek abban, hogy a virtuális va-
lóság kapcsán az elméletnek és a 
gyakorlatnak egy speciális kom-
munikációs – és kommunikációt 
provokáló – válfajával van dol-
gunk. 
 
Alapvetés 
 
A virtuális valóság vagy 
nemzetközi rövidítésével élve VR 
(virtual reality) ma egyszerűen az 
informatikai fejlődés, a digitális 
világ produktumaként jelenik 
meg a köztudatban. Az 
orvostudományi kísérletektől a 
katonai szimulációs berendezé-
sekig, a legkülönbözőbb kontex-
tusokban beszélünk róla – s dicshimnuszokat zengünk, 
vagy éppen borúlátó jövőképeket festünk említése 
kapcsán. Mindenesetre a reális fokozatosan át-
szüremlik a virtuálisba, egyelőre hosszú távon 
beláthatatlan következményekkel. Ez az úgynevezett 
felfalt valóság esete, ahol az internet egyre szélesebb 
körű felhasználása csak az első kardinális lépcső, mely 
mind közelebb hozza a cyber space világát. A reális 
világot felfaló VR pedig egy alapvető, humán 
kiindulóponttal dolgozik, mely elsősorban az embert 
mint kommunikációs lényt használja fel: az érzékelést, 
illetve az ebből fakadó, interaktív módon kényszerű 
kommunikációs folytonosságot helyezi át technikai 
téridejébe. Adott ugyanis egy másik négy-dimenzió, 
melyben éppúgy ingerekkel, információkkal, kommu-
nikátumokkal stimulálják érzékszerveinket és ezen 
keresztül tudatunkat és viselkedésünket, ami minket is 
kommunikációra kényszerít. Ezt a négy dimenziót 
azonban egy médium mint közvetítő közeg juttatja el 

hozzánk, aminek tényét tudatunk egy bizonyos 
belebonyolódási szint után már nem pozícionálja. 
 
A VR tehát a technikai fejlődés előrehaladtával, azaz az 
internetet és cyber space-t egy csúcstechnológiában 
integráló interaktív hypermédia kialakulásával egy 
olyan médiummá válik, melynek médium-léte 
feltételezi a más világokba történő, felfoghatatlan 
mértékű belemerülést. Olyan belefeledkezést (és a 
párhuzamosan zajló realitásról való elfeledkezést), 
mely megszünteti a közvetítettség tudatát, azaz a 
befogadástartam (ön)kontrollját, s automatikus ki-
kapcsolás nélkül az egyed nem érzékeli többé azt, hogy 
maga is a médiumban van benne. 

 
Kiinduló szemlélet I. 
 – Az agy mint szimbólum és szimulációcél kora 
 
Már az 1990-es éveket az agy évtizedének 
nyilvánították az Egyesült Államokban, mindenekelőtt 
az informatikában elért eredmények alapján. Az agy a 
nagysebességű és komplex információáramlás, illetve a 
környezetet saját igényei szerint alakítani képes 
konstruktivitás és praktikum szimbólumaként 
visszavonhatatlanul ott lebeg minden olyan ku-
tatásban és azok kommunikált mozzanataiban, melyek 
a jövőt firtatják. Ebben a szemléletben kimondva vagy 
kimondatlanul egyszerre van jelen egy cél és egy anti-
cél. A cél az „emberiség céljaként” felcímkézett 
agyműködés-szimuláció, azaz az agy működésének a 
lehető legsokrétűbb és legmélyebb feltárása – és ezáltal 
az agyműködés mechanizmusának és variabilitásnak 
lemásolása. Ennek aktívan kommunikált pozitív 
elemei két fő irányba mutatnak: a mesterséges 
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intelligencia előállíthatóságába vetett bizalom felé (vö. 
a nyelv működésének megértése, a logikus gon-
dolkodás feltérképezése stb.), valamint a földet 
végtelen módon körbe-körbe futó információkat 
generáló, az információ-hozzáférés határtalan sza-
badságát és a tudás-kiszélesítést a szuperagyban 
megtestesítő utópikus metafora felé. Sőt, a két fő irány 
integrációja innentől már csak egy lépés, azaz 
vízióként megjelenik az utó-utópisztikus hiperagy, 
mely létrejötte esetén a mesterséges intelligencia az 
információk végtelenjének hozzáadottságával teljes 
körű ön- és világkontrollt – hovatovább létünk 
megértését, átláthatóságát – biztosít az előrehaladó 
tudományos kutatásoknak és fejlesztéseknek 
köszönhetően. 
 
Vagyis mindaz, amit a mítosz, a filozófia, a vallás stb. 
nem manifesztált számunkra, még elérhetővé tehető a 
technikának köszönhetően. Erről szól George Gerbner 
elmélete is a televízió kapcsán: a tévé a társadalom 
intézményesített mesemondója, a mesemondók pedig 
eddig a vallásos hagyomány közvetítői voltak 
(Gerbner & Gross 1976). 

Ám az „üdvözülés” nem az egyetlen output-lehetőség. 
Az anticél értelmében ugyanis az agyszimuláció révén 
az informatika jelenlegi mezsgyéjén továbbhaladva az 
információkon, illetve azok áramoltatásán alapuló 
világhatalom is megszerezhető. A két véglet lehetősége 
kommunikálódik elsősorban, ám látnunk kell, hogy a 
gyakorlat már az odavezető utunkon is (bármelyik 
irányba is vezet a jelenlegi út) meglehetősen vegyes 
képet mutat: az informatikai fejlesztések elsősorban 
titkos katonai kutatásokból – közvetlenül a 
hatalomszerzés szimbólumából – kerülnek a civil 
szférába. Bizonyos fejlesztéseket anyagi haszonszerzési 
okokból nem juttatnak túl ezen a titkos szinten, mégis, 
ami „közkézre” került, azt a civil szféra a saját képére 
alakítja. Visszaélések természetesen tetten érhetők, 
kommunikációs anarchia, illetve ellenőrizhetetlenül 
túlcsorduló manipuláció mégsem érzékelhető – 
jelenleg. Technikai környezetünk változásai tehát nem 
maradnak értelmező-magyarázó kommunikáció nélkül 
– még ha azok a magyarázatok esetlegesen végletesen 
is nyilvánulnak meg. 
 
Kiinduló szemlélet II.  
– A Felhasználó kora 
 
Az ember (különösen a filozófiai és pszichológiai) 
önértelmező gesztusai során számos címkét ragasztott 
már magára, úgymint „gondolkodó nádszál”, „ego”, 
„fenomén”, „jelenvalólét”, „individuum”, 
„szubsztancia” – és hosszan folytathatnánk a sort. A 
jelenleg legelterjedtebb öncímkénk a „felhasználó”, 
pontosabban az „interaktív felhasználó”, mely címke 
elsősorban a számítógépek és az internet együttes 
elterjedésének köszönhető. A felhasználó címkéje 
értelmében adott az egyén, akinek valamilyen szintű 
hozzáférése van a számítógép-generálta virtuális 
világokhoz, akár az internethez is. 
 
A hozzáférés, illetve a felhasználói funkció által 
meghatározott hozzáférés három kasztot feltételez: az 
internet-látóét, aki csak alapfunkciókra (például 
levelezés) használja a netet, az internet-olvasóét, azaz a 
rendszeres és sokoldalú szörföst, és az internet-íróét, 
aki maga állítja elő a weben elérhető tartalmakat, 
illetve azok formai megjelenését. Mindhárom 
felhasználó-típus – bár különböző felhasználói 
szinteken jelenik meg – mindenekelőtt a praktikus 
alkalmazásra, a rendszeres használatra szorítkozik, 
belefolyik annak téridejébe, szabályrendszerébe, 
trendjébe, s mindezt úgy teheti meg, hogy a klasszikus 
tömegkommunikációs médiumokkal ellentétben több 
területen is az aktív cselekvő tudatában van a 
kommunikációs aktusokban: komoly információs 
hozzáféréséhez információközlési szabadsága 
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kapcsolódik, interaktivitása rugalmas, az alternatív 
útvonalakat lehetővé tevő multimediális felületeknek 
köszönhetően nonlineáris kommunikációra szociali-
zálódik. 
 
Kérdés, hogy a felhasználás tárgya itt milyen 
értelemmel bír: egyszeri vagy újra s újra felhasznált 
információtömeget feltételez-e. Veszélye a fent említett 
anticél, azaz a gyarapodó (információs) haszonlesés, 
ahol felhasználó-barát virtuális világokat kínálnak a 
kiszámíthatatlan (azaz nem emberi algoritmusokból 
gyártott) reális realitással szemben, miközben a 
felhasználót magába szippantó, téridejét „elrabló”, 
bekebelező ál-felhasználó-barátként testesül meg. Így 
az egyén már túl van azon, hogy egyszerű gépektől, 
esetleg pre-robotoktól függjön. A függőség ennél 
sokkal húsbavágóbb, hiszen a digitális VR bármely 
szintjét, megvalósulását tekintjük, médiumfüggőségről 
kell beszélnünk. Nem a fizikai lét függősége, hanem az 
azt meghaladó testetlen, anyagtalan, elevenünkbe vágó 
függőség ez: az információáramlás függőségétől, 
egészen az LSD-hatás szintjén mérhető cyber space 
hatásig. A közvetítő közeg így már nem egyszerűen 
egy-egy üzenet „kerete”, vagy maga az üzenet 
(McLuhan), hanem mi vagyunk a közvetítő közeg 
(szimulált agyműködés és a humáninformáció 
áramlása), s benne az üzenet is (állandó interakcióban 
a médiummal, s közvetetten más tudatokkal). Az 
integrálódó tele-, multi- és hyperkommunikációs 
technológiák virtuálisan transzparenssé tesznek 
minden realitásban leledzőt, miközben e jelenség 
kritikai szemlélete még nagyon hiányos. 
 
Alapkérdés: az információ természete 
 
Az információs társadalom címkéje alatt élünk, 
mindenekelőtt az internet jelenlegi elterjedtségének és 
gördülékeny felhasználhatóságának köszönhetően. Ez 
a címke az információ mint hatalom struktúráját, 
valamint az információ termelését, globális és 
nagysebességű áramlását feltételezi. Kérdés, hogy az 
információ létünk kinevezett és a gyakorlatban is egyre 
inkább tapasztalható alapegységeként milyen 
természetű, és milyen természetűvé válik a digitális 
közegben. 
 
Az információelméletben alapvetően két felfogás 
jellemző. Az egyik szerint az információ anyagi 
természetű, azaz az élettelen világ számára is egyfajta 
kommunikációs alapegység. Ám ebben a felfogásban 
az információ egyfajta közömbös megközelítésben 
jelenik meg: „nincs célt feltételező irányítás-vezérlés, 
az információ nem nyilvánul meg [...] nincsenek 
szemantikai-pragmatikai vonatkozásai, jelentése, nincs 

önmagában haszna, csak valamelyik magasabb rendű 
megfigyelő szempontjából, nincs információ-
feldolgozás, kódolás, csak információtárolás van”. A 
másik felfogás szerint az információ feltételez egy 
információ-értelmező tudatstruktúrát, azaz csak a 
kognitív térben létezik, mely a másokkal folytatott 
kommunikációban válik elevenné. Az első felfogás 
értelmében tehát a digitális világokat szintaktikailag 
felépítő algoritmusok is információk, a második 
értelmében nem. Ha mindkét szintet egyszerre 
vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a VR esetén a 
digitális információkódok jelentik az úgynevezett 
láthatatlan információk szintjét, így lesznek pusztán 
szállító kódok, míg azok az információk, melyek 
ezáltal szállíthatók és manifesztálhatók, mindenki 
számára hozzáférhető formában jelennek meg, azaz 
üzenetté válnak. Az eredmény tehát az, hogy a 
leegyszerűsítve csak kódoknak nevezhető információk 
hordozzák a felhasználói szintre lefordítható 
üzeneteket, azaz a két információ-fogalom kóddá és 
üzenetté változtatja egymást. 
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Kérdésünk tehát az, hogy megváltozik-e az információ 
fogalmának alaptermészete a digitálisan előállított 
világok megjelenésével vagy sem. Más lesz-e az 
információ mennyisége vagy minősége az 
internethasználat következtében vagy sem? Pusztán 
klónozzuk, mutációkra kényszerítjük, és egymásra 
halmozzuk ugyanazokat az információkat? Avagy 
mindig születnek új információk, s netalán egyesek el 
is vesznek? Véges, végtelen vagy határtalan az 
információ természete, s a VR fejlesztése és használata 
mennyiben befolyásolja ezt? Vagy egyszerűen minden 
pusztán adattá válik, számszerű lesz? Minden adat és 
információ mögött pusztán a 0 és 1 kombinatorikája 
rajzolódik ki? Egyetérthetünk-e Baudrillard-ral (1997) 
abban, hogy megváltozik az információ természete 
azáltal, hogy egyre kevésbé rejlenek mögötte emberi 
számítások, s egyre inkább a mesterséges intelligencia 
számításaihoz kötődik? Végül hol húzhatók meg az 
adat, az információ, az üzenet közötti határok az új, 
digitális világokban? 

Ha a digitális virtuális világok kapcsán a konkrét 
gyakorlatban közvetített információkra gondolunk, a 
válaszok még nehezebbek. Mi történik például akkor, 
ha egy természettudományi kísérletben, egy modell-
alkotásban, egy szimulációban vagy egy társada-
lomtudományi tesztelésben, viselkedéskísérletben, sőt 
egy katonai kísérletben vagy űrkutatási programban 
stb. merülnek fel ezek a kérdések? Vegyünk egy 
egyszerű példát. Egy orvostanhallgató egy sebészeti 
műtét végrehajtását gyakorolja egy virtuális közegben. 
Ha műhibát vét, annak közvetlen fizikai reakcióit 
(például a vérzést stb.) megtapasztalhatja, ám csak az 
adott virtuális közegben. Tudja, ha elrontja, 
akárhányszor újra kezdheti. Éppúgy többfordulós 
lehetőséggel bír az általa végrehajtott művelet, mint 
egy játékban, ahol több „élete” van. Az információról 
tudja, hogy virtuális, azaz egy eleven közegben már 
másképp értelmezi a paralel információkat. Elméletben 
a kétféle információ dekódolásának szeparálása 
egyértelműen működik. Ám mi történik akkor, ha 

valaki rendszeresen váltogatja a reálisban és 
a virtuálisban végzett tevékenységeit? 
Tudata meddig tud száz százalékos 
különbséget tenni a két világ között? 
 
Nézzünk egy másik példát a pszichológia 
gyakorlatából. Pókfóbiás betegek esetén 
alkalmazták azt a módszert, hogy a 
betegeket először virtuálisan szimulált 
pókokkal „szembesítették”. A VR 
monitornak és a szenzoros kesztyűknek 
köszönhetően először csak mozgóképen 
látták és mesterséges ingereken keresztül 
érzékelték tenyerükön a virtuális pókot egy 
megszokott (például konyhai) környezetben. 
Miután ehhez hozzászoktak, a vizuális 
szimuláció megőrzésével valódi pókokat 
raktak tenyerükbe. A virtuálisból a reálisba 
történő fokozatos átmenetben egyszerűen 
rászoktatták a pácienseket a fóbia tudatos 
kezelésére. Végül sikerült azt elérniük, hogy 
a fóbia megszűntével a kísérleti személy 
minden félelem nélkül végig tudott menni 
egy reális zöld mezőn, ahol pókok lehetnek. 
Sokunk számára elképzelhetetlen, hogy ilyen 
mértékű félelmeink legyenek. Azok számára 
viszont, akik ilyen mértékű problémákkal 
küzdenek, éppen a reális és virtuális 
keveredése jelenti a jelenleg ismert egyetlen 
hatékony megoldást. Ez a példa tehát az 
előzővel szemben nem a VR esetleges 
negatív hatásaira hívja fel a figyelmet, hanem 
a VR pozitív felhasználási lehetőségeire. 
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Záró gondolatok 
 
A humán kommunikáció mediális közegbe történő 
intenzív áthelyeződésével anyagtalanná teszi 
világunkat. Moravec, a legnagyobb amerikai 
robotlaboratórium alapítójának és munkatársának 
víziója szerint mindent elnyel a cybertéridő, és 
egyetlen áramló szellemmé alakul minden (Tilmann). 
Ezen elgondolás első nagy „beteljesülése” már végbe is 
ment, amikor az 1980-as években a nagy tőzsdék 
összekapcsolásával létrejött a globális elektronikus 
pénzpiac. Napjaink filozófusai viszont javarészt 
gondterhelten fordulnak az említett tendencia felé. Így 
tesz Baudrillard is, aki egyike azoknak, akik 
igyekeznek a jövő új médiumáról körültekintő 
filozófiai képet festeni: „az univerzum előreláthatósága 
az univerzum legalantasabb formája. Lehetséges-e, 
hogy a tudomány és az információ finalitása előrevetíti 
az univerzum végét egy szisztematikus, noha 
tudatalatti degradáció révén, annak ellenére, hogy a 
tudományt egy utópia, mégpedig a világ 
megmentéséről szóló utópia lelkesíti, amely az 
információk révén valósulhat meg? A legnagyobb 
számú információ felhalmozása véget vethet a 
világnak [...] A létezők totális informatizációja a 
mindent-tudás lehetőségével kísért, melynek lényege a 
tudat azon képessége, hogy összegyűjtse az 
információkat, és bármelyik pillanatban aktualizálja 
őket. Az informatizációs totalitarianizmus feláldozza a 
világot az egynemű, egységes kommunikációs tér 
megteremtése, a dekódolás egyetemlegesítése 
kedvéért.” De bármennyire is veszélyként fenyeget a 
mindent tudás eshetősége, s a mindent tudás 
bármennyire utópisztikus vagy antiutópisztikus (kinek 
hogy tetszik) önmagában a VR ideája nélkül, a VR 
valós varázsa nem ebben, sőt nem is nonlinearitásában 
vagy vizuális intenzivitásában rejlik, hanem 
reverzibilitásában. A VR világa olyan, mint egy mese: a 
történet megfordítható, átfogalmazható, a vége happy 
end. Újrakezdhető, megváltoztatható, számtalan 
irányba terelhető és visszaterelhető. Ezért varázslatos 
első pillantásra, s ezért varázstalanít a mélyére ásó 
filozófusok szemében. 
 

Fehér Katalin 
Fotó: ’Sammine’ 
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Testen kívüli 
élmény – egy 

kicsit máshogy 
 

 
008-ban a kutatóknak 
kísérletileg sikerült 

előidézniük a testen kívüli él-
ményt. Több kísérletet is végeztek, 
de mindegyiknek a lényege az 
volt, hogy az önkéntesek fejére a 
videojátékokhoz is használt, két 
kis képernyővel felszerelt „sze-
müveget” helyeztek, és a 
képernyőkre vagy egy másik 
ember, vagy egy próbababa fejére 
szerelt kamerapárból érkező képet 
vetítettek. A kísérleti alanyok bal 
kezének középső- és mutatóujjára 
elektródákat erősítettek, s ezeket 
mérőműszerrel kötötték össze, 
hogy láthatóvá tegyék az 
önkéntesek érzelmi reakcióit. 
 

 
 
 
Az egyik kísérletben a 

próbabábu fejére szerelt ka-
merákat lefelé irányították. A 
kísérleti alanyokat megkérték, 
nézzenek ők is lefelé, hogy még 
tökéletesebb legyen az illúzió. Az 

önkéntesek azt látták, amit a 
próbababa „látott”. Ezután a 
kísérletet vezető kutató többször 
végighúzott egy jelölőtollat az 
alanyok és a próbababa hasán 
egyszerre. 
 

A „testcsere” már ekkor 
kezdett bekövetkezni, a lényeg 
azonban ezután jött: a kutató egy 
éles kést húzott végig a próbabábu 
hasán. A vizsgálatban részt vevő 
önkéntesek 70-80 százaléka arról 
számolt be, hogy bizsergés futott 
végig a gerincén, és határozottan 
úgy érezte, mintha az ő hasát 
metszették volna el, noha 
fájdalmat nem érzett. Az illúzió 
kiváltotta reakciót a műszerek is 
jelezték. 
 

Fontos a méret 
 

A regényírókat és a 
filmkészítőket régóta foglal-
koztatja az a kérdés, milyen érzés 
lehet egy a megszokottnál jóval 
kisebb vagy nagyobb testben élni. 
Jonathan Swift majd 300 éve írta 
meg Gulliver történetét, aki törpék 
és óriások országában járt. Lewis 
Carroll regényeinek hőse, Alice 
saját maga zsugorodik össze, 
illetve nő meg különféle italok és 
ennivalók hatására. Ezeknek az 
élményeknek az átélése azonban a 
fantasztikum birodalmába tarto-
zott egészen mostanáig. 
 

A svéd kutatócsoportnak a 
testen kívüli élményt előidéző 
kísérletekhez hasonló megoldá-
sokkal sikerült olyan érzékcsaló-
dást létrehozni a 
kísérleti alanyoknál, 
amelynek hatására 
az egyének akár egy 
Barbie babában, akár 
egy négyméteres óri-
ásban érezhették 
magukat. 
 

A kutatók a PLoS ONE 
online folyóiratban leírják, hogy ez 
az érzékcsalódás alapvetően 
megváltoztatja azt, hogy miként 
érzékelik a személyek a fizikai 
világot. A kisebb testben „lévők” 
úgy érezték, hogy a világot óriási 
kezek és fa méretű ceruzák 
népesítik be. Az óriás testbe „bújt” 
emberek viszont ugyanezeket a 
dolgokat parányinak, a valóságos 
tárgyak játék verziójának ér-
zékelték. 
 
A „Barbie-hatás” előidézése 
 

A kutatók egy ágyra 
fektették a kísérletben részt-
vevőket, a fejükre a testen kívüli 
élmény előidézéséhez is használt 
két képernyős megjelenítőt 
helyeztek, amely két vi-
deokamerához csatlakozott. Ezek 
a kamerák a kísérleti személy 
melletti ágyon fekvő bábura 
irányultak. Így amikor az alanyok 
lenéztek a saját testükre, egy 
mesterséges testet láttak a sajátjuk 
helyén. Ezek a torzók először 
méretarányosak, majd vagy ó-
riásiak (hálóra szerelt négyméteres 
alakok), vagy nagyon aprók (egy 
Barbie, illetve Ken baba) voltak. 
 

Azért, hogy a kísérleti 
alanyok a magukénak érezzék 
ezeket a műtesteket, a kutatók a 
testen kívüli élmény előidézéséhez 
hasonló módszert alkalmazták. A 
kutatók vagy puszta kézzel, vagy 
egy bottal egyszerre megérintették 
a résztvevők és a méretarányos 
próbababák lábát. A vizsgálati 
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alanyok azonban a saját lábuk 
helyén a műtestek lábát látták a 
szemük előtt lévő monitorokon át. 
A tapintásnak és a látásnak ez a 
kombinációja elegendő volt ahhoz, 
hogy becsapja az alanyokat, és 
saját magukénak érezzék a hamis 
lábat. A kísérlet vezetője, Björn 
van der Hoort még meg is 
izzasztotta az egyik résztvevőt, 
amikor egy késsel elvágta a 
próbababa lábát. 
 

A dolgok ez után kezdtek 
igazán különösre fordulni. A 
kutatók titokban kicserélték a 
próbababa lábát vagy egy 400 
centiméteres óriás, vagy egy 80 
centiméteres törpe, vagy egy 30 
centiméteres baba lábára. Ezután 
egy kockát ló-gattak a kamerák 

elé, és megkérték 
az alanyokat, írják 
le szavakkal, illet-
ve mutassák meg 
kézzel, mekkora 
szerintük a kocka. 
Ha az új láb apró 
volt, akkor az 
alanyok hajlamo-
sak voltak túlbe-
csülni a kocka 
méretét. Ha azon-
ban a műláb 
óriási volt, akkor 
alábecsülték – 

átlagosan 40 százalékkal – a kocka 
nagyságát. 
  

Ez után a kutatók egy 
tárgyat - például egy széket - 
mutattak a kísérleti alanyok 
„műlába” mellett. Amikor az 
alanyokat megkérték, álljanak fel, 
és menjenek oda csukott szemmel 
a tárgyhoz a saját lábukon, azok, 
akiknek korábban óriás műlábat 
mutattak, túl kevés lépést tettek 
meg a tárgy felé, azok viszont, 
akiknek apró lábat mutattak, azok 
túl sokat léptek. A kísérletek 
tanúsága szerint a vizsgált 
személyek saját testük méretét 
használták a környező világ 
méretének meghatározására, és 
ahelyett, hogy azt érzékelték 
volna, hogy megváltozott a saját 

lábuk hossza, azt feltételezték, 
hogy a körülöttük lévő dolgok 
nőttek meg vagy mentek össze. 

 
 

Könnyen becsapható az agy 
 

Még maguk a kísérletet 
vezető kutatók is meglepődtek, 
milyen könnyen megtéveszthetők 
a kísérleti alanyok. „Elképesztő 
tapasztalat, amikor a kis Barbie 
baba testét érezzük a sajátunknak, 
majd azt látjuk, hogy belép egy 
kutató, aki valóságos óriás” – 
mondja a cikk vezető szerzője, 
Henrik Ehrsson. Az illúzió ahhoz 
a furcsa érzéshez hasonló, amikor 
felveszünk egy gyerekkorunkból 
való játékot, és észrevesszük, 
mennyivel kisebb, mint amek-
korára emlékeztünk, teszi hozzá 
Van der Hoort. 
 

 
A következőkben Van der 

Hoort azt tervezi, hogy agyi 
képalkotó eljárással vizsgálja meg, 
miként reagál az agy arra, amikor 
azt tapasztalja, hogy a test túl kicsi 
vagy túl nagy. A kutató feltételezi, 
hogy az agynak a látással és a 
térérzékeléssel kapcsolatos részei 
egyaránt aktívak, amikor az 
emberek megpróbálják elkép-
zelni, hogyan alkalmazkodjanak 

az új méretükhöz. 
 

 
Pesthy Gábor  
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Minden és semmi – 
egy különös 

perspektívából 
 

z alábbi szöveg nem könnyű olvasmány, mégis 
talán érdemes nekivágni, mert olyan nézőpon-
tot mutat be a világ keletkezésének kapcsán, 

ami talán segíthet egyéb dolgokat is más megvi-
lágításba helyezni, mindenkinek a maga egyéni mód-
ján. 
 
„A világmindenség kialakulása nem egy ősanyagból 
történt, mert ennek alapjában véve így nem sok 
értelme van azon kívül, hogy alkalmas arra, hogy 
összezavarja a dolgokat. Én azt mondom, a világ egy 
ideából keletkezett, egy anyagtalan, jellegtelen, 
semleges ideából, aminek az eredete nem volt más, 
mint a semmi. Tehát az én kiindulópontom az nem a 
valami, hanem a semmi, amivel én azt mondom, hogy 
ha lineárisan akarjuk vizsgálni a világmindenség 
kialakulását – ami mellesleg, mint azt már szintén 
többször említettem, minden, csak nem lineáris –, tehát 
ha szeretnénk ezt a térbeli alakzatot lefektetni a síkra, 
hogy megértsétek, akkor a következőt kell monda-
nunk: a világ keletkezésének a legelső lépése a semmi 
volt. Ami azt jelenti, hogy ott, ahol most a világ van – 
annak minden egyes, számotokra látható és láthatatlan 
eleme –, ott nem volt az égvilágon semmi. Ezt most így 
bizonyára nagyon nehéz elképzelnetek, de próbáljátok 
meg mégiscsak valahogy 
megpróbálni elképzelni 
azt, hogy most, ahol a 
minden van, amit ti most 
világmindenségnek hív-
tok, ott ugyanebben a 
közegben nem volt sem-
mi. És most menjetek túl 
ezen, és abba gondoljatok 
bele, hogy közeg sem 
volt, tehát a semmi az azt 
jelenti, hogy egy olyan 
állapot, amire még azt 
sem lehet mondani, hogy 
állapot. Tehát azt sem 
lehet mondani, hogy 
kezdetben volt a semmi, 
mert az sem volt, ez így 
érthető? A nagy-nagy 
semmi volt, amin túl 
szintén nem volt semmi, 

és azon belül sem volt semmi. De ez a semmi nem egy 
személytelen semmi volt, hanem egy gondolat volt, 
pontosabban a semmi gondolta. Gondolj most 
semmire; ne a semmi fogalmára, hanem gondolj 
semmire: vagy, ahogy ti szoktátok mondani 
magatoknak, ne gondolj semmire! Ugye már maga a 
megfogalmazás is furcsa, mert nem azt mondod ezen a 
csodás nyelven – ami gyönyörűen tárja fel a rejtett 
bölcsességeket pusztán a fogalmi struktúrája révén –, 
hogy gondolj a semmire, hanem azt, hogy „ne gondolj 
semmire”! És miért mondod ezt így, belegondoltál már 
valaha is, miért úgy fogalmazol meg egy dolgot, hogy 
úgyszólván duplán tagadod? Mert így tudod csak 
értelemmel ellátni; mert ha azt mondom, ne gondolj 
semmire, azzal lényegében azt mondom, hogy gondolj 
a valami hiányára, míg ha azt mondom, most gondolj 
semmire, ennek számodra így látszólag nincs értelme. 
No de nem nyelvészeti kérdéseket kívánunk most 
közösen megvitatni, hanem az ősenergia titkait 
kutatjuk, tehát akkor tovább is lépünk, és azt mondom, 
hogy amikor arra kérlek, hogy gondolj semmire, akkor 
valóban azt kérem tőled, ne gondolkodj. S ez soha, de 
soha nem fog neked menni; egész egyszerűen nem 
tudsz „nem gondolni semmire”, mert te létezel, és a 
létezésed alapja a gondolat, ami mindig van, azt nem 
tudod kiiktatni. Egyedül a fogalmi gondolkodást 
tudod ideig-óráig kikapcsolni, de azt sem tartósan, 
mert ez meg most a fizikai létezésed alapja. S azért 
mondtam, hogy próbáld elképzelni, milyen semmire 
gondolni (nem semmire sem gondolni, remélem, már 
érzitek a különbséget), mert ahogy ezzel próbálkoztok, 
talán képesek lesztek megérteni, hogy mit értek azon, 
hogy a semmi végeredményben egy Gondolat volt, 

ami azonban nem gon-
dolt még semmire. U-
gyanis ez a semmi ez 
éppen attól tudott aztán 
valamivé válni, mert 
magában foglalta ezt a 
valamit a hiánya révén, 
hiszen épp ez a valami 
volt az, ami hiányzott a 
semmiből, és ami miatt 
az, mondhatni, a valami-
hez képest nem volt. No 
és akkor itt volt ez a 
gondolatnélküli gondo-
lat, ha nevezhetem így, 
és épp amiatt, hogy nem 
foglalta magában a gon-
dolatot, vált gondolattá. 
S ez a legfontosabb pont, 
amit meg kell értenetek 
ahhoz, hogy az energia 

A 
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valós természetét képesek legyetek megérteni, s ebből 
fakadóan aztán megismerni, úgyhogy most egy 
pillanatra megállunk, és mondok erre egy nagyon 
leegyszerűsített példát, de talán segít megérteni, hogy 
egyáltalán miként alakulhatott ki a valami a semmiből. 
(És ha most azon törnéd a buksidat, hogy jó, jó, de 
előbb azt kéne megfejteni, hogy került oda a semmi, 
mielőtt még továbbmennénk! – akkor erre azt kell 
mondanom, sehogy. Mert a semmi, az semmi, annak 
nem kellett odakerülnie, a semmi legfőbb jellemzője, 
hogy nincs.) 
 

 
Tehát létezik egy „nincs” kiindulópontunk, és ebből 

lesz a „van”. S erre azt a példát tudom nektek 
szemléltetésként felhozni, hogy van egy asztal. S azon 
asztalon most nincs semmi. S ekkor, ugye, azt tudjátok 
mondani; ez az asztal üres. Jó. És most odateszek az 
asztal közepére egy almát, s ekkor te azt tudod 
mondani: ó de jó, az asztalon van egy alma! Majd én 
ezt az almát elveszem, akkor te mit fogsz mondani? Jaj, 
már nincs az asztalon az alma! Tehát a három állapot 
gyakorlatilag ugyanazt mutatja meg, csak teljesen más 
szemszögből. Ugyanis az első esetben az asztalon nem 
volt semmi, s miután ez még az előtt történt, hogy én 
odatettem volna azt az almát, ezért nem fogod azt 
mondani; az asztalon nincs alma, mert ennek így 
semmi értelme nem lenne, így van? Csak annyit 
mondasz: ó, üres az asztal. A második esetben oda-
rakok egy almát. Mit mutat ez meg tulajdonképpen? 
Hogy a semmihez képest lett az asztalon valami, 
tegyük most fel a példa kedvéért, egy szép, piros alma. 

S a harmadik esetben meg, amikor elveszem ezt az 
almát, akkor alapvetően már nem egy semmit hozok 
létre az asztalon, hanem egy „almahiányt”. Tehát az 
első és a harmadik eset ugyanazt a képet mutatja, azzal 
a nagyon lényeges különbséggel, hogy míg az első 
esetben a semmi csak önmagában volt, nem egy 
hiányként, hanem mondhatni egy állapotként, addig a 
harmadik esetben már egy alma hiányaként lehetett 
értelmezni az üres asztalt, s ezáltal az a semmi egy 
tartalmas semmi volt, míg az első esetben egy 
tartalomnélküli.  

 
No és most figyeljetek 

nagyon, hogy tudjatok kö-
vetni, mert ha ezen a kis 
buckán megbotlás nélkül 
túljutunk, mindent, amit 
majd az alábbiakban elétek 
tárok, nagyon könnyen 
meg fogtok érteni. Tehát én 
azt állítom, hogy kez-
detben volt a semmi és 
abból lett a valami. No de 
ha ezt a kijelentésemet 
összevetitek a fenti asztalos 
példámmal, akkor volta-
képp ebből mi következik? 
Milyennek kellett lennie 
annak a semminek, amiből 
a valami lett? Melyik kép 
írja le szerintetek hűen ezt 
a semmit; az első üres 
asztal, vagy a második, ami 
az almaeltávolítás eredmé-
nyeként jött létre? Nos, mi 

a helyes válasz? Ha én azt mondom; az üres asztalból 
lett az almát tartalmazó asztal, akkor ez melyik üres 
asztal? Értitek már, mit mutat meg ez a példa? Hogy ez 
teljesen lényegtelen, mert alma nélkül ez a rendszer 
értelmezhetetlen! Tehát lényegtelen, hogy a végén, 
vagy az elején van az üres asztal; a lényeg, hogy ahhoz, 
hogy ott legyen ez az üres asztal, kell hogy legyen a 
rendszerben valahol egy asztal, amin van egy alma. S 
miért mondom ezt? Azért, mert a világon semmi, de 
semmi nem létezhet önmaga hiánya nélkül, ezt ugye 
nagyon-nagyon könnyű belátni; mert ha valamire azt 
tudom mondani, hogy ez a valami van, akkor ez 
automatikusan magában hordozza, hogy azt is tudom 
mondani, hogy nincs. Hisz ami van, az épp azáltal van, 
hogy van hiánya is. Tehát ahhoz, hogy „valami 
legyen”, kell hogy legyen annak a valaminek egy hi-
ánya, mert alapvetően csak a hiány révén nyilvánulhat 
meg ez a valami. S ha ez így van, akkor ez 
természetesen fordítva is így van: magyarán ha 
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valaminek van hiánya, akkor annak feltételeznie kell a 
valamit, különben nem lehetne annak a valaminek 
hiánya. S most, ha ezt az okfejtést megvizsgáljuk és 
ráhelyezzük a példánkra, akkor azt kell mondanunk; 
ha azt tudom mondani: ez egy üres asztal, akkor ezzel 
a kijelentéssel egy időben ott kell lennie a „nem üres 
asztalnak” is, ami, mondjuk úgy, hogy „egy valamit 
tartalmazó asztal”. Azt mondom: üres asztal – és a 
másik oldalon a nem üres asztal áll, így van?  
 

Nos, alakítsuk ezt át a mindenségre! Azt mondom, 
(van a) semmi; míg a másik oldalon azt mondom, nincs 
a semmi. És ha azt mondom, nincs semmi, akkor ezzel 
mit mondok? A nincs semmi, az a valami, nemde? „Ne 
gondolj semmire” – ez elméletileg azt jelenti, hogy 
gondolj valamire, nemde? Hiszen ha azt mondom, „ne, 
ne aludj”, az azt jelenti, hogy aludj! Ha azt mondom, 
„ne, ne gondolkodj”, azzal azt mondom, gondolkodj! 
Ha azt mondom: nincs a „nem van” (azaz a semmi), 
azzal azt mondom, hogy „van, a van”. Tudom, ezt 
most kicsit bonyolult és talán bonyolultnak is tűnhet 
számotokra, de higgyétek el, ez mindennek az alapja; 
ha ezt képesek vagytok megérteni és belátni, a helyes 
kiindulópont mindig helyes következtetésekhez vezet 
téged a végén, ha konzekvens vagy a kibontásban. 
Magyarán ha azt mondom; a világ kezdetekor a semmi 
volt, akkor lényegében ezzel azt mondom, hogy ez a 
kezdet tulajdonképpen egy végpont. Tehát ez az üres 
asztal most látszólag megelőzi azt az állapotot, amikor 
én azt az almát majd felhelyezem az asztalra, de 
alapjában véve ez az üres asztal az az üres asztal, ami 
az után keletkezett, hogy elvették azt az almát. 
Merthogy nincs két üres 
asztal, csak egy almát 
tartalmazó asztal van, és 
egy almanélküli. S miért 
mondom ennek ellenére 
mégis azt, hogy kezdetben 
volt a semmi? Mert ez az 
igazság, csak ez sem úgy, 
ahogy most te ezt gon-
dolod, tudniillik hogy a 
„kezdetben”, az azt jelenti, 
hogy a lineáris időt alapul 
véve kezdetben. 
 

S most akkor kicsit 
képletesen felállunk, és 
kilépünk a síkból. A 
„kezdetben volt a semmi”, 
az azt jelenti, hogy ez a 
semmi gyakorlatilag nem 
más, mint a minden hiánya, 
ami a mindennel egy 

időben mindig is jelenvolt, de mégis mondhatni 
megelőzte azt. Mert a minden a semmi hiánya, s nem 
úgy van valójában, ahogy most gondolkodtok, hogy a 
semmi a minden hiánya – mert ez így nem értelmes 
kijelentés. S az, hogy a minden a semmi hiánya, az 
azzal bizonyítható, hogy ha neked van egy rugalmas 
lapod, egy gyurmaszerű lapod, és te azon létre akarsz 
hozni egy kiemelkedést, akkor ahhoz, hogy ezt 
megtehesd, először létre kell hoznod egy bemélyedést 
azzal, hogy a kezed alulról belenyomod ebbe a 
rugalmas anyagba, aminek következtében az ki-
türemkedik, és láthatóvá vélik a szép hegy. S ez ugye 
teljesen egy időben történik a lineáris időértelmezés 
alapján, ám mégis a mélyedés megelőzte logikai okként a 
kitüremkedést. Tehát a bemélyedés nem a kitüremke-
désből lett, hanem fordítva; a kitüremkedés keletkezett 
a bemélyedés által, magyarán a világ kiindulópontja 
lényegében az a semmi, ami a minden bemélyedése, s 
ami egy időben keletkezett a mindennel. S ha idáig 
sikerült engem megértenetek, akkor még egy dolgot 
fontos leszögeznünk, mégpedig azt; hogy ez a semmi, 
ami létrehozta a mindent, ez gyakorlatilag egy olyan 
„állapot”, ami a minden által válik láthatóvá. 
Következésképp, ha nincs a valami – a hegy –, akkor 
nincs a semmi sem; tehát az egy „anyaghiány” a sík 
lapon, amiből létrehoztuk a valamit – azt a kis 
kidudorodást a térben. S ez a hiány igazából csak az 
egyik oldalról hiány, a másik oldalról meg épphogy 
többlet; tehát ha vissza akarunk kanyarodni az eredeti 
témánkhoz, azaz az energia keletkezéséhez, akkor azt 
kell látnunk, az energia tulajdonképpen nem más, mint a 
semmi és a minden egyensúlyi állapota. 
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„Hej, mekkorát ugrottunk: most akkor hogy is van 
ez? Hiszen ott tartottunk, a semmi hiánya a minden, 
azaz ez a világmindenség – és erre te azt mondod egy 
nagy ugrással, hogy akkor az energia a kettő 
egyensúlya? No de hogy jött létre a minden? Elvégre 
ez az igazi kérdés, hogy mi az a kéz, ami ezeket a 
hegyeket nyomkodja, nem valahol itt kellene 
keresnünk az energia eredetét?” És én erre azt 
mondom; ó, milyen bölcs 
és mindeközben balga 
kérdés is egyben! Hiszen 
ha én azt mondom, hogy 
minden, ami van (tehát 
még egyszer mondom, 
direkt kiemelve, hogy 
minden, ami van), az 
önmaga hiányából kelet-
kezett, akkor nem beszél-
hetünk semmiféle nyom-
kodó kézről sem annak 
hiánya nélkül, ez érthető? 
Itt bicsaklik meg állandó-
an a ti logikátok, hogy azt 
hiszitek, a törvények bi-
zonyos dolgokra érvé-
nyesek, míg másokra 
nem. Az efféle „törvé-
nyeket” nevezzük inkább 
jogszabályoknak, s hagy-
játok meg az emberi 
viszonyokra, ha úgy a-
karjátok, de a világ törvé-
nyeire ne húzzátok rá ezt 
a faramuci „logikát”! A 
világmindenség törvény-
szerűségei azok éppen 
azért a Világmindenség 
Törvényei, mert nincs alóluk kibúvó; nincs olyan, mint 
amit ti megszoktatok a magatok sokszor fals logikája 
alapján, hogy egy szabály erre az elemre vonatkozik, 
arra meg nem. Egyszóval ha azt elfogadjuk mint a 
világmindenség fundamentumát, hogy minden a 
semmiből lett, akkor a „nyomkodó kéz” sincs e 
törvény hatása alól kivonva, nem-nem. Mindazonáltal, 
ha arra keressük a választ, hogy hogyan kerültek akkor 
ezek a hegyek-völgyek erre a sík rugalmas lapra – amit 
most csak a példa kedvéért mutatok ilyen módon meg 
–, akkor erre az a helyes és minden kétséget kizáró 
válasz, hogy úgy kerülhettek oda, hogy nincsenek ott! 
Értitek? Nincs semmi önmagában, tehát ha valami van, 
akkor az feltételezi, hogy alapvetően az a dolog minde-
közben nincs! Ezen még sokáig fogtok gondolkodni, de 
idővel bizony rá fogtok jönni; „te atyaég, ez világ-
rengető felismerés, csak amíg nem értettem meg, hogy 

miért, nem is voltam képes ezt belátni!” Bizony, és ha 
azt mondom, az, amit most világnak neveztek, épp 
attól van, hogy egyébként nincs – ez nem buta játék a 
szavakkal, és nem is egy paradoxon megfogalmazása, 
hanem a világmindenség legnagyobb igazsága – ha 
van szemetek a látásra és fületek a hallásra, hogy 
megértsétek, ez mit is jelent tulajdonképpen. S amikor 
azt mondom, maga az energia nem más, mint e kettő 

egyensúlya, akkor ezzel 
egy időben azt is mon-
dom, hogy ez a semmi és 
minden, pontosabban, a 
semmi és a valami, min-
dig is volt és mindig is 
lesz. És ahhoz, hogy ez 
így lehessen, kell az az 
energia, ami e kettőt; a 
mínusz egyet és plusz 
egyet kiegyenlíti a nul-
lában. S ez tart mozgás-
ban mindent, épp ez az 
egyensúly, és most akkor 
könnyedén át is tudunk 
térni az energia tárgyalá-
sára, pontosabban annak 
a megfejtésére, hogy 
akkor pontosan mi az 
energia, honnan ered és 
mi célt szolgál, illetve mi 
tartja fent magát az 
energiát, mindörökké, a-
míg világ a világ. 
 

Amennyiben azt mon-
dom, az energia a 
mínusz és plusz állandó 
kiegyenlítődése a nullá-

ban, ez ugye így nagyon statikusnak tűnik, s amikor 
energiáról beszélünk, ahhoz mindig kapcsolódik a 
képzetetekben a mozgás, hiszen az energia lényegében 
a mozgás, azaz a létezés motorja. No de a két kijelentés 
egyáltalán nem mond ellent egymásnak, ezt is könnyű 
belátni: hiszen az, hogy a mínusz és plusz kiegyen-
lítődése a nullában, az ténylegesen a legdinamikusabb 
dolog, amit el lehet csak képzelni. Miért mondom ezt? 
Gondolj csak bele; az asztal, vagy akár a gyurmalap 
példáját megnézve! Ahhoz, hogy az almát tartalmazó, 
illetve az almahiányban szenvedő asztalt egyetlen 
rendszer részeként fenn tudjuk tartani, ahhoz mi kell? 
Jobban mondva, mi kell ahhoz, hogy egyetlen asztalon 
meg tudjuk valósítani egy időben az almás és nem 
almás állapotot? Nos, ki tudja a választ? Mi kell ahhoz, 
hogy egy gyurmalapon egyszerre egy időben láthassuk 
a lyukat is és a kidudorodást is, azaz ez által egyszerre 
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egy időben egy ponton létre tudjuk hozni a hegyet és 
az ezt képező völgyet? Hát persze: a mozgás, csak a 
mozgás lehet a válasz, azaz az a gyors nézőpont 
váltogatás, ami azt mondja, van alma, nincs alma, van 
alma, nincs alma, van alma, nincs alma – s ez így megy 
a végtelenségig. Vagy a lapot nézve, forgatjuk a lapot: 
ó, itt egy lyuk van, ó, most meg egy hegy, lyuk, hegy, 
lyuk, hegy – és így tovább a végtelenségig. „De ez 
olyan lineáris! Ugye nem azt akarod mondani, hogy 
maga a mozgás az nem más, mint a lap forgatása, 
avagy az alma fel-le rakása az asztalon?” De, pontosan 
ezt akarom mondani, mert bár lineárisnak tűnik 
mindez, de nem az. S pontosan ennek a kérdésnek a 
feltárása fog elvezetni minket az energia termé-
szetéhez, ami azt mutatja meg, mi szükség van arra, 
hogy egyesével nézegessük ezt a pluszt és mínuszt, 
amikor én mindig azt mondom, ez a kettő egyszerre, 
egy időben van jelen. Hisz ez az egyszerre egy időben 
jelenlévő két minőség csak és kizárólag a nullából 
meghatározva nyer értelmet, s ez az a fajta moz-
dulatlanság, amit akkor érzel, amikor azt mondom: az 
energiakiegyenlítődés a nullában, az egy olyan állapot, 
ami valóban mozdulatlan, s amit gyakorlatilag maga a 
mozgás tart ebben a mozdulatlan állapotban. Mert 
akár a mínusz egy, akár a mínusz kettő „szem-
pontjából” tekintesz erre a rendszerre, ez voltaképp 
pont attól dinamikus, hogy nem egyenlő a nullával, és 
így önmaga inverze által meghatározott minőség.  

 
És amikor arra keressük a választ, hogy tu-

lajdonképpen mi is az a mozgás, amit ez az általunk 
feltérképezendő energia tart fenn, akkor elmondhatjuk, 
hogy a folyamatos hiány állapota. Ugyanis, ha bele-
gondoltok, amikor a mínusz egy és a plusz egy 
kiegyenlítődik a nullában, ismét létrejön az az állapot, 
hogy van a semmi, ami automatikusan létrehozza a 
„nincs a semmi” állapotát, és kezdődik ez az egész 
elölről. És, hogy ez a típusú mozgás miként hozza létre 
a részletezettséget és a változatosságot a mozgás révén, 

nos, erre sem kell nagyon keresgélnünk már a választ, 
hiszen itt hever az orrunk előtt.  

 
Tudniillik amikor a mínusz egy és plusz egy 

feloldódik önmagát kioltva a semmiben, azaz a 
nullában, valójában ott a nullában létrejön e két 
minőségű egyes – a mínusz és a plusz – révén a kettes 
minőség, ami csak akkor lesz látható, ha létrejön ennek 
a hiánya a mínusz kettő révén. Tehát visszatérve a 
példáinkhoz, ha az asztalon egyszerre van és nincs 
alma, az egy teljesen más minőséget hoz így létre, mint 
az az állapot, amikor van alma, majd utána nincs alma. 
Mert ahhoz, hogy ezt az állapotot, most e példa síkján 
maradva, létre tudjam egy időben hozni, az asztalt 
kétfelé kell osztanom, és azt mondanom; na, most van 
is az asztalon alma, meg nincs is, mert az egyik felén 
van alma, míg a másokon nincs. Tehát egy az asztal, 
mégis hol van rajta alma, hol nincs, attól függően, 
melyik felét nézzük. S bár az asztal ugyanaz az asztal 
maradt, de mégsem; hiszen e felosztás során 
létrehoztam egy olyan asztalt, aminek az egyik fele 
ilyen a másik meg olyan, az eredeti semleges, homogén 
asztallal szemben. És amikor úgyszólván feloldom a 
„van alma - nincs alma” konfliktusát a nullában – azaz 
magában ebben az egy asztalban – azáltal, hogy 
megfelezem azt, ez a folyamat elindul a végtelenbe. 
Mert megint lett egy asztalfél, ahol van egy 
almahiányom (most már mondhatom ezt, hiszen már 
ott van a rendszerben az az egy szem alma), és van egy 
olyan asztalfelem, amiben meg egy almatöbbletem 
van. Nosza, osszuk e két felet újabb két félre, és akkor 
azon a felén az asztalnak, ahol van alma, lesz egy 
negyed rész, ahol van alma, s egy negyed, ahol nincs. 
No és ott maradt a másik fél asztal, amit szintén 
felosztok negyedekre, csakhogy ott nincs egyik 
negyedben sem alma, s alapjában véve ez egy olyan 
kettős hiány, amit a mínusz kettő mutat meg nekünk, a 
számok világában. S ekkor mit kell tennünk, hogy 
kiegyenlítsük ezt a kettős hiányt? Hát bizony az asztal 
másik felére el kell helyeznünk az egyensúly jegyében 
egy plusz almát, pont átlósan az eredeti almánkkal, ha 
az asztalt most negyedeiben vizsgáljuk. Tehát most 
van egy négy részre osztott asztalunk, ebből a két 
negyedben van alma, kettőben nincs, s létrejött az 
egyensúly.  
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Ismét itt van egyben az asztal két darab almával, no 
de ez a két alma most csak egy negyed kockához 
képest van megint csak egyensúlyban! Merthogy az 
egész asztalhoz viszonyítva már megint mi történt? 
Van az asztalon két almatöbbletem, minek következ-
tében két almányi hiányom, amit egy időben kell 
láttatnom, s ezt csak úgy tudom megtenni, ha azokat a 
részeket, ahol ott van ez a két almatöbblet, megint 
elfelezem, hogy egyensúlyban legyen az egész asztalt 
nézve a hiány és a többlet. Ám így van már most két 
olyan negyedem is, ahol e felosztás szerint megint csak 
almahiány van, s ezeket felosztva, újabb almákat kell 
elhelyezni, hogy kialakuljon az egyensúly. Most már 
van négy alma az asztalon, és egy nyolcszoros 
felosztásom. És ezt így folytathatom a végtelenségig – s 
ahogy alaposabban megnézitek a példát, láthatjátok 
azt is, hogy a páratlan és páros számok között mi az 
alapvető különbség, azaz mit mutat meg nekünk e 
rendszerben a hármas, az ötös és a hetes szám, ami e 
felosztás során szintén megjelent.  

 
S hogy ez hogyan jelent meg, azt a másik példán 

keresztül tudjuk követhetőbben megvizsgálni; azaz 

amikor azt nézzük meg, hogy ezen a gyurmaalapon az 
az egy kidudorodás, ami egy bemélyedés követ-
kezménye, miért hozza mozgásba végérvényesen az 
egész rendszert. Azért, mert a gondolat, azaz a teremtő 
ideák birodalma tulajdonképpen e lap aljában van, ez 
az a világ, amit ti antivilágként, néha „antianyagként” 
határoztok meg. Ez az, ami minden látható, érzékel-
hető és minden létező alatt helyezkedik el, s ez volt az 
a kiindulópont, hogy úgy mondjam, ami az első nyo-
mást eredeztette az anyagban, hogy most nagyon 
egyszerűen fejezzem ki magam. S a Gondolat számára, 
amikor az első hegy megszületik, azaz létrejön a 
mínusz egy révén a plusz egy, a „valami”, keletkezik 
egy hiány, egy lyuk a teremtés falán. Remélem ez így 
érthető, és akkor már láthatjuk is, hogy tulaj-
donképpen a mozgás a következőképpen történik: a 
hiányt kell kiegyenlíteni egy olyan módon, hogy az e 
gyurmalap alján megjelenjen. S ezért ezt a lapot bizony 
meg kell fordítani, és a kialakult hegy mellett létre kell 
hozni egy völgyet, mert a plusz egy csak akkor 
értelmezhető plusz egyként, ha láthatóvá válik annak 
hiánya. És így lesz a hegy mellett egy völgy, na már 
most visszafordítva ezt a lapot, ott alul, a lap alján lesz 
egy kiemelkedés, ami a bemélyedéssel együtt, ugye, 
így már egyfajta kiegyenlített állapotban lesz – 
látszólag. No de hol keletkezett megint egy egyen-
súlytalanság ebben a rendszerben? Ott, hogy most 
alulról nézve van egy lefelé kidudorodás és egy felfelé 
ható betüremkedés. És ez a két minőség, így egymás 
mellett, létrehoz egy új minőséget, amit nagyjából úgy 
írhatnánk le, hogy egy „hegyvölgy”, mert ez egy olyan 
rendszerré vált így egymás mellett, ami, ha egyben 
nézzük, akkor – hiába van ott a tükörképe a másik 
oldalon, a lap felszínén –, de itt alul, megint csak ott áll 
önmagában, egyedül. S ekkor a Gondolat egy ugyan-
ilyen alakzatot nyom a gyurmába, pontosabban ennek 
fordítottját; ahol számára kidudorodás van, az számára 
ebben a rendszerben a lap egy másik részén be-
mélyedés lesz, és ahol mélyedés volt, ott meg kidu-
dorodás; ha ezt a mintát ő most alulról, úgyszólván, 
egy az egyben belenyomja a lap egy részébe, e minta 
mellé. Ez így érthető? Ez most csak egy nagyon 
leegyszerűsített, mondhatni karikírozott példa, csak 
így talán könnyebb megragadni a lényeget, mert ezt el 
tudjátok valamelyest képzelni, míg ha elvont fogalmak 
sokaságával halmoznám el a mondandóm, azzal nem 
sokra mennétek.  
 

Na már most, a kicsit butuska példánál maradva, ez 
a Gondolat, fogja ezt az így létrejött mintát, amit a 
hegy és a völgy egymás mellett kirajzolt, és meg-
fordítja, mint egy sablont, és belenyomja a lapba. És 
akkor mi történik? Létrejön a lap tetején az ott ki-
rajzolódott mintának az inverze. S mondhatni ismét, 
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hogy na, végre egyensúly van – de nem, nincs. Mert 
megint van egy egységes, immár négy elemből (két 
hegyből és két völgyből álló) új minta, ami mindkét 
oldalon egymaga áll, s ekkor folytatódik az osztódás és 
teremtés tovább és tovább a végtelenbe futva. S miként 
mutatja ez a példa meg a számok világát? Hát úgy, 
hogy kezdetben volt egy hegy, és egy völgy a lap két 
oldalán. S ezt követte egy völgy a látható oldalon, s ez 
gyakorlatilag a hármas szám keletkezésének a 
pillanata, ami – mint látható – a lap tetején nyilvánul 
meg. Azaz az anyagi világ része, de magában 
hordozva már a „nem anyagit”, ami aztán a négyes 
szám révén, ami ennek a hármasnak a ki-
egyensúlyozatlanságát hivatott a másik oldalon 
kiegyenlíteni, már önmagát fogja láthatóvá tenni 
mindig a látható oldalon, mint ahogy ezt az imént 
bemutattam. Tehát a hármas szám, a „szentháromság”, 
az a teremtés lényege, ami viszont csak a négyes által 
tud testet ölteni, s ebből következően az összes 
páratlan szám voltaképp nem mutat meg egyebet, 
mint a teremtés más síkján az anyagi manifesztációt, 
mondhatni úgy is, egy másik dimenzióban jelenlévőn. 

 
S ha tudtatok még idáig is követni, akkor ezzel az 

eszmefuttatással az összes felmerülő kérdésünkre meg 
is kaptuk a választ, mégpedig a következő módon. 

Az energia alapjában véve a mínusz egy 
megjelenésével létrejött egyensúlytalanság folyamatos 
kiküszöbölésének a következménye a plusz tartomány 
révén. Magát ezt az energiát a mínusz egy megjelenése 
indította el, ami nem más, mint a semmi gondolatának 
értelmezése a valami tükrében, s ezáltal a semmit a 
valami hiányaként értelmező Gondolat mani-
fesztációja. A plusz egy és a mínusz egy azonnal 
kiegyenlítődik a nullában, azaz a „van egy”-ben és a 
„nincs egy” -ben ismét létrehozza a „Semmi-Mindent”, 
ám ez a két minőség már így, egymás mellett, egy új 
minőséget hoz létre, s ennek a hiánya az a mínusz 
kettő, amely beindította a teremtés manifesztációját az 
anyagi síkon. S gyakorlatilag az energia nem más, ha 
ebből a szempontból nézzük, mint a folyamatos 
kibomlás és részleteződés motorja, ami azért bomlik és 
részleteződik egyfolytában és mindörökké, mert a 
rendszer kiindulópontja az egyensúlytalanság, ami a 
kiegyenlítődés által, mindig egy új minőség 
megjelenésével létrehozza újból ezt a kiegyen-
súlyozatlanságból fakadó hiányt, ami mindig a 
kiegyenlítődésre törekszik. Egyszóval az energia az a 
nullában létező egyensúly, ami mozgatja az 
egyensúlytalan részeket a kiegyenlítődés felé, s ennek 
révén folyamosan mozgásban tartva e részeket. S ha 
most arra keressük a választ, hogy miért nem fogy el 
soha az energia az azt támogató világból, akkor már ez 
is készen áll előttünk: azért, mert nem a világot 
feltételezi az energia, hanem a világ feltételezi magát 
az energiát. Azaz pontosabban megfogalmazva, nem 
az energia által jön létre és marad fenn a világ, hanem 
a világ létezése az, ami fenntartja az ehhez „szükséges” 
energiát. S amikor azt a kifejezést halljátok, hogy „új 
energia”, akkor semmi esetre se gondoljatok itt valami 
kívülről jövő, „újfajta” energiára, mert ennél nagyobb 
balgaságot talán nem is gondolhatnátok – megint csak 
kiadva ezzel a hatalmat a saját kezetekből, valami 
rajtatok kívülálló, megfoghatatlan dolognak! Nem, az 
„új energia” attól új, mert egy feje tetejére állított 
nézőpontot végre a talpára billentve azt mondatja majd 
veletek, hogy „nem azért vagyok én, mert van egy 
engem létrehozó és fenntartó energia, hanem azért van 
az engem mozgató energia, mert én létezem, és ezáltal 
mozgok”. Az energia nem egy szél, ami a kifeszített 
vitorlátokat megfújva mozgatja a hajótokat, ez az a 
téves szemléletmód, amit lassan majd le kell vetnie az 
emberiségnek. Az energia a hajót és a szelet egy 
egységes rendszerbe foglaló olyan erő, ami soha nem 
független a hajó mozgásától, mert alapvetően nem 
létezhet nélküle. S ez csak addig tűnik egy teljesen 
badar és paradox állításnak, amíg ragaszkodtok ahhoz, 
hogy egy-egy rendszernek a határait a magatok 
alacsonyabb perspektívájából húzzátok meg. Hiszen 
ha te azt mondod, hogy „akármit is mondasz, az én 
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hajóm mozgása bizony semmiképpen sem hathat arra 
a szélre, ami azt mozgatja!” –, akkor ezzel csak azt 
mutatod meg, hogy nem tudod még egységében nézni 
mindazt, ami lényegében szétválaszthatatlan, a te 
fejtetőre állított nézőpontod, mesterséges szétválasz-
tásod csacska eredményeként. Az energia mindig is 
volt és mindig is lesz, mert az energia maga az a nulla, 
ami aztán folyamatosan bomlik számokra, számokra és 
számokra; de mindig előbb ezek hiányát létrehozva az 
„antivilágban”, így téve láthatóvá mindezt ott, amit ti 
világegyetemnek hívtok. S az antivilág sem azt jelenti, 
hogy „ami itt plusz, az ott mínusz” – nem, nem; az 
antivilág úgyszólván mindennek a keletkezési helye, 
ahol nincs semmi. S épp ettől „anti-”, mert e semmi 
hozza létre a mindent, ami egy folyamatos mozgás 
által mutatkozik meg. S ehhez a mozgáshoz az energiát 
alapvetően a semmi szolgáltatja a minden által.” 

 
Forrás: ASG 

Illusztráció: Gianni de Commo 
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Egyetlen tudat - 
milyen módon része az 
egyéni tudatunk egy 

nagyobb tudatosságnak, 
és miért fontos ez? 

 
– interjú Larry Dossey-val – 
 

 
 
 
Miről szól az Egyetlen tudat című könyve? 
 

 A tudat természetéről. Azt mutatom meg, 
hogy a tudat nem korlátozódik az agyunkra 

vagy a testünkre, ahogyan tanították nekünk, hanem 
ezeken túl kiterjed a végtelenbe. A tudatunknak 
nincsenek határai vagy korlátai, és így összeolvad az 
összes többi tudattal, és létrehozzák azt, amit én az 
Egyetlen Tudatnak nevezek. Ez a nagyobb tudat, úgy 
tűnik, nincs időhöz kötve, és így halhatatlan és örök. 
Emellett a legfelsőbb bölcsesség és kreativitás forrása. 
Ez a leírás szerteágazó bizonyítékokon, valamint 
emberek sokoldalú tapasztalatain nyugszik, melyeket a 
könyvben részletesen kifejtek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hogy honnan tudjuk ezt? Két alapvető 
okból. Először is, az emberek olyan 
tapasztalatokkal rendelkeznek, melyeknél a 
tudataik együttműködnek és információkat 
osztanak meg egymással nagy távol-
ságokból. Ha izoláltak lennének, akkor ezt 
nem tehetnék meg; egyesültnek és 
összekapcsoltnak kell lenniük.  
 
 Másodszor, tényleges kísérletek százai 
erősítik meg ezeket a kölcsönhatásokat. 
Tehát a tapasztalatok és kísérletek azt 
mutatják, hogy a tudatunk egy oly módon 
van összekapcsolódva, amely az el-
különültségünkön túl létezik.  
 
A könyvem azt mutatja be, hogy az 
individuális tudataink nem csak indi-
viduálisak, hanem az Egyetlen Tudatban 
össze vannak kapcsolódva. A kap-
csolatainkról szól – hogy a tudatunk össze 
van kapcsolódva egymással és a földön 
minden élettel, és hogy ez a túlélésünk 
szempontjából alapvető. Azt mondom, hogy 
te, a házastársad, a gyerekeid, a rokonaid, a 

szeretőd, az őseid, a leszármazottaid, sőt az anyósod, a 
kutyád és a macskád is mind egy nagyobb 
tudatosságnak, az Egyetlen Tudatnak a része. A 
bizonyítékok azt mutatják, hogy a tudatunk nem 
korlátozódik az agyunkra, vagy a testünkre. És ha 
nincs a tér egy bizonyos helyéhez kötve vagy arra 
korlátozva, akkor az egyéni tudataink valami módon 
összetalálkoznak – ismét csak azt mondom, hogy az 
Egyetlen Tudatban.  
 
A XX. század folyamán szétszedtük a tudatot. Én 
megpróbálom összerakni. Azt tanították nekünk, hogy 
a tudat részekre tagolódik, hogy szét van osztva a 
tudatelőttire, a tudatalattira, a tudattalanra, a kollektív 
tudattalanra. Ez a könyv a másik vége felől néz bele a 
távcsőbe. Azt mutatja meg, hogy az egyéni tudataink 
egy nagy egész részei, a tudatosság egy olyan 
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dimenziójáé, amely magában foglalja az összes tudatot 
– elmúltat, jelen- és jövőbelit, emberit és nem emberit 
egyaránt.  
 
Ennek felmérhetetlen előnyei vannak. Ha az egyéni 
tudatunknak nincsenek határai, és az összes többi 
tudattal keveredik, ez azt jelenti, hogy hozzáférhetünk 
az összes létező bölcsességhez és kreativitáshoz. És 
mivel az Egyetlen Tudat nem csak térben, hanem 
időben is végtelen, bizonyos értelemben halhatatlan 
kell legyen. Tehát az Egyetlen Tudat felfogás a testi 
halál túlélésének indirekt bizonyosságát nyújtja 
számunkra.  
 
Az Egyetlen Tudat lehetővé teszi az 
összekapcsoltságunkat és egységünket mindennel, és 
ezáltal a minden felé irányuló szeretetünket. Segít, 
hogy reszakralizáljuk a világot.  
 
Hogyan fogant meg Önben ez az elgondolás? 
 

Az Egyetlen Tudat koncepciója a régmúltba 
nyúlik vissza. Visszakövethetjük az ősi India 

filozófiájáig 3000 évre visszamenőleg, ahol ezt az 
Akasha Krónikáknak nevezték. Visszaköszön az 
emberi és isteni egységének hindu megfo-
galmazásában is: „Tat tvam asi – Te is az vagy”. 
 
Sok tradíció nagyra becsüli az Egyetlen Tudat 
megtapasztalását. Különbözőképpen nevezik, a Zen 
satori-nak, a Yoga Samadhi-nak, a szufizmus fana-nak, 
a kereszténység Krisztus-tudatosságnak. Más 
kifejezések is vannak rá, mint kozmikus 
tudat, megvilágosodás, ébredés és így tovább. 
Az Egyetlen Tudat megtapasztalása, 
akárhogyan is nevezzük, magában foglalja az 
univerzum és minden benne lévő közvetlen 
érzékelését osztatlan egységként. A meg-
osztottság és a szétválasztottság illúzió. Mint 
a pszichológus Lawrence LeShan írta, „Nincs 
elkülönültség a létezők között, se térben, se 
időben. Az egész univerzumot egyként 
észleljük, egyidőben.” Ez a tapasztalás együtt 
jár az érzéssel, hogy az illető megértette az 
elkerülhetetlen igazságot. (Forrás: Lawrence 
LeShan, Landscapes of the Mind. Guilford, 
CT: Eirini Press; 2012: 91). 
 
Az Újtestamentumban is utalások vannak 
erre a felfogásra. Szent Pál beszél „Isten 
békéjéről, amely a végső megértéshez vezet”. 
Mint Joseph Campbell mitológia-kutató 
felteszi, Jézus azt mondta, hogy a mennyek 
királysága bennünk van. Ki van a 

mennyekben? Isten. Ez azt jelenti, mondja Campbell, 
hogy Isten mindenkiben ott van – végtelen, határtalan, 
halhatatlan, egyetlen. 
Az amerikai transzcendentalisták szószólói voltak egy 
Egyetlen Tudat elgondolásnak – Emerson elkép-
zelésének a felsőbb lélekről. A svájci pszichológus, Carl 
Jung elképzelése a kollektív tudattalanról az Egyetlen 
Tudat egy változata. William James, az amerikai 
pszichológia megalapítója az egységes, kollektív tudat 
gondolatát támogatta. 
 
Különböző területek számos nagy tudósa egyetértett 
az elgondolással. Felbukkan a modern fizikában a 
Nobel-díjas Erwin Schrödinger írásaiban, akinek a 
hullám-egyenletei a kvantumfizika alapjai közé 
tartoznak. A kiemelkedő fizikus, David Bohm is erősen 
támogatta egy egységes, mindenen átívelő tudat 
gondolatát, amely magába foglalja az összes egyéni 
tudatot.  
 
Mostanáig az Egyetlen Tudat koncepciója nagyrészt 
filozófiai alapokon nyugodott, szellemi megérzéseken, 
és emberek személyes tapasztalatain. De többé ez nem 
így van! Bőséges empirikus bizonyítékunk van, 
amelyek az Egyetlen Tudat irányába mutatnak. De 
ezek a bizonyítékok kevéssé ismertek. Könyvemben, 
az Egyetlen Tudatban megpróbálom az elméletet 
alátámasztó bizonyítékok számtalan fonalát 
egybefonni.  
 
Hogyan keltette fel az érdeklődését az Egyetlen 
Tudat? 
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Számos olyan tapasztalatom van, ami arra utal, hogy 
az elmém, a tudatom, a tudatosságom nem 
korlátozódik az én individuális agyamra vagy 
testemre, vagy a jelenre. Ezzel nem vagyok egyedül; 
emberek ezreinek vannak hasonló tapasztalatai. De az 
emberek – érthető okokból – nem szívesen beszélnek 
ezekről. Ilyen tapasztalatokkal kiállni a nyilvánosság 
elé az illető társadalmi megbélyegzését vonja maga 
után.  
 
Belgyógyászati praxisom kezdetén egy sorozat 
prekognitív álmom volt – álmok jövőbeli eseményekről 
–, melyek nagyrészt igaznak bizonyultak. A betegeim 
hasonló tapasztalatokról számoltak be. Ugyanígy a 
nővérek. Miután elkezdtem ezekről az eseményekről 
írni, végül orvos kollégáim is megnyíltak és 
megosztották velem a tapasztalataikat.  
 
Elkezdtem tudósok és filozófusok ilyen irányú írásait 
kutatni. Megdöbbentett, hogy kimagasló sze-
mélyiségek – többen legnagyobb tudósaink és 
filozófusaink – ugyanarra a következtetésre jutottak, 
mint én, miszerint létezik egy kollektív, egységes 
tartománya a tudatnak, mintegy ernyőként az összes 
egyéni tudat felett.  
 
Korai orvosi éveim alatt véletlenül rábukkantam valós 
kísérletek eredményeire, melyek az összekapcsolt, 
egyesült tudat elgondolását bizonyították. Ez eléggé 
megrázó volt, mivel ezek a bizonyítékok soha nem 
kerültek szóba a képzésem alatt, se az egyetemen, se a 
posztgraduális orvosi képzés során. 
 

 

Mi ebben a nagy szám? Milyen különbséget jelent 
az, hogy hiszek-e az Egyetlen Tudatban, avagy nem? 
 

 A következtetések nagyon mélyrehatóak. 
Jelenleg azt tanítják nekünk, hogy a 

tudatunkat az agyunk hozza létre, és ez a fizikai 
testünkre és az agyunkra korlátozódik. Ez azt jelenti, 
hogy amikor meghalunk, a tudatunk megsemmisül. 
Semmi nem marad a tudatunkból.  
 

 
 
Az Egyetlen Tudat egy teljesen más nézőpontot 
képvisel. Az alapfeltételezése, hogy a tudatunk 
túlhaladja a fizikai agyat, testet és jelent. A 
bizonyítékok elsöprően arra utalnak, hogy a tudatunk 
térben és időben nonlokális. A nonlokális csak egy 
cifrább szó a végtelenre. Ha a tudatunk tájékán valami 
térben és időben végtelen, akkor az időben és térben 
mindenhol jelenlévő, és ezáltal halhatatlan. És bár az 
agy és a test elenyészik, a tudat fennmarad, nonlokális 
természete miatt.  
 
Következésképpen az Egyetlen Tudat újradefiniálja a 
halált. Az Egyetlen Tudattal a halhatatlanság itt van az 
orrunk előtt. Tehát az Egyetlen Tudat koncepciója nem 
egy hétköznapi dolog. Az eredetünkről és sorsunkról 
szól. A túlélésről, melyet sok ember a leglényegesebb 
kérdésnek tart.  
 
Az Egyetlen Tudat koncepciója azt is állítja, hogy 
közvetlenül össze vagyunk kapcsolódva minden 
élővel, amelynek bármilyen fokú tudatossága van – 
ami, azt hiszem, magába foglalja a létező összes 
élőlényt. Ez lehetővé teszi a kapcsolódásnak és a 
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megosztásnak egy olyan felfogását, ami túlmutat a 
„tisztán emberin”. A kapcsolódásaink magukba 
foglalnak minden földi életet. Ez egyfokú érzelmi 
kapcsolódást tesz lehetővé, ami arra a tevékenységre 
ösztönöz minket, ami mint fajnak szükséges a 
túléléshez ezen a bolygón. 
 
Egy új morál és sürgető érzés kerül felszínre. Ahogy 
egy szülő meg akarja védeni saját gyermekeit, azt 
érezzük az Egyetlen Tudaton keresztül, hogy meg kell 
védenünk a hozzánk tartozókat akikkel megosztjuk a 
tudatunkat, ami a teljes földi életet magában foglalja. 
 
Az új etika teszi lehetővé az Arany Szabály 
felülbírálatát és kiterjesztését. Ezután nem azt 
mondjuk, hogy  „Úgy cselekedj másokkal, ahogyan 
szeretnéd, hogy ők cselekedjenek veled”. Most azt 
mondjuk, „Légy együttérző a többiekkel, mert 
bizonyos értelemben ők te magad vagy.” 
 
Az Egyetlen Tudat lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk 
ahhoz a tudáshoz, amire szükségünk van ahhoz, hogy 
veszélyeztetett fajként szembenézzünk a súlyos 
problémákkal. Bárki tudása a miénk lehet, az összes 
többi tudathoz kapcsolódásunk okán. 
 
Ön orvos. Van ennek bármi köze az Egyetlen Tudat 
iránti érdeklődéséhez 
 

Igen, feltétlenül. Belgyógyászati 
pályám kezdetén számos olyan 

tapasztalatot gyűjtöttem, amely a tudatról 
vallott nézőpontomat a feje tetejére 
állította és teljesen átfordította. 
Megrendítőnek találtam ezeket a 
tapasztalatokat. Mint ez általános, én is 
azt hittem, hogy az agy és a tudat 
alapjában véve azonos. De amikor 
prekognitív álmokat tapasztaltam meg, 
információt kaptam a jövőről, mielőtt az 
esemény megtörtént volna, elkezdtem 
megkérdőjelezni azt a dogmát, miszerint 
ezek az események nem történhetnek 
meg. És nem csak velem történt ilyen; a 
betegeim, illetve nővérek és más orvosok 
megosztották velem a hasonló tapasz-
talataikat.  
 
 Az 1980-as évek vége felé kezdtek 
kísérleteket publikálni orvosi folyó-
iratokban, melyek a gyógyító szándék és 
imádság hatásait értékelték távoli 
kórházakban és kardiológiai intenzív 
osztályokon fekvő betegek kórlefolyását 

vizsgálva. Hasonló kísérleteket végeztek állatokkal, 
szervekkel és sejtekkel. Ezekből a tanulmányokból az 
következett, hogy a tudatunk nem az agyunkra 
korlátozódik. A szándékaink, gondolataink és 
vágyaink túlérnek a testünkön, és változásokat idéznek 
elő a „külvilágban”.  
 
Létfontosságú felismerni – és ezt a szkeptikusok 
majdnem mindig figyelmen kívül hagyják – hogy 
ezeknek a kísérleteknek az eredményei nem csak 
emberekre gyakorolt hatásokkal foglalkoznak, hanem 
állatok, növények, mikrobák, sőt kémiai reakciók 
eseteivel is. Hogy ez miért fontos? A szkeptikusok 
általában azt mondják, hogy ha egy személy reagál egy 
távoli másik személy gyógyító szándékára, akkor ez 
egyszerűen placebóhatás – a pozitív gondolkodás, 
szuggesztió, vagy a saját elvárásainak az eredménye. 
De ha egy állat, növény, mikroba, vagy kémiai reakció 
esetében van ilyen hatás, a távoli hatást nem lehet 
placebóhatásként figyelmen kívül hagyni, főként azért 
nem, mivel a legjobb tudomásunk szerint az állatok, 
növények, mikrobák és kémiai anyagok nem képesek a 
pozitív gondolkodásra. Nincsenek placebo válaszaik. 
Tehát ezek a nem emberekkel végzett tanulmányok 
erősen azt sugallják, hogy a távoli, tudat-mediált 
gyógyító hatások és a hasonló nonlokális jelenségek 
valósak, és nem csak magunkat bolondítjuk. 
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Ezek a különböző kísérletek az Egyetlen Tudat 
irányába mutatnak. Azt mutatják, hogy a tudatunk 
bizonyos aspektusa az emberi testen és agyon kívül 
működik, és nem behatárolható és korlátozható, pont 
ellenkezőleg: nonlokális és korlátlan. Ha korlátlan, a 
tudatnak nincsenek határai, és egybe kell érjen az 
összes többi tudattal. 
 
Más, úgynevezett „előérzet” tanulmányok, vagy az 
„előzetes éberség, előre tudás” területén végzett 
kísérletek azt mutatják, hogy egy eseményről 
információkhoz juthatunk a jövőből, még mielőtt az 
esemény megtörténne. 
 
Ezeket a bizonyítékokat összefoglalva a tudatnak egy 
nonlokális képe bontakozik ki, ami azt jelenti, hogy a 
tudatunk nem lokalizált vagy korlátozott bizonyos 
pontokra a térben és időben. Ha a tudataink határ-
talanok, valamilyen dimenzióban egyesülniük kell, 
hogy egy tudatot, egy létezőt alkossanak: az Egyetlen 
Tudatot. 
 
Milyen változást hozott az életébe a ráébredés az 
Egyetlen Tudatra? 
 

Az Egyetlen Tudat tudatossága óriási 
mértékben hozzájárult a békémhez, 

nyugalmamhoz, az örömömhöz. Nézze, én befelé 

forduló természetű vagyok, magányra hajlamos. Az 
Egyetlen Tudatban elfoglalt helyemre ráébredés 
segített felülkerekednem a magányra hajló 
veleszületett hajlamomon. Azt érzem, hogy egy sokkal 
autentikusabb helyre leltem az univerzumban. Egy 
kissé olyan ez, mint amikor valaki hazaérkezik és 
ráébred, hogy tulajdonképpen mindig is itt volt. Ez az 
odatartozás érzése, annak az érzése, hogy megtaláltam 
a természetes illeszkedést a dolgok nagy tervrajzába. 
 
A hatalmas emberi rettegés a haláltól eltűnik. 
Orvosként ez számomra fontos, mivel azt hiszem, 
hogy a haláltól és megsemmisüléstől való félelem több 
szenvedést okozott az emberiség egész története során, 
mint az összes fizikai betegség együttvéve. Az 
Egyetlen Tudat enyhíti ezt a félelmet és a szenvedést, 
ami ezzel jár. Hogy miért? Az Egyetlen Tudat a 
halhatatlansággal biztat időbeli és térbeli 
végtelenségünkön át. 
 
Az Egyetlen Tudat tudatossága hatással volt a más 
emberekkel való viszonyulásomra. Csökkent a 
versengés, sokkal adakozóbb, támogatóbb, megértőbb 
lettem mások nehézségei és problémái iránt, és sokkal 
együttműködőbbé váltam. (Bár még van mit 
fejlődnöm!) Segít meglátnom, hogy tegyek különb-
séget. A mai világban úgy érezzük, elárasztanak 
minket a kihívások, amikkel szembenézünk. Önálló 

individuumként milyen változást tudok 
létrehozni?   
Az Egyetlen Tudat növeli a 
megfelelőségünk érzését és annak az 
érzékelését, hogy mi az, ami lehetséges, 
mert rajta keresztül minden tudáshoz és 
bölcsességhez hozzáférünk. Ráébre-
dünk, hogy nem kell mindent egyénileg 
tudnunk és tennünk, mivel a Nagy 
Összekapcsolódás részei vagyunk. Soha 
nem vagyunk egyedül. Végtelen csapat 
vagyunk, nem magányos farkasok. 
Enyhül a feszültség. A tudat és a lélek 
könnyűsége tűnik elő, és talán egyfajta 
humorérzék. Ez nagy különbség!  
 
Van egyféle lelki-szellemi megnyugvás, 
ami együtt jár az Egyetlen Tudatra 
ébredéssel – az öröm, a beteljesülés és az 
önmagunk feletti hatalom visszaszer-
zése, amely az ember belső is-
teniségének felfedezéséből ered és 
abból, hogy születésünk jogán tagjai 
vagyunk a tudati közösségnek. 
 

Illusztráció: Martin Klimas 

LD: 
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Érteni fogja az 
iróniát a 

számítógép? 
 

nnak, hogy a számítógép 
nem bizonyul túl érdekes 
beszélgetőtársnak, a prag-

matika az oka. Eddig azt gon-
dolták, a pragmatikai jelenségek 
nem algoritmizálhatók. Most úgy 
tűnik, mégis van remény... 
 
Számos példa van arra, hogy a 
nyelv jóval több, mint valamilyen 
bonyolult szabályok alapján össze-
álló hangsor (vagy szósor) és a 
hozzá tartozó – alapvetően a 
logika szabályait követő – értel-
mezés. Számos példa van arra is, 
hogy a mondatunk értelme nem az 
lesz, amit a szó szerinti jelentésből 
kikövetkeztethetünk. 
 

Hát, ezt jól 
megcsináltad! 

 
Ha ezt a mondatot egy jellegzetes 
dallammal mondjuk, minden ma-
gyar anyanyelvű beszélő tudni 
fogja, hogy éppen az ellenkezőjére 
gondolunk annak, amit a monda-
tunk szó szerint jelent: nem 
dicsérünk, hanem épp szidunk. Az 
a nyelvészeti ágat, amely a nyelvi 
jelenségeket a kommunikációs 
kontextusban, a használatban vizs-
gálja, pragmatikának hívják. 
 
A fentihez hasonló pragmatikai 
jelenségekkel a formális nyelv-
leírás modelljei nem igazán 
tudnak, vagy akarnak mit kezdeni, 
ugyanis a pragmatikai jelenségek 
– hosszan úgy gondolták – nem 
algoritmizálhatók, ugyanis ismer-
nünk kell hozzájuk azt a speciális 
kontextust, amelyben elhangza-
nak, és annak alapján válnak 
értelmezhetővé. Ezért is gondolták 
sokáig azt, hogy nem lesz érdemi 
beszélgetőtársa az embernek a szá-
mítógép: a pragmatikát ugyanis 
igen nehezen tudnák beleverni a 

fejébe. Egy adott kommunikációs 
helyzetben a beszéd megértéséhez 
nem elsősorban az szükséges, 
hogy szó szerint értsük az 
elhangzó mondatokat, hanem a 
megértés kulcsa sokkal inkább az, 
hogy azonosítsuk a beszélő 
szándékát. Néhány beszédfelisme-
rő szoftver ma már képes arra, 
hogy bizonyos kulcsszavakat de-
tektáljon, de a szándékok megér-
tésétől még igen messze vannak. 
 
A kommunikációban nagyon nagy 
szerepe van a beszélgetőpartnerek 
közös tudásának, illetve a 
mondanivaló adott helyzetbeli 
„informativitásának”. Ez az, amit 
számítógéppel igen nehéz model-
lezni. Kutatók azonban most olyan 
matematikai modellel álltak elő, 
amely alapján akár kifejleszthe-
tővé válhat az iróniát is értő 
számítógép. A stanfordi egyetem 
két pszichológus kutatója, Michael 
Frank és Noah Goodman a Science-
ben publikálták legújabb ered-
ményeiket az úgynevezett kvan-
titatív pragmatika elméletéről – 
számolt be a Science Daily. A két 
pszichológus online kísérletében 
745 alany vett részt – két 
csoportban. Az egyik csoportnak 
mutattak néhány ábrát (egy kék 
négyzetet, egy kék kört és egy 
piros négyzetet), majd megkérték 

őket, hogy egy listából válasszák 
ki, melyikkel utalnának a középen 
elhelyezkedő tárgyra: a kék vagy a 
kör szóval. A kísérleti alanyok 
másik csoportjának pedig meg 
kellett mondania, hogy ha azt 
hallják, hogy kék, melyik alakzatra 
gondolhat a beszélő a fenti három 
közül. 

 
A kísérlettel a kommunikáció 
(beszélés és megértés) során 
működő választásainkat próbálták 
modellezni. A válaszok alapján a 
kutatók felállítottak egy mate-
matikai egyenletet, amely képes 
megjósolni a valószínűségét az 
egyes szavak használatának, il-
letve az egyes értelmezések-
nek. Ezzel az eredménnyel meg-
nyílt a lehetőség afelé, hogy a 
számítógép képes legyen kezelni 
olyan pragmatikai jelenségeket, 
mint a szarkazmus, az irónia vagy 
a túlzás. 
 

Forrás: Science Daily 
 

A 
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DÉJÁ VU: 
mintha átéltem 

volna 
 

 
alán mindenkivel előfordult már olyan eset, 
amely kisebb vagy nagyobb mértékben, de 
megkérdőjelezte a valóságról alkotott elkép-

zeléseit. A váratlanul belénk hasító felismerés, hogy 
egy adott szituációt már átéltünk egyszer, vagy, hogy 
ez már megtörtént valamikor a múltban, rendkívül 
félelmetes. 
 
Még ma sem igazán tudja senki, mi is lehet az 
egyszerűen csak déjá vu-nek nevezett misztikus érzés 
hátterében. A francia eredetű déjá vu (ejtsd: dézsá vű) 
jelentése: „már látott” ,,mintha átéltem volna” egy 
misztikus jelenség, egy érzés, egy illúzió, amit az 
emberek 75%-a már átélt, és amelynek magya-
rázatával már rendkívül sokan próbálkoztak több-
kevesebb sikerrel. Maga az elnevezés Emile Boiractól 
(1851-1917) származik, aki intenzíven vizsgálta a 
pszichi-kus jelenségeket. Bár az elnevezés a múltra  
 

 
 
 
 
 
tereli a figyelmet, kis meggondolás után kiderül, hogy 
a déjá vu nem múltbeli, hanem nagyon is jelenbeli 
dolog, nevezetesen az a bizonyos furcsa érzés, amely 
nem zavarodottság, sokkal inkább egyfajta különös-
ségérzés, mert olyasmiről hiteti el velünk, hogy 

ismerős, amiről tudjuk, hogy 
ismeretlen. A déjá vu misztikus voltát 
csak fokozza, hogy egészen az 1980-as 
évekig a paranormális jelenségek közé 
sorolták, mivel vizsgálati úton szinte 
képtelenség bebizonyítani létét, hiszen 
mindenféle jelzés nélkül, váratlanul 
jelentkezik. 
 
Épp ezért a pszichológusok is nehezen 
boldogultak vele, és csak hipotézisek 
felállításáig jutottak. E szerint olyan 
múltra emlékezünk, ami sohasem 
történt meg és az egész jelenség 
egyfajta memória-hibának tekinthető, 
és az emlékezetünk ,,túlcsordulásá-
nak” tudható be. Más lélekbúvárok 
úgy vélik, hogy amennyiben a jelenség 
oka valós élmény, a déjá vu talán azért 
jelentkezik, mert az adott élménynek 
eredetileg nem szenteltünk teljes fi-
gyelmet, és emlékezetünk nem 
dolgozta föl megfelelően. Ez esetben 
valószínűnek látszik, hogy a megélt 

esemény előmozdítja múltbeli emlékfoszlányaink 
tudatalattinkból történő felszínre törését. Az élmény 
furcsán hathat, ha az emlék annyira töredékes, hogy 
semelyik más emlékkel nem hozható szorosabb 
kapcsolatba. A nyakatekert magyarázatokat csak 
fokozták a neurológusok, biológusok, aki szerint a két 
szemünkből általában egy időben érkező azonos 
információ nagyon ritkán, bizonyos neurokémiai 
hatásoknak köszönhetően nagyon rövid, pár 
mikroszekundumos eltéréssel, de különböző idő-
pillanatban jut az agyba. Ilyenkor azonban az agy úgy 
érzi, hogy egyszer már átéltük ugyanezt, egyszer már 
feldogozta a kapott ingert, és ez elméletileg igaz is 
lenne, hiszen egy nagyon rövid idővel azelőtt (ami a 
sok százszor vagy ezerszer kevesebb idő egy 
másodpercnél) már valóban feldolgozta a kapott 
információt. Az agy a második információt már 
emlékként él meg és ez váltja ki a furcsa érzést, 
miközben maga az élmény teljesen új. 
 

T 
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A téma rendkívül kényes a tudomány számára, hiszen 
nyilván-való, hogy sem a pszichológiai, sem a 
neurológiai magyarázat nem fogadható el, mivel a déjá 
vu-nek nem az a legfélelmetesebb megnyilvánulási 
formája, hogy egy buszmegállóban (ahol talán 
korábban is többször megfordultunk) belénk hasít az 
érzés, hogy ugyanezekkel az emberekkel egyszer 
mintha már álltunk volna itt. S ugyanígy közeledett a 
busz, aminek az egyik lámpája nem égett, hanem az, 
hogy pontosan tudjuk, hogy a következő pillanatban 
az előttünk megálló busz ajtajából egy idős férfi fog 
leszállni, akinek segítő kezet nyújtunk. Tudjuk, hogy ő 
megköszöni majd a segítséget, és mi ezt vagy azt 
fogjuk válaszolni. Talán maga a déjá vu érzése nem is 
igazán fog tudatosulni bennünk mindaddig, amíg a 
férfit meg nem pillantjuk, vagy meg nem szólal. Aztán 
már másként történnek az események, mert épp a 
belénk hasító déjá vu hatására már tudatosan nem azt 
fogjuk válaszolni, amit a misztikus érzés diktálna, s 
ezzel lényegében véget is vetünk a jelenségnek. 

Egy alternatív valóság lenne az ok? 
 
Vagy a jelenség közel áll a parapszichológiából jól 
ismert prekogníció, azaz a jövőbelátás képességéhez? 
Netán a jósló álmokat is hasonló misztikus hatások 
idézik elő? A pszichológusoknak biztos, hogy nem 
lehet igaza, hiszen nem a múlt megérzése, ha-nem a 
pillanatnyi jövő felidézése a legrejtélyesebb a déjá vu-
ben. Persze a racionálisan működő, gondolkodó 
agyunk nehezen képes feldolgozni ezt, és szinte 
azonnal a megfelelő válaszlehetőségek, alternatív 
magyarázatok tucatjait engedi tudatalattinkból 
előtörni, talán még álemlékképet is generál, hogy az 
élményt valamilyen módon feldolgozhatóvá tegye 
számunkra. Magyarul csak a saját agyunk akarja 
velünk elhitetni, hogy a múlt egy már megtörtént 
pillanata villant be emlékezetünkben... Holott a való-
ságban jól tudjuk, hogy a jövő egy szeletét láttuk... De 
a neurológusoknak sem lehet igazuk, a két szemből 
,,elcsúszással” érkező információáramlással kapcsolat-

ban, hiszen a jelenség nem csak a 
látókkal, hanem a vakokkal is elő-
fordul, miként arra a Leeds-i Egyetem 
emlékezetkutató csoportja a Brain and 
Cognition című folyóiratban meg-
jelenő tanulmánya is rávilágított. A 
vak embereknek a halláson, szag-
láson és érintésen keresztül van déjá 
vu élménye, és ez a megállapítás ,,a 
feje tetejére állítja a jelenségről alkotott 
korábbi elméleteket.” 
 
Mindezek után már meg sem 
lepődünk azon, hogy egyre nagyobb 
teret kapnak a paranormális 
spekulációk. A reinkarnáció ezoteri-
kus hívei szerint például a magyarázat 
pofonegyszerű: a déjá vu során 
ismerős helyek és emberek előhívják 
előző életünk eseményeit. Mások 
szerint a párhuzamos dimenzió alter-
natív valóságának érzékelése idézi elő 
a jelenséget, vagyis a jövő megta-
pasztalásának, múltszerű megélé-
sének élményét. 
 
De előidézheti bármi is a jövő 
megtapasztalását, a jövőbelátás, a 
jövőre vonatkozó megérzés képes-
ségét? 
 
Elméletileg igen. Sőt, dr. Ninian 
Marshall pszichiáter szerint a 
magyarázat rendkívül racionális, csak 
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épp ötvözni kell az agykutatás és a 
fizika, pontosabban a kvantumfizika 
legújabb eredményeit. A pszichiáter 
szerint agyunk neuronjainak 
milliárdjai apró kvantumcsápokat 
bocsátanak ki magukból, amelyek 
képesek mintegy letapogatni a 
lehetséges jövőt. Bármennyire is 
elképesztő a feltételezés, a 
kvantumfizikusok által jól ismert 
kvantumugrás jelenségére és arra az 
elméletre vezethető vissza, amely 
szerint egy atomban a szubatomi 
részecskék állapotfüggvénye 
(elektronok, neutronok, neutrínok, 
kvarkok, muonok) attól függ, hogy a 
részecske egy adott pillanatban milyen 
állapotot ,,választ”. 
 
Ez az állapotváltozás (kvantumugrás) 
hol hullámjellegű, hol meg részecske 
jellegű, ellenben teljesen véletlenszerű, 
nem előre definiálható, mégis pontosan meghatározza 
egy atom jellegét. Nos, a részecskék állapotváltozása a 
kvantumfizikusok szerint úgy jön létre, hogy a 
részecske (vagy hullám) minden lehetséges valóságot 
előre kipróbál, majd választ egy állapotot a megfelelő 
ugráshoz (részecske vagy hullám). Ez azt jelenti, hogy 
a részecske lényegében letapogatja a lehetséges jövőt, 
majd választ egy irányt, amely ,,meg is fog történni”. 
 
Dr. Ninian Marshall szerint az agy kvantumcsápjai is 
pontosan így működnek. A tudatunk mélyén, 
neuronok milliárdjai nyújtják ki csápjaikat a lehetséges 
jövő állapotváltozásainak meghatározásához. 
Lényegében az ember is előre felméri minden 
lehetséges cselekedetének lehetséges követ-
kezményeit, és sokszor szinte már ösztönösen hajtja 
végre azokat a feladatokat, amelyek egy mozdulat, egy 
lépés, egy cselekedet megtételéhez szükségesek. Ám 
előre tudjuk, hogy a lépés, amit megteszünk, pontosan 
ott fog véget érni, ahová tudatunk mélyén azt 
elképzeltük. Persze időnként eltereli a figyelmünket 
más, így nem tudjuk pontosan felmérni a megkezdett 
folyamat végét, és könnyen kibicsaklik a lábunk. 
Pontosan ezen az elven működnek a kvantumcsápok, 
amelynek információi sokkal hamarabb jutnak el az 
agyba, és lehetővé teszik azon döntések meghozatalát, 
amelyeket a nap minden pillanatában meg kell 
tennünk. Marshall szerint a déjá vu lényegében a 
lehetséges jövőről a kvantumcsápok által szállított 
információ, amely megteremti az agyban létrejövő 
kvantumugrást, amely nem várt pillanatban a felszínre 
törhet, és létrehozhatja a déjá vu érzetét... 

 
No persze ha csak ennyire egyszerű lenne, akkor talán 
sosem hasítana belénk a felismerés: Te jó ég! Ez 
egyszer már megtört velem! 
 
Az élmények sokasága 
 
Bármennyire is meglepő, de a déjá vu sokkal 
összetettebb jelenség, mint valaha is gondoltuk volna. 
Magát a kifejezést is sokszor helytelenül használják, és 
kevesen tudják, hogy létezik a déjá entendu (már 
hallott), a déjá senti (már szagolt), a déjá lu (már 
olvasott) és a déjá vécu (már átélt) élménye is. Ez 
utóbbit gyakran keverik a déjá vu érzésével, ám míg a 
déjá vu inkább a már látott, átélt élményeket jelent, 
addig a deja vecu-t a minden részletében átélt 
eseményekre alkalmazzák. Már amikor a két jelenséget 
és kifejezést nem mossák teljesen egybe... 
 
 

Andrew C. Stone 
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A NES tudati hatásai 

 
Közel négy év távlatából egy olyan 

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

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

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

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

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

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

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

 
Az, hogy nem érez mindenki azonnal tudati 

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

 

 
Számos pánikbeteg paciensem is volt, akik 

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

 
Megbontja az eddig stabilnak megélt realitást. 

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

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

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

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

Dr. Kontár Gábor 
 
További információk a NES rendszerről: 
www.neshealth.com , neseurope@gmail.com  
 

Modus Vivendi Magazin 78

http://www.neshealth.com/
mailto:neseurope@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modus Vivendi Magazin 79



 

Mi hozzuk 
létre az időt? 

 
 

 
égignézzük szeretteink ö-
regedését és halálát, és azt 
gondoljuk, hogy ezért egy 

rajtunk kívül álló tényező a felelős: 
az idő. Az idő valódiságát már 
régóta megkérdőjelezik a filozó-
fusok és a fizikusok, és az újabb 
kísérletek egyre inkább megcá-
folják az idő létezését abban a 
formában, ahogyan eddig ismer-
tük. Amikor az időről beszélünk, 
általában a változásra gondolunk 
– elfeledve azt, hogy a változás és 
az idő nem ugyanaz. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha bármilyen jelenségnek a pon-
tos állapotát meg akarjuk vizs-
gálni, be kell „zárnunk” a  mozgá-
sának egy statikus pillanatába – 
mintha csak egy filmet néznénk és 
merevítenénk ki képkockává. 
Ezzel ellentétben, amint magát a 
mozgást szeretnénk elemezni, 
nem izolálhatunk külön egyetlen 
pillanatot sem, mivel a mozdulat a 
pillanatok összességéből áll. Az 
állókép élessége elmosódottságot 
indukál a mozgásban: képzeljünk 
el egy filmet egy repülő labdával, 
amelyben megvizsgálunk egy kép- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
kockát. Ez lehetővé teszi, hogy 
nagy pontossággal megállapítsuk 
a labda adott helyzetét – mondjuk 
7 méter távolságra a lelátótól. 
Ugyanakkor  elveszítünk   minden 
információt a mozgásáról: nem 
tart sehova, útja ismeretlen és 
bizonytalan a térben. 
 
Számos kísérlet igazolja, hogy ez a 
fajta bizonytalanság a valóság 
anyagába is bele van épülve. A 
sokszor emlegetett Heisenberg-
féle határozatlansági reláció a 
kvantumfizika alapkoncepciója, 

V 
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amely csak a biocentrizmus pers-
pektívájából nyer teljes értelmet. E  
szerint az idő az a belső érzék, 
mely a pillanatnyi állapotokat a 
térbeli világban összeköti, így 
minden, amit megtapasztalunk az 
elménkben áll össze egésszé. Tehát 
mi az, ami valós? Ha a következő 
kép más, mint az előző, akkor 
azok egymástól különbözőnek 
tekinthetőek. Hozzárendelhetjük a 
változás fogalmához az idő szót, 
de ez nem jelenti azt, hogy létezik 
is egy láthatatlan mátrix, a-
melyben ezek a változások 
történnek. 
 
Minden egyes pillanat a görög 
filozófus, Zénon által leírt para-
doxon határára visz bennünket. 
Mivel egy tárgy nem lehet egy-
szerre két helyen, ezért arra a 
következtetésre jutott, hogy egy 
nyílvessző repülésének minden 
pillanatában csak az adott helyen 
létezik. Ugyanazon egy helyen 
létezni azt jelenti, hogy mozdu-
latlannak lenni, tehát a nyílvessző 
végső soron a repülése folytán 
végig nyugalmi állapotban van, és 
így a mozgás önmagában nem 
létezik: illúzió. De ez valójában 
paradoxon-e, vagy inkább annak 
bizonyítéka, hogy az idő – és a 
mozgás – nem egy külső, térbeli 
világ része, hanem inkább egy 
gondolati koncepció? 
 
Egy 1990-ben lefolytatott kísérlet 
Zénon igazát bizonyítja. Ebben 
tudósok a „megfigyelt fazék nem 
forr fel” elvet demonstrálták 
kvantum-szinten, amely a „kvan-
tum Zénon hatás” néven is ismert 
– és a megfigyelésnek a megfigyelt 
tárgyra való ráhatását bizonyítja. 
Peter Coveney fizikus szerint úgy 
tűnik, mintha maga a vizsgálat 
akadályozná meg az atomokat a 
változásban: így elméletileg ha egy 
atombombát eléggé erőteljesen 
figyelnének meg – azaz képesek 
lennénk az atomjait vizsgálni 
minden milliószor trilliárd másod-

percben, az végül a vizsgálat 
hatására nem robbanhatna fel. 
Elég bizarrnak tűnik? A rendkívüli 
nem a kísérletekben, hanem az 
időről alkotott felfogásunkban 
rejlik. A biocentrizmus az egyetlen 
érthető magyarázat ezekre a 
jelenségekre, melyek csak a 
jelenleg létező paradigmák tük-
rében tűnnek bizarrnak. 
 
A biocentrizmus szerint a tér és az 
idő az állati ösztönök vetületei, az 
elme eszközei, és így nem léteznek 
az élettől független külső ténye-
zőkként. A változás megtapasz-
talása – például amikor szeretteink 
meghalnak – az emberi érzéke-
lésben az elmúlásnak és az idő 
létezésének a koncepcióját hozza 
létre. Gyermekeink felnőnek, mi 
megöregszünk: számunkra ez je-
lenti az időt, az idő fogalma hoz-
zánk tartozik. 
 
A biocentrizmus elméleteit a 
legújabb vizsgálatok is alátá-
masztják: 2002-ben a kutatók egy 
fantasztikus kísérlet során rámu-
tattak arra a tényre, hogy egyes 
részecske-párok közül minden 

részecske mintegy „előre látta”, 
megérezte, hogyan fog az 
ikerpárja a jövőben viselkedni. A 
részecskék valahogyan tudták, 
hogy a kutató mit fog tenni – még 
mielőtt a tett bekövetkezett volna 
– mintha nem létezne közöttük 
sem tér, sem pedig idő. Egy 2007-
es, a Science-ben megjelent ta-
nulmány pedig arról számolt be, 
hogy amikor a tudósok részecs-
kéket lőttek át egy mérőeszközön, 
akkor azok visszamenőleg meg 
tudták változtatni, hogy fotonként 
vagy pedig hullámként viselked-
nek. A kísérlet szerint a 
részecskéknek el kellett „dönte-
niük”, hogyan reagáljanak egy 
villa alakú érzékelőn történő 
áthaladáskor. Azonban később, 
amikor a kísérletvezető elfordított 
egy kapcsolót, és ahogyan a 
vizsgálatot végző a kapcsoló 
elfordításakor döntött, az megha-
tározta a részecskék múltbeli, 
villán való áthaladáskor tapasz-
talható viselkedését. Tehát az 
emberi elme befolyásolta – 
befolyásolja az elemi részecskék 
viselkedését! 
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A kritikusok felvetik, hogy ez a 
viselkedés csak a kvantum-világra 
igaz. De ennek a „két külön világ” 
álláspontnak – miszerint külön 
törvények vonatkoznak a kvan-
tum részecskékre és egy másik az 
univerzum maradékára – bele-
értve minket, embereket is, nincs 
valós alapja, és szerte a világon 
cáfolják a laboratóriumi kutatások. 
Egy tavaly, a Nature-ben megjelent 
tanulmány szerint a kvantum-
viselkedés a mindennapi életre is 
kiterjed. A kutatás során 
ionpárokat kevertek össze, később 
azonban ezek tulajdonságai akkor 
is összeköttetésben maradtak, 
amikor egymástól nagy távolságra 
vitték őket – megint csak mintha 
nem létezne sem tér, sem idő. Még 
2005 folyamán kb. 2,5 cm 
nagyságú KHCO3 kristályokkal is 
elvégeztek egy, az előzőhöz 
hasonló kísérletet, ezzel is bi-
zonyítva, hogy a kvantum-
viselkedés az emberi léptékű 
világra is érvényes. 
 
A Discover 2010 októberi kia-
dásában Leonard Mlodinow 
elméleti fizikus kijelentette, hogy 
„nem választhatjuk külön a 
megfigyelőt – azaz saját magunkat 
– a világgal kapcsolatos tapaszta-
latainktól... A klasszikus fizikában 
a múlttal kapcsolatban azt felté-
telezik, hogy bizonyos események 
sorozataként létezik, de a kvan-
tumfizika szerint a múlt – csak-
úgy, mint a jövő – bizonytalan, és 
csak különböző lehetőségek, eshe-
tőségek spektrumaként létezik.” 
 
Egyre több kísérlet utal tehát arra, 
hogy mi hozzuk létre az időt, és 
tudat nélkül az idő és a tér nem 
léteznek. Még Einstein is elis-
merte, hogy „a múlt, a jelen és a 
jövő közötti különbség csak egy 
illúzió, még ha oly makacs is”. 
 

Forrás: The Huffington Post/fenyportal 
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A tudat 
térképe 

 

 
z otthonnak nevezett 
helyek kedvesek szívünk-
nek, és visszatürközik 

azokat a benyomásokat, melyek 
korábban értek bennünket. E 
varázslatban lakóhelyünk a-
laprajzát használjuk, melyre 
rárajzolhatjuk életünk szimbolikus 
térképét. Ha megrajzolod a 
térképet, olyan mágikus sablont 
kapsz, amely értékes intuíciókat 
hoz felszínre. 
 
Sőt, tovább megyünk… Ha 
összekötöd mindazokat a he-
lyeket, amelyek fontos szerepet 
játszottak életedben - magadat he-
lyezve középre -, jobban meg-
értheted, milyen helyet is foglalsz 
el a világban. Ez a megnövekedett 
önbizalom pedig fokozza majd 
esélyeidet arra, hogy sikeres és 
boldog életet élhess. 

 
 
 
 
 

 
 

Kellékek 
 
• lakóhelyed térképe 
• óra 
• 2 különböző színű toll vagy 
ceruza. 
 
 
A varázslat menete 
 
Terítsd ki magad elé a térképet, és 
pontosan 15 perc alatt rajzold rá 
életed szimbolikus sablonját. 
Jelöld ponttal az iskoládat, a 
munkahelyedet, otthonodat, csa-
ládod és barátaid otthonát, és 
mindent, amit fontosnak tartasz. 
Helyezd el magad a térkép 
közepére, és egy színes tollal 
minden pontot köss össze az 
önmagadat jelképező centrummal, 
majd oszd fel az olyan emberekkel  

 
 
 
 
 
 
 
és szituációkkal kapcsolatos 
helyeket, akikkel nehezen jöttél ki 
vagy nyugtalanítottak valamiért. 
Ezeket egy másik színű tollal kösd 
össze magaddal. Amikor letelt a 
15 perc, tedd le a tollat, és figyeld 
meg alaposan a rajzot. 
 
 
Észre fogod venni, hogy 
hamarosan különféle érzések 
villannak majd fel benned. 
Használd ezeket vezetőként! 
Segíteni fognak, hogy foglalkozz 
azokkal a kihívásokkal, a-
melyekkel életed során szem-
besülnöd kellett, és kell is. 
 

E.R. 
 

Forrás: Marian Green - Varázslatok 
könyve (GABO Könyvkiadó) 

 
 

A 
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Könyvajánló – Dr. 
Héjjas István: 
Buddha és a 

részecskegyorsító 
 

 
 
 

 XX. század beköszöntével a reál és humán 
tudományok terén egyaránt megdőlni látszott 
az addig elfogadott világkép. A 

relativitáselmélet gyökeresen átalakította a térről, az 
időről, az anyagról és az energiáról alkotott 
fogalmainkat. A kvantumfizika megdöntötte az oksági 
kapcsolatok sérthetetlenségét. A mélylélektan pedig 
kimutatta, hogy az emberi cselekvések mozgatórugója 
többnyire nem a racionális gondolkodás, hanem a 
tudattalan. Ezek a felismerések szinte sokkolták a 
nyugati embert, s a modern tudományos 
eredményeket a mai napig sem volt képes teljesen 
megemészteni a közgondolkodás. S mit szóltak 
mindehhez a távol-keleti országok lakói, az indiaiak, a 
kínaiak vagy a japánok? Legfeljebb azt kérdezték: mi 
ebben az új? Hiszen ők mindezt már több ezer éve 
tudták. De honnan tudhatták azt, amit a modern 
tudomány éppen felfedezett? És ha valóban tudták, 
miért nem akarták felhasználni ezt a tudást 
hétköznapi, materiális célokra, mondjuk, pro-
fitszerzésre, többlettermelésre, a mindennapi élet 
kényelmesebbé tételére? 

 
Bár ez a könyv nem tud felelni minden idevágó 
kérdésre, sejteni engedi a lehetséges válaszokat. 
Szabatos, egyszerű és közérthető megfogalmazásban 
adja közre felvillanyozó téziseit, miközben a tudomány 
legmagasabb szintjén is teljességgel helytálló. Minden 
benne rejlő szónak súlya van, mégis olvasmányos, tele 
van izgalmas példákkal, történetekkel, amelyek 
képszerűvé és egyértelművé teszik a mondanivalót. 
Miközben lexikális jellegű ismereteket is közöl, 
magával ragadó, sodró lendületű gondolatmenetén 
átsüt a spiritualitás. A kötet amolyan beavató mű: a 
világ működésének rejtelmeibe avat be minden tanulni 
vágyót. 
 
Hogy a valóság – mélyebb szinten – miért éppen úgy 
működik, ahogyan az a könyvből kiderül, ugyanolyan 
érthetetlen, mint a hullámegyenlet. Ha azonban újra 
meg újra elgondolkodunk rajta, lassan hozzá-
szokhatunk… 
 

*** 
 

Pszichológiai tény, hogy ha az ember már 
kialakított magában valamiféle világnézetet, 
világképet, nézetrendszert, igyekszik ahhoz 

ragaszkodni. E ragaszkodás során próbáljuk a 
tapasztalatainkat beilleszteni a nézetrendszerünkbe. Ez 
úgy történik, hogy ha valami olyat tapasztalunk, ami a 
nézeteinket alátámasztja és megerősíti, azt igyekszünk 
megjegyezni, ha pedig egy tapasztalat a nézeteinket 
cáfolni látszik, igyekszünk az ilyen kellemetlen 
tapasztalást minél előbb elfelejteni. Az ember ugyanis 
akkor érzi magát biztonságban, ha a nézetrendszere 
szilárd, és arra, mint útmutatásra, támaszkodni lehet. 
Ez az oka annak is, hogy a legtöbb ember nem vásárol 
olyan újságot, nem hallgat vagy néz olyan rádió- és 
tévéműsort, amelynek mondanivalója a nézeteivel 
ellenkezik. 
 
(…) 
Filozófiai szempontból a speciális relativitáselmélet 
fontos következménye, hogy bizonyos, korábban 
eltérőnek hitt fogalmakról kiderült, hogy azok végső 
lényegüket tekintve egyek, vagyis ugyanazon dolog 
eltérő megnyilvánulásai. Ilyen a tér és idő, hiszen ami 
az egyik rendszerből nézve tisztán tér vagy tisztán idő, 
az egy másik rendszerből nézve tér és idő keveréke. 
Kiderült az is, hogy tömeg és energia azonosak, a 
tömeg nem más, mint sűrített, „megfagyott” energia. 
Kiderült, hogy az elektromos- és mágneses erőtér is 
azonosak. Ami az egyik rendszerben tisztán villamos- 
vagy tisztán mágneses tér, az egy másik rendszerből 
nézve a kettő keveréke. 

A 

„ 
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(…) 
Tegyük fel, hogy felfelé utazunk egy liftben. Indulás 
után, amikor a lift gyorsul, úgy érezzük, mintha valami 
a padlóhoz akarna szorítani, mintha megnőne a 
súlyunk. Ha egy zárt rendszerben megnő a súlyunk, 
két magyarázat lehetséges. Az egyik az, hogy a 
rendszer felfelé gyorsul. A másik pedig az, hogy 
megnőtt a gravitációs térerősség. Kérdés, hogy el 
tudjuk-e dönteni a kabinon belül, hogy ezek közül 
melyik az igaz. Einstein határozott válasza: nem! Ebből 
a „nem”-ből azután már levezethető az egész általános 
relativitáselmélet. 
 
(…) 
Sokáig azt hitték, hogy a kvantumfizika csupán az 
elemi részecskék világában érvényes, mindennapi 
életünkben azonban továbbra is a klasszikus fizika 
törvényei uralkodnak. 
 

Mindezekre rácáfol a valóság. Bár a kvan-
tumfizikai jelenségek a háttérben, szinte ész-
revétlenül működnek, a hatásuk betör a minket 
körülvevő „makrovilág” szintjére. Egyfelől tény az, 
hogy a mindennapi életünket és környezetünket 
jelentősen befolyásoló elektronikus-, nukleáris- és 
lézertechnikai eszközök a kvantumfizika elvei 
alapján működnek. Másfelől a mindennapi 
életünkben is lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy 
a jövő nem kiszámítható, hiszen körülöttünk 
rendszeresen fordulnak elő váratlan, meglepő, 
olykor paradox jelenségek. 
 

Ezt a véleményt alátámasztani látszik az utóbbi 
időben kidolgozott káoszelmélet is, amely szerint 
létezhet „determinisztikus káosz”. Erre mutat 
példát az ún. „pillangóeffektus”. Eszerint, ha pl. az 
Amazonas őserdőiben egy virágra szálló pillangó a 
korábbi szokásától eltérően nem kettőt, hanem 
hármat legyint a szárnyaival, ennek követ-
kezménye esetleg az lehet, hogy egy hónappal 
később hatalmas tornádó söpör végig Floridán. 
 

A pillangóeffektus lehetőségét számos gyakorlati 
példa alátámasztja. Amikor egyszer 10 napos 
számítógépes meteorológiai előrejelzést készítettek, 
s a számítást megismételték, homlokegyenest 
ellenkező prognózist kaptak. Pedig az eltérés csak 
annyi volt, hogy egy részletszámításnál a tizedik 
tizedes-jegy utáni 5-ös számjegyet az egyik esetben 
felfelé, a másikban lefelé kerekítették. A kiindulási 
feltételekben fellépő csekély eltérés hatalmas kü-
lönbséget okozhat a következményekben. Márpedig 
végtelen pontosságú numerikus számítás elvileg 

lehetetlen. De ha lehetséges is volna, a peremfeltételek 
kvantumbizonytalansága miatt ennek nem volna 
értelme. 
 

Valószínű, hogy a mikrovilág szintjén a 
valószínűségi függvényekkel jellemezhető kvantum-
fizikai folyamatokból álló „kvantumkáosz”-ból 
minden egyes másodpercben sokmillió pillan-
góeffektus indul el, és terjed lavinaszerűen a 
makrovilág felé. A nagy számok törvénye alapján 
azonban ezek hatása valószínűleg kompenzálja 
egymást, ezért makroszinten a fizikai jelenségek 
kiszámíthatónak látszanak, és érvényesülnek a 
(statisztikai jellegű) makrofizikai törvények. 

 
 
(…) 
Képzeljünk el egy tavat, amelyben szigetek vannak. 
Egy-egy sziget egy-egy személyiség. Ami a szigetből a 
víz felett van, az a tudat, ami pedig a vízszint alatt, az 
a tudattalan. Ha a tóból leengednénk a vizet, 
láthatnánk, hogy talapzatuk összeér. Ami ez alatt van, 
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az a tudattalan közös része, vagyis a kollektív 
tudattalan. 
 

A tudat tetejét borító réteg az ún. persona, vagyis az 
a személyiség, amit a külvilág felé mutatunk. (A 
persona szó eredetileg azt a maszkot jelölte, amit az 
ókori görög színházban a színészek az arcuk elé 
tartottak.) A tudat négy alapvető funkcióval 
rendelkezik és ezeket két ellentétpárba lehet 
csoportosítani: gondolkodás és érzelem - érzékelés és 
intuíció. 
 

Az is megfigyelhető, hogy ha valakiben tudatos 
szinten a racionális gondolkodás dominál, akkor a 
tudattalanban az érzelmek uralkodnak, a tudatos 
érzékelés mögött ott áll a tudattalan intuíció, a kifelé 
forduló (extrovertált) tudatos személyiségnél a 
tudattalanban a befelé forduló (introvertált) tendenciák 
az erősek, és viszont. 
 

A tudat és tudattalan közötti ellentmondások belső 
feszültségeket keltenek, és ezek nagy érzelmi-indulati 
töltésű csoportokba, ún. komplexumokba szerveződve 
szorongásos neurózist okozhatnak. A modern ember 
neurózisa éppen abból származik, hogy sze-
mélyiségének egyik felét elnyomva igyekszik túlzottan 
racionális, érzelemmentes, extrovertált és pragmatikus 
lenni. 

 
(…) 
Jung szerint a középkori alkímia jelképrendszere is 
jelentős részben archetípus szimbólumokból áll. Az 
aranycsinálás receptjei ugyanis gyakorlati kivitelezésre 
nem alkalmasak, és ez már akkor nyilvánvaló volt, 
amikor azokat leírták. Ha azonban az olyan 

fogalmakat, mint megtisztítás, nemesítés, 
transzmutáció, transzformáció, unio mistica, 
szublimáció, prima materia, bölcsek köve, föld, víz, 
tűz, levegő, stb., valamint az alkimista művekben a 
kémiai elemekre alkalmazott asztrológiai jelképeket 
pszichológiai jelentésű szimbólumokként értelmezzük, 
akkor abból egy gyakorlatban megvalósítható szellemi 
önfejlesztési módszer bontakozik ki. Jung szerint 
feltehető, hogy a beavatott alkimisták nem aranyat 
akartak csinálni, ez csupán olyan látszattevékenység 
volt, ami az ezoterikus titkos tanítás palástolására 
szolgált. 
 
(…) 
A humanisztikus pszichológia szerint nem az a fontos, 
hogy hogyan értelmezi a pszichológus a vizsgálati 
személy vagy páciens lelki történéseit és viselkedését, 
hanem, hogy hogyan látja mindezt maga a személy. A 
lényeg az egyén elképzelése önmagáról, a világról, e 
kettő viszonyáról és a saját céljairól. Az ilyen el-
képzelés kialakításához azonban az embernek választ 
kell kapnia olyasféle kérdésekre: Ki vagyok én? 
Honnan jövök és hová megyek? A válaszokban sokkal 
fontosabb a dolgok jelentése az ember számára, mint a 
dolgok „objektivitása”. A legfőbb érték ugyanis az 
emberi méltóság, ezért az embereket nem átnevelni 
kell, hanem megérteni. 
 

Rogers szerint az emberrel vele 
születik a személyes fejlődés lehe-
tősége, aminek útja az önfelismerés 
vagy önmegvalósítás (self-realization). 
Ez azt jelenti, hogy az ember minden 
potenciális képességét kifejleszti, és 
azokból - akár jelentős áldozatok árán 
is - valódi értékeket teremt. Aki ezt 
vállalja, az képes lesz másokat is 
megérteni. Ezért a pszichoterapeuta 
feladata voltaképpen nem a gyógyítás, 
hanem tükröt tartani a páciens elé, 
hogy az képes legyen önmagát 
megérteni és meggyógyítani. 
 

Maslow szerint az önmegvalósítás 
egyik akadálya az alacsonyabb szintű 
szükségletek kielégítetlensége. Mas-
low az emberi szükségleteket pi-
ramisszerű ábrával szemlélteti. Ennek 

alapját a fiziológiai szükségletek képezik, felette a 
biztonság és veszélymentesség igénye, a megbecsülés 
iránti igény, a tudás és megértés iránti vágy, az 
esztétikai igények, majd legfelül az önkifejezés és ön-
megvalósítás iránti igény található. Valamely szint 
hatása akkor válhat jelentőssé, ha az alatta lévő 

Modus Vivendi Magazin 86



szükségleti szintek igényei már ki vannak elégítve. 
Emiatt sok ember soha nem jut el az önmegvalósítási 
szintig. 
 
(…) 
A pszichoszintézis elméleti alapját főleg az Assagioli-
féle személyiségstruktúra-elmélet képezi, amelyet a 
következő hasonlattal lehetne szemléltetni: 

Képzeljünk el egy függőleges helyzetű tojást, amint a 
térben lebeg. A tojás sárgája a tudatmező, körülötte a 
fehérje a személyes tudattalan, a tojást körülvevő külső 
tér pedig a kollektív tudattalan. A személyes tudat-
talan három egymás feletti részre tagolható. A 
tudatmezőt körülvevő középső rész a középső 
tudattalan, felette és alatta pedig a felső és alsó 
tudattalan található, amelyek másik neve: tudatfeletti, 
illetve tudatalatti. 
 

A tudatmezőt és a különféle tudattalanokat 
elválasztó határfelületek folyton változnak, át-
alakulnak, odébb tolódnak, miközben rajtuk, mint 
valami diafragmán keresztül szüntelenül áramlanak a 
gondolatok, emlékek, fantáziák, vágyak, érzelmek, 
indulatok. 
 

A modell közepén lévő tudatmezőben is érzések, 
elképzelések, gondolatok, késztetések szakadatlan 
áramlása és változása zajlik. Ezeket a folyamatokat 
azonban- kellő gyakorlással- képesek lehetünk a 
semleges külső szemlélő aspektusából szemügyre 
venni, és felismerni, hogy nem vagyunk azonosak a 
tudattartalmak szüntelen áramlásával. 
 
(…) 
A kvantumpszichológia kidolgozója, a fizikai 
doktorátussal is rendelkező R. A. Wilson amerikai 
pszichológus professzor azt állítja, hogy a 
kvantumfizikai jelenségek hatása nemcsak a fizikai 
világban érvényesül, hanem kapcsolatban áll az emberi 
tudattal is, és hogy a makro- és mikrofizikai jelenségek 
közötti kapcsolat hasonló ahhoz, ahogyan az emberi 
pszichében kapcsolódik egymáshoz tudat és 
tudattalan. 
 

Wilson szerint a mikrorészecskék világában a 
valószínűségi hullámok hatására kialakuló kvan-
tumkáosz - tudattalan szinten - kölcsönhatásban van 
az emberi pszichével, és ezért a mindennapi életünkre, 
szubjektív tapasztalatainkra is érvényesek a 
kvantumfizikában megszokott bizonytalanságok, ket-
tős vagy többes természetű jelenségek, s ezt 
alátámasztják a tudat és anyag között kimutatható 
olyan kölcsönhatások, mint amilyenek a 
pszichoszomatikus betegségek, valamint a váratlan 
gyógyulások orvosilag gyógyíthatatlannak minősített 
betegségekből. 
 

Wilson szerint nemcsak fotonok vagy egyéb elemi 
részecskék között létezhet nem lokális kapcsolat, 
hanem az anyag és az emberi tudat között is. Ez lehet 
az oka számos parapszichológiai jelenségnek, pl. 
annak, hogy egyes emberek képesek megérezni tőlük 
távoli eseményeket, s annak is, hogy a tudatunk 
állapota, a gondolataink minősége képes jelentősen 
befolyásolni nemcsak a saját egészségi állapotunkat, 
hanem más emberek tudatát, és a materiális világban 
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tapasztalható jelenségeket is. Wilson szerint ezért a 
tudatunk, a gondolkodásunk, a hitünk jelentősen 
befolyásolja a szellemi és fizikai állapotunkat, a 
sorsunkat, sőt a külvilágot is. 

 
Wilson számos példával támasztja alá, hogy a pozitív 

dolgokban való hit pozitív hatással lehet az 
egészségünkre és a környezetünkkel való kap-
csolatunkra. Az ilyen hit ugyanakkor együtt jár a 
gyakran indokolatlan, túlzott optimizmussal, a mások 
iránti fokozott bizalommal, jóindulattal és 
hiszékenységgel, ezért az ilyen embereket könnyebb 
becsapni. 
 

Bár sokan naivnak és hiszékenynek tekintik őket, 
statisztikai adatokkal kimutatható, hogy egész-
ségesebbek és tovább élnek, mint a többiek és amikor 
végül meghalnak, a halálukat kevesebb meg-
próbáltatás előzi meg. Wilson felteszi a kérdést: 
akarunk-e bedőlni olyan „illúzióknak”, mint azok a 
„rászedett bolondok”, vagy inkább hamarabb 
meghalunk. 
 
(…) 
A rendszerelméletek alapfelismerése az, hogy az egész 
nem pusztán a részek összege, hanem annál 
minőségileg több. Más szóval: az egész viselkedése 
nem értelmezhető csupán a részek összetett vi-
selkedéseként, és a részek viselkedése sem ér-
telmezhető, ha azokat kiszakítjuk összefüggéseikből és 

kölcsönhatási kapcsolatrendszerükből. Az egészet 
részek alkotják. A rendszerelméletben az egész neve: 
rendszer, a rész neve: elem. A rendszer egymással 
kölcsönhatásban álló elemekből áll, miközben 
kölcsönhatásban van a külvilággal is, ahonnan 
szüntelenül hatásokat kap, és azokra ellenhatásokkal 
reagál. A külvilágtól tökéletesen elszigetelt rendszer 
nem létezik. Rendszer például az emberi test, amely 
különféle testrészekből és belső szervekből áll. 
Rendszer valamennyi szerv is, pl. a vese vagy a máj. 
Rendszer ezen szervek bármelyik sejtje, a sejten belül 
bármelyik szerves molekula, a molekulán belül 
bármelyik atom, az atomon belül az atommag, azon 
belül a nukleon, amely kvarkokból tevődik össze, stb. 
A másik irányban haladva: rendszer egy emberi 
közösség, egy család, egy nemzet, az egész emberiség, 
a Földön élő összes élőlény együttese, maga a Föld, a 
Naprendszer, a Tejútrendszer, stb. 

 
Minden dolog, amit meg tudunk nevezni, két 

szerepet tölt be. Egyrészt összetett rendszer, másrészt 
valamely magasabb hierarchiájú rendszer eleme. 
Csupán egyetlen olyan rendszer létezik, amely a szó 
eredeti értelmében holisztikusan lenne kezelhető, ez 
pedig a teljes univerzum, amelybe - Niels Bohr és 
Werner Heisenberg szerint -bele kell érteni az emberi 
tudatot is. 
 

Amikor egy rendszert definiálunk, kijelöljük annak 
határfelületét, amely a külvilágtól elválasztja. Ami a 
határ egyik oldalán van, az a rendszer, ami a másikon, 
az a külvilág. Bizonyos esetekben azonban a „belül” és 
„kívül” meghatározás önkényesnek tűnhet. Ha a porba 

rajzolunk egy kört, könnyen megmondhatjuk, hogy a 
kerület melyik oldalán van a belül, és melyiken a kívül. 
De ha akkora kört rajzolunk, mint az egyenlítő, 
kiderülhet, hogy a kívül és belül fogalma mennyire 
önkényes lehet. Ha az univerzum valóban önmagába 
visszatérő görbülettel záródik, akkor erre is hasonló 
vonatkozik, mint az egyenlítőn meghúzott körre, 
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vagyis: egy határfelülettel két részre oszthatjuk a 
világot és a kisebbik részre azt mondhatjuk: rendszer, a 
nagyobbra pedig: külvilág. Így azután bel- és külvilág 
bizonyos értelemben egymás tükörképei. 

 
A rendszerelméletekből levonható egyik fontos 

következtetés az, hogy nagyon különböző rendszerek 
hasonlóan modellezhetők. Más szóval: van igazság 
abban, hogy a makrovilág és a mikrovilág, a kozmikus 
- és humán szintű folyamatok hasonló törvény-
szerűségeknek engedelmeskednek, és közöttük számos 
analógia mutatható ki. Ez a felismerés közelebb vihet a 
Jung-féle szinkronicitási elmélet megértéséhez is. 
 
(…) 
A közhiedelem szerint a modern természettudósok 
többsége a racionalizmus és pozitivizmus alapján áll. 
Ez azonban csak részben igaz. Szigorúan racionalista 
alapon a XX. század tudományos eredményeinek 
jelentős része meg sem születhetett volna. Az igazán 
nagy horderejű felfedezések attól olyan meg-
döbbentően forradalmiak, mert ellenkezni látszanak 
azokkal a tudományos igazságokkal, amelyeket 
korábban már logikai alapon bizonyítottnak vélt a 
tudományos közvélemény. Nem lehetett például a 
kvantumfizika egyik legfontosabb összefüggését, 
nevezetesen a Schrödinger-féle hullámegyenletet 
levezetni semmiféle korábban ismert fizikai tételből. 
Amikor azonban az egyenlet intuitív szellemi 
teljesítményként megszületett, annak helyességét már 
utólag mind kísérleti, mind logikai-matematikai 
módszerekkel alá lehetett támasztani. 
 
Voltaképpen az is vitatható, hogy az ember mennyire 
tekinthető racionálisan gondolkodó lénynek. Sigmund 
Freud meggyőzően bizonyította, hogy bár az ember 
rendelkezik a racionális gondolkodás potenciális 
képességével, ezt a tulajdonságát elsősorban nem arra 
használja, hogy optimális döntéseket hozzon, hanem 
sokkal inkább arra, hogy tudattalan indíttatású, 

érzelmi-indulati hatásokra alapozott elhatározásaihoz 
racionálisnak tűnő homlokzatot kreáljon. 
 
(…) 
A megszabaduláshoz segítő kulcsmondat így hangzik: 
„Az nem te vagy!” Ismerd fel, hogy a külvilág nem te 
vagy, hogy a vagyonod, a kocsid, a házad nem te vagy, 
hogy a kezed, a lábad, a tested, a gondolataid, az 
emlékeid, az érzéseid, a hétköznapi megszokott Éned 
nem te vagy. Ismerd fel, hogy az általad tapasztalható 
és a tudatodban megjelenő bármiféle tudattartalom 
nem azonos veled, az csupán a Prakriti által létrehozott 
jelenség. Max Müller professzor szerint a Prakriti 
egyetlen értelme végső soron az, hogy legyen mitől 
megszabadulni. 
 
(…) 
A védánta szerint, bár a tapasztalható világ nem 
valóságos, de a hamis tudás hatása alatt mégis annak 
látszik, mint ahogy az álombeli tigris is fenyegető 
valóság mindaddig, amíg fel nem ébredünk. Brahman 
teremtő hatalma (sakti) illúzióteremtő hatalom, 
akárcsak a bűvész hatalma a közönség felett. A teremtő 
varázslat (májá) azt jelenti, hogy Brahman mintegy 
megfeledkezik önmagáról, miközben megteremtődik 
az illúzió közönsége is azáltal, hogy a (sok) Atman 
elkülönül Brahmantól. E kettő ilyenkor a hamis tudat 
(avidjá) hatása alatt áll, amely utóbbi egyaránt 
érvényesül individuális és kozmikus szinten. Amíg ez 
az állapot tart, a személytelen Brahman (ez a 
szanszkritban semleges nemű szó) átalakul személyes 
teremtő Istenné, és a neve ilyenkor: Brahmá (amely 
utóbbi szó hímnemű). Az egyetemes hamis tudat 
állapotának megszűnésekor a varázslat szertefoszlik. 
Ilyenkor Brahmá visszaalakul Brahmanná és feloszlatja 
a teremtett világot. Ezzel véget ér egy világkorszak 
(kalpa). Így azután egyéni, elkülönült megszabadulás 
tulajdonképpen nem is létezik. Az egyén azonban 
mégis úgy érzi, hogy újraszületések sorozatán 
keresztül vándorol a létforgatagban, és a meg-
szabadulást is személyesen éli meg. 
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(…) 
A buddhista tanítás szerint az egész ember - teste és 
személyisége egyaránt - összetett képződmény. Már-
pedig, ami egyszer összetevődik, vagyis keletkezik, az 
előbb-utóbb szét is hullik. Az összetett dolgok csak a 
szüntelen átalakulás állapotában képesek létezni. 
Emiatt, bizonyos értelemben, minden pillanatban 
meghalunk és újrakeletkezünk. A kérdés meg-
világítására Buddha egyik beszédében a következő 
hasonlat szerepel: 
 

Ha este meggyújtunk egy gyertyát és az reggel is ég, 
állíthatjuk-e, hogy a reggeli gyertyaláng azonos az 
estivel? Függ-e a válasz attól, hogy a lángot éjszaka 
elfújta a huzat, és valaki ismét 
meggyújtotta? Más lesz-e ettől 
a reggeli gyertyaláng? Hason-
lóan: azonos-e az ember reggel 
azzal, aki este lefeküdt? És 
azzal, aki tízéves korában 
volt? És azzal, aki csecse-
mőkorában volt? 
 
(…) 
A teremtő üresség, lényegét 
tekintve, maga a szellemiség, 
amely eredeti, szennyezetlen 
formájában nem más, mint 
átlátszó, tiszta tudat. Ha 
azonban az ebben lappangó 
lehetőségek megnyilvánulnak, 
megindul a teremtés. Ekkor a 
tudatban helyi tisztátalan-
ságok, örvénylések alakulnak 
ki, ezek előbb-utóbb önálló 
személyiségnek hiszik magu-
kat és ezzel belemerülnek a 
létforgatagba. 
 
(…) 
A Jang-Jin elv és a Tao működésének egyik fontos 
szimbóluma a T’ai-csi, aminek jelentése: Nagy Alap, 
illetve Őskezdet. A T’ai-csi szimbólum egy kör, amely 
hullámvonallal két részre van osztva. Az egyik rész 
sötét, a másik világos. Ott, ahol a sötét rész a 
legszélesebb, van benne egy világos petty, a világos 
rész legszélesebb helyén pedig egy sötét petty. Ha a 
T’ai-csi ábrát megforgatjuk, kapjuk a Jang és Jin 
váltakozását. Amikor bármelyik tényező eléri a 
maximumot, azonnal megjelenik benne az ellentétes 
tényező csírája. Ezt jelképezi a sötét mezőben a világos, 
illetve a világos mezőben a sötét petty. 
 
(…) 

A Wu-Wei szelíd cselekvés a megfelelő pillanatban, a 
legkisebb ellenállás irányában. Erőszakkal cselekedni 
pedig olyan, mintha a vízen lévő hullámokat deszkával 
akarnánk elsimítani, mint kőműves a betont. A taoista 
hagyomány szerint az uralkodást is a Wu-Wei elve 
szerint kellene gyakorolni. Shun császár például nem 
tett semmit, és mégis helyesen uralkodott, mert uralma 
alatt a nép békében és jólétben élt. A legtöbb zavart, 
bajt és szenvedést azok okozzák, akik mindenáron 
igyekeznek a világot megjavítani, tökéletesíteni, 
átszervezni. Lao-ce szerint a jó hadvezér nem harcias, 
és a jó harcos nem haragos. Csuang-ce szerint az ember 
nem képes a sáros, zavaros vizet megtisztítani, de ha 
békén hagyja, az magától letisztul. 

 
(…) 
A taoizmus tanítását szavakban továbbadni nem lehet. 
A dolgok megértése csak közvetlen intuitív belátással 
lehetséges. A Wen-Ta olyan kérdés-felelet módszer, 
amelynek segítségével a tanítvány eljuthat az intuitív 
belátáshoz. A tudás átadásának ezen módja a dolgok 
negatív megközelítését alkalmazza. 
 

Ha pl. el akarjuk magyarázni, hogyan kell úszni, a 
feladat szinte megoldhatatlannak tűnhet. De a mester 
megmutathatja, hogy ő maga hogyan úszik, majd a 
tanítvány próbálkozásainál időnként rászól, hogy amit 
csinál, az „nem az”. A tanítvány pedig addig 
próbálkozhat, amíg végre a mester azt mondja: „Na 
látod, hát ez az!”. 
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(…) 
A tradicionális taoista bölcsesség szerint csak a valódi 
Wu-tudás birtokában ismerhetjük fel a dolgok végső 
egységét, azt, hogy a lények a nemlétből jönnek, „mint 
hang a csendből, és fény a térből”. A Wu -tudás 
segítségével a bölcs úgy látja az univerzumot, mint ami 
önmagával azonos. Lao-ce szerint megismerhetjük a 
világegyetemet, anélkül, hogy elhagynánk ott-
honunkat. Az univerzum ugyanis egyetlen nagy egész, 
amelynek bármelyik pontja 
lehet középpont, mint a-
hogy egy gömb felszínén is 
kinevezhetjük bármelyik 
pontot a gömbfelszín kö-
zepének. 
 

Mivel a középpontból 
kitekintve megérthetjük a 
dolgokat, ezért annak sincs 
értelme, hogy külső és 
belső világunkat élesen 
megkülönböztessük. Csu-
ang-ce szerint ugyanis a 
saját személyes Énünk is 
csupán illúzió, és akkor 
kerülhetünk közel az igaz-
sághoz, ha ezt az illúziót 
megtagadjuk. 
 
(…) 
A keleti bölcseleti 
rendszerekben alkalmazott 
logika tágabb értelmű fo-
galom, mint amit Euró-
pában racionális logikán 
érteni szokás, mivel ma-
gában foglal számos pa-
radox és analógiás kö-
vetkeztetési módszert is. 
Keleti felfogás szerint ugyanis a logikai úton nyerhető 
következtetés és a tapasztalható valóság nem fel-
tétlenül fedi egymást. Mivel nem létezik a tudattól 
teljesen független, tökéletesen objektív valóság, ezért a 
tapasztalható világban nem lehet kizárni bizonyos 
logikai ellentmondásokat, pl. hogy egymásnak el-
lentmondó kijelentések egyszerre igaznak bi-
zonyulhatnak. Ugyanakkor az igazságok hierarchiát 
alkotnak, vagyis vannak alacsonyabb- és magasabb 
szintű igazságok. Ami azonban egy alacsonyabb 
nézőpontból ellentmondás, az egy magasabb né-
zőpontból esetleg kézenfekvően egyértelmű lehet. 
 

A buddhista Mádhjamika bölcselet szerint pl. a 
tapasztalható jelenségeket alkotó lételemek (dharmák) 

alacsony nézőpontból részben reálisak (valóságosak), 
részben irreálisak (nem valóságosak). Reálisak azért, 
mert tapasztalhatók, de irreálisak azért, mert 
változékonyak és múlandóak. Egy közepesen magas 
nézőpontból már úgy ítélhető meg, hogy a lételemek 
reálisak és irreálisak egyszerre. Magasabb nézőpontból 
felismerhető, hogy a lételemek voltaképpen sem nem 
reálisak, sem nem irreálisak. 
 

(…) 
A modern természettudo-
mányok megállapításaiban és 
az ősi keleti vallási-bölcseleti 
tanításokban sok analógia 
fedezhető fel. Az analógiák 
szoros kapcsolatban vannak 
bizonyos paradoxonokkal, 
logikai ellentmondásokkal, 
amelyek arra utalnak, hogy a 
köznapi életben tapasztal-
ható valóság nem az igazi 
végső valóság. 
 

A keleti vallási bölcselet ta-
nítómesterei és a modern ter-
mészettudósok abban min-
denesetre egyetértenek, hogy 
az érzékszervi úton tapasz-
talható jelenségek csupán a 
valóság felszínét képezik. 
Olyanok, mint a jéghegy 
csúcsa a tengerben. 
 

Ha a valóságot meg akarjuk 
ismerni, be kell pillantani a 
felszíni jelenségek díszletei 
mögé. Ha ez sikerül, ki-
derülhet, hogy csak egy 
újabb - habár mélyebben fek-

vő - díszletet találtunk, amely mögé megint csak be 
kellene pillantani. Felvethető a kérdés, meddig lehet a 
díszletek sorozatát folytatni, és egyáltalán véget ér-e 
egyáltalán valahol ez a sor. 
 

Ezt a kérdést vallás és tudomány eltérő módon 
közelíti meg, aminek oka, hogy eltérőek a célok és 
eltérőek a módszerek is. 
 

A tudomány ma már hasznos akar lenni, és 
legfontosabb célja a materiális világban való 
boldogulás. A tudományos megismerés közvetlen 
indítéka lehet a puszta megismerési vágy, de lehet az 
elérhető hírnév vagy az anyagi haszon is. A valóság 
egyre mélyebb szintjeinek feltárására alkalmazott 
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módszerek a műszeres vagy érzékszervi megfigyelés, a 
modellalkotás, a szisztematikus kísérletezés és a ra-
cionális, logikai következtetés. 

 
A vallás megközelítési módszere más. Eszerint az 

ember problémáinak tökéletesen kielégítő megoldása 
nem lehetséges az anyagi világ keretein belül. A cél 
ezért a materiális világon kívül esik, mégpedig egy 
szenvedésektől mentes tiszta szellemi létformában. 
 

A keleti vallások azt tanítják, hogy ha el akarunk 
jutni egy ilyen létállapotba, akkor a cél érdekében 
gyökeresen át kell alakítani az emberi tudatot, és meg 
kell szabadulni a negatív tudati tényezőktől, mint 
amilyenek az önzés, az ellenséges indulatok, az 
előítéletek és a hamis tudat, amely utóbbi hatása alatt 
valóságnak hisszük azt, ami nem létezik, és illúziónak 
azt, ami létezik. 
 
(…) 
A modern természettudományok is közlési 
nehézségekkel küzdenek. A kvantumfizika megfelelő 
verbális értelmezése például szinte kilátástalannak 
tűnhet. Nem véletlen, hogy egyes élvonalbeli 
természettudósok csak a matematikai egyenletek 
nyelvén hajlandók tárgyalni kutatási eredményeikről, 
és elzárkóznak ezek szóbeli értelmezésétől és 
magyarázatától. 
 

Feltűnő ugyanakkor, hogy a tudományos ered-
mények magyarázataiban, illetve azok szemléltető 

hasonlatokkal való körülírásánál gyakran olyan 
kijelentésekkel találkozhatunk, amelyek megdöbbentő 
hasonlóságot mutatnak egyes nehezen értelmezhető 

ősi vallási szövegekkel. 
 

Az ilyen párhuzamok, 
hasonlóságok, analógiák iránt 
több neves természettudós 
komoly érdeklődést mutatott. 
Példaként lehet említeni, hogy 
Albert Einstein és Robert 
Oppenheimer kedvenc olvas-
mányai közé tartozott a hindu 
vallás egyik szent könyve, a 
Bhagavad-Gítá. Életrajzi ada-
tokból azt is tudjuk, hogy a 
távol-keleti vallási hagyo-
mányokból ismert meditációs 
módszerekkel behatóan fog-
lalkozott többek között 
Wolfgang Pauli, Niels Bohr, 
Nikola Tesla, Henri Poincaré, 
Max Planck és Carl Gustav 
Jung. 

 
Murray Gell-Mann a ré-

szecskeszimmetriák osztályozására szolgáló, és a kvark 
elméletet megalapozó elméleti modelljének a 
„Nyolcrétű Út” nevet adta. Az elnevezést Buddha 
„Nemes Nyolcrétű Ösvény” tanítása inspirálta. 
 

Niels Bohr 1947-ben Dániában lovagi rangot kapott. 
Az általa tervezett lovagi címer közepén a taoista T’ai -
Csi szimbólum látható. 
 

Carl Gustav Jung meg volt győződve arról, hogy az 
ősi kínai orákulum, a Ji-Csing voltaképpen az általa 
megfogalmazott szinkronicitáselmélet egy lehetséges 
kifejezési módja. Véleményében támogatta Wolfgang 
Pauli is. 
 
(…) 
Mindezek ellenére a két szemléletmód nem áll 
okvetlenül ellentmondásban. Az egyik racionális, a 
másik pedig inkább intuitív nézőpontból veszi 
szemügyre a dolgokat. Márpedig az élet misz-
tériumának megértését az ember sokféle módon 
közelítheti meg. Így különböző aspektusokhoz jutunk, 
és az így született megállapítások érvényesek lehetnek 
abban az összefüggésben, ahol azok felmerültek. 
 

A nyugati típusú modern fogyasztói társadalmakban 
mindenesetre a materiális és racionális megközelítés 
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egyre inkább fölénybe kerül a spirituális és intuitív 
oldal rovására, és ez számos egyéni és társadalmi 
problémát okoz. Az emberek gondolkodása a-
nyagiasabbá válik, miközben a tradicionális erkölcsi, 
szellemi és kulturális értékek leértékelődnek. Ez az oka 
annak is, hogy a nyugati típusú modern világban az 
emberek egyre többet dolgoznak olyan javak 
megszerzéséért, amikre nagyrészt nem is lenne 
szükségük. Hamvas Béla egyenesen arról ír, hogy az 
emberi magatartás a hangyatársadalom modellje felé 
halad. Szimbolikus példabeszéde szerint a hangyák 
valamikor értelmes lények voltak, de kitalálták, hogy 
jól szervezett munkával eredményesebben tudják 
maguknak biztosítani az anyagi javakat. Azóta 
lélektelen robotokká alakultak át, és szellemi 
képességeik leépültek. 
 

Ugyanezen jelenségre utalva Henri Bergson egy 
helyütt azt a megállapítást teszi, hogy a modern ember 
lassacskán a szerszámkészítő állat színvonaláról a 
szerszámkészítő szerszám szintjére fog lesüllyedni. 
 

R. G. H. Siu szerint a modern ember betegsége az 
elgépiesedés. Egy géptől azt várjuk, hogy működjön 
precízen, gazdaságosan, megbízhatóan, objektíven és 
érzelemmentesen. Ma már azonban ezeket a kri-
tériumokat nemcsak a gépekre, de az emberi lényekre 

is alkalmazzák, és ennek alapján ítélik meg értéküket. 
 

René Guenon már a XX. század elején felismerte, 
hogy valami nincs rendben. Szállóigévé vált mondása 
ez volt: “Az emberiség szellemi elsötétedése a 
felvilágosodással kezdődött”. Ekkor váltak ugyanis 
meghatározóvá a materiális értékek a szellemi és 
morális értékekkel szemben. 
 

A nyugati hagyományokon nevelkedett modern 
ember számos problémája összefüggésben van 
túltengő individuális Én-tudatával. Ebből ered túlzott 
anyagiassága és célratörő, agresszív racionalizmusa. 
 
Jung szerint a modern ember a személyiségének egyik 
felét elnyomja, elfojtja. A gondolkodás elnyomja benne 
az érzelmeket, az érzékelés az intuíciót, az extrovertált 
„kifelé élés” az introvertált befelé fordulási hajlamot, a 
racionalizmus a vallásosságot, stb. Emiatt a modern 
ember szorong, szenved, és a szenvedését igyekszik 
azzal kompenzálni, hogy dologi javakkal veszi magát 
körül, és azt hiszi, ettől majd megoldódnak a 
problémái. 
 

Egyes pszichológusok szerint a modern ember 
viselkedésében egyre több az irracionális jelenség, és 
ez a háttérbe szorított és elnyomott jobb agyfélteke 
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lázadásának tünete. A taoista bölcselet terminológiája 
szerint a nyugati civilizáció Jang típusú, férfias, aktív, 
agresszív, anyagias és racionális. A Jang túlsúlya a Jin 
tényezők, vagyis a szelíd, nőies, intuitív, bölcs, 
vallásos, misztikus oldal rovására ilyen erős. A keleti 
bölcselet ezzel szemben a két oldal harmonikus 
egyensúlyára törekszik. 
 
(…) 
Lev Nyikolajevics Tolsztoj szerint a tudomány 
értelmetlen, ha nem képes választ adni olyan alapvető 
kérdésekre, hogy mit tegyünk és hogyan éljünk. 
 

Valóban, a tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazása nemcsak hasznot hozott, hanem rengeteg 
kárt is okozott. Még ha el is tekintünk a tudományos 
módszerekkel kifejlesztett tömegpusztító fegyverektől 
és a szintetikus úton előállított egyre hatékonyabb 
kábítószerektől, és csak a tudomány pozitív al-
kalmazásait vesszük számításba, akkor is 
megállapíthatjuk, hogy pl. minél több betegségre 
találnak gyógyszert, annál ellenállóbbak lesznek a 
kórokozók, és annál több csecsemő születik öröklött 
betegséggel, minél nagyobb az ipari termelés, annál 
nagyobb a környezetszennyezés, minél nagyobb a 
gazdagság, annál több a szegény, és annál jobban 
terjed a bűnözés. 
 

C. G. Jung egyszer hosszasan beszélgetett egy bölcs, 
idős zsidó rabbival a bibliai csodákról, és megkérdezte, 
hogy vajon manapság miért nincsenek csodák. A rabbi 
egy darabig töprengett, majd csendesen így válaszolt: 
„Ez talán azért lehet, mert ma már nincs olyan ember, 
aki eléggé mélyen meg tud hajolni”. Más szóval: a 
modern emberben nincs elég alázat a magasabb 
spirituális igazságok befogadására. Fölényes 
racionalizmusában azt hiszi, mindent tud, mindent 
megért. Ma már a hívő vallásos ember is racionális 
tudományos bizonyítékot szeretne látni a hite 
alátámasztására. Magasan képzett tudós szakemberek 
kutatják Noé bárkájának maradványait, és bonyolult 
műszerekkel vizsgálják Krisztus Turini leplét. De 
amire a tudományos bizonyíték esetleg megszületik, 
addigra elvész a morális tartalom, a tanulság, a 
megtisztító katarzis-élmény. Mert a csoda nem attól 
csoda, hogy ott valami szokatlan történik, hanem 
sokkal inkább attól, hogy kinyit az emberben egy 
ablakot és rádöbbenti valamilyen fontos spirituális 
felismerésre. Ha azonban ilyesmi befogadására nem 
vagyunk alkalmasak, akkor csodák helyett legfeljebb 
bűvészmutatványokat láthatunk. 
 

Tudomány és vallás az emberi tudat két 
komplementer megnyilvánulása. Az egyik racionális, a 
másik inkább intuitív. Az ember szempontjából ezek 
egymást kiegészítő ellenpólusok. A tudománynak 
nincs szüksége vallásra, de a vallásnak sincs szüksége 
tudományra. Az embernek azonban mindkettőre 
szüksége van. Nem a kettő szintézisére van szükség, 
hanem a kettő dinamikus, mégis harmonikus játékára, 
örök mérkőzésére, ahogy azt a Jang-Jin elvből 
megtanulhatjuk. Nincs kizárva, hogy az emberi 
civilizáció jövője azon múlik, sikerül-e ezt a harmóniát 
megtalálni. 
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