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Hatékony tanulás segítése

EEG agyhullámok 
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Az emberi agy

86 milliárd(!) neuron
szuperösszetett hálózat 
(modellezni is nehéz)

érzékelés (látás, hallás…)
gondolkodás 
érzelem
tudatállapotok



Meditáció hatással 
van az agyműködésre

Agyunk folyamatosan változik, 
nem egy „szikla”

Rendezettebb agyműködés 
(mérhető EEG-vel)

ÉS FEJLESZTHETŐ



Meditációs formák tudományos vizsgálata

Különböző meditációs technikák összehasonlítása 
nehézkes:
- nincs egységes nyelvezet
- nagyon változó szubjektív tapasztalatok

Élettani vizsgálatok – univerzális „nyelv”
EEG



Szubjektív 
tapasztalatok

Hozzátartozó 
élettani változások

Meditáció alatt

Meditáció után
rövid és hosszú távú hatások

Meditációs formák tudományos vizsgálata



Szubjektív tapasztalatok

MEGISMERŐ MEGISMERÉS 
FOLYAMATA

MEGISMERÉS 
TÁRGYA



Hogyan elemezhetünk egy 
meditációs tapasztalatot? 

„Meditálás közben a gondolatok eltűntek. A 
szemem félig nyitva maradt. A figyelmem 
elkezdett fókuszálni a ki és befelé áramló 
lélegzetre a has alsó részén. Hirtelen a 
fokozott figyelem egy nagyon éles fókuszálási 
pontban volt, melyet a légzési ritmus 
egyszerű, fizikai ki-be áramlása tartott fent. A 
testem többi részéről illetve a környezetemről 
nem voltam tudatos.”



a tapasztalás tárgyában merül el…

Travis and Shear, 2010

Fókuszált figyelem
Jellemző agyműködés:

Pl vipásszana



Miben más egy másikfajta 
meditációnak a tapasztalata?

„A légzésemre figyeltem, de nem akartam 
kontrollálni. Figyeltem a lélegzetemet annál a 
pontnál, ahol belép és kilép az orrlyukakban.
Elég vicces volt, ahogy ezt a fókusz 
próbáltam mentálisan és fizikailag tartani. Egy 
idő után az elmémben emlékek jöttek sorra.
Szinte lapozgatni tudtam az emlékek között a 
jelentől a múlt felé egészen bölcsödés
koromig. Olyan volt, mintha 
újraprocesszálnám, hogy ki vagyok.”



az elmének a belső folyamatait 
szemléli. A megismerő és a tárgy 

közötti kapocs

Travis and Shear, 2010

Szabad 
szemlélődés, 
mindfulness

Jellemző agyműködés:

Pl mindfullness



„Ahogy elkezdek meditálni a gondolatok 
szinte másodlagossá válnak a tapasztalatban, 
és egy átható, belső csend tapasztalata lesz 
az elsődleges. Számos alkalommal a 
meditáció alatt minden mentális aktivitás 
elcsendesedik. Teljesen egész vagyok és 
békés.”

Miben más a következő 
tapasztalat?



a megismerőben mélyül el …

Travis and Shear, 2010

Automatikus transzcendálás

Pl- Transzcendentális Meditáció



Meditációs technikák csoportosítása

Fókuszált figyelem: a figyelem akaratlagos fókuszálása egy választott tárgyra (Lutz)
Zen, Tibeti szeretet meditáció, Csikung

Más belső tapasztalat – háttérben más agyműködés

Nyitott (belső v külső) szemlélődés: a tapasztalat tartalmának nem-reaktív szemlélése (Lutz)
Kriya Yoga, Mindfulness

Automatikus transzcendálás: a meditáció lépéseinek transzcendálása, túllépése (Travis and Shear)
--> Transzcendentális Meditáció



Transzcendentális Meditáció

Tapasztalat és élettani hatásai



Transzcendálni  = „túllépni”

Mit jelent transzcendálni és mit nem?



Főbb tudatállapotok
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Transzcendentális Meditáció (TM)

Tapasztalat és élettani hatásai

 mély mentális és testi pihenés
 Stressz fiziológia hatásával ellentétes irányú 

változások (pl. hormonális rendszer)
 Szerotonin nő
 Kortizol csökken

 test önregeneráló folyamatainak 
megelevenedése

Felkészülés a sikeres cselekvésre!

Azonnali 
hatás



Dillbeck and Orme-Johnson, 1987

A stresszválasz elcsendesedik a TM 
gyakorlás alatt.

Skin 
Conductance

Eyes-
closed 

rest

TM



Stresszhatás alatt
„downshifting”, 
alacsonyabb, reaktív 
működések

Stresszhatás, krónikus stressz Magasabb szintű agyműködés

Gyors tanuláshoz, 
koncentrációhoz, 
figyelemmegtartáshoz, 
kreatív megoldásokhoz 
erre a működésre van szükség

Elülső homloklebeny



Increased 
activity in 

frontal 
executive 

cortex: 
Alertness, 

inner 
awareness

Reference. Mahone, Michelle C., Travis, Fred , Gevirtz, Richard, & Hubbard, David (2018). fMRI during Transcendental 
Meditation practice. Brain and Cognition, Epub 2018 Mar 2.

fMRI Study of  Restful Alertness: 
The Pattern of  Brain Blood Flow During TM

Decreased 
activity in the 

brain stem: 
Restfulness-
decreased 

respiration, 
heart rate, 

etc.



• magas stressz-szint

• magas vérnyomás

• magas koleszterinszint

• inzulinrezisztencia

A Transzcendentális Meditáció csökkenti 
a szív- és érrendszeri megbetegedések 

kialakulásának kockázatát 



A kórházi felvételek átlag 56%-os csökkenése 
az összes betegségkategóriában

a Transzcendentális Meditáció révén
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EEG alapfogalmak 
(agyhullámok, koherencia)

Meditáció alatti agyhullámok 
elemzése



amplitúdó

Frekvencia (Hz)



EEG = Elektro+ enkefalo+ gráfia

- az agy elektromos 
tevékenységét 
vizsgáló, és 
megjelenítő eljárás

- ”agyhullámok” mérése



Az idegsejtek „beszélgetésének” 
elektromos aktivitása mérhető a 

fejbőrön

KoponyacsontKoponyacsont

Agykéreg 
(2-5 mm vastag)
Agykéreg 
(2-5 mm vastag)

EEGEEG

Az EEG által mért agyhullámok leginkább az 
agykéreg elektromos aktivitását tükrözi, de az agy 
többi területei is hatással vannak rá.

Az EEG által mért agyhullámok leginkább az 
agykéreg elektromos aktivitását tükrözi, de az agy 
többi területei is hatással vannak rá.



Hullámok összeadódhatnak
(amplitúdó)

Az idegsejtek mini elemeknek is tekinthetők. (μV)



sok egyszerű hullám    =   komplexebb 
hullámok



Nyers EEG

Delta 0-4 Hz

Théta 4-8 Hz

Alfa 8-12 Hz

Béta 12-20 Hz

Gamma 20-50 Hz

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT



frekvencia
(ciklus/s vagy Hz)

kognitív folyamatok

1-3 Hz Delta Regenerálódás mély alvás alatt..

4-5 Hz Theta1 Félálom és álmodás

5-7.5 Hz Theta2 Belső mentális folyamatok mint 
például egy memória feladat során

8-10Hz Alpha1 belső éberség (TM alatt jellemző) 

10-12Hz Alpha2 Agyi területek feladat végrehajtásra 
készenlétben, de jelenleg csendben 
(csukott szemes pihenésnél)

16-20Hz Beta1 Tapasztalat folyamatban lévő 
feldolgozása

20-50Hz Gamma Erős fókusz és koncentráció
(valószínű most éppen ez…)

Különböző agyhullámok <–> különböző tudati folyamatok





Transzcendentális Meditáció
Tapasztalat és élettani hatásai

EEG koherencia
Rendezettebb agyműködés

teljesítmény, hatékonyság, kreativitás



nem koherens                        koherens



Koherens fény egyik alkalmazása: 
Holográfia

(holográfia, optikai kábelek, kvantumszámítógép)



Szupravezető 

(nincs ellenállás, MRI, részecskegyorsítók)



Koherencia az EEG-ben

Többféle ábrázolási mód

csukott szem Tiszta tudat

elöl

hátul

középen



International Journal of Neuroscience 13: 211–217, 1981; 15: 151–157, 1981; Scientif ic Research on Maharishi’s 
Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 1: 208–212, 1977; Volume 4: 2245–
2266, 1989.

Az EEG-koherenciához kapcsolódó
kedvező változások

International Journal of Neuroscience 13: 211–217, 1981; 15: 151–157, 1981.
Scientif ic Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: 
Collected Papers, Volume 1: 208–212, 1977; Volume 4: 2245–2266, 1989.





Semmelweis ETK

Metropolitan Egyetem, Budapest

Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Neurológiai Intézete



Transzcendentális Meditáció
Tapasztalat és élettani hatásai

EEG bemutató
Agyhullámok és Alpha1 EEG 

koherencia szemléltetése



10/20 rendszer



4 EEG csatorna – komplex hullámok – normál nyitott szem



Szemmel látható szinkron aktivitás a különböző agyterületek között



Magas EEG koherencia alpha1 tartományban az F3-F4-es elektródák között (homloklebeny)



Ultra-erős alpha1 hullámok szinkronban az agy különböző tájékáról



Növekvő reziliencia a jövendőbeli 
stresszekkel szemben 

Megerősödik a belső Énünk tapasztalata.

Transzcendentális Meditáció (TM)



SE-ETK 20-24 éves diákok 
felmérése 

3 hónap TM után:

Kérjük írja le miben változott a 
TM tanfolyam elvégzése óta?



„könnyebben tanulok, jobban alszom, több az 
energiám napközben”

„Higgadtabban kezelem a stresszes helyzeteket”

„nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb vagyok, 
nehezebben billenek ki az egyensúlyi állapotból, 
jelentősen csökkent az ideges, stresszes "zizegés", 
amely előtte volt jellemző rám”

„nyugodtabb vagyok, jobban tudok koncentrálni” 

„Jobban kezelem a krízishelyzeteket, rendezettebb 
vagyok”
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Ahol már használják

Oktatási intézmények
Közel 400 oktatási intézmény, 220.000 diák 

Cégek, menedzsment
Néhány ország hadseregében
Egészségügyi intézmények

Művészek, sportolók, kutatók



San Francisco-i középiskolák



TM, mint szabadon választható kurzus egy amerikai orvsi egyetemen. 
http://ssom.luc.edu/regrec/elective-catalog/course-
catalog/medicaleducation/mded400/





„Mindaz, ami mögöttünk van,

és minden, ami előttünk, 

eltörpül amellett, 

ami bennünk van.”

----- Ralf  Waldo Emerson



Köszönöm a figyelmet!
Kérdések?

lakos.antal@gmail.com

További referencia 
anyagok kutatásokról 
egyetemi hallgatóknak:
https://www.reggelestetm
.hu/TM-egyetemi-
hallgatoknak.html


