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Az előadás felépítése
 I. Mi a TM és mi nem. A transzcendálás fogalma 

 II. TM gyakorlat alatt létrejövő jellegzetes élettani 
változások

 III. TM egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 
kutatások áttekintése

 IV. Alkalmazási területei



TM a felsőoktatásban – Norwich Egyetem



Mi a TM?
 Egyszerű, 

természetes,
erőfeszítés nélküli
mentális technika

 Naponta 
2x 15-20 perc
csukodt szemmel
kényelmesen ülve



Mi nem a TM?
 Nem filozófia

 Nem igényel életmód változtatást

 Nem kell speciális ülőhelyzet

 Nem kell hinni benne



Transzcendálni  = „túllépni”
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Egyedülálló mély pihenés

 O2 felhasználás változása

 Scientific America 226 no.2  USA 1972
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Selye János
 – Nagy szerencsém volt, hogy egyik nemzetközi 

szimpóziumán majdnem egy teljes napot tölthettem 
Maharishi Mahesh Yogival. Azóta úgy érzem, hogy 
rendkívül gyümölcsöző lenne részletes kutatásokat végezni 
azzal kapcsolatban, hogy a Transzcendentális Meditáció 
milyen hatással van a stresszre az emberi szervezetben.

 A kutatások már rávilágítottak arra, hogy a 
Transzcendentális Meditáció fiziológiai hatásai 
pontosan ellenkezői azoknak, amelyeket a modern 
orvostudomány leír, amikor a testnek a stresszek
kihívásaival való megküzdését jellemzi.



 miként határozná meg a Transzcendentális 
Meditáció hasznát?

 – Olyan módszerként utalnék rá, amely ellazítja az ember 
központi idegrendszerét, és az így könnyebben él együtt a 
stresszekkel, nem szenved annyit a stressztől, és nem veszíti el 
annak összes hasznos, ösztönző hatását. A Transzcendentális 
Meditáció mindenfajta tevékenységre felkészíti az idegrendszert. 
Végső soron ugyanis az idegrendszernek van a legfőbb szerepe 
abban, hogy kellemes vagy kellemetlen stresszt élünk át, hogy 
elégedettek vagyunk vagy elégedetlenek. És úgy gondolom, ha 
képesek vagyunk oly módon hatást gyakorolni az idegrendszerre 
a Transzcendentális Meditáción keresztül, hogy az valóban 
lenyugodjon, valóban a legjobbat nyújtsa abban, hogy nem ad 
specifikus választ semmilyen igénybevételre, akkor az egy ideális 
megoldás.

http://www.tminfo.hu/tm/a-tm-ertelmezese/


Agyunk vezérigazgatója - PFC
 ÉN-érzet

 Értékek és hitrendszerek

 Célok és motiváció

 Kreativitás

 Döntéshozatal

 Önkontroll

 Szokások



„Downshifting”



ADHD 
 Figyelem-hiányos hiperaktivitás

Tünetei:
• Figyelem, koncentráló 

képesség csökken
• Impulzivitás
• hiperaktivitás



ADHD



TM and ADHD: Theta/Beta Ratio



ADHD tüneteinek csökkenése
 Figyelem megtartásának képessége javul

 viselkedési szabályozási mechanizmusok javulnak

 Érzelmi kontrol javulása

 Jobb memória

 Szervező képesség javulása

 Stressz és szorongás csökkenése

Travis F, Grosswald S, Stixrud W. ADHD, Brain Functioning, and Transcendental 
Meditation Practice. Mind & Body, The Journal of Psychiatry. 2011;2:73–81.



ADHD 
 Figyelem-hiányos hiperaktivitás

Tünetei:
• Figyelem, koncentráló 

képesség csökken
• Impulzivitás
• hiperaktivitás



fMRI TM gyakorlás alatt

narancs = 

megnövekedett 

véráramlás

Kék = 

alacsonyabb 

véráramlás

Elülső homloklebeny

Amygdala





EEG kutatások





EEG koherencia elemzés
 Az agy különböző területéről jövő agyhullámok 

mennyire vannak szinkronitásban. 



Front

Middle

Alpha Coherence Maps

Eyes Open TM PracticeEyes Closed

References: International Journal of Psychophysiology, 116, 1519-38 (2006); Biological Psychology, 61, 293-319
(2002); Consciousness and Cognition, 8(3), 302-18 (1999); Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 35
(1973); International Journal of Neuroscience 14: 147–151, 1981.









A szisztolés vérnyomás változása a vizsgált 3 
hónap alatt

 Véletlenszerű kiválasztott  TM-es, PMR-es és oktatási csoporton 
végzett kontrollált vizsgálat

 R.Schneider, F. Staggers, C.Alexander Hypertension vol.26 820-827
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Effectiveness in Reducing BP
Meta-Analysis

TM

Other 

Meditation

Relaxation 

Response

0 -15-5
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Diastolic BP

.American Journal of Health Promotion. 1998:(5)297-298



"TM maybe considered in clinical practise to lower BP... other 
meditation techniques are not recommended in clinical practise
to lower BP at this time"

Beyond Medications and Diet: Alternative Approaches to Lowering 
Blood Pressure: A Scientific Statement From the American Heart 
Association, Hypertension, 2013 April



Csökkenő kórházi felvételek száma az összes betegség 
kategóriában 

gyermekáldás

bélrendszer
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(Nidich et al, 2009)



Betegségek, 
rizikó faktorok, 
amire igazoltan 
jó a TM

 szorongás, 

 stressz (kortizol szint)

 magas vérnyomás

 magas koleszterin

 álmatlanság

 epilepszia

 depresszió (felnőtt, kamasz)

 inzulinrezisztencia

 memória problémák

 aszthma.....
doctorsonTM.org





 1. Erőfeszítés nélküli

 A TM technika nem igényel koncentrációt, 
kontemplációt vagy az elme kontrolját. Erőfeszítés 
nélküli, élvezetes a gyakorlása, kényelmesen ülve 
gyakorolható



 2. bizonyítékon alapuló

 Több mint 380 publikált tanulmány dokumentálta a 
TM technika stressz és szorongáscsökkentő, szív és 
érrendszeri és kognitív működéseket javító hatását

http://www.tm.org/research-on-meditation


 3. sztenderdizált tanítási módszer a hatékonyságért

 a világ minden részén képzett TM tanárok biztosítják a 
technika megfelelő oktatását, és ezzel a technika 
hatékonyságát, 



Fáradtság hatásai

figyelem megtartás

éberség

 autó vezetés szimulálor teszt 
eredményesség

 Bárki, aki többet dolgozik, mint > 70 óra/hét úgy 
működik, mint egy ittas vezető (legális)





- kevesebb volt a hiányzás,
- kevesebb szabályt sértettek a diákok,
- a felfüggesztésben töltött napok száma is 
lecsökkent.

TM bevezetése után:







http://ssom.luc.edu/regrec/elective-catalog/course-
catalog/medicaleducation/mded400/



KIÉGÉS tünetei
 fizikai és érzelmi tünetek növekedése

 Egyre több hiányzás

 Gyakoribb hibázás döntéshozatalban és rutin 
feladatokban

 Csökkenő együttműködő képesség kollegákkal és 
felettesekkel

 A betegápolás minőségének romlása







Fokozatok N=805

Egészen jól van 237 fő 29,4%

Vannak dolgok, amelyekre

oda kell figyelni

244 fő 30,3%

Veszélyben van 273 fő 33,9%

Kiégettség állapotában van 44 fő 5,5%

Gyógyításra szorul 7 fő 0,9%

1. táblázat - A burnout-szindróma intenzitásának fokozatai a vizsgált populációban













PTSD (Post-traumás stressz szindróma)



Transzcendálás hatása
 Mély pihenés

 Stressz csökkenés

 növekvő energia és erőnlét

 Csökkenő szorongás és depresszió

 Alvás minőségének javulása

 Kommunikációs és vezetőképességek javulása

 Munkaköri megelégedettség és karrier sikerek



Dr. Norman Rosenthal, MD
“…if Transcendental Meditation 
could be put into a capsule and 
marketed like a pharmaceutical, 
it would be a billion dollar 
blockbuster.”

„..ha a Transzcendentális 
Meditációt  kapszulába tudnánk 
rakni, és gyógyszerként 
reklámozni, akkor egy több 
milliárd dolláros bombasiker 
történet lenne”





Semmi nem nyitotta úgy fel a szememet, 
mint a Transzcendentális Meditáció. 
Nyugodttá és boldoggá tesz, békét és 
nyugalmat ad a meglehetősen kaotikus 
életemben.
HUGH JACKMAN



 Nagyszerű ajándék volt, amit 
Maharishi adott nekünk. Egy 
egész életre szóló ajándék.

 SIR PAUL MCCARTNEY



 A TM igazán megváltoztatott 
mindent. Az ébredés után az 
első dolog, amit csinálok. 20 
perc és érzed a különbséget.

 JENNIFER ANISTON



Nicole Kidman

 Szeretek meditálni, leginkább 
a Transzcendentális 
Meditációt. A 20-as éveimben 
jött be az életembe és 
megtapasztaltam a jó 
hatásait. Ha tehetem, 
mindennap meditálok.

 NICOLE 
KIDMANSZÍNÉSZNŐ



 Amikor fáradt, feszült, vagy 
lehangolt állapotban 
vagyok, meditálok. 
Kitisztítja az elmémet és 
ellazultabbá és boldogabbá 
tesz.

 KATY PERRY ÉNEKESNŐ



„Mindaz, ami mögöttünk van,

és minden, ami előttünk, 

eltörpül amellett, 

ami bennünk van.”

----- Ralf  Waldo Emerson


