




Meditáció (értelmező szótár)
 meditál [ë v. e] tárgyatlan ige -t, -jon (-t ragos mértékhatározóval is)

 1. (régies, választékos) <Vmely elvont kérdésen> magában 
elmélyülten gondolkozik; elmélkedik. Sokáig meditált a 
hallottakon. • E szőke bús magyar víz hajlatánál … Mélázott árván ama 
régi császár És meditált felőled, távol élet. (Juhász Gyula)

 2. (kissé választékos) Magában v. fennhangon tűnődik, töpreng
vmin. Azon meditálok, hogy érdemes-e egyáltalán elmennem. Ne 
meditálj sokat, hanem láss hozzá a munkához!

 Igekötős igék: elmeditál.

 meditálás; meditálgat; meditáló.



Transzcendál (értelmező szótár)
 transzcendál

 meghalad, fölülmúl, túllépi a határait vminek, 
túltesz': trāns- 'túl, át, keresztül’

 túl, egészen, teljesen, véges-végig

Túllépni a gondolkodást



Transzcendálni  = „túllépni”

A gondolat finomabb és finomabb állapotainak megtapasztalása, majd a 
legfinomabb aktivitás túllépése -- > gondolatok forrása -> pihenő, de éber 
tudat --> bennünk lévő kreativitás, energia, és intelligencia tárháza
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Mire való?
 Az elme pihen  -- > felfrissül

 |

 ˇ

 A test pihen -->  felfrissül

 Fáradtság, stressz kioldódik

 Valójában ennél sokkal több

 Kreativitás, intelligencia, boldogság, harmónia, béke, 
tanulási eredmények javulása, élethossz növekedése, 
vágyak beteljesítése….



Kutatások jelenlegi állása
 A TM gyakorlás alatti élettani változások illetve a 

mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatása 
rendkívül jól dokumentált.  

 1970 óta kb. 600 tudományos kutatást végeztek 30 
ország mintegy 250 egyetemén illetve 
kutatóintézetében. 

 Randomizált, kontrollcsoportos kutatások állnak 
rendelkezésre szaklektorált, impact factoros
folyóíratokban.



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

Rövid és hosszú összefoglalók

https://www.reggelestetm.hu/TM-egyetemi-hallgatoknak.html


 Egyetemi diákok körében a TM csökkentette a 
vérnyomást, szorongást, depressziót, kiégést, 
fáradékonyságot. 

❖ A randomized controlled trial on effects of the Transcendental Meditation program on blood
pressure, psychological distress, and coping in young adults. American Journal of Hypertension
22:1326-1331. 2009.

❖ “The effect of meditation on self-reported measures of stress, anxiety, depression, and perfectionism in college 
population” Journal of College Student Psychotherapy, 25:132–144, 2011 

❖ “Effect of Transcendental Meditation on employee stress, depression, and burnout: A randomized controlled study” The Permanente
Journal, 2014 Winter, Vol 18 (1), pages 19-23.



(Nidich et al, 2009)



 25%kal növelte a sikeres érettségi vizsga esélyét az 
alacsonyabb tanulmányi átlagú diákoknál, 
csökkent a lemorzsolódás, nőtt a továbbtanulók
száma.

 Effect of the Transcendental Meditation Program on Graduation, College Acceptance and 
Dropout Rates for Students Attending an Urban Public High School. Education, 2013 133 (4), 
495-501.

 Academic Achievement And Transcendental Meditation: A Study With At-Risk Urban Middle
School Students Education, Spring 2011, Vol. 131 Issue 3, p556-564, 9p



 Egy 9 éven át tartó, szívbetegeket vizsgáló, 
randomizált tanulmány 48%-os csökkenést talált 
a főbb klinikai események (halálesetek, 
infarktusok, agyvérzések) terén. A kontroll 
csoportnak rizikó faktorok csökkentéséről, 
étrendmódosításról és testgyakorlásról 
szerveztek oktatásokat.

 Stress reduction in the secondary prevention of cardiovascular disease: randomized, 

controlled trial of Transcendental Meditation and health education in blacks. 
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 5:750-758. 2012.





 19 tanulmányt magába foglaló meta analízis 
megállapította, hogy a TM gyakorlók körében 
jelentősen csökkent a szerhasználat (dohányzás, 
alkohol és kábítószer használat)

 Alexander, Charles N.; Robinson, Pat; Rainforth, Maxwell Alcoholism
Treatment Quarterly, Vol 11(1-2), 1994



Csökkent dohányzás. alkohol, szerhasználat 

 Alkohol,nikotin és drog problémák kezelése és megelőzése a TM programon keresztül. 
Áttekintés és statisztika. Alcoholism Treatment Quarterly 1994, 11, 13-87

TM

Megelőző oktatás

Gyógyszeres kezelés

Dohányzás megszakítása

 Nyontatott önsegítő program

Nem hagyományos kezelés
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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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 Egy randomizált tanulmány szerint a TM 
jelentősen csökkentette a poszt-traumás stressz 
szindróma (PTSD) tüneteit háborús veteránoknál.  
8 hét TM gyakorlás után 50%-kal csökkentek a 
PTSD tünetek. 
 Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling

and Development 64:212-215. 1985.

 Effects of Transcendental Meditation in veterans of Operation Enduring Freedom and Operation
Iraqi Freedom with posttraumatic stress disorder: a pilot study. Military Medicine 176(6):626–
630. 2011.



 Az American Health Association klinikai 
gyakorlatban ajánlható kategóriába sorolja a TM-
et magas vérnyomás csökkentésére.  TM 
hatékonyabbnak bizonyult a PMR-nál az enyhe 
magas vérnyomás kezelésében.

 “Beyond medications and diet: Alternative approaches to lowering blood pressure. A 
scientific statement from the American Heart Association” (2013)

 A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African
Americans. Hypertension 26:820-827. 1995.



"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



 TM által létrejövő élettani változások ellentétesek a 
stressz hatás során létrejövő élettani változásokkal

 Mély pihenés, ellazult állapot

 Rendezett, integrált agyműködés



ÉLETTANI változások
 Éber pihenő állapot (éberség -> szimpatikus , pihenő -

> paraszimpatikus aktiváció, egyensúly)

 Légzésszám csökken

 Bőrellenállás nő

 Tejsav koncentráció csökken (sportolók 
rehabilitációja)

 Serotonin „boldogság-hormon” nő

 Kortizol „stressz-hormon” csökken

 ==> ellentétes a stressz által okozott élettani 
változásokkal





Egyedülálló mély pihenés

 O2 felhasználás változása

 Scientific American 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/






Nővérek kiégettségi állapota (Mo.)
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



Fáradtság hatásai
 autó vezetés szimulálor teszt eredményesség

 figyelem megtartás

 éberség



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



Csökkenő kórházi felvételek száma az összes betegség 
kategóriában 
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Psycosomatic Medicine 1987 49, 493-507



Következő nagy áttörés az egészségügyben!



Kromoszómák – telomer szakasz

Öregedéssel, stresszes életvitellel rövidül

TM hatással van a telomeráz enzimre --> részletek ITT

https://tmhome.com/benefits/study-tm-meditation-increase-telomerase/


Agyunk vezérigazgatója - PFC
 ÉN-érzet

 Értékek és hitrendszerek

 Célok és motiváció

 Kreativitás

 Döntéshozatal

 Önkontroll

 Magasabb szintű agyműködésben kulcsszerep



Stresszhatás alatt
amygdala aktív, 
„downshifting”, 
alacsonyabb, reaktív 
működések

Stresszhatás, krónikus stressz

Magasabb szintű agyműködés



fMRI TM gyakorlás alatt

narancs = 
megnövekedett 

véráramlás 

elülső homloklebeny

kék = alacsonyabb 

véráramlás

Amygdala



ADHD 
 Figyelem-hiányos hiperaktivitás

Tünetei:
• Figyelem, koncentráló 

képesség csökken
• Impulzivitás
• hiperaktivitás

Funkcionális lyukak !!



TM --> 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.



TM és az ADHD: théta/béta arány



Meditációs technikák csoportosítása
 Fókuszált figyelem: a figyelem akaratlagos 

fókuszálása egy választott tárgyra (Lutz)

Zen, Tibeti szeretet meditáció, Csikung

 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





EEG kutatások



Rövid és hosszú távú TM összehasonlítás

TM gyakorlás alatt nincs nagy különbség. Már a kezdők is profik.



Rövid és hosszú távú TM összehasonlítás

Nyitott szem, aktivitás közben jelentős különbség
Ébrenléti állapottal integrálódó tiszta tudat: nyugalom, béke aktivitás közben



EEG koherencia elemzés
 Az agy különböző területéről jövő agyhullámok 

mennyire vannak szinkronitásban. 



Raw

Delta 0-4 

Hz

Theta 4-8 Hz

Alpha 8-12 Hz

Beta 12-20 Hz

Gamma 20-50 Hz

FFT

FFT

FFT

FFT

FFT



EEG agyhullámok



Front

Middle

Alfa koherencia térképek

nyitott szem TM gyakorlatcsukodt szem

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.







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”



TM gyakorlat
 Egyszerű, 

természetes,
erőfeszítés nélküli

 Naponta 
2x 15-20 perc

 csukodt szem

 kényelmesen ülve



Transzcendentális Meditáció
 Maharishi Mahesh Yogi ismertette a világgal (1959)

 Nem igényel koncentrációt, vagy kontrollt

 Az elme természetes tendenciáján alapszik

 Eredeti, autentikus 

 sztenderdizált tanítási módszer a hatékonyságért: a 
világ minden részén képzett TM tanárok biztosítják a 
technika megfelelő oktatását, és ezzel a technika 
hatékonyságát 

 a világon kb. 10 millióan gyakorolják, Magyarországon 
26.000-n.



Mi nem kell hozzá?
 Nem filozófia, nem kell elmélkedni, bölcselkedni

 Nem igényel életmód változtatást

 Nem kell speciális ülőhelyzet

 Nem kell hozzá tehetség

 Nem kell hinni benne



Tévhitek
 Nehéz. Ha tudjuk a technikát, akkor NEM.

 „Nekem állandóan zakatol az agyam, biztos nem 
tudnék meditálni” A felszínen mindenkinek aktív az 
elméje. Bárki képes megtapasztalni az elme kevésbé 
aktív állapotait is.

 Ez valami transz, önkívületi állapot? NEM.

 Olyan mint a hipnózis? NEM.

 Hinni kell benne, akkor működik? NEM. 



Ahol már használják
 Oktatási intézmények

 Közel 400 oktatási intézmény, 220.000 diák (2014)

 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/

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




„Gyakorlom a Transzcendentális 
Meditációt és mellette edzek. 
Hiszek a türelemben és a 
kitartásban. Ha így teszel, látni 
fogod az eredményt.”



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

 JENNIFER ANISTON



Köszönöm a figyelmet!

 Kérdések? 

 Lakos.antal@tm.org

 Ez  a prezentáció, kutatási 
anyagok és videók 
megtaláláhatók itt:

 https://www.reggelestetm.hu/TM-
egyetemi-hallgatoknak.html Lakos Antal és Balogh Andrea

TM tanárok

mailto:Lakos.antal@tm.org
https://www.reggelestetm.hu/TM-egyetemi-hallgatoknak.html

