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Amit e könyvről tudni kell
Lesznek, akik boldog örömmel fogadják e felfedezést, mert már régóta várnak rá. Ám sokaknak fájdalmat
fog okozni, mert világnézetük elégtelenségére derít fényt.
Újszerű energiatréning
Intézetünkben 1995-ben sikerült elıször mérni az emberi szexuálenergiát, ezt a hatalmas életenergiát, s
ezzel egyben bizonyítani is tudtuk meglétét. Ehhez mindenekelıtt a pszichogén agyi mezıt mérni tudó eljárásra volt szükségünk (1983), valamint az emberi organizmus és a vele összefüggı agytevékenység (az agyféltekék változásai) további kutatására. Ezen vizsgálatok során lettem figyelmes a PCE-hatásra, a medence
alsó részén húzódó Pubococcygeus-izom (az egyszerőség kedvéért: PC-izom) és az agy kapcsolatára. Megfelelı testtartásban a PC-izom megfeszítésekor megindul az életenergia áramlása a gerincvelı-csatornán át
az idegrendszerbe. Többszöri ismétlés után az agy fokozott feltöltıdését lehetett megállapítani. A laboratóriumunkban kipróbált számtalan gyakorlat és technika közül egyik sem eredményezett ehhez fogható intenzív
energetikai feltöltıdést a testben és az agyban. Ezen felbuzdulva új módszert dolgoztunk ki az agy energetikai feltöltésére. A módszer lényege a speciális testtartás - amely a belsı energiaáramlást harmonizálja, és a
gátakat lebontja -, valamint az energiagenerátorként mőködı medenceizmok megfeszítése. A PC-energiatréningnek (röviden: PCE-tréning) nevezett hét egyszerő gyakorlattal ön megtanulja energiarendszerét aktivizálni és az életenergiát az agyba terelni. Ezt a tréninget tesztek sorozatán keresztül tökéletesítették, a
biomedicina legfejlettebb mérımőszereivel ellenırizték, és jelenleg élsportolóknál alkalmazzák.
Hogy a tréning még eredményesebb legyen, a könyv végén ismertetjük néhány illóolaj- és gyógynövénykeverék receptjét, és ötleteket adunk, miként tehet szert még több energiára.
Mit kínál a PCE-tréning?
Energiát az ön kis, szürke sejtjeibe, ott és amikor arra önnek éppen szüksége van, ruganyosságot, koncentrációs képességet, szexuális erıt, az ún. boldogsághormonok mőködésének köszönhetıen általános jó
közérzetet, karizmatikus kisugárzást, sikert.
Hol nyújt segítséget a PCE-tréning?
A munkában, az iskolában és a sportban a koncentrációs és az állóképesség, valamint a motiváció erısítésével.
A magánéletben elesettség, depresszió, betegség és szexuális problémák esetén, regeneráló, az immunrendszert erısítı hatásával.
Azok az emberek, akik a mővészetekben vagy a tudományokban, a menedzsmentben vagy a politikában
hatalmas teljesítményekre képesek, öntudatlanul ezt az energiát használják. A világtörténelem valamennyi
karizmatikus személyisége tudatosan élt vele. Aki nem tudja, miként lehet aktivizálni ezt az energiát, középszerő marad.
Élet- és szexuálenergia
A különbözı kultúrkörökben más és más névvel illetik: a dél-afrikai kung-busmanok numnak,
gyógyenergiának hívják, a kínai bölcsek csinek, életenergiának, az indiaiak kundalininak, alkotó élet- vagy
kígyóenergiának.
Az India legrégibb tanai közé tartozó kundalini-jóga leírja, miként ébreszthetı fel különféle meditációs
módszerekkel és testgyakorlatokkal a medencetájon nyugvó s valamennyiünkben meglévı energia. A nyugati tudomány hosszú idın keresztül mereven elutasította ezt a gondolatot, vagy legjobb esetben is szkeptikusan nyilatkozott róla. „Amit nem lehet mérni, az nem is létezik, s amit laboratóriumi körülmények között
nem lehet megismételni, az a tudomány által nem tarthat igényt elfogadásra" -hangzott az ítélet, s ezzel máris a vallási fantazmagóriák közé sorolták. A PCE-hatás felfedezésével azonban egy csapásra megváltozott ez
a nézet, minthogy a PCE-kísérleteket bármely tudós vagy orvos megismételhette saját laboratóriumában, és
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tapasztalatait maga is tesztelhette. Ekképpen ık is arra a következtetésre juthattak, hogy a kundalini, a teremtı energia, a szexuál- és életenergia nemcsak hogy mérhetı, hanem a nyugati ember is aktivizálni tudja.
Valamennyi korábban megjelent könyvem közül ennek a megírása okozta nekem a legnagyobb nehézséget, ugyanakkor ebben leltem legnagyobb örömömet is. Amióta az Alkalmazott Biokibemetika és Feedback
Kutatóintézetben dolgozom, hat szakkönyvet publikáltam a legváltozatosabb témákról: biofeedbacktechnikákról, hipnózisról, mentáltréningrıl, karizmatréningrıl, sıt a szexualitásról is. Míg az elızı mővek
tartalma és felépítése kezdettıl fogva teljesen világos volt számomra, ez a könyv nehezebben körvonalazódott. A PC-energia felfedezésével hirtelen egy sereg nyitott kérdésre választ kaptam, s egyszerre, szinte robbanásszerően ezerféle gondolatom támadt. Olyan új interpretációs lehetıségek születtek, olyan újfajta tréninget lehetett kidolgozni, hogy szinte beleszédültem. Új világ jelent meg lelki szemeim elıtt. Villámcsapásként ért a felismerés, hogy az eddig parlagon hagyott agyi területeket aktivizálhatjuk, életminıségünket
javíthatjuk, fiatalos energiát nyerhetünk. Kérem, tartson velem a felfedezıúton!
Egy eset, amely önmagáért beszél
Nagyszerő érzés volt elnyúlni a kényelmes, puha, könnyedén rugózó bırfotelben, távol a világ zajától, a
bécsi intézet egyik csendes laboratóriumában. Csak a számítógép halk, monoton surrogása hallatszott. Úgy
képzeltem, sterilebb körülmények lesznek, s most kíváncsian vártam, mi fog történni.
Rákapcsoltak egy újfajta rendszerre, amely másodpercenként mintegy 40 ezer adatot mér és értékel ki a
test- és agyszignálokról. A fejemre és az ujjaimra elektródákat erısítettek, amelyek csak kezdetben zavartak
egy kicsit, aztán ment minden simán. Még az utcai ruhámat sem kellett levetnem.
Az egyik biofeedback-tréner elmagyarázta, mit fogok látni a monitoron. A képernyı fölé erısített tartókaron apró villanykörték sorakoznak, amelyek a belılem feltörı életenergia mérésére szolgálnak. Az alulról
fölfelé sorra kigyúló lámpácskák jelzik majd az egyre növekvı energiát. Minden egyes körte egyszázalékos
energianövekedést jelent.
Kezdıdhetett a teszt. Nem voltam különösebben lelkes, túl korán volt még, nyugtalan voltam, és enyhén
nyomott kedélyő. A legszívesebben lemondtam volna a szextesztet, de aztán mégis erıt vettem magamon.
Már régóta foglalkoztatott ez a téma, s amikor a tévében hallottam említeni, meg akartam gyızıdni róla,
hogy valóban minden különösebb tanulás nélkül bárki fel tudja kelteni magában az életenergiát. Néhány
szakirodalmat is elolvastam, többek között a Kundalini, a jógik életenergiája és a Csi, az öreg kínaiak belsı
energiája címő mőveket. Ez a fajta energia állítólag a medencébıl indul, és a gerincvelı mentén az agyba
jut, s miközben keresztülhalad a gerincoszlop csakráin, aktivizálja ıket. Misztikum, mágia vagy tudomány?
Amióta világ a világ, a legváltozatosabb technikákat kínálták az embereknek, komplikált jógagyakorlatokat,
hosszadalmas meditációkat, mantrákat (szent szavakat, szótagokat), ám mindeközben másról sem volt szó,
mint: gyakorolni, hinni, remélni. Az ígért eredmény csábított: ez a bennünk szunnyadó energia, ha aktivizálódik, mozgásba hozza az agysejteket, és olyan képességekhez juttat bennünket, amelyekrıl sejtelmünk sem
volt. A kundalini-energia aktivizálása életünket hosszabbá teheti, kevesebb alvásra lesz szükségünk, nagyobb
koncentrációs képességre, kreativitásra teszünk szert. Ez a mindannyiunkban benne rejlı energia, amely
csak arra vár, hogy felébresszük, elısegíti értelmi s nem utolsósorban spirituális fejlıdésünket. Hát nem elég
erıs csábítás ahhoz, hogy rosszkedvemet legyızve megkíséreljem az aktivizálását?
Ezek a gondolatok keringtek a fejemben, miközben még egyszer elmagyaráztattam magamnak, milyen
testtartásba kell helyezkednem, hogyan kell megfeszítenem a PC-izmot, mindenekelıtt milyen ritmusban kell
megfeszíteni-ellazítani s mindeközben lélegezni. Mindez meglepıen egyszerőnek tőnt, s nehezen tudtam elhinni, hogy bármit is elıidézne bennem. Egy gombnyomással beindították a számítógépet, s kezdıdhetett a
teszt.
A képernyın megjelenı grafika a két agyféltekét mutatta, a vonalak nyugodtan, egyenletesen mozogtak. A
vörös vonal a jobb agyféltekét, az emóciók és a kreativitás központját szimbolizálta, a kék pedig a logikus,
analitikus gondolkozás székhelyét, a bal agyféltekét. A tartókar sem mutatott különösebb aktivitást. S akkor
jeladásra megjelent a képernyın a parancs: Izmot megfeszíteni! Tíz másodpercig meg kellett feszítenem a
PC-izmomat és közben belélegezni. Aztán újabb jeladásra újabb parancs: Izmot ellazítani! A képernyın
semmi lényeges elváltozás nem mutatkozott. Hát persze, tudtam, hogy ez nekem nem fog menni. Az újabb
parancsra kelletlenül ismét megfeszítettem az izmomat. A gyakorlatvezetı elmagyarázta, hogy túl merevek a
hátizmaim, próbáljak ellazulni.
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Jeladás - izomfeszítés - tíz másodperc szünet, majd megint elölrıl - s akkor egyszer csak mit látnak szemeim? Az agyféltekét ábrázoló két vonal a monitor felsı széle felé mozog, jelezve az agymőködés aktivizálódását. Felpillantok a monitor tetején lévı tartókarra, s látom, hogy négy lámpácska világít. Az újabb feszítéslazítás eredménye egyértelmően leolvasható az egymás után kigyulladó lámpácskákon, s a grafika is világosan mutatja, hogy a gerincvelın át energiát pumpálok az agyamba. Még az ellazulás! fázisban is árad felfelé
az energia, agyam a szó szoros értelmében feltöltıdik, s ami még ennél is fontosabb: érzem is az erıt. Frissnek érzem magam, fáradtságomat, lehangoltságomat mintha elfújták volna. Aztán felhangzik az utolsó „izmot megfeszíteni" parancs, s aznapra végeztünk is.
Tízszer tíz másodpercig feszítettem azt az izmomat, amelyet soha korábban tudatosan nem használtam,
amelynek létezésérıl sem tudtam, s amely most hihetetlen energiákat szabadított fel bennem. El voltam ragadtatva. Az enyhe izomláz feletti aggodalmamat hamar eloszlatták, megmagyarázva, hogy teljesen természetes jelenség, és a tréning során ez az izom majd valóságos erımővé fejlıdik. Ez hát az útja annak, hogy
állandó fáradtságérzetemtıl, gyakori depressziómtól és koncentrációs gondjaimtól megszabaduljak.
Elégedetten tértem haza, s kezdetét vette a tréning. A PC-izom erısítése nem okozott különösebb gondot,
az autóban, a munkahelyemen, bárhol észrevétlenül gyakorolhattam. Hamarosan ráeszméltem, hogy örökös
fáradtságérzetemmel eredményesen fel tudom venni a harcot. Valahányszor rosszul éreztem magam, néhányszor erısen megfeszítettem az izmomat, s máris éreztem a javulást. Hetek teltek el, s a gyakorlatok lassanként automatikussá váltak, hiszen sem idıhöz, sem helyhez nem voltam kötve. Idınként azon kaptam magam, hogy akaratlanul is megfeszítem az izmomat - tudatalattim nyilván tisztában volt vele, mire van szükségem. Erısnek éreztem magam, s mindenekelıtt biztonságban, hiszen ez az erı bennem van, bármikor életre
kelthetem. Idıvel szokásommá vált, hogy elalvás elıtt is elvégzem a PCE-gyakorlatot, így jobban regenerálódik a testem, alvás közben az agysejtek szabályosan feltöltıdnek energiával, sıt, ami talán még ennél is
fontosabb: kreatívabb vagyok, jobban tudok koncentrálni, ami pedig sosem volt erıs oldalam, s az eszem
vág, mint a borotva.
Hat hét telt el az elsı teszt óta. Nem volt ugyan rá szükség, de pontosan akartam tudni, valóban erısebb-e
az energiaáramlás bennem, vagy csak bebeszélem magamnak.
Elkezdıdött a második teszt. „Izmot megfeszíteni!" A képernyın a grafika és a tartókaron lévı lámpácskák is egyértelmően bizonyították, hogy az erı, amelyet érzek, mérhetı. A kiindulási értékhez viszonyítva
600%-kal nıtt az energia bennem. Hihetetlen teljesítménynek tőnt, de megnyugtattak, hogy ez csupán jó közepes eredmény, amit mindenki könnyőszerrel elérhet, ha gyakorol egy kicsit. Én azonban fantasztikusnak
találtam. Nem elég, hogy az életenergiát mérni tudják, de a kutatások során olyan egyszerő tréninget is kidolgoztak, amelyet nemtıl, kortól függetlenül bárki elvégezhet.
Akárkinek meséltem errıl a technikáról, mindenki annyira fellelkesült, hogy azóta rendszeresen gyakorol, s
hozzám hasonló eredményeket ér el. Azt is hallottam, hogy élsportolók és mővészek is alkalmazzák, hogy
szuperteljesítményeikhez megfelelı energiára tegyenek szert.
K. N.

Az alapok
Idestova tizenhárom éve annak, hogy egy új vizsgálati eljárás alkalmazásakor felfedeztem a pszichogén
agyi mezıt, amely az egyes nagyagyféltekéken belül az elektromos agyi mezı feszültségkiegyenlítı része.
Ez a mezı meghatározó szerepet játszik valamennyi agyi tevékenységben, az érzésekben és a gondolkodási
folyamatokban éppúgy, mint valamennyi testmőködésben. Igen hamar rájöttünk, hogy az agyi mezı erıssége és kifinomultsága alapvetıen befolyásolja az egészségi és a kedélyállapotot, valamint a teljesítıképességet. Új biofeedback-technikák alkalmazásával sikerült a pszichogén agyi mezıt úgynevezett operatív kontroll alá vonni, azaz akaratlagosan befolyásolni. 1983 és 1994 között sok-sok embernek tanítottuk meg saját
pszichogén agyi mezejük tudatos befolyásolását s ezzel teljesítıképességük és testi-lelki állapotuk kontrollját. 1994-ig kizárólag biofeedback-technikákat és szuggesztiót alkalmaztunk, mert azt hittük, hogy a
pszichogén agyi mezı pozitív befolyásolása csak mentális stratégiával, azaz szellemi önbefolyásolással érhetı el. Eredményeink önmagukért beszélnek. Bel- és külföldi lapok, valamint számos tévé- és rádióadás számolt be munkánkról. A pszichogén agyi mezı mérésére és erısítésére szolgáló speciális biofeedbackmőszerünket immár a medicina legkülönbözıbb ágazataiban alkalmazzák az orvosok.
7
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A szexuálenergia mérhetővé válik
1993-ban újabb vizsgálatokba kezdtünk, ezúttal az emberi szexualitás, mindenekelıtt pedig az orgazmus
terén. Arra kerestünk választ, miként lehetséges, hogy sokan azok közül, akik intézetünkben koncentrációs
tréningen vettek részt, szexuális életükben ezzel egyidejőleg jelentıs javulást tapasztaltak. A szakirodalom
nem sok segítséget nyújtott, mivel a kutatások többsége kizárólag a nemi szervekkel foglalkozott, szerintünk
pedig e jelenség magyarázata az idegrendszerben, mindenekelıtt pedig az agyban rejlik. Elsısorban az orgazmus elıtt és alatt az agyban lejátszódó elektromos folyamatok érdekeltek bennünket. A nemi aktus során
mért elektromos mezı (a kísérleti alany az eredményeket rögzítı, hordozható mérıkészüléket kapott) azt
mutatta, hogy a jobb agyfélteke fokozatosan több energiával töltıdik fel, mint a bal. Az agy tehát egyre több
energiát halmoz fel, mígnem egy adott telítettségi fokon újra kiürül. Ugyanakkor az is feltőnt, hogy minél
hevesebb izgalmi állapotba került a férfi, és minél aktívabb lett, annál gyorsabban és annál nagyobb mennyiségben áradt az energia az agyba. Vajon honnan jön ez az energia, hol termelıdik? A szexuálenergia forrása
után kutatva eszembe jutott a nemi aktusban fontos szerepet játszó PC-izom, ugyanis már a korábbi vizsgálatok során kiderült, hogy összefüggésben áll az orgazmusra való képességgel.
A PC-izom biofeedback-tréningjével (speciális eszközt fejlesztettünk ki e célra), nıgyógyász felügyelete
mellett a nık megtanulták, hogyan kell gyenge PC-izmukat megerısíteni. Hirtelen ötletnek engedve megpróbáltam a PC-izom-energiát az agyban mérni. Arra gondoltam ugyanis, hogy a PC-izom összehúzásával
felszabaduló energia a gerincvelın át az agyba jut, s ez a folyamat minden bizonnyal valami kis elváltozást
eredményez az agyi elektromos mezıben. Ehhez azonban megfelelı mérıeszközöket kellett kifejlesztenünk.

Több, mint apró jeladás
Az elsı mérés alkalmával arra számítottam, hogy a PC-izom megfeszítésekor valami apró jelet fogok érzékelni. Magam voltam a kísérleti alany, s amint többször egymás után összehúztam, majd elernyesztettem a
PC-izmomat, az eredmény olyan hatalmas mérvő elváltozás volt, hogy nem akartam hinni a szememnek.
Hogy a mérési hiba lehetıségét is kizárjam, újra meg újra megismételtem a kísérletet, ám az eredmény mindig ugyanaz maradt. Ekkor megváltoztattam a mérıeszköz beállítását, és így próbáltam aktivizálni az izmot a hatás elmaradt! Tehát mégiscsak véletlenrıl, mérési hibáról lenne szó? Újra nekikészültem, megfeszítettem
az izmomat-semmi eredmény. Másként helyezkedtem el a széken, és újabb kísérletet tettem, s megint
ugyanazt a hihetetlen feltöltıdést tapasztaltam! A fejemben minden egyes izomösszehúzással erısebb energiát mérhettünk. Mi volt az eltérés a két próbálkozás között? Leültem a székre ugyanabban a helyzetben,
ahogyan a sikertelen kísérlet alkalmával ültem, s megint azt tapasztaltam, hogy hiába igyekszem megfeszíteni az izmomat, az agy nem töltıdik fel. Rájöttem, hogy hajlított háttal alig áramlik az energia.
Sorra végigpróbáltam a test valamennyi izmát, megfeszítettem a láb-, a has-, a váll- és a homlokizmokat,
ám függetlenül attól, milyen testtartásban ültem, egyik esetben sem jelentkezett az iménti nagymérető feltöltıdés, sıt bizonyos izmok megfeszítésénél éppen hogy kisebb agyi energiát lehetett mérni. Kizárólag a PCizom volt képes felszabadítani az energiát. Az eredmény felvillanyozott, s a kísérletet nyomban másokon is
elvégeztem. A tapasztalat azt mutatta, hogy egyenes tartás mellett nemtıl és kortól függetlenül szabadon
áramlott az energia, ellenkezı esetben az energiaáramot valami blokkolta. Egyszerre világossá vált számomra, mit is sikerült mérnem: a PC-izom megfeszítése által az agy energiával való feltöltıdését. Ezt az effektust
eddig még senkinek nem sikerült mérésekkel bizonyítani. Az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez a
hatás kiválóan felhasználható a szexuálterápiában, amennyiben mindazoknak, akiknek az orgazmussal problémájuk van, megtanítható, miként juttassanak a PC-izom megfeszítésével elegendı energiát az agyba, s
tegyék ezáltal lehetıvé az orgazmust. Az is nyilvánvaló volt, hogy ez az energia, amelyet én PC-energiának
neveztem el, azonos azzal, amelyet a keleti bölcsek szexuál- vagy életenergiaként emlegetnek, az indiaiak
kundalini-energiának, a kínaiak csinek, a japánok ki-energiának hívnak, s ez az az életerı, amelyet egyéb
kultúrák a Legmagasztosabb forrásaként írnak le.
Igazuk volt hát a jógiknak és az ázsiai bölcseknek: valóban létezik egy energia, amely a medencébıl indul
ki, és a gerincvelı mentén az agyba kerülve nagy része a jobb agyféltekében koncentrálódik.
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Mi a kundalini?
A kundalini-jelenséget szerte a világon laborkísérletek segítségével vizsgálják. Az indiai Bangalore Egyetemen a kormány támogatásával épp most dolgoznak egy kundalini-projekten, a jó nevő Max Planck Biokémiai Intézet pedig a közelmúltban végzett kundalini-kutatást. A kundalini-jelenség iránti érdeklıdés napjainkban igen nagy, különösen az amerikai kutatók mozgatnak meg nagy erıket, hogy a kundalini-effektus
magyarázatát megleljék. De mi is az a kundalini?
Az emberiség történetének kezdetei óta tud a hagyomány a belsı energiákról, az életenergiáról. Sok-sok
mítosz szól arról, miként lehet kordában tartani ezt a hatalmas természeti erıt, és számos tabu is erre vezethetı vissza. Ezt a tudást számunkra legérthetıbben az indiai kundalini-gondolatkör közvetíti.
A kundalini szanszkrit szó, és azt jelenti: összegöngyölıdött (mint egy kígyó vagy egy acélrugó), s hagyományosan kígyó a jele. Az indiai írások az emberi testben latensen meglévı bioenergia egyik formájaként említik, alapenergiának tartják, a test alapvetı életformájának, amely az agyban koncentrálódva zsenialitást és megvilágosodást eredményez. Az ısi írások szerint az egész testben jelen van, ám fıként a gerincoszlop alsó végében, azaz az életerıt közvetítı genitáliák régiójában koncentrálódik. A jóga segítségével ez
a „kígyóenergia" felébreszthetı, és a gerincen, valamint a különbözı csakrákon, a gerincoszlop mentén található energiaközpontokon át vagy az idegközpontokon keresztül az agyba vezethetı. Errıl az iszonyúan
nagy energiáról azt tartja a hagyomány, hogy a fiatalság kulcsa, és a tudatot magasabb mentális tapasztalás
szintjére emeli. Ha valaki felébreszti ezt a „kígyóerıt", és a gerinc mentén felvezeti az alvó agysejtekhez és
agyközpontokhoz, ezzel - akár tudatosul benne, akár nem - eléri azt a célt, amely felé valamennyi szellemtudomány igyekszik. Gobi Krishna, a kiváló indiai kundalini-specialista szerint „a felébresztett kundalini a
fizikai erık, a zsenialitás, a mővészi tehetség, a tudományos és intellektuális csúcsteljesítmények forrása", és
arra is felhívja a figyelmet, hogy a növekvı kundalini magasabb tudatszintet hoz létre.
Számos védikus és tantrikus, valamint egyéb ısrégi írás foglalkozik a kundalini-témával, melyekrıl csak
igen kevés fordítás áll a nyugati kutatók rendelkezésére. Általában az indiai filozófia részeként tartják számon, ám kutatásai során Krishna bizonyítékokat talált arra, hogy a tibeti, az egyiptomi, a görög és egyéb
kultúrák és hagyományok is ismerték a kundalini-energiát, sıt alighanem a korai kereszténység is. Olyan
leszel, mint az Isten - mondta a kígyó a Paradicsomban. A fáraó fejéke, a mexikói és dél-amerikai tollas kígyó Krishna szerint mind, mind a kundalini-kígyó-energia ismeretére utal. Az akupunktúra alkalmazói
csinek hívják, a görögök éterrıl beszélnek, a keresztények Szentlélekrıl, Kari von Reichenbach odikus erınek nevezte, Wilhelm Reich Orgonnak, a dél-afrikai busmanok numnak, s a felsorolást még hosszan lehetne
folytatni.
1937-ben az akkor 34 esztendıs Gobi Krishna beszámolt saját kundalini-ébredésérıl, melyet 17 évig tartó
intenzív jóga-meditáció elızött meg. Mindennap hajnali négy órakor kelt, s mielıtt hozzálátott volna kormánytisztviselıi feladatai ellátásához, egy óra hosszat meditált, amely során erıteljes vizualizációval élt.
A Kundalini: The Evolution Energy in Man címő önéletrajzában a következıket írja: „Olyan hang hallatszott, mintha egy idegköteg elszakadt volna, s a gerincvelın át nyomban ezüstös fény áradt... sugárzó energia öntötte el az agyamat..." Az évek hosszú sora óta tartó gyakorlás után ekképpen fejlıdött ki nála egy magasabb tudatállapot.
Az életenergia robbanásszerő megjelenése 17 évi intenzív jóga-meditáció és vizualizáció után elég hoszszadalmasnak tőnik, és nem is veszélytelen. Krishna ekképpen számol be róla: „Volt idı, amikor egészségi
állapotomat és lelki egyensúlyomat a kétségek és bizonytalanságok erısen megrendítették." További éveket
vett igénybe, míg az új energiához hozzászokott. A különleges teljesítményre képes emberek valamennyien
bıvelkednek kundalini-energiában, amint azt a karizmával kapcsolatos kutatásaink is igazolták (errıl bıvebben lásd a Karizmatréning címő könyvet). A kísérletben részt vevı karizmatikus személyiségeknél erıs agyi
elektromos töltést mértünk, éspedig mindenekelıtt a jobb agyféltekén. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ı
agyuk nagyobb mennyiségő energiához szokott, mint az átlagembereké. Az energiamezı feltőnıen erıs töltése az életvágy szexuálenergia állandó áramlására utal. Igen gyakran tapasztaltuk azt is, hogy a csúcsteljesítményre képes emberek szexuálisan is rendkívül aktívak.
A kundalini-energia a szexualitásban keres utat magának, hogy fölöslegétıl megszabaduljon s a szó szoros értelmében lecsendesítse a delikvenst, minthogy az orgazmus során az agyban energia szabadul fel. Az
élet- vagy szexuálenergia azonban nem a szexben és az orgazmusban, hanem az alvó agyi régiók aktivizálá9
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sában teljesedik ki igazán, más tudatformák létrehozásában. A kundalini-energia életre keltését célzó eddig
megismert módszerek (elsısorban a jóga), melyek a medencében lakozó szexuál-energiát átalakítják és az
agyba vezénylik, meditatív jellegőek. Vagy sok idı és rendszeres gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a
kundalini-energia elsı jelei megmutatkozzanak, vagy pedig spontán kitörésre kerül sor, amely olyan, mint a
gátszakadás: meglepetésszerő és irányíthatatlan. A mi tréningünk egyszerőbb megoldást kínál.

A PCE-tréning segítségével még több energia
Ezzel a nem megerıltetı, ám konzekvens módszerrel növelheti agyi aktivitását, és testét megfiatalíthatja.
A PCE-tréning alkalmazásával lassú folyamat indul meg, amely során változás áll be az idegrendszerben és
az agyban. Az idegrendszer is, de elsısorban az agy megtanul bánni a megnövekedett energiával, a megnövekedett energia pedig aktivizálja azokat az agysejteket és területeket, amelyek nem megfelelı mennyiségő
energia esetén többnyire inaktívak (mint például alváskor). Az agynak ezek a részei napközben csak ritkán
aktivizálódnak, például veszély esetén, ám ekkor hihetetlen tettekre teszik képessé az embert. Azzal, hogy az
agy pihenı szektoraiba is több energiát juttat, megtette az elsı lépést a tudattágítás és az intenzívebb érzékelés felé. Lassanként megtanulja, miként bánjon az életre keltett sejtkötegekkel. Fontos, hogy a PC-izmot állandó tréningben tartsa, és az e könyvben leírt gyakorlatokat megfelelı testtartás mellett végezze, s akkor az
agy nagymértékben aktivizálódik, és az idegrendszerrel együtt energiával töltıdik fel. A hipofízist és az epifízist különösképpen érinti ez az aktivizálás, aminek következtében fiatalodási folyamat indul meg. A szüntelen energiaáramlás soha nem tapasztalt fiatalos lendületet, fokozott szexuális képességet eredményez.

Az agy kapcsolási szintjei
Agyunk úgy van felépítve, hogy bizonyos agysejtek csak akkor aktivizálódnak, ha az agy energiamezeje
megfelelı erısségő, bizonyos képességek pedig csak az agy megfelelı aktivitása mellett mőködnek, tehát az
agyban kapcsolási szintek vannak. Valamely magasabb kapcsolási szint aktivizálása az összes alatta lévı
energiaszintet is mőködésbe hozza, s minthogy nagyobb energiával az agy is aktívabbá válik, így újabb képességek születnek. Azok az emberek, akik kevés energiával rendelkeznek, nagyrészt az agy ısi, archaikus
részeivel, az agytörzzsel és a középaggyal (I. 2. ábra) reagálnak, melyek természettıl fogva kevés energiával
mőködnek. Ez esetben mindenekelıtt a tudatalatti reagál, ezeket az embereket tehát nem az értelem vezeti, s
így áldozatul esnek félelmeiknek és automatikus testreakcióiknak. A magasabb szellemi szintek központja a
nagyagykéregben található, s ezek mőködéséhez szintenként több és több energia szükséges. Ez arra is magyarázatot ad, miért használjuk agyunk kapacitásának csupán tíz százalékát.
Felmerül a kérdés, vajon a természet miért hozott létre ilyen rendkívül bonyolult rendszert, mint az agy,
melynek lehetıségeit a legkevésbé sem vagyunk képesek kihasználni. A biológiai kutatások azt mutatják,
hogy a természet olyannyira nem tékozló, hogy a fölöslegessé vált struktúrákat le is építi. Gondoljunk csak
arra, milyen hamar elgyengül az izom, ha gipszbe teszik. Az agy sok-sok szintje azonban csak akkor mőködik, ha több energiát kap, mint amennyi általában a rendelkezésére áll. Lehet, hogy agyunkat az evolúcióban
bekövetkezı újabb ugrásra készítették fel? Talán éppen a PCE-tréning fogja lehetıvé tenni ezt a fejlıdést.
Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy agyunkat rendszeresen ellássuk energiával, mert csak úgy
lehet tartósan aktivizálni az agysejteket, ha naponta legalább kétszer átáramoltatjuk rajtuk az energiát. Rövid
ideig tartó energiafröccs nem elegendı a tétlen agysejtek megmozgatásához, nem elegendı tehát az orgazmussal felszabadított energia ahhoz, hogy a parlagon heverı agysejteket hosszú távon mőködtesse. A csúcsenergia ugyanis pillanatok alatt lebomlik.
A szex természetesen elınyösen befolyásolja a folyamatot, hiszen erısíti a PC-izmot, és minden orgazmussal energiát juttat az agyba, ám csak mozgatóterület a PCE-tréning aktivizálja és irányítja úgy az energiát, hogy az agysejtek biztosan és tartósan feltöltıdjenek. A PCE-tréning folytonosan növekvı energiaáramlást eredményez, aminek következtében lejátszódik a magasabb agyszintek aktivizálódási folyamata. Nem
lép mőködésbe valamennyi agyfelület, inkább arról van szó, hogy egyfajta tökéletesedési folyamat indul
meg, amelyet ellenırzésünk alatt tudunk tartani.
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1.. ábra: A legfontosabb agyközpontok thalamus

2. ábra: Az agy legfontosabb részei
A *-gal
gal jelölt részek a metszeten látható
láth
szint elıtt,
tt, illetve mögött helyezkednek el
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Új struktúrák születése
A megnövekedett energiához is hozzá kell szoknunk. Több élsportoló és kiemelkedı mővész
mentáltrénereként a biofeedback-mőszerekkel folytatott gyakorlati munkám során azt tapasztaltam, hogy az
ember még a viszonylag gyors változásokat is csak meglehetıs következetlenséggel veszi tudomásul. Annak
ellenére, hogy a sportolók minden bizonnyal érzékenyebben reagálnak testi-lelki észleléseikre, mint a közönséges halandók, legnagyobb meglepetésemre mégis azt vettem észre, hogy valamennyien csak az erıteljes
aktivizálódást, azaz egy nagyobb mennyiségő energia meglétét voltak képesek tudatosítani, s a tudatosítást
minden alkalommal tanulási folyamat elızte meg.
Ma már tudom, hogy ha az agyba több energia jut, az az idegrendszerben is változást idéz elı, amely napokat, heteket vehet igénybe, ritkább esetben akár két-három hónapot is. A megnövekedett energiának
ugyanis csak akkor lesz érezhetı hatása, ha általa az agyban a pihenı sejtstruktúrák aktivizálódnak. Arról
van tehát szó, hogy csak akkor vesszük észre ezt a „több" energiát, ha már munkálkodik. Ekkor nemcsak
erısnek és frissnek érezzük magunkat, hanem egyenesen újjászületünk, ledöntünk minden korlátot, és új
képességekhez jutunk. Kreativitásunk megnı, a dolgok egészére nyílik rálátásunk, erı és harmónia tölt el
bennünket, félelmeinket, depressziónkat előzi az életöröm. Új gondolkodási struktúrák alakulnak ki, s végül
eljutunk önvalónk újfajta pszichikai megtapasztalásához.

A PCE-tréning
A PCE-tréning gyakorlatai az ön gondolkodási és emlékezıképességét fejlesztik, erısítik az intuíciót, javítják teljesítményét, pozitív hatással vannak kommunikációs készségére, nem utolsósorban pedig növelik a
szervezet regeneráló képességét és öngyógyító erejét. Ha a megadott sorrendben rendszeresen elvégzi a gyakorlatokat, a fiatalító hatás nem marad el.
A tréning elsı hat gyakorlata a régi germán rúnagyakorlatok felújítása. Már az Eddában is szó esik a rúnabölcsességrıl, melyet vagy szavak kimondásával, vagy bizonyos ujj- és testhelyzettel lehet megszerezni.
A könnyebbség kedvéért latin betőkkel jelzett rúnagyakorlatok elısegítik a természetes, mindig meglévı
életenergia szabad áramlását, fellazítják az izmokat, serkentik a mirigyek mőködését, és kiegyensúlyozott,
harmonikus életet biztosítanak. Az akadálytalanul áramló életenergia aktivizálódik, és az ön irányítása alá
kerül. A gyakorlatokat idısebbek is elvégezhetik, semmiféle egészségkárosító hatásuk nincsen.
Az életenergia-mérés, az agy pszichogén erıterének mérése és az EMG (elektromiogram)-mérés (a megfelelı izomrészen) lehetıvé tette, hogy a gyakorlatok hatását ellenırizzük. Más tesztelt gyakorlatok hatásával összehasonlítva meglepetten tapasztaltuk, hogy például a rúnagyakorlatokat végzı kezdık lényegesen
jobb eredményt értek el.
A hetedik, az ún. életerı-gyakorlat, melyet a szexualitással és az orgazmussal kapcsolatos kutatásaink során fejlesztettünk ki, a belsı „erımővet", az „életenergia-generátort" aktivizálja. A PC-izom megfeszítésével
mérhetı mennyiségő életenergia áramlik a gerincvelın, az idegeken és a szöveteken át az agyba és a test
számos egyéb sejtjébe. A rúnagyakorlatokkal irányíthatóvá tett teststruktúrák lehetıvé teszik a megnövekedett energia akadálytalan keringését a testben. Az agy mérhetı módon feltöltıdik, s ennek pozitív hatása
nem marad el. Ez az egyetlen általam ismert gyakorlatsor, amely az ember energetikai szintjét gyorsan és
tartósan meg tudja emelni.
Mielıtt hozzálátna a gyakorlatok elvégzéséhez, iránytővel jelölje meg, merre van nyugat, mert valamenynyi PCE-tréninget arccal nyugat felé célszerő elvégezni. Bioelektromos mérésekkel és az akupunktúrás pontokon végzett potenciálmérésekkel megállapítottuk, hogy energetikailag ez a legmegfelelıbb helyzet: a belsı
aktivitás harminc százalékkal nagyobb volt, mint bármely más pozícióban.
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A rúnagyakorlatok

1. gyakorlat: U ALAKZAT
Ez a gyakorlat több más rendszerben is megtalálható, például a jógában vagy a rúnagyakorlatokban, ahol
a fej idegközpontjainak élénkítésére szolgált.
Kiindulási helyzet
Álljon arccal nyugat felé úgy, hogy két lába egymással párhuzamosan, egymástól mintegy 30-45 cm-re legyen. Térdét enyhén hajlítsa be,
mert a nyújtott térddel végzett gyakorlatok könnyen sérüléshez vezethetnek. Lassan emelje feje fölé a karját.
Végrehajtás
Amilyen mélyen csak tud, lélegezzen be, s aztán lassan engedje ki a
levegıt. Kilégzéskor fejét és felsıtestét addig hajlítsa lefelé, míg felsıteste vízszintes helyzetbe nem kerül karja és ujjai a föld felé mutassanak. (I. 3. ábra). (törzshajlítás),
3. ábra: u alakzat
Lassan, fokozatosan tolja el testsúlyát a keze felé. Maradjon ebben a testhelyzetben
10 lassú lélegzetvételnyi idıre, és naponta növelje eggyel a lélegzetvételek számát,
míg el nem éri az ideális 30-at.
Ha egészsége nem engedi, hogy állva végezze el az U gyakorlatot, akkor ülve is megteheti. Ez esetben egyenes derékkal helyezkedjen el egy széken, emelje feje fölé a karját, lélegezzen nyugodtan és amilyen mélyen csak tud, kilégzéskor felsıtestével hajoljon elıre, karját pedig engedje le kétoldalt a lába mellett a földre. Lélegezzen, és növelje a lélegzetvételek számát a fent említett módon.

2. gyakorlat: I ALAKZAT
Az I gyakorlat a germánoknál a szellemi és testi ellenálló erı növelésére szolgált.
Ez az ún. energiagyakorlat mutatkozott méréseinknél a leghatékonyabbnak az izmok
ellazítására és a feszültség oldására.
Kiindulási helyzet Álljon arccal nyugat felé.
Végrehajtás

4. ábra: I alakzat

Karját lassan emelje a feje fölé. Két tenyere, mintegy 20 cm-nyire egymástól,
szembenéz (I. 4. ábra). Lélegezzen nyugodtan, egyenletesen. Maradjon ebben a testhelyzetben 10 lassú lélegzetvételnyi idıre, és naponta növelje eggyel a lélegzetvételek
számát, míg el nem éri az ideális 30-at.
13
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3. gyakorlat: Y ALAKZAT
Ez a gyakorlat is a rúnagyakorlatok közül való. Hajdan a szexuális
erı transzmutációját segítette elı, és megnyitotta az utat az érzékek
feletti világok felé.
Kiindulási helyzet
Ugyanaz a kiindulási helyzet, mint a 2. gyakorlatnál. Megszakítás
nélkül folytassa a gyakorlatokat.
Végrehajtás
Két karját lassan engedje lefelé, egészen addig, míg testtartása Y
formát nem ölt. Nyitott tenyere elırenéz (I. 4. ábra). Ennél a gyakorlatnál is ügyeljen a kiegyensúlyozott, nyugodt légzésre. Maradjon ebben a
testhelyzetben 10 lassú lélegzetvételnyi idıre, és naponta növelje egygyel a lélegzetvételek számát, míg el nem éri az ideális 30-at.

5. ábra: Y alakzat

4. gyakorlat: F ALAKZAT
A mozdulat a hatha-jógából ered, és megtalálható a rúnagyakorlatokban is,
ahol a szellemi erık növekedését segíti elı, oldva az energiablokádokat.
Kiindulási helyzet
A 3. gyakorlat végrehajtásakor felvett testtartásból (Y alakzat) megszakítás nélkül térjen át a 4. gyakorlatra.

(Ügyeljen ennél a gyakorlatnál arra, hogy ujjával ne mutasson emberre!)

Végrehajtás
Mindkét karját nyújtsa
elıre, miközben a bal keze
mintegy 10 cm-rel feljebb
van, mint a jobb, s ujjait a
következıképpen igazítsa:
6. ábra: F alakzat

7. ábra: A kéz és az ujjak állása az F alakzatban a hüvelyk- és középsı
ujjak (nem a mutatóujj!)
éppen csak érintsék egymást, a többi ujj kinyújtva nyugat felé mutasson (I. 7. ábra). Maradjon ebben a testhelyzetben 10 lassú lélegzetvételnyi idıre, és naponta növelje eggyel a lélegzetvételek számát, míg el nem
éri az ideális 30-at.
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5. gyakorlat: T ALAKZAT
Ez is a rúnagyakorlatok közül való,
ló, s mindenekel
mindenekelıtt a mirigyrendszer
és a szolárplexus kozmikus hullámainak
hull mainak megnyerésére szolgál. Erıteljes
Er
izomlazító hatású.
Kiindulási helyzet
A 4. gyakorlat (F alakzat) testtartásából megállás nélkül térjen át az 5.
gyakor
gyakorlatra.
Végrehajtás

8. ábra: T alakzat

Két karját testétıl ferdén eltartva formáljon
jon T alakzatot (I. 8. ábra). A
tenyér lefelé
lefe mutasson.
Maradjon ebben a testhelyzetben 10 lassú lélegzetvételnyi idıre,
id
és naponta növelje eggyel a lélegzetvételek számát, míg el nem éri az ideális
30--at.

6. gyakorlat: W ALAKZAT
Ezt a gyakorlatot mint a vállváll
és nyakrészek ellazítóját én a
karatéhoz
téhoz hasonló
ha
technikájú
tékvandóból ismerem, de a kiinkii
dulási helyzet a rúnagyakorlatok
rúna
között is szerepel. Elısegíti
El
az
energia áramlását és a harmoniharmoni
kus légzést.
légzést
Kiindulási helyzet
Emelje fel a kezét arcmagasarcmaga
ságig. Az ujjak
uj
zártak, mint a
karateharcosnál, a tenyér
te
éle elırenéz, a két kéz között a távolság
tá
mintegy 35-40
35
cm (I. 9. ábra).
Végrehajtás
Az orron át történı
történ erıteljes kilégzéskor
lökésszerően nyújtsa
újtsa ki a jobb karját
kar vízszintesen oldalra (I. 10. ábra), majd ugyancsak orron
o
át történı erıteljes
teljes belégzéskor húzza vissza a karját a
kiindulási helyzetbe. Ugyanezt a mozgást
moz
végezze ki-be légzéskor a bal karjával
jával is. Mindkét karral 10-szer
10
végezze el a gyakorlatot, a késıbbiekben
bbiekben maximum 15-ször.
15
9. ábra: W alakzat

10. ábra: W alakzat

Ezzel a tréning elsı felének a végére értünk. Engedje le a karját, lélegezzen néhányszor nyugodt, egyenleegyenl
tes tempóban.
póban. Tudatosan engedje el magát, lazítsa el minden izmát, hagyja lógni a karját. Mielıtt
Miel belekezdene a 7. gyakorlatba (életerı-gyakorlat),
gyakorlat), néhány fontos dolgot el kell mondanom a PC-izomról.
PC
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A PC-izom
A PC-izom
izom elhelyezkedését a 11. és 12. ábrán láthatja. Erısen
Er
leegyszerősítve
sítve azt lehet mondani, hogy a
szeméremcsonttól a farokcsontig húzódik,
húzó
a végbélnyílást,, valamint a szomszédos szerveket támasztja, gongo
doskodva arról, hogy ne süllyedjenek le. Két-három
Két
centiméterrel a bırfelület
rfelület alatt helyezkedik el, és nagynag
részt az ún. pudendus-ideg
ideg szabályozza, amely a nemi szervek és a végbélnyílás aktivitását
ak
regisztrálja, a
jeleket az agyba továbbítja,
vábbítja, s onnan ismét visszavezeti.
A PC-izom
izom összeköttetésben áll a medenceideggel, melynek egyik ága a nıknél
nıknél a hólyagot és a méhet kök
ti össze a gerincoszlop alsó felével, a férfiaknál
férfi
a prosztatát és a hólyagot.
lyagot. Ha erıs a PC-izom,
PC
akkor valóságos erı mőként mőködik.
ködik. Megfeszítése a férfinál a prosztatát, nınél
n nél a méhet is stimulálja,
sti
ennek során hormonok és endorfinok szabadulnak fel, amelyek kellemes lelkiállapotot idéznek elı.
el Mint a test csaknem
minden izmát, megfelelı gyakorlatokkal a PC-izmot
PC izmot is fejleszteni lehet. Amennyiben ugyanis a PC-izom
PC
nincs igénybe véve rendszeres szex vagy célzott tréning által, fokozatosan elsatnyul.

11.
1. ábra: A PC-izom
PC
és az agy közötti információcsere nıknél.
nıknél
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Ha tehát valaki sokáig partner nélkül van, és szexuálisan inaktív, elıfordulhat,
el fordulhat, hogy a PC-izmot
PC
elıször
reaktivizálni kell. Ebben segít a PC-izom
izom-tréning. A PC-izom
izom gyengülését a helytelen testtartás is elıidézheel
ti, például ha valaki állás, ülés és járás közben folyton
f
elıretolja a medencéjét
jét (I. Szabad energiaáramlás,
energiaáramlás 23.
o.), ezzel ugyanis megakadályozza az egészséges vérvér és energiaátfolyást. Sok nınél
nı
gyerekszülés után is
jelentkezhet PC-izom-gyengeség,
gyengeség, amely nemcsak szexuális problémákat okoz, hanem gyakran depressziót és
állandó fáradtságérzést is. Aggodalomra azonban semmi ok, a PC-izom
PC
megerısítésével
ısítésével visszatér a szexuális
vágy és a mentális erınlét.
Láthattuk, hogy a szexualitás, illetve a szexuális vagy életenergia az az erı,
erı, amely életünket messzememesszem
nıenn meghatározza. Testünk leghatékonyabb
leghatéko
erıforrása, a PC-izom
izom részt vesz az ember legmagasabb rendő
rend
teremtı aktusában. Az életet adó energia egyben az életet megtartó energia is. Ennek felhasználását teszi
lehetıvé a PCE-tréning.
tréning. Ne feledjük, hogy ez az energia
energia a medence tájékáról ered, és a legszorosabban öszö
szefügg a szexualitással,
xualitással, tehát tabu, legalábbis a mi kultúránkban. Az indiai jóga ugyanakkor
ugyan
mindig is szent
életenergiaként tartotta számon (kundalini-energia),
(kundalini
amely, ha feléled, a gerincvelı
incvelın át az agyba emelkedik.
A jógik a szexualitásról
litásról beszélve mindig erre az energiára gondolnak.
gondolnak. A tantra és a kundalini-jóga
kundali
mind a
mai napig évszázados bölcsesség tanúbizonyságai.

12. ábra: A PC-izom
izom és az agy közötti információcsere a férfinál.
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A PC-izom-teszt
Legegyszerőbben úgy tudja megtalálni (lokalizálni) a PC-izmot, ha egy nyugalmas pillanatban meztelenül
végigfekszik az ágyon, és egy kis tükör segítségével a lába közé néz. Ha az ön PC-izma elég erıs, és akaratlagosan meg tudja feszíteni, akkor a gát (a végbélnyílás és a genitáliák közötti rész) összehúzódik, illetve
kitágul, amint megfeszíti, illetve elernyeszti a PC-izmát.
Ügyeljen arra, hogy egyidejőleg ne feszítse meg a has-, a far- és a combizmát is. Ha mégis ez történne,
akkor ön még nem tudja külön aktivizálni a PC-izmát, ezt tehát meg kell elıbb tanulnia.
A PC-izom tesztelésének legismertebb módszere az, hogy a kezdı fázisban megpróbáljuk megszakítani a
vizelést. Ha önnek erıs PC-izma van, és akaratlagosan mőködtetni is tudja, akkor bármely pillanatban képes
megszakítani a vizelést. Ám attól sem kell kétségbeesni, ha nem tudja kontrollálni a PC-izom mőködését,
mert az alábbiakban ismertetendı PC-izom-tréning következetesen végigvett gyakorlataival már néhány hét
múlva eredményeket érhet el. Ha önnek történetesen erıs PC-izma van, a tréning akkor is fokozhatja a belsı
energiát, a szexuális élvezeteket s a férfiaknál a szexuális potenciát. Minthogy a PC-izom döntıen befolyásolja a nemi aktust és az erekciót, a férfiak konzekvens PCE-tréninggel képesek lesznek a nemi aktust a kívánt ideig nyújtani.
Tesztkérdések nők számára
• Különleges terhelésnél vagy igénybevételnél (például stresszhelyzetben, sportolásnál, köhögésnél
stb.) van-e vizeletcseppentés?
• Volt-e valaha is gondja az orgazmussal?
• Fáj-e a háta? Gyakran gyulladásos-e a vagina vagy a húgyvezeték környéke? Vannak-e fájdalmai közösüléskor? Egyáltalán semmit nem érez a vaginában vagy csak enyhe fájdalmat?
• A menstruáció elıtt vagy alatt vannak-e erıs görcsei?
• Több mint két-három hónappal a szülés után is voltak-e még gondjai szexuális érzékenységével és az
orgazmusával?
• Nehézséget okoz-e önnek, hogy a tampont a megfelelı helyen megtartsa? Mindezek a problémák a
PC-izom gyengeségére utalnak, amin azonban az erısítı tréninggel segíteni lehet (I. 19. o.).
Tesztek férfiak számára
Egészséges PC-izommal rendelkezı férfi képes arra, hogy erekcióban a péniszére helyezett kisebb törülközıt pusztán PC-izom-kontrakcióval legalább egy centiméterre megemelje. Ha a törülközı lecsúszna, kezdetben egy könnyebb zsebkendıvel is próbálkozhat.

13. ábra: A tao-féle ujjteszt
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Az ujjteszt az ısi
si kínai filozófiából, a taóból ered, és a korral változó erekciószöget
iószöget mutatja.
Tudományos vizsgálatok alapján
ján tudjuk, hogy a férfiak erekciószöge
erekciószöge a korukkal együtt változik.
vá
A taoisták állítása szerint a férfiak erekciószöge ekképpen biológiai korukra és egészségi állapotukra nézve is felvifelv
lágosítással
sal szolgál. Egészséges ifjú pénisze erekciós állapotban törzsével kb. 45 fokos
fo
szöget zár be, amely
megfelel a hüvelykujj állásának.
Egészséges húszéves férfi erekciószöge 60 fokos, harmincévesé 90 fokos,
fokos, negyvenévesé 105 fokos és ötö
venéves férfié 135 fokos.
Ennek a tesztnek a segítségével igen egyszerően
egyszer
ellenırizni
rizni tudja saját biológiai korát, illetve PC-izmának
PC
állapotát. A biológiai kor nem mindig azonos a valódi életkorral.
Az a férfi, aki PC-izmát
izmát rendszeresen edzi, nemcsak erekciószögén javíthat,
javíthat, hanem lényegesen több energiára tesz szert, és nagyobb teljesítményre
teljesítményre lesz képes. Egy ötvenéves férfi a 135 fokos erekciószöget néhány
hét után akár 100 fokosra javíthatja, mivel a PC-izomnak
PC izomnak ebben meghatározó szerepe van. A férfiak legtöbb
problémája a meggyengült PC-izom
izom következtében
követ
jelentkezı gyenge erekcióra vezethetı
vezethet vissza, s nem
pszichikai okokra.
Gyenge PC-izom
izom esetén az ember erıtlennek
er tlennek érzi magát, és ilyen az erekciója is. Az agy szexuális
érzékelıközpontjai érzékelik a PCE-tréning
tréning és a megerısített
meger
PC-izom
izom következtében akadálytalanul áramló
energiát, és elhiszik a belsı vezérlınek,
nek, hogy ön élete virágkorában van (általában csak egészséges fiatal
emberek mutatnak kiemelkedı szexuális aktivitást), s a test-agy
test agy rendszer megfiatalítja vagy nem engedi
megöregedni önt. Az orgazmussal ugyanis csak akkor szabadul fel nagy mennyiségő
mennyiség energia, ha az ember
szexuálisan aktív, azaz „látszólag" nemzı-,
nemz illetve termıképes
képes (aminek sem a férfi, sem a nı
n esetében nincs
köze a tényleges nemzı-,, illetve termıképességhez),
termı
ellenkezı esetben az energia fokozatosan a minimális
mi
szintre csökken.

Gyakorlatok a PC-izom
izom erősítésére
Kiindulási helyzet
A gyakorlat elvégzéséhez üljön párnára vagy székre vagy pedig a sarkára (I. 14. és 15. ábra). Lazítsa el a
derekát, a vállát,, a tarkóját, a karját, a nyakát
nyakát és a fejét, amennyire csak tudja. Kissé hajtsa elıre
el
a fejét, és
hunyja be a szemét.
Végrehajtás
Három másodpercig feszítse meg a
PC-izmát.
izmát. Ez úgy történik, hogy a végvég
bélnyílás körüli záróizmokat összehúzza.
ös
Amennyibenn helyesen járt el, olyan éré
zése lesz, mintha az egész medence tájéka
felfelé húzódna. Közben
Köz
lassan, nyugodtan lélegezzen be. Ha a három másodpermásodpe
cet túl hosszúnak
nak találja - túl gyenge a
PC-izma! -,, akkor kezdje egy vagy két
másodperccel.
perccel. Kilégzéskor teljesen
te
lazítsa
el az izmát.
Végezze ezt a gyakorlatot kezdetben
tízszer
egymás után, de 10 percnél
per
nem
14. ábra: Sarokülés 15. ábra: Helyes testtartás széken ülve.
hosszabb ideig. Körülbelül egy hét múlva
növelje az összehúzás, azaz az izom megfeszítésének idıtartamát,
id tartamát, míg gondolatban 10-ig
10 számol, majd lazítsa el az izmát ugyanolyan hosszan, mint amennyi ideig megfeszítette. Ne feledkezzen meg a lazításról: tudatosan lazítsa el a PC-izmot,
izmot, mert ez éppoly fontos, mint a megfeszítés.
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Tehát: megfeszíteni, 10-ig
ig számolni, aztán ugyanannyi ideig ellazítani, s ezt öt percen keresztül ismételni.
Ez után az öt perc után tartson egy perc szünetet, majd próbálja meg tízszer
t szer egymás után gyorsan összeössz
húzni-ellazítani
ellazítani az izmát. Közben talán nem is lesz egészen tudatában annak, hogy éppen megfeszíti-e
megfeszíti vagy
elernyeszti, ám rövid gyakorlás után a testtudat a PC-izom
PC izom tevékenységét is felfogja.
Ismételje meg a gyakorlat elsıı felét: tízszer megfeszíti, úgy, hogy közben 10-ig
10 számol, s valamennyi
összehúzás
szehúzás után mindig teljesen ellazítja. Mindezt
Mind
5 percen keresztül végzi, majd egy perc szünetet tart, s
aztán 10 gyors kontrakció következik. Ezután végezze el még egyszer az egész gyakorlatot!
gyakorla
Ne essen kétségbe, ha kezdetben nem sikerülne tökéletesen elvégezni, kitartása napról napra nagyobb lesz, izma pedig
erısebb. Néhány férfi enyhe
he húzást érez majd medencetájon, ami csupán annyit jelent, hogy a PC-izom reagál.
Ha már egy ideje gyakorol, figyelje meg, jelentkezik-e
jelentkezik e enyhe bizsergés vagy húzó érzés, esetleg enyhe
áramütéshez hasonló érzés a gerincoszlopban,
gerincoszlop
mindenekelıtt
tt pedig homloktájon, a két szem között. Ha a
gyakorlat során érzi, hogy az energia
ia felfelé áramlik (egészen a fejig), akkor mind a hét mirigyközpont amit az indiaiak csakrának neveznek - szabad, nincs blokkolva. Ha azonban semmit nem érez a gyakorlatok
végzése közben, akkor valahol elzáródásnak kell lenni, ami a rúnagyakorlatokkal és
é a PCE-tréninggel könynyedén felszámolható.
Gyakoroljon legalább egy héten keresztül naponta kétszer 15-15
15 15 percet, de csodát ettıl
ett még ne várjon, hiszen idıbe kerül, míg a PC-izom
izom megerısödik,
meger
és újra feszes lesz.
Igyekezzen úgy végezni a gyakorlatokat, hogy
h
közben ne feszítse meg a far-,, a combcomb és a hasizmát. Kizárólag a PC-izmot
izmot szabad megfeszíteni. Egy, de legkésıbb
legkés
két-három
három hét elteltével már olyan gyakorlottá
válik, hogy napi 300 kontrakciót is könnyedén el tud végezni.
Ne feledje, hogy a PC-izom-tréningnél
éningnél is jobb lassan kezdeni és fokozatosan
fokozatosan növelni az intenzitást, így
elkerülheti az izomlázat. Amennyiben mégis bekövetkezne, hagyjon ki egy-két
egy két napot, hogy az izom magámag
hoz térjen, s e rövid pihenı után fogjon újra hozzá. Napi 300 kontrakciót ajánlatos
ajánl tos elvégezni, éspedig alkalalka
manként 100-at. Késıbb
bb már elég, ha a napi PCE-gyakorlattal
PCE gyakorlattal együtt végzi a kontrakciót vagy akkor, amikor
éppen eszébe jut. Elınyös
nyös ezt az alapgyakorlatot olyan foglalatosság közben végezni, amely nem követel
állandó figyelmett (például irodai munka), s ilyenkor már számolni sem szükséges. A rendszeres PCE-tréning
PCE
a PC-izmot jó állapotban
potban tartja. Természetesen nem árt idınként
id nként gyakorolgatni, mert jót tesz az egészségéegészség
nek, és szexuális energiáját növeli.
Legjobb, ha kezdetben a trénigtervhez tartja magát (I.
( 34. o.), s ha az erısítı
ısítı gyakorlatok segítségével
megfelelıen kidolgozta PC-izmát,
izmát, felveheti
felvehe a PCE-tréningbe
tréningbe a hetedik, azaz az életerı-gyakorlatot.
életer

Életerő-gyakorlat
I. rész: 7. gyakorlat Lassú életerő-gyakorlat
életerő
Kiindulási helyzet
Üljön olyan egyenes gerinccel, ahogy a PC-izom-erısítı
PC
gyakorlatnál tanulta (I. 19. o.). Ügyeljen a helyes testtartásra, mert ez teszi lehetıvé
lehet
a szabad
energiaáramlást.
Végrehajtás
Hunyja be a szemét, és a lezárt szemhéjak alatt irányítsa
irányít szemgolyóit az
orrtöve felé (I. 16. ábra).
ra). Ügyeljen arra, hogy mindez erılködés
er
nélkül, lazán
történjen. Nyelve könnyedén érintse a szájpadlását. A 7. gyakorlat során mam
radjon végig ebben a helyzetben. Ha közben esetleg elmozdulna
el
a nyelve a 16. ábra: Gyakorlat közkö
szájpadlásáról, vagy a szeme
me másfelé fordulna, nyugodtan korrigálja, s meg
ben a szem állása
fogja látni, egyre könnyebben megy majd.
Feszítse meg a PC-izmát,
izmát, ahogy a PC-izom-erısítı
PC
gyakorlatnál tanulta, és
20
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közben számoljon lassan tízig. Nyugodtan lélegezzen be, s ha telítve van a tüdı, tartsa vissza a lélegzetét,
míg a számolásban a tízhez ér. Minthogy az izomerısítı gyakorlatokon már túl van, itt már nem lehetnek
problémák.
Ahogy gondolatban kimondta a tízet, lazítsa el az izmát. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal teljesen
ellazuljon, különben a következı megfeszítésnél kisebb lesz az energiaáramlás. Lazításkor is számoljon 10ig, ilyenkor az ön energiagenerátora újra és újra tökéletesen regenerálódik. Lassan lélegezzen ki, s míg el
nem éri a tízet, ne vegyen levegıt. Ezután újabb izomösszehúzás és a fent ismertetett belégzés következik.
Ezt a gyakorlatot 20-30-szor ajánlatos elvégezni, aszerint, hogy milyen erıs az ön PC-izma. Minél erısebb ugyanis, annál kevesebbszer szükséges megismételni, és minél régebben tréningezik, természetszerőleg
annál fejlettebb az izma. Ha megerıltetınek érzi a gyakorlatokat, akkor jobb, ha 30-szor ismétli, ha kidolgozottnak érzi izmait, elég, ha 20 teljes gyakorlatot végez.
A gyakorlatok során gondosan ügyeljen a helyes légzésre.
Ebben a stádiumban nem volna értelme, ha húsznál kevesebbszer végezné el elejétıl végig a gyakorlatokat.

II. rész: Gyors életerő-gyakorlat
Az életerı-gyakorlat második része a PCE-tréning záróaktusa. Megállás nélkül térjen át az elsı részrıl a
másodikra.
Kiindulási helyzet
Ugyanaz, mint az elsı résznél.
Végrehajtás
Ügyeljen a szem és a nyelv állására. Feszítse meg hirtelen a PC-izmát, ugyanakkor gyorsan vegyen az orrán keresztül levegıt.
A megfeszítés és a belélegzés ne tartson tovább 1-2 másodpercnél, majd nyomban ernyessze el az izmát,
és lökésszerően fújja ki a levegıt.
Az ellazítás és a kilégzés ugyancsak ne tartson tovább 1 -2 másodpercnél, majd nyomban utána ismét
megfeszítés és belégzés következik. A 7. gyakorlat II. részét legalább harmincszor ajánlatos megismételni,
azaz harmincszor megfeszíteni/belélegezni és harmincszor ellazítani/kilélegezni. Ennél többször haladóknak
sem szükséges elvégezni, kivéve, ha a PCE-gyakorlattal meditálni akar (I. PCE-meditáció).
Levezetés
A gyakorlat befejezése után még legalább egy percig maradjon nyugodtan ülve, engedje le a nyelvét a
szájpadlásáról, és fordítsa vissza szemgolyóját a normál állásba. Lassan nyissa ki a szemét, vegyen mély
lélegzetet, és határozottan fújja ki a levegıt. Dörzsölje össze a kezét, és lassan álljon fel.
Az ily módon aktivizált energia a következı órákban állandó körforgásban keresztülárad az ön idegrendszerén, megeleveníti és megfiatalítja a sejtjeit, és fokozott teljesítményre sarkallja az agyát.
Minthogy ezek a gyakorlatok napközben legalább tizenkét óra hosszára ellátják önt energiával, este pedig
gondoskodnak a test és az agy regenerálódásáról, az elsı hét gyakorlatot legjobb reggel, munkakezdés elıtt
elvégezni - lehetıleg még otthon -, így egész napra való erıt győjthet, s aztán este megismételni, hogy a zavartalan energiaáramlás lehetıvé tegye a regenerálódást s minden egyes sejt új energiával való feltöltıdését.
Csak akkor számíthat tartós változásra, ha reggel és este rendszeresen elvégzi a gyakorlatokat.
Tekintettel arra, hogy minden egyes gyakorlat 12 óra hosszára látja el önt energiával, úgy válassza meg a
gyakorlás idejét, hogy az energia a nap 24 órájára egyenletesen legyen elosztva. Ha mégsem sikerülne tökéletesen ez a beosztás, fokozottabb igénybevételkor elegendı, ha 10-szer egymás után megfeszíti a PC-izmát,
és máris tapasztalni fogja az energianövekedést.
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Leblokkolt életenergia
Életenergiánk szabad áramlását legerıteljesebben és legtartósabban az izomgörcsök blokkolják. Izomgörcsök és idegfeszültségek nap mint nap jelentkeznek, hiszen az életkörülményeinkben bekövetkezı bármely
változás, a különféle impulzusok és emóciók testünkben feszültséget hoznak létre, ami az idegrendszerünk
által befolyásolt és irányított izmainkban manifesztálódik. Izmaink ekképpen tágabb értelemben véve közvetítıkként mőködnek a test és a szellem között, amennyiben egyrészt gondolataink akaratlagos vezérlése alatt
állnak, másrészt specifikus állapot formájában öntudatlanul kifejezésre juttatják valamennyi belsı, lelki rezdülésünket. Gyakran ösztönösen és automatikusan megfeszülnek, anélkül hogy tudomást vennénk róla. Ha
például megijedünk, vállizmaink, sıt homlokizmaink is megfeszülnek. A stressz minden esetben mérhetı
izomfeszültséget idéz elı, a tartós stressz, a tartós félelem pedig krónikus izomgörcsökhöz vezet. A lelki
feszültségek mindig testi-izomzati elváltozásban manifesztálódnak, s ennek alapján kétféle embertípust lehet
megkülönböztetni:
A sympathicotonicus (A típusú), a bal agyféltekés, inkább analitikus gondolkodású ember
stresszállapotban heves szívdobogást kap, vérnyomása felszalad, agyi vérellátása megélénkül. Az ilyen ember folyton elfoglalt, örökké nyüzsgı, és hajlamos dühkitörésekre. Többnyire bal agyféltekéje a domináns, és
a problémákra, az energiaáramlás zavaraira legerısebben keringési rendszere reagál.
Az EMG-mérések kimutatták, hogy ez a típus leginkább törzsi izomzata megfeszítésére hajlamos, többnyire akaratlanul feszes tartást vesz fel, aminek következtében derék- és csípıtájon jelentkeznek a krónikus
izomgörcsök. Ez a továbbiakban magyarázatul szolgál arra is, hogy éppen ennél az embertípusnál figyelhetı
meg a PC-izom gyengesége folytán a szexualitás iránti közömbösség, az erekcióval kapcsolatos probléma
vagy a korai magömlés.
Ha ön inkább a sympathicotonicus típusba tartozik, a PCE-tréning elıtt ajánlatos volna naponta olyan
gyakorlatokat végezni, amelyek a gerincoszlop alsó végében lévı izmokat lazítják. Beszélje meg háziorvosával vagy egy edzıvel vagy bármely jógaoktatóval.
A vagotonikus (B típusú), a jobb agyféltekés, kreatív mővészember szívverése stresszállapotban lelassul, vérnyomása leesik, a hörgık összeszőkülnek (légzési problémák léphetnek fel, esetleg asztma is kialakulhat). Az agy vérellátása csökken (koncentrációs problémák jelentkezhetnek, nagy stressz vagy félelem
esetén akár eszméletvesztés is bekövetkezhet). A szexuálfunkció, mindenekelıtt az orgazmus gátolt lesz.
Többnyire a jobb agyféltekéje a domináns. Mindenekelıtt az emésztési rendszerére (gyomorbél) ajánlatos
ügyelnie.
Az EMG-mérések kimutatták, hogy a vagotonikus a tarkótáj, a fej, a homlok, a kar és a láb izmainak
megfeszítésére hajlamos, ennek következtében kicsit elırehajló testtartást vesz fel, vállát leengedi, ugyanakkor fejét mereven tartja. Gyakran fáj a feje és a nyakszirtje. Ennél a típusnál az életenergia szabad áramlásának akadálya mindenekelıtt a váll és a nyak táján jelentkezik. Gyakran elıfordul, hogy az agy vérellátása
kritikussá válik (jól mutatják ezt az agy energiamezejének mérései). Az ilyen típusú izomzár és izommerevedés következményeként tanulási nehézségek, koncentrációs problémák jelentkezhetnek, állandó fáradtságérzet, sıt gyakran depresszióra való hajlam is. Az életenergia szabad áramlása érdekében ez esetben is ajánlatos speciális gyakorlatokat végezni. Beszélje meg háziorvosával vagy egy edzıvel vagy bármely jógaoktatóval.
A rúnagyakorlatokban megadott testhelyzetek mind az alsó-, mind a felsıtest görcsös izmait jelentısen
lazítják. Ha rendszeresen és helyesen végzi ezeket a gyakorlatokat, és erıs igénybevétel esetén meghosszabbítja ıket, azaz kétszer olyan hosszú ideig marad egy-egy megadott testhelyzetben vagy akár még tovább is,
meglepıen sok energiablokádot sikerül majd megszüntetnie. A PCE-tréning során - gyakorlás közben - a
váll, a nyak és a tarkó tájékán, sıt nemritkán a gerincoszlop mentén, valamint a farokcsont környékén enyhe
izomhúzódás jelentkezhet, ami csak azt mutatja, hogy az izomreakciókban és az energiaáramlásban zavarok
vannak, ez azonban a tréning elırehaladtával majd magától megszőnik.
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Tíz javallat az energianövekedés elősegítésére
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szakítson idıt magának a gyakorlatokra.
Pontosan végezzen el minden gyakorlatot.
Rendszeresen gyakoroljon reggel és este.
Ügyeljen arra, hogy gerincoszlopa lehetıleg mindig egyenes legyen. Járjon egyenes derékkal.
A gyakorlatokat mindig arccal nyugat felé végezze (iránytő!).
Mindig a PC-izom megfeszítésekor lélegezzen be, és el lazításakor lélegezzen ki.
Gyakorlás közben vizualizálja, miként áramlik az energia.
Ha a váll vagy a gerincoszlop tájékán húzódást érez, növelje kétszeresére a rúnagyakorlatok idıtartamát, ezzel oldani tudja a megnövekedett izomfeszültséget.
9. Táplálkozzék természetes, energiadús ételekkel, tartózkodjék a túlzott alkoholfogyasztástól, korlátozza a dohányzást, és semmiféle drogot ne fogyasszon.
10. A szokásosnál többet tartózkodjék friss levegın, és aludja ki magát.

Szabad energiaáramlás
Medencemozgató gyakorlat
Sokan nem tudják szabadon mozgatni a medencéjüket anélkül, hogy ehhez a törzs más részeit segítségül
hívnák, ami erıs medencetáji izomfeszültségrıl tanúskodik. Az altest, mindenekelıtt a nemi szervek vérellátása a rossz tartás következtében elégtelenné válik, s ez a PC-izom reakcióképességét erıteljesen csökkentheti. A medencetáji izomfeszültség az életenergia nagy részét blokkolja, amibıl törvényszerően következik,
hogy a felsı testrészekhez és az agyhoz nem jut elegendı energia.
Az állapotos nık hajlamosak arra, hogy medencéjüket kitolják. Ez a szokásuk gyakran a szülés után is
megmarad, ami az energiaáramlás lelassulásához és vele összefüggésben a szexuális érzékenység korlátozottságához vezethet. Az érintettek esetében gyakran tapasztalhattuk, hogy a tartósan helytelen testtartás
(elıretolt medence) a PC-izom jelentıs gyengülését s alkalmanként reakcióképtelenségét idézte elı.
Ha önnek gondja van a PC-izmával, vagy nem tudja szabadon áramoltatni az energiát, a következı gyakorlattal felszámolhatja a medencetáji blokádot.
Kiindulási helyzet
Enyhén hajlított, laza térddel, egyenes felsıtesttel, kis terpeszben álljon egy tükör elé. Két kezét valamivel a csípı fölött támassza meg.
Végrehajtás
Próbálja meg a medencéjét úgy elıre-hátra mozgatni, hogy közben sem a felsıteste, sem pedig a lába nem
mozog. Amikor elıretolja a medencéjét a tükörhöz, enyhe húzódást kell éreznie a hasizomban, míg a farizom teljesen ellazult állapotban van.
Ha ön könnyedén el tudja végezni ezt a gyakorlatot, s az eredmény látható, laza körmozgás, akkor meg
lehet elégedve, ám attól sem kell elkeseredni, ha történetesen nem sikerül elsı próbálkozásra. Rendszeres
gyakorlással tudatosan irányíthatja majd ezt a mozgást. Amennyiben gondot okoz önnek ez a gyakorlat, kezdetben csak tízszer ismételje, s aztán fokozatosan emelje negyvenre. Tapasztalni fogja, hogy hétrıl hétre
jobban megy, s a lábában is enyhülnek a blokádok.
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Hogyan kell helyesen állni?
A medencemozgató gyakorlattal kapcsolatos kiegészítı vizsgálatok azt mutatták, hogy azoknál, akik
megtanulták a gyakorlatot, és a megfelelı testtartásban, azaz egyenes medencével és enyhén hajlított térddel
álltak, a visszértágulatok jelentıs mértékben visszahúzódtak (ez az. adott helyre felerısített termoelemekkel
mérhetı). A legtöbb ember megfeszített térddel áll, ami erısen megterheli a térd- és lábizomzatot, s közben
úgy tolja elıre a medencéjét, mintha képzeletbeli farkat húzna be. Igen archaikus reakció ez, valamennyi
állat behúzza a farkát, ha fél. Az ember akkor veszi fel ezt a testtartást, amikor túlságosan nagy stresszben
van, vagy ha vonakodik a szextıl, ám ezzel - miként a mérések bizonyítják - elısegíti a visszértágulatok kialakulását. A visszérmőtétet ajánlatos összekötni a helyes testtartás kialakításával, amit a szakember és a
páciens egy biofeedback-mőszer segítségével meg is tehet.

Egész napra elegendő életerő
A PCE-tréning mint a sportteljesítmények növelője
Tekintettel arra, hogy intézetünkben a kutatómunka legnagyobbrészt az élsportra és a mentáitréningre irányul, az új PCE-tréninget is elıször az élsportolóknál teszteltük. Biofeedback-kontroll (az agy energiamezejének visszajelzése) segítségével megtanítottuk a sportolóknak az új életerıprogramot, hogy éjszaka fel tudják tölteni sejtjeiket energiával, immunrendszerüket megerısíthessék, mindenekelıtt pedig életerejüket s
vele reakcióképességüket megnövelhessék. Az élsportolók számára további PCE-tréninget fejlesztettünk ki,
amely a laborvizsgálatok és reakciókontrollok tanúsága szerint az összes eddigi tréningnél eredményesebb.
Ennek magyarázata a következı:
• A gyakorlatok könnyen megtanulhatóak, mőszeres segédletre nincs szükség.
• A PCE-gyakorlatok bármilyen hagyományos tréninggel is összekapcsolhatók.
• A PC-energia sérülés esetén felhasználható a gyógyulási folyamat felgyorsítására.
A sportolók számára továbbfejlesztett PCE-tréning az 1-7. alapgyakorlaton kívül még egy
légzıgyakorlatot is tartalmaz.

A PCE-légzőgyakorlat
Kiindulási helyzet
Az életerı-gyakorlatról (a PC-izom gyors megfeszítése változatlan testtartás mellett) megállás nélkül térjen át a légzıgyakorlatra.
Végrehajtás
A gyakorlat alatt a száj végig zárva marad. Egy rövid, éles, hangtalan „hm"-mel lélegezzen ki, miközben
a köldökét és a hasa alját spontán a gerincoszlop irányába húzza. Ezzel egyidejőleg feszítse meg a PC-izmát,
és 1-2 másodpercig tartsa megfeszítve. Ezután lazítsa el a has- és PC-izmát, s közben valamivel lassabban
lélegezzen be.
Próbálja meg a gyakorlatot megállás nélkül, gyors ritmusban, 1-3 percen keresztül végezni.
Ez a kiegészítı' légzıgyakorlat felfrissít, növeli az energiát, élénkíti a keringést és a tüdı, a véredények és a
nyálkahártyák méregtelenítési folyamatait. Hosszú távon erısíti az idegrendszert, fokozza a tőrıképességet,
javítja a szellemi és testi egyensúlyt, valamint a mélyreható regenerációt.
Ajánlatos a gyakorlatot az edzés vagy a verseny elıtt egy órával elvégezni.
(A gyıztes új agytréningje címő könyv még további ötleteket ad a sportolók számára.)
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A PCE-tréning a menedzsmentben
Tárgyalások és elıadások alkalmával éppen a PCE-tréning segítségével szabadíthatunk fel gyorsan újabb
energiákat, ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy a már ismertetett 1-7. gyakorlatot rendszeresen
végezze. Ellenkezı esetben nem lesz elég edzett a PC-izom ahhoz, hogy vészhelyzetben hirtelen megfelelı
mennyiségő energiát mobilizáljon. Az alábbi két gyakorlat további segítséget nyújt önnek:

A PCE-menedzsergyakorlat
Kiindulási helyzet
Lehet állva vagy ülve végezni minden olyan szituációban, amikor fokozott koncentrációra és életerıre
van szüksége.
Végrehajtás
Egyenes derékkal lazítsa el minden izmát, és többször egymás után mintegy öt másodpercre feszítse meg
a PC-izmát. Addig ismételje az izomösszehúzást, míg a kívánt energiaszintet el nem érte, akkor hirtelen engedje el magát, és kilégzéskor eressze le a kezét. Ajánlatos a gyakorlatot legalább háromszor megismételni.
Ez a gyakorlat az izmok el lazításával segít oldani a feszültséget. Ügyeljen arra, hogy valamennyi izmát
ellazítsa, különösen a has- és a farizmot, és kizárólag a PC-izmát feszítse meg. Olyan testtartást vegyen fel,
hogy az aktivizálódott energia az agyba jusson.

A PCE-expanziógyakorlat
Ezt a feszültségoldó gyakorlatot közvetlenül valamely elıadás vagy fontos tárgyalás elıtt végezheti el.
Megnöveli az életerıt, melegség önti el arcát, fejét, nyakát.
Kiindulási helyzet Álljon az ajtóba!
Végrehajtás
Tenyerét nyomja az ajtófélfa két oldalához, s közben vegyen mély lélegzetet. Feszítse meg a PC-izmát.
Tartsa vissza a lélegzetét, nyomja erısebben az ajtófélfát, és feszítse még jobban a PC-izmát. Maradjon ebben a helyzetben, ameddig csak tud, aztán hirtelen engedje le a kezét, és lélegezzen ki. Lazítsa el magát. Ezt
a gyakorlatot ajánlatos legalább háromszor megismételni.

PCE-tréning a kreativitás növelésére
A PCE-gyakorlatok különösen a kreatív mővészek számára lesznek hasznosak, mivel éppen az alkotómunkáért felelıs jobb agyféltekét aktivizálják, s ezáltal nı a kreativitás, a meggyızı erı és a pozitív kisugárzás. A Karizmatréning címő könyvemben nyilvánosságra hoztam a karizmatikus személyekkel végzett
vizsgálatainkat, melyek azt mutatták, hogy a karizma kialakulásának legfontosabb tényezıje a jobb agyfélteke energiatelítettsége. A vizsgált személyek vidám, közvetlen, jó beszédkészséggel megáldott, kreatív emberek, akik érzékletesen ki tudják fejezni gondolataikat, és szuggesztív hatással vannak hallgatóságukra. Ma
már a PCE-gyakorlatokat a karizmatikus kisugárzás alapfeltételének tartom, a rendszeres PCE-tréning
ugyanis gyorsan hozzászoktatja a jobb agyféltekét a megnövekedett energiához, és a személyiség teljesen új
típusú gondolkodással gazdagodik.
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Ötlet: Ha kreativitása növelésében még eredményesebbé akarja tenni a PCE-tréninget, akkor a 7. gyakorlatnál (lassú PCE-gyakorlat) fogja be a jobb orrlyukát, s a gyakorlat alatt csak a bal orrlyukán át lélegezzen.

PCE-tréning diákoknak
Az utóbbi években figyeltünk fel rá, hogy a tévéprogramok, számítógépes játékok és a külvilág ezernyi
más csábítása miatt különösen a fiatalok küszködnek koncentrációs problémákkal.
Azon fiatalok mentáitréningjébe, akik számára az iskolai elımenetel nehézséget okoz, már beépítettük a
PCE-gyakorlatokat, melyek helyes elvégzése nyomban javíthatja koncentrációs képességüket. (Gyerekeknél
kezdetben ajánlatos a gyakorlatok megtanulását agypotenciál-mérésekkel ellenırizni.) Azt tapasztaltuk, hogy
négyéves kortól a gyerekek 1-2 órán belül megtanulták ezeket a gyakorlatokat.
Egyik tanárnı ismerısöm egyszer a következı - jogos - kérdést szegezte nekem: „Elıfordulhat-e, hogy
gyengítjük magunkat, mert a PCE-tréning által mobilizált energia egyszer csak elfogy?"
Szervezetünk olyan hatalmas energiatartalékkal rendelkezik (amit az étkezéssel és a légzéssel nap mint
nap pótolunk), hogy ilyesmi nem fordulhat elı. Ma már tudjuk, hogy a hét PCE-gyakorlattal elısegíthetjük
az energia jobb és természetesebb eloszlását a testben és az agyban. Ha rendszeresen végezzük a gyakorlatokat, akkor a különbözı szervekben vagy testrészekben megszőnnek az energia szabad áramlását gátló blokádok, az energia harmonikusan oszlik szét a testben, s az agy is megkapja a szükséges energiát.
Természetesen nem árt, ha nagy tápértékő, energiagazdag ételekkel feltöltjük energiakészleteinket. A
természetes vitaminokban bıvelkedı táplálék mind a felnıtteknél, mind a gyerekeknél elısegíti az energia
mobilizálását.
Ötlet: Ha fontos vizsga elıtt áll, elızı este gondosan végezze el mind a hét PCE-gyakorlatot, hogy rendesen feltöltıdjék. Másnap újra szakítson idıt arra, hogy az életerı-gyakorlatot elvégezze, s aztán a próbatétel
elıtt még tíz-húsz PCE-gyakorlattal pezsdítse fel szervezetében az energiaáramlást.

A PCE-tréning és a szexualitás
Az orgazmussal kapcsolatos új felismerések
Közösüléskor a testben számtalan, az izgalmi állapot által bevezetett és az ún. plateau-fázisban az adott
aktivitást elıidézı változás megy végbe. Ezek a változások - mint például a szív- és a légzésfrekvencia megnövekedése, a bır galvanikus ellenállásának csökkenése, a vérnyomás-növekedés (különösképpen a jobb
agyfélteke vérellátása nı meg), az izmok erıteljesebb megfeszülése, a hasizom táján, valamint a bordaközi
izmoknál enyhe kontrakció vagy a szinte alig észlelhetı PC-izom-összehúzódás - mérhetıek. A PC-izom
igen gyakran már azelıtt aktivizálódik, hogy a férfinál az erekcióra, a nınél pedig a hüvely nedvesedésére
sor kerülne, és általában azt a célt szolgálja, hogy serkentse a szellemi potenciált és az általános érdeklıdést.
A nık PC-izmának összehúzódásakor vér áramlik a vagina szöveteibe, és fokozott nedvesség észlelhetı.
Errıl a belsı izomaktivitásról, amely a vágyérzetet vezeti be, általában sem a nık, sem a férfiak nem vesznek tudomást. De miért is érdekes a számunkra ez a parányi izomrángás? Méréseink azt mutatták, hogy ez az
izommőködés nemcsak a testet készíti fel a várható élvezetre, hanem egyfajta pumpaként a PC-izom, az idegek és az agy közötti körforgást szolgálja. A PC-izom, az idegek és az agy egészen addig lebegtetik az agyi
elektromos potenciált, míg egyetlen idegi inger (sympathicotonicus) elegendı az orgazmus kiváltásához.
Az amerikai Alfréd Kinsey már 1967-ben beszámolt a szexuális stimulációkor mért EEG-eredményekrıl.
Orgazmusban nagy feszültség mellett rendkívül lassú (nagy) agyhullámokat mértek, amibıl az derül ki, hogy
ebben az állapotban túlnyomórészt különbözı frekvenciájú, nagyon komplikált théta-hullámok jelentkeznek,
keveredve egy-egy delta-hullámmal (ezek azok az agyi elektromos hullámok, amelyek eufórikus állapotban
vagy mély meditációban vagy egy kétéves gyermek örömérzetében is mérhetık). A hullámok mind a férfiaknál, mind a nıknél a jobb agyféltekében koncentrálódnak.
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Érdekes adalékul szolgálnak ehhez azok a megfigyelések, amelyeket epilepsziás betegeinknél tettünk.
Epilepsziás roham alkalmával az agyi potenciál (agyi elektromos mezı) másodpercek alatt átpolarizálódik,
azaz a magas mínuszértékek plusszá válnak, ami hosszabb-rövidebb idejő tudatkieséssel jár. A nık egy része
(sıt alkalmanként a férfiak is) orgazmusban rövid idıre valóban tudatát veszti, vagy legalábbis elhomályosul
a tudata, de ez nem jelent számára kellemetlen élményt. Az agy a számítógép „reset"-jéhez hasonlóan újra
indít. Orgazmusban tehát az elızıleg felhalmozott hatalmas feszültség villámszerő hirtelenséggel kisül. Ez
az idıben korlátozott folyamat egészséges is, amennyiben a feszültség oldódásával a nap valamennyi terhe,
stresszé, félelme elillan. Az orgazmus utáni megújulási szakaszban sor kerül a normális alapfeszültség felépítésére. John D. Perry vizsgálatai azt mutatták, hogy minél erısebb a PC-izom, annál intenzívebb az orgazmus. Fejlett PC-izommal rendelkezı nık, megfelelıen stimulálva, egymás után többször is eljuthatnak a
csúcsig. Erıteljes PC-izom-aktivitás az idegpályákon keresztül olyan energetikai állapotba hozhatja az agyat,
hogy egyetlen parányi inger is elegendı az orgazmus(ok)hoz.
Meg kell még említeni a tudomány által „low sexual desire" (LSD) néven ismert jelenségre vonatkozó
kutatásokat (magyarul: csekély szexuális vágy), melyekre az utóbbi években került sor. E jelenség elsısorban a fiatalság körében tapasztalható, s a kutatók szerint azzal magyarázható, hogy a túl korán létesített párkapcsolatok hamar veszítenek vonzerejükbıl, de kiváltó oka lehet civilizációnk ingerdömpingje is, ami a
szenvedélyek gyors ellobbanásához vezet. A német Racionális Pszichológiai Társaság (GRP) 1978-as agyelektromosság-mérései azt mutatták, hogy a férfiak és a nık orgazmusban ekkor még átlagosan 190-es
eredményt értek el, ami 1994-ben 1 70-re esett vissza, s tudnunk kell, hogy 150-nél kisebb értékő agyelektromosság nem teszi lehetıvé az orgazmust.
Mindez félreérthetetlenül mutatja, hogy egyre inkább eltompulunk, s vágyaink eléréséhez egyre harsányabb ingerekre van szükségünk. Stratégiákat kell kidolgoznunk fizikai állapotunk javítására, elsısorban
pedig PC-izmunk reakcióképességének erısítésére, hiszen döntı szerepet játszik abban, hogy agyunk
szexuálközpontja el legyen látva energiával. Nem kevésbé fontos olyan tréningek és technikák elsajátítása,
mint például a PCE-tréning, amely szexuális tevékenység alkalmával élénkebb agyi aktivitást garantál. 1994
óta jó eredménnyel alkalmazzuk az általunk kifejlesztett biofeedback-tréning (a jobb agyfélteke pszichogén
erıtere) módszerét különösen súlyos szexuális problémák esetén. Az energiaáramlás blokádjainak felszámolásában hasonlóképpen sikerrel alkalmazhatók a testi tréningek, mint például a rúnagyakorlatok, sıt bizonyos légzıgyakorlatok is. A modern szexuálterápia azonban nem nélkülözheti az agyi potenciál/elektromos
erıtér mérését. Ha ellenırizni akarjuk az agyban a szexuális gerjedelmet, a PC-izom megfeszítésével egyidejőleg jelentkezı agyi potenciált mérjük, s így meg tudjuk állapítani az energetikai reakciókészséget. Bármely
probléma esetén az agy energiamezeje 20-30 órás biofeedback-tréninggel újra kondicionálható.
Biofeedback-készülékkel az is mérhetı, hogy az agy energiamezeje milyen növényi anyagokra reagál.
Mindössze 1-2 órás biofeedback-teszttel megállapítható, hogy az illetıre milyen illatszerek, illóolajok és
egyéb anyagok hatnak élénkítıleg, így mindenki azt a szert használhatja, amely neki a legjobban megfelel.
Ezzel a módszerrel valamennyi koncentrációs probléma és gyenge aktivitás kezelhetı. (A legfontosabb
hatóanyagok leírása a 44. oldalon.)
Errıl a témáról bıvebben az Amit a szexrıl tudni kell. A biomedicina új felismerései címő könyvemben
olvashatnak.
A cölibátus
Mindezen felismerésekbıl következik, hogy a szexualitástól való tartózkodás káros az egészségre. Ha
ugyanis valamely testfunkciót nem a maga természetes céljának megfelelıen alkalmazunk, felbomlik az
egyensúly, és a test megbetegedik. A közelmúltban több mint ezer katolikus papon végzett orvosi vizsgálat
kimutatta, hogy a vizsgálati csoport tagjai között lényegesen nagyobb számban fordult elı a prosztatarák,
mint általában a férfi lakosság között. Az önmegtartóztatásban élı nık között lényegesen nagyobb számban
fordultak elı méh- és petefészek-megbetegedések, mint a kontrollcsoportnál.
Ötlet: Fia ön nem él rendszeres nemi életet, az életerı-gyakorlat gondoskodik róla, hogy nemi szervei, illetve
mirigyei egészséges mőködésüket megırizzék.
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A PC-energia következtében megváltozott tudatállapot
A normálisnál lényegesen magasabb energiaszint eksztatikus állapotot hoz létre: feléled a kundalini- vagy
életenergia, új sejtstruktúrák aktivizálódnak, az agy korábban inaktív területei lépnek mőködésbe. Új képességek alakulnak ki, aktivizálódik az öngyógyító mechanizmus. Ebbıl is látszik, hogy a nyugtatók és a drogok használatát alaposan meg kell fontolni, mert bár látszólag megszüntetik a szorongást, gyakran azonban
depresszió, letargia, általános életidegenség jelentkezik mellékhatásként. Szorongásos betegek számára sokkal megfelelıbbnek kínálkozik a PCE-tréning mint energiaaktivizáló technika és az E. Jacobsen-féle progresszív izomlazító technika. Ha a PCE-tréning segítségével az agy normális energiaszintje fölé emelkedünk,
a félelmek is az alsóbb energiaszinteken rekednek. Minthogy a PCE-tréning jól szabályozható technika,
amelyet a gyakorló személy könnyen ellenırizhet is, nem kísérik negatív pszichés jelenségek, mint például a
vizualizálásra (tehát a képzelıerıre s ezzel együtt a szellemre) szorítkozó technikákat. A PCE-gyakorlatok
segítségével fokozatosan megtanulja az ember, miként bánjon a megnövekedett energiával. Lassanként új
sejtstruktúrák aktivizálódnak, s az idegrendszernek van elég ideje hozzászokni az új adottságokhoz. Az agy
megtanulja, hogyan kell élni az új erıvel, a gyakorlatot végzı pedig megérti, honnan származik ez az energia.
A meditatív (kognitív) praktikáknál, melyek gyakran hathajóga-gyakorlatokkal vannak összekötve, az
életenergia nemritkán villámcsapásszerő hirtelenséggel tör fel, s minthogy a gyakorlatot végzı sem testileg,
sem lelkileg nincs felkészülve rá, elıfordul, hogy szorongást vagy egyéb beteges szimptómákat fog kiváltani
nála.
Drogok helyett PCE-tréning
Az ún. pszichedelikus drogok, mint például a meszkalin vagy az LSD, már kis mennyiségben is olyan állapotot idéznek elı, amely a tudat és az érzékek kiterjesztéséhez hasonlatos. Valamennyi erıs hallucinogén
anyag energiadonornak számít, azaz minél kisebb valamely anyag elektron leadása, annál csekélyebb a hallucinogén hatása. Az LSD mindenekelıtt energiaállapotán és elektromos töltésének eloszlásán keresztül hat,
befolyásolja az agytörzset, a középagyat, különösen pedig a limbikus és a retikuláris rendszert (I. a 11. oldalon a 2. ábrát). Ezek az agyközpontok azonban nemcsak az érzékszervi ingereket dolgozzák fel, hanem azokat az információkat is kiválogatják, amelyek az ember tájékozódását segítik két-, illetve háromdimenziós
világában, s ezzel a túlélést szolgálják.
Normál állapotban az agy egyfajta szőrıként is mőködik, amennyiben a „káros", illetve a „fölösleges" benyomásokat visszafogja. Az LSD ezt a filtert az „utazás" idejére részben vagy teljesen hatástalanítja, éspedig
a drog mennyiségétıl függetlenül. Egy hosszú, intenzív és élményekben gazdag utazás után a drogfogyasztó
teljesen kimerült állapotba kerülhet, mivel a drog hatalmas pszichikai energiákat szabadít fel, amelyeket miután elhasználta - pótolni kell, ahogy a lemerült akkumulátort is fel kell tölteni. Ráadásul még az ún.
„flash-back" jelenség is elıadódhat, ami azt jelenti, hogy valaki napokkal vagy akár hetekkel a drog fogyasztása után hirtelen újra drogos állapotba kerülhet, anélkül hogy ismét kábítószerrel élt volna.
A PCE-meditációs gyakorlatok hasonló, ám teljesen veszélytelen élményekhez juttatnak, s még erısítik is
a szervezetet.
Az LSD-kutatások kimutatták, hogy az energia-túltengés az agyban meg tudja változtatni a hétköznapi
tudati érzékelést, gondolkodást és érzést. Az a tény, hogy az altatók és a nyugtatók képesek a pszichotikus és
pánikállapotokat azonnal megszüntetni, azt bizonyítja, hogy itt nyilvánvalóan energetikai folyamatról van
szó. Ezek a gyógyszerek ugyanis úgy fejtik ki hatásukat, hogy többek között az agyi elektromosságot, az agy
feszültségkiegyenlítı potenciálját csökkentik, azaz energetikailag az LSD ellen hathatnak. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy bizonyos hatóanyagok képesek feltölteni az agyat, ugyanakkor gátolják az energia-túltengést.
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A PCE-tréning spirituális oldala
Dr. Giselher Guttmann, a bécsi egyetem professzora, egyenárampotenciálméréssel vizsgálta az emberi
agy energetikai feltöltését.
Többek között azt kutatta, hogy megváltozott tudatállapotban, mint például hipnózisban, meditációban
vagy transzban, milyen agyi elektromos kísérıjelenségek tapasztalhatók. Kiderítette, hogy bizonyos transzállapotokban több ezer mikrovoltos potenciáleltolódás lép fel, ami több mint százszorosa az agyelektromos
(feszültségkiegyenlítı) szint normális ingadozásának, és még annak is a sokszorosa, amit a legerısebb
pszichopharmacák elıidézni képesek. Guttmann kutatócsoportját azonban nemcsak a hatalmas potenciáleltolódás lepte meg. A dél-amerikai indián sámánok körében használatos, transzállapotot elıidézı eljárást vizsgálva azt tapasztalták, hogy hatalmas potenciáleltolódás mutatkozott az agy megnövekedett elektromos töltése irányában: a transz ideje alatt extrém éberség, magas koncentráció és hihetetlen aktivitás alakult
ki, miközben az EEG-mérések középmély álomra jellemzı, lassú hullámokat mutattak. Guttmann és kutatócsoportja tehát olyan agyelektromos állapotot figyelt meg, amely az agykutatók elıtt korábban teljesen ismeretlen volt: mély relaxációval egyidejőleg magas energetikai töltést.
A PCE-tréning éppen azért alkalmas a transzállapot elérésére, mert az izmok ellazulásával egy idıben az
energia is megnı. Meditáció közben az életerıgyakorlatokkal mindenki megemelheti saját energiaszintjét.
Tesztek sora bizonyítja, hogy a PCE-tréning a csendes meditáció bármely fajtáját - jóga, TM, zen, autogén
tréning, önhipnózis - még hatékonyabbá teszi, mindenekelıtt pedig új dimenziókat nyit meg. Akár a gyors,
akár a lassú életerı-gyakorlatot kötjük össze valamelyik meditációs technikával, úgy kell eljárnunk, ahogy
az eredeti utasítás szólt: 10 másodpercre megfeszítjük a PC-izmot, majd 10 másodpercre teljesen ellazítjuk.
Meditációs gyakorlatnál a mantrát és a légzést össze kell kapcsolni a PC-izom kontrakciójával, s nem szabad
megfeledkezni a helyes testtartásról, valamint a medence, a váll, a nyak és az arc izmai nak ellazításáról,
mert csak így tud az erı az agyba áramolni. Akik az autogén tréninget együtt végzik az életerıgyakorlatokkal, azok különösen ügyeljenek arra, hogy a gerincoszlopuk egyenes legyen. Az autogén tréningben ismeretes ún. kocsistesttartás az életerı-gyakorlatokhoz nem ajánlott, mert energiazavarokat okoz,
és az agy energetikai ellátatlanságát eredményezi.

A PCE-meditációs gyakorlat
Itt szeretném bemutatni a laboratóriumi vizsgálatok során rendkívül hatásosnak bizonyult meditációs és
transztechnikát, amely magában foglalja az életerı-gyakorlat legbelsı, energetikai magját.

Mikor meditáljunk?
Erre a kérdésre magától adódik a válasz, ha ön az általunk normálisnak tartott ritmus szerint él, azaz 6 és
7 óra között kel fel, 18 és 19 óra között fejezi be a napi munkát, és 22 és 23 óra között tér nyugovóra. Ebben
az esetben a reggeli és az esti órák vehetık igénybe meditációra, s mindkettınek megvannak a maga elınyei
és hátrányai. A reggeli meditáció legnagyobb hátránya, hogy korábban kell felkelni. Legalkalmasabbnak az
este 21 és 22 óra közötti idıszak tőnik, ekkor ugyanis mirigyközpontjaink és csakráink több energiával rendelkeznek, mint napközben (I. szerv-óra, 37. o.).
Az esti meditálás még azzal az elınnyel is jár, hogy elısegíti a nap harmonikus befejezését, ami feszültségekkel teli, rohanó világunkban igen nagy jelentıségő. Az emberek többsége napközben a munkahelyén
vagy családja körében szinte erejét meghaladó teljesítményekre kényszerül, este képtelen ellazulni, és energetikai kimerültsége miatt az életenergia már nem tud szabadon áramolni. A túlzott izomfeszültségek blokkolják az energiát, a szervezet már nem képes energetikailag regenerálódni. Ezek az emberek többnyire nem
is alszanak jól, az energiahiány következtében hamar kifáradnak, erejüket vesztik, korán véget ér számukra a
nap. Immunrendszerük gyengül, fokozott mértékben jelentkezik az esti depresszió, és minthogy nem rendelkeznek a szükséges energiával, szexuális életükben is problémák mutatkoznak, különösen akkor, ha este
akarnának sort keríteni rá.
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Hol meditáljunk?
Ki-ki a saját ízlésének megfelelı helyen meditáljon, de lehetıség szerint olyan se nem túl meleg, se nem
túl hideg helyiségben, ahol senki sem zavarja. Legjobb, ha a telefont is kikapcsolja. Idıvel természetesen
bárhol és bármikor eredményesen végezheti majd a meditációs gyakorlatot, ám kezdetben nagy segítséget
jelent, ha mindig ugyanabban az idıben és helyiségben, ugyanazon körülmények között (arccal nyugat felé)
végzi. Lerövidíti a tanulási folyamatot és mélyebbé teszi a meditációt, ha kezdetben ragaszkodik a rituálékhoz.

Hogyan meditáljunk?
A hogyan kérdésbe az is beletartozik, hogy egyedül meditáljunk-e vagy csoportosan. A válasz egyszerő:
ha jól megértjük egymást valakivel/valakikkel, akkor közösen is végezhetjük a meditációs gyakorlatokat (I.
29. o.). Tény, hogy az emberek többsége egyedül meditál, ami a meditáció idıpontjából is adódik.

A test megfelelő állapota
Elengedhetetlenül szükséges, hogy kezdetben - különösen az esti meditáció elıtt - a PCE-tréning rúnagyakorlatait elvégezze, mert ezek harmonizálják a mirigyeket és a gerincoszlopot. A napközben felhalmozódott feszültségek és görcsök ugyanis blokkolják az energiát, és egynapos megterhelés után a mirigyek diszharmonikusan mőködnek. Nem árt, ha ébredés után is ezekkel a gyakorlatokkal kezdjük a meditációt, mert
oldani tudjuk velük a test és a szellem reggeli merevségét, megnyílnak a gerincoszlop energiapályái, és a
mirigyek harmonizálódnak. A nap energetikai egyensúllyal indul, a test megfiatalodik, az esetleges zavarok
maguktól elhárulnak, a gyógyító energia a test valamennyi sejtjéhez eljut.

A testtartás
Mindenekelıtt arra kell ügyelnie, hogy gerincoszlopa egyenes legyen, mert az aktivizált energia csak így
tud szabadon áramolni. Tudatosan lazítsa el a medence, a váll és a nyak izmait, mozgassa meg a vállát, körözzön a fejével, és tolja egyszer-kétszer elıre, majd húzza vissza a medencéjét. Én személy szerint a kissé
emelt sarokülést kedvelem (I. 14. ábra, 19. o.), mert így könnyedén ki tudom húzni a hátam, és a kevésbé
gyakorlottaknak sem okoz különösebb nehézséget. Az európai ember számára szokatlan ülı helyzet hangsúlyozza a meditáció rituális jellegét, így a többszöri gyakorlással kondicionált folyamat nyomban beindul,
amint helyet foglalunk: oldódik az izomfeszültség, és a szabad energiaáramlás magától megindul. A fél vagy
egész lótuszülés természetesen éppúgy megfelel, de egyenes gerincoszloppal ülhet akár egy széken is (I. 15.
ábra, 19. o.).

Első szint
Végrehajtás
Vegye fel a megfelelı testtartást, és relaxációs gyakorlatokkal lazítsa el az izmait. Érintse össze a hüvelyk- és mutatóujját úgy, hogy érezze az ujjbegyén a saját pulzusát. Ha nem sikerülne, hívja segítségül a
pulzusérzékelı gyakorlatot. Az ujjbegyeket még mindig lazán összezárva engedje le az ölébe a kezét, és figyelje a pulzusát, miközben 50-ig számol. Ez a gyakorlat különösen a simaizmokban (véredények) oldja a
feszültséget.
Nyelvét helyezze lazán a szájpadlására, s ha eddig még nem hunyta volna be a szemét, most csukja be, és
a lazán leengedett szemhéjak alatt fordítsa tekintetét az orrtı irányába (I. 16. ábra, 20. o.). EEG-mérések
tanúsága szerint ez a szem- és nyelvállás elısegíti az agy ellazulását.
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A lassú PCE-gyakorlat segítségével ébressze fel a kígyóerıt, és töltse fel lassan az agyát és az egész testét
életenergiával. Feszítse meg az immár jól kidolgozott PC-izmot mintegy 10 másodpercig, s közben lassan és
mélyen

17. ábra: Pulzusérzékelés

A pulzus érzékeléséhez érintse egymáshoz a két kezét, hunyja be a szemét, és úgy szabályozza az ujjbegyre gyakorolt nyomást, hogy az érintkezési pontokon érezze saját pulzusát. Maradjon ebben a helyzetben,
és lélegezzen egészen nyugodtan, egyenletesen. Hamarosan egyre erıteljesebben fogja érezni az érverését, s
máris megkezdheti a számolást (mindig 1-tıl 10-ig). lélegezzen be. Tartsa a lélegzetét egészen addig, amíg a
tízhez nem ér. Ez az egytıl tízig számolás csupán az idıbeli tájékozódást szolgálja. Amint elér a tízhez, lazítsa el teljesen a PC-izmát, s közben - ismét tízig számolva - lélegezzen ki. Ügyeljen rá, hogy a kilégzés
tíznél fejezıdjék be.
Az izom megfeszítésekor és elernyesztésekor mindig egyenletes ritmusban lélegezzen. A gyakorlat során
különösen arra ügyeljen, hogy se a hasizmát, se a farizmát, sem pedig a váll izmait ne feszítse meg. Gondolatban ellenırizze a testét, és ha kell, akár az izmok megmozgatásával oldja fel a mutatkozó görcsöket. Az
energiának szabadon kell áramolnia, mert csak így tudja hatását kifejteni. Ismételje meg ezt a gyakorlatot
kezdetben kb. ötvenszer, a késıbbiekben pedig legalább százszor.

Második szint
Ha ezt a gyakorlatot legalább húsz napon keresztül végezte, akkor áttérhet a második szintre. (Semmiképpen ne kezdje korábban, mert idı kell hozzá, hogy az agya és az idegrendszere hozzászokjon a megnövekedett életenergiához.) Ha gyakorlás közben fájni kezd a feje, különösen pedig ha csak az egyik oldalon,
akkor ez annak a jele, hogy az agya birkózik a többletenergiával. A gyengébb agyfélteke erıteljesebben aktivizálódik, a parlagon heverı sejtstruktúrák feltöltıdnek, s ez idınként fájdalmas szorításként jelentkezik az
agyban. A mirigyeket és a gerincoszlopot harmonizáló gyakorlatok (rúnagyakorlatok) eredményesen oldják
a fájdalmakat, és megszüntetik a folyamatot kísérı energiazavarokat.
Végrehajtás
A tíz másodperces ritmusban végrehajtott 100 életerı-gyakorlat után ismét feszítse meg a PC-izmát, ám
ezúttal gyorsan és erıteljesen, s közben hirtelen mélyen lélegezzen be. Mindez körülbelül egy másodpercig
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tartson, majd azonnal teljes kilégzés következzék, és a PC-izom el lazítása. Minden alkalommal olyan gyorsan feszítse meg a PC-izmát, amilyen gyorsan csak tudja, és ezzel egy idıben a lehetı leggyorsabban lélegezzen be, majd hirtelen lazítsa el az izmát, lehetıleg úgy, hogy a megfeszítés és az el lazítás között ne tartson szünetet. Belégzéssel tehát megfeszíteni, kilégzéssel ellazítani az izmot - s mindezt 100-szor egymás
után. A meditációs gyakorlat második szintjét is ajánlatos 20 napon keresztül végezni.

A meditációs gyakorlat első két szintje
1. Végezze el - amennyiben lehetséges - a mirigyeket és a gerincoszlopot harmonizáló gyakorlatokat
(rúnagyakorlatok).
2. Vegye fel a meditációs testtartást arccal nyugat felé (ügyeljen arra, hogy gerincoszlopa egyenes legyen).
3. Oldja fel a még meglévı izomfeszültségeket.
4. Illessze össze úgy az ujjait, hogy a hüvelyk-, a mutató- vagy a középsı ujján érezze a pulzusát. Számolja az érverését, míg el nem éri az ötvenet.
5. Helyezze nyelvét a szájpadlására, és a meditáció alatt ne mozdítsa el.
6. Fordítsa a szemét az orrtı irányába, s a meditáció végéig maradjon így. Amennyiben elkalandozna a
szeme, fordítsa újra vissza.
7. Kezdje a ritmikus lélegzéssel egybekötött lassú életerı-gyakorlattal, s végezze el 100-szor egymás
után.
8. Zárja a 100 lassú életerı-gyakorlatot 100 gyors életerı-gyakorlattal.

Harmadik szint
Kiindulási helyzet
A meditációs gyakorlat harmadik szintje csak abban különbözik a másodiktól, hogy a 100 gyors, 1 másodperces belégzést-kilégzést, illetve a PC-izom megfeszítését-ellazítását vizualizáció kíséri.
Végrehajtás
A PC-izom megfeszítésével és a belégzéssel egyidejőleg koncentráljon a két szeme közötti pontra (orrtı).
Lehunyt szemmel irányítsa tekintetét erre a pontra, s a PC-izom megfeszítésekor képzelje maga elé, amint az
ekképpen aktivizált energia fehér fényként, eleven erıként a medencébıl a gerincoszlopon végighaladva
eléri a két szeme közötti pontot. Azt is maga elé képzelheti, amint a csakrák és a mirigyközpontok lassan
megtelnek energiával. Ha a fentebb ismertetett technikát megfelelıen hajtja végre, és szemét továbbra is az
orrtı felé fordítja, a vizualizáció nem jelenthet problémát.
Az energia minden egyes izomösszehúzáskor a medencébıl a gerincvelı mentén az agyba áramlik, és ott
el raktározódik. Bizonyos mennyiségő gyakorlás után eksztatikus, transszerő állapot lép fel - ekkor abba
lehet hagyni az életerı-gyakorlatot. Lassítsa a légzés ritmusát, nyugodt, egyenletes tempóban lélegezzen, de
a vizualizálást ne hagyja abba. Képzelje el, amint az energia továbbra is az agyába áramlik, és a két szeme
között koncentrálódik. Minden egyes belélegzésnél gondolatban vezesse felfelé az energiát.
Magasabb meditációs szint eléréséhez a PCE-zárómeditációt javasoljuk.

Zárómeditáció
Kiindulási helyzet
Maradjon ugyanabban a testtartásban, mint amit a harmadik szintnél javasoltunk. Lehunyt szemmel fordítsa tekintetét az orrtı felé, de a nyelvét engedje le a szájpadlásáról.
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Végrehajtás
Változtassa meg légzése ritmusát úgy, hogy a kilégzés idıtartama kétszer olyan hosszú legyen, mint a belégzésé, s a kettı közé iktasson 3-5 másodperces szünetet, amelynek során feszítse meg a PC-izmát, ezzel is
segítve a gyakorlat eredményességét. Belégzésnél vezesse a levegıt egy erıteljes, ám hangtalan, inkább csak
gondolatban ejtett Ó hanggal a medence aljáról végig a gerincoszlopon, egészen a fejig. Kilégzéskor hallhatóan ejtse ki az M hangot, és érezni fogja, hogy a két szeme között enyhén bizsereg a homloka. Belégzésnél
tehát hangtalan Ó, aztán 2-5 másodpercre visszatartja a lélegzetét, majd hangosan kiejtve az M hangot, kilélegez. Ha nem érezné a bizsergést a két szeme között, próbálja változtatni a hangmagasságot.
Ha már jól érzi a bizsergést, gyakoroljon még néhány percig hangosan, majd próbálja meg hangtalanul
kimondani az M-et, és tapasztalni fogja, hogy homlokán a bizsergı érzés így is jelentkezik.

A PCE-mestergyakorlat
Ha már legalább hét hónapja végez PCE-meditációt, akkor kiegészítheti a következıkben ismertetendı
eksztázistechnikával, de ne feledje, hogy ez a gyakorlat tartós változást idéz elı az idegrendszerben, és az
agy számos, ez idáig inaktív területét mozgósítja. A legalább 35 percen keresztül megszakítás nélkül végzendı mestergyakorlat csak akkor igazán eredményes, ha az ön PC-izma jól kidolgozott, agyát és idegrendszerét pedig legalább hat hónapon keresztül szoktatta az egyre nagyobb mértékő energiához. A mestergyakorlatot legjobb 21 és 23 óra között végezni, miután a PCE tréning valamennyi gyakorlatán már túl van. Az
életerı-gyakorlat után (lassú és gyors PC-izom-kontrakció) a szokásos meditáció helyett nyomban a mestergyakorlatra térhet rá.
Kiindulási helyzet
Helyezkedjen el a megfelelı testtartásban, arcát fordítsa nyugat felé. Tegyen egy teniszlabdát maga alá
úgy, hogy a gyakorlat alatt végig érezze, amint erısen nyomja a gátat.
Végrehajtás
Feszítse meg a PC-izmát, és 35 másodpercig ne lazítsa el. Ha kezdetben nehezére esne 35 másodpercig
megfeszítve tartani, úgy fokozatosan növelje az idıtartamot. A tartós izomösszehúzás feltölti az agyat energiával. Lehunyt szempillái alatt szemét irányítsa az orrtı felé, nyelvét helyezze a szájpadlására, és lélegezzen
szabadon, minden kontroll nélkül. Az elektromos feltöltıdést elısegítendı, egész testét hintáztassa lassan
elıre-hátra kb. 5-10 centiméternyire, miáltal a teniszlabda nyomása a gáton hol erısebb, hol pedig gyengébb
lesz. PC-izmát a hintázás alatt is tartsa megfeszítve.
A gyakorlat következtében légzése magától lelassul, anélkül hogy ön tudatosan szabályozná, s közben
kellemes, jó érzés tölti el.
Ha a PC-mestergyakorlatot egy hónapon keresztül naponta egyszer rendszeresen elvégzi, meglepetten
fogja tapasztalni, hogy tudata érezhetıen kitágul. Egyszerően engedje, hogy menjen minden magától.
Ötlet: Ha meditáció közben nem volna elég energiája, a következıképpen segíthet magán:
Visszatartott lélegzettel, könnyedén kezdje masszírozni a nyak két oldalán a pajzsmirigyet. Ez az egyetlen
mirigy, amelyet közvetlen manuális kezeléssel stimulálni lehet. Kizárólag gyenge vagy normális pajzsmirigy-mőködéső, fáradékony, kevéssé aktív embereknek ajánljuk ezt a kb. 1 percig tartó pajzsmirigymaszszázst, amellyel még több energia adható a testnek.
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A PCE-meditáció
meditáció és a szexuálenergia
A legtöbb meditációs rendszer mind a mai napig úgy tartja, hogy aki szexuálenergiáját
xuálenergiáját saját spirituális
fejlıdésére fordítja, az egyidejőleg
leg nem lehet szexuálisan aktív.
Ez a fajta gondolkodás abból az idıbıl
id
l származik, amikor azt tartották, hogy a férfi szexuálenergiája a
spermában rejlik, és a nınél is belsıı szubsztanciákkal
szubsztanciákkal (az ivarmirigy váladékával) azonosították.
Mind a keleti, mind a nyugati beavatottak arról számoltak be, hogy az életenergia felélesztésekor a medimed
táló érzi, amint a nemi szervek és a gerincoszlop
ge
alsó vége környékérıll folyadékáramlás indul meg és húzóhúz
dik végig az energiaközpontokon egészen a fejig. Azt azonban akkor még nem tudták, hogy valójában nem
folyadékról van szó, hanem tiszta (elektromos) energiáról, ezért érthetı,
érthet , hogy takarékoskodni akartak az
értékes folyadékkal,
kal, és magasabb célokért feláldozták a szexualitást. A szexuális önmegtartóztatás,
önmegtar
a cölibátus dogmája mindenekelıtt
tt a monoteista vallások körében terjedt el, s alapvetıen
alapvetıen téves voltát az is bizonyítbizonyí
ja, hogy a tartós önmegtartóztatásban
tóztatásban élı
él embereknél az ivarmirigyek aktivitásában zavar következik be, ami
maga után vonja a többi mirigy,, mindenekelıtt
mindenekel a tobozmirigy mőködésének zavarát, és betegséget idéz elı.
el
Tény, hogy közösülés után a PC-izom
izom legalább 1-2
1 órán keresztül kevesebb
sebb energiát ad le, mivel elıbb
el
regenerálódnia kell - a jól trenírozott PC-izom
PC
természetesen hamarabb regenerálódik,
álódik, mint a renyhe -, ezért
nem ajánlatos nemi közösülés után nyomban meditálni.
Az orgazmus az agyban meglévı energia nagy részét leépíti, s legalább egy órába kerül, míg az alaphelyzet
újra visszaáll. Ez alatt az idı alatt a legtöbb
leg
ember ernyedtnek, kimerültnek érzi magát, s távol áll attól, hogy
a meditációhoz szükséges szexuálenergiát az agyban megteremtse.

Az ön tréningterve

Elıkészítés:
Szerezzen be egy iránytőt,
t, és állapítsa meg, merre van nyugat.
• Amennyiben gyakorlataihoz a 4. héttıl
hétt kezdve különféle hatóanyagokat
anyagokat akar használni, akkor már az
1. héten el kell készítenie ıket, mert három hétig állniuk kell.
• Keresse meg a PC-izmát (I. 16.
16 o.).
• Tesztelje PC-izma erısségét
sségét (I. 17. o.).
Gyakorlatok:
•

gyakorlatokat (I. 18. o.)
Kezdje el a PC-izom-gyakorlatokat

Gyakorlatok:
•
•

Kezdje ezt a hetet a rúnagyakorlatokkal (I. 13. o.).
Minden egyes gyakorlat után végezze el az életerı-gyakorlat
életer
I. részét:

Megfeszíteni, 10-ig számolni.
Elernyeszteni, 10-ig számolni.
szer megismételni.
A megfeszítést-elernyesztést 10-szer
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Ezt a gyakorlatot naponta 2-szer
szer elvégezni.
Ráadásként:
• Amennyiben nagy a feszültség az izmokban, végezze el a medencemozgató
medencemozgató gyakorlatot (I. 23. o.).
• Igyon méregtelenítı teákat (pl. csalánteát).

Gyakorlatok:
• Kezdje ismét a rúnagyakorlatokkal (I. 13. o.).
• Ezen a héten növelje az életerı-gyakorlatok
életerı
I. részét a következıképpen:
Megfeszíteni, 20-ig számolni.
Elernyeszteni, 20-ig számolni.
A megfeszítést-elernyesztést 30-szor
szor megismételni.
Ezt a gyakorlatot naponta 2-szer
szer elvégezni.
Ráadásként:
nyiben még mindig feszültnek érezné magát, folytassa a medencemozgató
medencemozgató gyakorlatot (I. 23.
• Amennyiben
o.).
• Igya tovább a méregtelenítıı teát.
•

Gyakorlatok:
•
•

Végezze el ezen a héten az elsı hét gyakorlatot (I. 13. o.).
Gyakoroljon rendszeresen, naponta 2-szer.
2

er
energiaáramlás!
Csak rendszeres gyakorlással érhetıı el erıteljes
A továbbiakban:
•
•

Ennek a hétnek a végén elkezdheti a PCE-meditációt
PCE
(I. 29. o.).
Amennyiben az 1. héten elkészítette a hatóanyagokat, használhatja
használhat ıket
ket a PCE-meditáció
PCE
elmélyítésére.

A PCE-tréning
ing további hatásai
Hosszabb élet
Optimális energia-háztartás
háztartás mellett jól mőködik
m
a testünk, ám ha energiaszintünk
szintünk a normálérték nyolcvan
százaléka alá esik, fáradtnak érezzük magunkat, ötven százalék alatt pedig mőködési
mőködési zavarok és betegségtübetegségt
netek jelentkeznek.
entkeznek. Ha az életenergia a normálszint harminc százaléka alá esik, a helyzet kritikussá válik, tíz
százalék alatt pedig már életveszélyrıl
életveszélyrı van szó.
Valamennyi szervünk vagy túl kevés, vagy túl sok energiával mőködik.
m ködik. Túl kevés energia esetén az illetı
illet
szerv meggyengül, a túlzott energiától viszont
viszont felgyorsul a test elöregedési folyamata.
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Ma már ugyanis bizonyítható, hogy gyorsabban elöregszik a sejt, ha a kelleténél több energia áll rendelkezésére. A PCE-tréning abban is nagy segítséget jelent, hogy az egész testben egyenletesen elosztja és harmonizálja az energiát. Az erıs energiaáramlás feloldja a blokádokat, és a sejtek a megfelelı mennyiségő
energiával dolgozhatnak. Az ekképpen szabaddá tett energia az agy regenerálódására fordítható, s az öregedési folyamat lelassul.
Ne ijedjen meg, ha gyakorlás közben húzódik a nyaka, vagy enyhe nyomást érez a fejében, mert ezek
normális kísérıjelenségek, azt mutatják, hogy a váll és a nyak tájékán, valamint a fejben energiablokádok
vannak, melyek a PCE-tréning során majd maguktól felszámolódnak.
Ha nagyon zavarja, elvégezhet néhány fejkörzést vagy a 2. és a 3. rúnagyakorlatot (I és Y gyakorlat).

Egészség
„Az ember egészsége nem olyan tıke, amit fel lehet emészteni. Egészségrıl egyáltalán
csak akkor beszélhetünk, ha minden pillanatban megteremtjük. Ellenkezı esetben ugyanis megbetegszik az ember."
Viktor von Weizsácker
Meditációban vizualizáció segítségével az agyban tárolt energiát szét lehet osztani a testben.
Biofeedback-mérések bebizonyították, hogy az ember képes a testenergiáját (testpotenciál) a test bármely
részébe téríteni. Ha valamely testrésze fáj, vizualizálja ezt a beteg testrészt, gondolja el, miként árad szét a
gyógyító életenergia a sérült sejtekben - és már meg is történik. Kezdetben lassan megy még, akadozva, ám
egy kis gyakorlás után egyre könnyebb lesz. A megbetegedett sejtstruktúrákat újra harmonizálni tudja, és új
építıerık lépnek mőködésbe.
Úgy tőnik, hogy a modern medicina bármely fajtájában az aktivizált életerı, a felébresztett kígyóerı teszi
a pácienst aktív együttmőködıvé. A betegek ma már nem kívánnak passzivitásba húzódni, s a PCE-tréning
segítségével aktívan támogathatják orvosukat vagy terapeutájukat. Ha bizonyos szerveit célzottan akarja
befolyásolni, a szerv-óra figyelembevételével még jobb eredményeket érhet el.

Minden szervnek megvan a maga ideje

„A gyógyítás az idı dolga."
Hippokratész
A kínai akupunktúra tanítása szerint testünk minden egyes szerve a napnak egy bizonyos szakában fokozott mértékben töltıdik fel energiával. A kínai gyógyítók már csaknem 5000 esztendıvel ezelıtt felfedezték,
hogy a belsı energiák az ún. meridiánokban erısebben cirkulálnak. Ezek a meridiánok (energiacsatornák)
különbözı testtájakat és szerveket kötnek össze egymással, és teljesen függetlenek az idegrendszertıl. Az
akupunktúrával kapcsolatos legtöbb publikáció a testben szimmetrikusan elhelyezkedı 12 fı meridiánt, valamint két különállót említ, mely utóbbiak a test elülsı és hátoldalán, a gerincoszlop mentén haladnak. A meridiánok a bırbıl indulnak, egy bizonyos ponton szétágaznak a testben, és a különféle szervekhez vezetnek.
Az akupunktúra tanítása szerint természetesen nemcsak a meridiánokban áramlik az életenergia (ott erıteljesebben), hanem ezeken a csatornákon kívül is, hiszen a meridiánon kívül esı szövetek mőködése is a
megfelelı energiaellátástól függ.
A kínai gyógyítók ezenkívül még abból indulnak ki, hogy mind a tizenkét fı meridiánon a nap bizonyos
szakában maximális energia áramlik. Az ún. szerv-óra a meridiánrendszer kétórás ciklusát mutatja (I. 18. és
19. ábra).
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18. ábra sympathicotonicusok szerv-órája
szerv

19 ábra vagotonikusok szerv-órája
19.
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Az eltérı életritmusú vagotonikusok (B típus) szerv-órája a sympathicotonicusokhoz (A típus) képest
kétórás eltolódást mutat. Vonatkozik ez mindenekelıtt azokra, akik reggel sokkal lassabban töltıdnek fel, 10
óra körül térnek igazán magukhoz, viszont este még tele vannak energiával, és aktívak, amikor mások már
ágyba kívánkoznak. A jellegzetesen vagotonikus típus éjfél elıtt nem fekszik le, nála a maximális energia
ideje tehát - szemben a sympathicotonicusszal - kb. két órával késıbb jön el. Ez azt jelenti, hogy a gyomor
maximális ideje (7 és 9 óra között) a vagotonikusnál 9 és 11 között van, igazi éhségérzet náluk ekkor jelentkezik.
A szerv-órán leolvasható idıpontok megmutatják, hogy a napnak mely szakában lehet a PCE-tréning segítségével bizonyos szerveket gyógyítani vagy mőködésüket pozitívan befolyásolni. Ha ön például
sympathicotonicus, és a PCE-gyakorlatokat reggel 7 és 9 óra között végzi, akkor a gyomra különösen sok
energiához fog jutni.
Ha ön vagotonikus, akkor a szíve legjobban 13 és 15 óra között regenerálódik. 21 és 23 (illetve 23 és 01
óra) között mindenekelıtt a mirigyrendszer töltıdik fel energiával (hármas melegítı meridián, a hét belsı
mirigy energiacsatornája). Minthogy a mirigyközpontok és a csakrák ekkor a legaktívabbak, így ez az idıpont a legalkalmasabb az esti PCE-meditációra. Nem alkalmas viszont a testi szerelemre a 21 és 01 óra közötti idıszak, minthogy a hét mirigynek ekkor kellene regenerálódnia és harmonizálódnia. A szexre a délelıtt 9 és 11 óra közötti (symathicotonicusok), illetve a 11 és 13 óra közötti (vagotonikusok) idıszak a legajánlatosabb, mivel a nemi hormon termelése a kora reggeli órákban erıteljesen megnövekszik.
Akik idıszakos depresszióban szenvednek, az esti PCE-tréninget 19 és 21 (21 és 23) óra között végezzék
(ilyenkor a vérnyomás is leesik, és gyengül a pulzus), mert ekkor a keringési meridián megfelelı energiával
rendelkezik, 11 és 13 (13 és 15) óra között pedig legalább harmincszor feszítsék meg a PC-izmukat. Minthogy a legtöbb depresszió az agy energetikai ellátatlanságával függ össze, az elsı tünetek jelentkezésénél,
amilyen gyorsan csak lehet, kezdjék el az energiagyakorlatokat.
Szorongásos tüneteknél 17 és 19 (19 és 21) óra között végezze a tréninget.
Túlsúly esetén elınyös az esti gyakorlatot 21 és 23 (23 és 01) óra között végezni, mert a mirigyek mőködése
így lesz aktív és kiegyensúlyozott. A túlsúlyért igen gyakran a megbolydult mirigyrendszer a felelıs. 19 és
21 (21 és 23) óra között húsz lassú PC-izom-kontrakcióval nyugtassa meg korgó gyomrát (sokan ilyenkor
tévénézés közben édességet csemegéznek), elvonva ezzel a gyomormeridiánban túltengı energiát. Bármely
idıpontban lép fel éhségérzet, húzza be a hasát, amennyire csak tudja, és feszítse meg a PC-izmát, miközben
lassan 10-ig számol. Ismételje meg ezt a gyakorlatot 10-szer egymás után, és megszőnik az éhségérzet.
Ajánlatos a PCE-gyakorlatok segítségével legalább hat héten keresztül nap mint nap közvetlenül befolyásolni a szerveket, éspedig a szerv-órának megfelelı idıpontban. Jobb eredményt érünk el, ha közben vizualizáljuk is, amint a megfelelı szervek energiával töltıdnek fel. Ha a megadott idıpontban nem tudná az egész
PCE-tréninget elvégezni, legalább 20 lassú PC-izom-kontrakciót végezzen, ügyelve rá, hogy gerince végig
egyenes maradjon.
Ezek a példák segítenek önnek abban, hogy a szerv-óra és a PCE-tréning segítségével még több gyógyító
energiával lássa el a kívánt szervet. Bármelyik akupunktúrával foglalkozó szakkönyv további felvilágosítással szolgálhat önnek az egyes meridiánok és a szervek közötti együttmőködésrıl. Sok orvos és gyógyító képes arra, hogy adott betegség esetén célzott gyógymódot alkalmazzon. Elıfordulnak olyan betegségtünetek
is, amelyek kezeléséhez az adott szervektıl és a velük összeköttetésben álló meridiánoktól életenergiát kell
elvonni. Ez a legkönnyebben úgy oldható meg, ha a PCE-programot abban az idıpontban végzi el, amikor a
befolyásolandó meridiánon átáramló energia kicsi. Hogy ez mikor van, azt a szerv-óráról könnyedén leolvashatja: az adott szerv vagy meridiánközpont maximális energiájának idıpontjával szembeni intervallumban. Ha ön tehát sympathicotonicus, és a gyomormeridiántól kíván energiát elvonni, akkor ezt a 19 és 21 óra
között végzett PCE-gyakorlatokkal tudja megtenni (vagotonikusok 21 és 23 óra között), a keringési meridián
ugyanis elvon valami keveset a szemközti gyomormeridiántól.

Fájdalomcsillapítás
Ha ön ismeri az akupresszúra alapelvét - ami tanfolyamon vagy akár könyvbıl is könnyőszerrel megtanulható -, akkor a PCE-tréninggel kombinálva fokozhatja a hatását, mindenekelıtt a fájdalom csillapításánál.
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Amikor az akupresszúra segítségével bizonyos energiazónákat „energiátlanítunk", egyfajta kábultságot idézünk elı, amit az adott testtájak anesztéziájára lehet használni.
A rúnagyakorlatokkal harmonizáljuk elıször az egész energiarendszert, majd a szükséges
akupresszúrafogásokat (azaz a kérdéses pontok kézistimulálását) kombináljuk több hosszú (kb. 10 másodperces) PCE-gyakorlattal. Ne feledkezzen meg közben a helyes gerinctartásról, az egyenletes légzésrıl, a
szem és a nyelv megfelelı helyzetérıl. Ugyanúgy végezze ezt a gyakorlatot is, mint a mindennapi PCEtréninget.
A következı, 1973-ban végzett kísérlet bizonyítja, milyen fontos szerepet játszik az elektromos energia a
gyógyítási folyamatban.

Gyógyító áram
1973-ban dr. Róbert Becker amerikai ortopéd sebész szenzációs felfedezést tett, amellyel sikerült megingatnia az orvostudomány egyik tanát. Kiderült ugyanis, hogy az élılények képesek önmagukat regenerálni
testük azon részein is, ahol ezt korábban lehetetlennek tartották. Normális esetben a sejtek máj-, izom-, szív-,
ideg- vagy egyéb sejtszövetté érnek, s az illetı szervben átveszik a nekik rendelt funkciót. Ám ami egyszer
májsejt volt, az örökre májsejt is marad - legalábbis ezt állították a szakemberek Becker felfedezése elıtt.
Abba a korai stádiumba, amikor a sejteknek nincs még semmi sajátos funkciójuk, lehetetlen visszatérni.
A sejtek átváltozásának és regenerálódásának mechanizmusát Becker szalamandrákon próbálta megfigyelni, ezek ugyanis - akárcsak a giliszták - újra növesztik levált testrészeiket. Ha a szalamandra elveszíti
egyik lábát, a bırsejtek nyomban elzárják az így keletkezett sebet, majd a csonkban kis idı múlva sarjadni
kezdenek az idegsejtek, és minden bırsejttel kapcsolatba lépnek. Amikor az ideg a bırrel összekapcsolódott,
a lábcsonkban tömegesen jelennek meg primitív sejtek, melyek csíraszövetet képeznek, amely aztán felépíti
az új lábat. E jelenség vizsgálata közben Becker rájött, hogy mi szabályozza az egész eseménysort: a seben
ugyanis finom negatív egyenáramot mért. Felfedezése alapjaiban rendítette meg a tisztán kémiai orientáltságú orvosi modellt, amely szerint a testben végbemenı változásokat biomolekulák vezérlik. Ezek után Becker
egy kémcsıben rendkívül gyenge áramütéssel eredeti, differenciálatlan elısejtekké változtatta vissza egy
béka specializált sejtjeit. A mesterséges áraminger aktivizált bizonyos géneket, melyek korábban tétlenül
szunnyadtak a békasejt DNS-ében.
Az igazi áttörést azonban Becker patkánykísérletei hozták, amelyek során az állatok mellsı lábát amputálták. Normális körülmények között az emlısállatok levált végtagjai nem regenerálódnak, ám Becker mesterségesen kapcsolatot létesített a csonkban az ideg és a bır között, és enyhe (a természetes sejtáramnál valamivel erısebb) egyenáramot vezetett bele, mire az amputált láb újra kinıtt. Ezzel bebizonyosodott, hogy
áraminger hatására az emlısök sejtjeiben is végbemegy a dedifferenciálódás. A kutatók azt gyanítják, hogy
ezt a fajta gyógyítási folyamatot egy kommandóközpont irányítja, amely az agynak a fejlıdéstörténet korai
szakaszában kifejlıdött részén található. Ez küldi az elektromos impulzusokat egy „félvezetı hálón" keresztül, amely mind az állatoknál, mind az embereknél az egész testet behálózza. Dr. Becker véleménye szerint
ez a háló a központi idegrendszer támasztószövetébıl, valamint a periferikus idegrendszer idegválaszfalaiból
áll. A központi idegrendszert az agy és a gerincvelı alkotja, és egy háromdimenziós állványzat, az ún.
gliasejtek támogatják.
Becker teóriája szerint ez a háló vezeti a sebesülésrıl szóló információt az agyba, és ugyanezen a csatornán keresztül válaszol a központ, kiadva a helyreállítási parancsot. Mindez nyilvánvalóan gyorsabban lejátszódik, mint ahogy az agy valamely idegimpulzust fel tud dolgozni, ugyanis valamennyi impulzust elektromos egyenáram-készségpotenciál elız meg, amely egyáltalán képessé teszi az ideget arra, hogy saját szignálját leadja. Feltehetıen elektromos folyamatok hívják elı a biológiai félvezetıkben ezt a készségpotenciált.
Olyan ez, mintha az agyat saját szelleme vezérelné.
Bár ennek a kutatási eredménynek messze ható következményei vannak, a tudományos világ alig ismeri.
Becker emberi sejtekkel akarta folytatni a kísérletet, ám nem kapta meg hozzá a szükséges eszközöket, így
máig sem lehet tudni, vajon gyengeáram hatására az emberi sejtek is dedifferenciálódnak-e, ami a sérült szövet regenerálódásához vezethetne.
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Az új kutatási irányzat, a „kibernetikus biokutatás" és a hozzá tartozó biofeedback-medicina és az
elektromedicina azonban már feltartóztathatatlanul nyomul elıre. Az általuk javasolt gyógymód szerint a
beteg szervezetnek épp csak annyi biológiai információt és erıt kell kapnia, amennyire szüksége van ahhoz,
hogy mőködésében az egyensúly helyreálljon, és önmagát újra irányítani tudja.
Az élet és az elektromosság kezdettıl fogva szorosan összetartozik. Ha nem volnának áramjárta idegpályák, nem volna sem tudatosság, sem gondolkodási folyamat. Maga a biokémia is tökéletesen beleillik egy
elektromágneses dominanciájú világképbe. A testünkben lejátszódó legapróbb kémiai reakciók is mind az
elektromos töltéső részecskék közötti kölcsönhatásra vezethetık vissza. Ezek a részecskék határozzák meg a
kötéseket és a háromdimenziós molekula alakját. Dr. Fritz Lechner garmisch-partenkir-cheni sebész nehezen
gyógyuló csonttöréseknél a törés közelébe beépített elektródokba gyengeáramot vezet. Szakértık állítása
szerint Lechner módszerével meglepı eredményeket lehet elérni. Több laboratórium egymástól függetlenül
bizonyította, hogy az alacsony frekvenciájú, gyenge elektromágneses mezık befolyásolják az immunrendszert. Megfigyelték többek között a leukocyták és a sejtaktivitás változását. A sejtaktivizáló mezıkkel kapcsolatos saját kutatásainkat Biofeedback, gyógyítás a test szignáljai által címő könyvemben publikáltam. A
mesterséges és természetes bioáramokkal végzett kutatásaink középpontjában az immunrendszer erısítés
(AIDS-munkacsoport) és a rák áll. Laboratóriumi vizsgálataink már 1990-ben azt mutatták, hogy tudatunkkal közvetlenül is befolyásolhatjuk testünk elektromos mezıit, s ezzel valószínőleg hatni tudunk például a
rákra vagy az immungyengeségre vagy egyéb orvosi problémára.
S mi köze mindennek a PC-energiához? Nos, hipnotikus állapotban különbözı személyeknek azt szuggeráltuk, hogy karjuk érzéketlen, s amikor megmértük testük elektromos mezejét, azt tapasztaltuk, hogy néhány perc alatt az illetı kar potenciálja nullára esett vissza. Az életerı-gyakorlat után végzett mérések az
adott testrészben hatalmas energiaelmozdulást mutattak. Minél jobban feltöltötte az életerı-gyakorlat az
agyat, annál erısebb volt a mért aktivitás a vizualizált sejtterületen.

A sejtaktiválók
A regenerálódás és a gyógyulási folyamat felgyorsítása nagyrészt a test elektromágneses mezejétıl függ.
Az elektromedicina a maga modern mőszereivel meg tudja erısíteni ezt a természetes elektromágneses mezıt, mégpedig a kívánt testrésznél. A mezık (sejtaktiválóknak hívjuk) kapcsolatba lépnek a test sejtjeivel.
Azon sérült sportolóknál, akiket sejtaktiválókkal kezeltek, a gyógyulási idı az átlagosnak egyharmadára
csökkent.
Testünknek energiára van szüksége ahhoz, hogy éljen, s ezt az energiát többnyire a táplálkozással és a lélegzéssel szerzi meg. A kísérleti alanyoknál a test minden sejtjében állandóan lejátszódó ún. ATP-szintézist
(adenozin-trifoszfát-szintézis) felerısített elektródák és egy kémiai folyamat segítségével élénkítik. A mesterséges mezık, melyeket a PCE-tréning segítségével is aktivizálhatunk, 500 százalékig megemelik az ATPszintézis által elért energiamennyiséget, ezzel együtt 35-40 százalékkal megnövekszik a sejtek
energiafelvevı képessége, 70-75 százalékkal a proteinszintézis, javul a DNA-szintézis, a T-lymphocyták
aktivitása több mint 70 százalékkal megnı, javul a kalciumfelvétel (különösen az osteoporosisnál fontos),
megerısödnek a kötıszövetek, gyorsabban gyógyulnak a csonttörések (idıs embereknél különösen fontos),
nem utolsósorban pedig a gyengeáram serkenti a vérellátást is. Olyan világklasszis sportolók, mint Carl Lewis, már ma is a mi sejtaktivátorainkhoz hasonló gyengeáramot alkalmaznak sejtenergiájuk megnövelésére,
amikor a versenyek elıtt két, testükre erısített elektródával alszanak.
Ám nemcsak a sejtenergiát lehet ezekkel az energiamezıkkel megnövelni. Függetlenül attól, hogy valamely mőszer vagy éppen a PCE-tréning aktivizálja ıket, ezek a mezık képessé teszik az embert arra, hogy
testének gyógyító erejét saját maga erısítse. Amerikai kutatások tanúsága szerint a sejtaktiválók alkalmazásával az operáció utáni gyógyulás 50-60 százalékkal gyorsabb lett, és mind a hagyományos, mind pedig az
alternatív gyógyszerek hatásfoka legalább 100-200 százalékkal megnıtt.
Ezek a példák mind azt mutatják, milyen nagy szüksége van az embernek erre a valamennyiünkben ott
szunnyadó regeneráló erıre, különösen akkor, ha fokozott stressz hatására a sejtenergia csökken, az immunrendszer meggyengül, betegség vagy sérülés lép fel. Ilyenkor lehetıleg saját erejébıl kellene megemelnie
energiaszintjét, hogy a gyógyulási folyamatot felgyorsítsa. Én magam minden este röviddel elalvás elıtt
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végzem a PCE-gyakorlatot, hogy a sejtenergiámat megnöveljem és az immunrendszeremet erısítsem. 10-20
lassú PCE-gyakorlat (10 másodpercre megfeszíteni, 10 másodpercre elernyeszteni) elegendı ahhoz, hogy az
energiaáramlás meginduljon. Az álomban ellazult test csak kevés negatív ellenállást tanúsít az immár szabadon áramló energiával szemben. Természetesen csak jól edzett izom képes betegség vagy gyengeség esetén
a test regenerálódásához szükséges energiát kitermelni. Ha betegnek vagy elesettnek érzem magam, akkor
naponta többször is elvégzem a PCE-gyakorlatot, hogy a szükséges mennyiségben mindig rendelkezésemre
álljon a szabadon áramló energia. Sok sportolónak nemcsak a regenerálódási fázisban vagy fáradtság esetén
segít az új módszer, hanem leginkább akkor, ha idızónákon átutazva az ezzel járó tüneteken kell gyorsan
úrrá lenni.
Ha eldöntötte, hogy ezzel a módszerrel legyızi a fáradtságot, hogy a depressziót nem engedi eluralkodni
magán, mindenekelıtt pedig hogy az ön természetes mikroáramát teste gyógyítására és regenerálására használja, legjobb, ha máris hozzálát és megtanulja, miként lehet aktivizálni a PC-energiát. Elıször a PC-izmot
kell megerısíteni (I. 19. o.), mert egyrészt gyenge PC-izom-kontrakcióval gyenge energia állítható csak elı,
másrészt betegség vagy sérülés esetén már edzett izommal segítheti a gyógyulást. Betegen természetesen
sokkal nehezebb és idıigényesebb megtanulni a gyakorlatokat. A tanulási folyamat során esetleg mesterséges sejtaktivátor-energiamezıkkel is meg lehet támogatni a PC-energiát. Egyre több kórház, laboratórium és
biofeedback-központ alkalmazza ezt az eljárást. Beszélje meg az orvosával, kiegészítı gyógymódként használható-e az ön kezelésében is, de ne feledje, hogy sem a PCE-tréning, sem pedig a mesterséges sejtaktiváló
energia nem helyettesítheti a szükséges kezelést, csupán kiegészíti, eredményesebbé teszi.

Gyógyító kezek
Dr. Elmer Green, az amerikai Topeka jó nevő Menninger Klinikájának professzora, a modern
biofeedback módszer egyik kidolgozója, 14 tisztánlátó és gyógyító személy elektromos potenciálját vizsgálta, s ezzel elsıként tudta ezt az „erıt" tudományos módszerekkel dokumentálni. A gyógyítók, akiknek a mérés ideje alatt ügyelniük kellett arra, hogy pácienseikhez ne érjenek hozzá, és ne is mozogjanak, magas elektromos aktivitást mutattak. A legkiválóbbaknál a betegekkel való foglalkozás közben akár 190 volt csúcsértékő elektrosztatikus változás is elıállhatott. A klinika alkalmazottaiból és egyéb véletlenszerően összeválogatott személyekbıl álló kontrollcsoport tagjainál, akik nem voltak gyógyítók, ez az érték 4 volt alatt maradt.
Errıl így vélekedett a fizikus-pszichológus dr. Green: „Eredményeink egyértelmően mutatják, hogy a gyógyítók eleddig még soha nem mért, rendkívül speciális képességgel rendelkeznek. Ma már teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy a gyógyítók által kitermelt erık nem maradnak testükbe zárva, hanem kisugároznak a
környezetükre, és laboratóriumunk mőszereivel mérni tudjuk ıket."
A „gyógyítást", jobban mondva a beteg öngyógyító erejének aktivizálását kézrátétellel ugyanúgy sokan el
tudják sajátítani, mint bármely más emberi képességet. A PCE-tréning segítségével elıször is rövid idı alatt
megtanulhatjuk saját testünk energiáinak aktivizálását. Megfelelı vizualizációval ezt az energiát aztán akár a
kezünkbe is áramoltathatjuk. Ha az ekképpen feltöltött kezet jól (és ez fontos!) helyezzük el, a páciensben
mérhetı és biofeedback paranccsal még jobban irányítható energiaáramlás jön létre, ami stabilizálhatja az
illetı öngyógyító erejét.
Az új kutatási módszerek és mérési lehetıségek segítségével nagy léptekkel haladunk egy tökéletesen új
medicina felé. Azt azonban a legnagyobb eufória közepette sem szabad elfelejtenünk, hogy a médiumokon
keresztül történı gyógyítás vagy a kézrátétel vagy egyéb praktikák terén rengeteg a sarlatánság. Az új mérési
eljárások egy szép napon lehetıvé teszik, hogy ezen a rendkívül érzékeny területen gyorsan leleplezıdjenek
a csalók, és csak azokat lehessen gyógyítóknak nevezni, akiknél legalább a minimális energiakisugárzás
mérhetı. Sok kérdés azonban még mindig megválaszolatlan marad, tisztázásukhoz intenzív kutatómunka
szükséges.
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PC-energia, kundalini és a Kindling-hatás
Elıször 1969-ben, egy patkányokkal végzett kísérletnél idézték elı az ún. Kindling-hatást: az agy limbikus rendszerének (1.1. és 2. ábra, 11. o.) beépített elektródákkal való gyakori elektromos stimulálása erısen
megváltoztatta az állatok viselkedését. Hátsó lábukra állva pitizni kezdtek, s közben agyukban érdekes minták jöttek létre, amelyek lassanként a szomszédos régiókra is kiterjedtek. Ezzel egyidejőleg az elektromos
ingerküszöb oly mértékben lecsökkent, hogy már a legcsekélyebb elektromos töltés is elegendı volt e hatás
kiváltásához. Ha az agynak a szaknyelvben mandulamagnak nevezett régióját stimulálták, akkor ez az inger
átvándorolt a másik agyfélteke mandulamagjához, aztán változatlan sorrendben az Ammon-szarvhoz, a tarkólebenyhez és végül a homloklebenyhez. A Kindling-hatás azonban csak akkor következett be, ha az inger
elıször a limbikus rendszert érte. Ha kísérletképpen az agykérget, az agytörzset vagy a thalamust stimuláljuk, voltaképpen semmilyen hatás nem mutatkozik. Érdemes megjegyezni, hogy a Kindling-hatást eredetileg
epilepsziahatásként könyvelték el, ám amikor taurin nevő aminosav adagolásával próbálták meg közömbösíteni (ami epileptikus rohamoknál lehetséges), nem értek el eredményt. A továbbiakban az is kiderült,
hogy a limbikus rendszer stimulálásával létrejött Kindling-hatás maradandó változást idézett elı az idegrendszerben: az agy vezetıképesebb lett.
Érdekes analógia figyelhetı meg a Kindling-hatás, a meditáció és a drámai kundalini-jelenség között. A
meditáció során felszabaduló kundalini-energiát sokan idegességként, izgalomként írják le, melyet elektromosságérzet és belsı fény kísér, és azt állítják, hogy ez a folyamat a központi idegrendszert megváltoztatja.
Egy másik tanulmány rámutatott, hogy a limbikus rendszert vagy a vele kapcsolatos agyterületet érı elektromos inger szexuális reakciót válthat ki, s ezzel egyértelmővé tette a limbikus rendszer és a szexualitás közötti összefüggést. Ha az emberi agynak egy másik területét, az Amygdalát elektromos árammal stimuláljuk,
a kísérleti személyt erıteljes boldogságérzet tölti el („nirvána-érzés"). Természetes körülmények között
ugyanez történik meditációkor és rövid idıtartammal az orgazmusban is. Úgy tőnik, hogy az elektromos
inger a különbözı agystruktúrákat magasabb funkcióra kapcsolja, ami azt jelenti, hogy egy kis „többletenergia" az agyban nem is sejtett képességeket és érzeteket vált ki. A kémiai komponensek csupán kísérınek
számítanak, a hatás kiváltója egyértelmően tiszta energia.
Néhány meditáló, akit laboratóriumunkban vizsgáltunk, elıször elektromos jellegő érzetrıl számolt be,
ami végül ritmikusan szétáradt a fejben, és néha már-már konvulzív (görcsös) vagy orgazmikus volt. A
Kindling-hatás esetében az agy mesterséges feltöltésérıl van szó, ami nagyon hasonlít az életerıgyakorlat
hatásához, hiszen az is az agy elektromos feltöltését segíti elı.
Miért akarunk hát - kérdezhetnék - erısebb energetikai aktivitást megtapasztalni a testünkben?
Mint említettük, speciális sejtaktivizáló ATP-áram és PCE-gyakorlatok segítségével a sejteket fel lehet
tölteni, s az így nyert energia hatására a T-lymphocyták aktivitása legalább 70 százalékkal megnövekedett. A
sebgyógyulás folyamatát vizsgálva láthatjuk, hogy ugyanez az energia befolyásolja a varasodást. Csak így
képzıdhetnek új sejtek a seb lezárására. Az ember koncentrációképessége is életenergiánk koncentrációjától
függ. Az agy nagymérvő energiaellátottsága könnyő tanulást, gyors emlékezést, élénk figyelmet, kreativitást,
frissességet, jó kedélyt, szinte eufórikus állapotot eredményez. Testünk legapróbb sejtjei sem tudnak mőködni PC-energia nélkül. Mint láttuk, a gyógyítók kezébıl 30-40-szer több energia árad, mint más halandóéból. A drogok is mobilizálhatják ezt az energiát, ám ez esetben oly hirtelen szabadul fel, hogy az illetınek,
aki nem tudja kezelni, többet árt, mint használ. Ezek az újabb felismerések sok mindent más megvilágításba
helyeznek. Eksztatikus állapotok és jelenségek vagy a megvilágosodás állapota és az istenélmények esetében
nemcsak hogy életenergia-túlkínálat mutatkozik az agyban, hanem valószínőleg éppen ez a kiváltó ok. Az
orgazmussal kapcsolatos kutatásaink azt mutatják, hogy a legintenzívebb orgazmus mindenekelıtt az agyban
megy végbe. A PC-izom hatására - amely nemcsak szexuális tevékenységünk elıidézıje, hanem az erotikus
gondolatok megszületésében is közrejátszik - az agy, különösen pedig a jobb agyfélteke hatalmas mennyiségő életenergiával töltıdik fel. Amikor ez az életenergia egy bizonyos mennyiséget elér, bekövetkezik az orgazmus, amelyet a medence teljes izomzatának átlag 0,8 másodpercenkénti kontrakciója kísér. Ezt a néhány
másodperces állapotot az ember a túláradó öröm, az érzéki vágy, a vonzalom, a szeretet és az eggyé válás
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érzéseként éli meg. Lehet, hogy ezek az érzések nem tartósak, sok esetben már az aktus után elillannak, ám a
megélés pillanatában a boldogság szikráját lobbantják fel, s ami még ennél is fontosabb: tökéletes regenerációs folyamat jön létre.
Az orgazmusnak kétségkívül van spirituális komponense. Abban a legtöbb keleti és nyugati misztikus is
egyetért, hogy a szexuális eksztázis, amellyel együtt jár a szeretet-, a boldogság- és az egységérzet, nagyon
sokban hasonlít az ún. istenélményhez. Mintegy kóstoló abból a tartósabb boldogságból, amelyet különféle
praktikákkal, például meditációval vagy eksztázistechnikákkal, többek között a PCE-meditációval el lehet
érni. Úgy is mondhatnánk: az orgazmusélmény szabadjára engedésével kilépünk a normáltudat határai közül.
Nem véletlen, hogy a nagyon komolyan veendı régi szövegek a kundalinirıl, csirıl vagy egyszerően életenergiáról mindig mint szexuális energiáról beszélnek, amely a medence tájáról indulva feljut az agyba, és
eksztázissal tölti el a gyakorlatot végzıt. Felépítését és ideológiáját tekintve a legismertebb jóga, a tantrajóga is igen szoros kapcsolatot mutat a szexualitással. A legújabb kutatási eredmények ismeretében joggal
mondhatjuk, hogy az orgazmusban épp csak felvillanó szexuálenergia is általános gyógyító hatással van a
szervezetre. S ha ez így van, miért is ne lehetne ezt az energiát rendszeres tréninggel tudatosan és célzottan
aktivizálni?

Hogyan tovább?
Energiaaktivizáló hatásán túlmenıen a PCE-tréning sokak számára, akik e gyakorlatokat már a könyv
megjelenése elıtt is végezték, izgalmas utazást jelentett önmaguk megismeréséhez.
Úgy alakítottam ki ezeket a gyakorlatokat, hogy önálló technikaként is alkalmazhatók, de ki-ki be is építheti személyes meditációs, fitness- vagy önismereti programjába, mert elsısorban az önmagunkon végzett
munkához szolgálnak hatásos eszközül.
A PCE-meditáció gyakorlatai a parlagon heverı agyterületek aktivizálásával mindenekelıtt önmagunk
megváltoztatását, tudatunk tágítását segítik elı, ami azt jelenti, hogy megtanuljuk, miként juthatunk hozzá
belsı energiáinkhoz, hogyan szabadíthatjuk fel a rejtett tudást, hogyan mozgósíthatjuk szunnyadó képességeinket. Ezáltal egy különleges embercsoporttagjaivá válunk, akik e potenciális képességekkel kapcsolatban
valamennyien tapasztalatokat győjtöttek, és tudatukat kitágították.
Vegye hát ezt a könyvet felszólításnak, hogy a hasongondolkodásúakkal kapcsolatba lépjen, a gyakorlatokat barátaival együtt végezze, és tapasztalatait ossza meg velük. Adja tovább a PCE-tréning hatásáról szerzett új ismereteit, és meg fog lepıdni, mennyi érdeklıdıre talál. Értesítsen bennünket, ha PCE-kört kíván
létrehozni vagy már meg is alapította. Valamennyi érdeklıdıt - személyt vagy csoportot - örömmel felveszünk intézetünk adatbankjába, és az összekötı címét továbbítjuk más érdeklıdıkhöz.
Írja meg nekünk a PCE-tréningre vonatkozó személyes tapasztalatát, hozzájárulva ezzel a
belsı energiák további, alaposabb kutatásához.
Gerhard H. Eggetsberger
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FÜGGELÉK
Még több életerő
Növényekből nyert életenergia
Itt szeretnék bemutatni néhány növényi anyagot, amellyel eredményesebbé teheti PCE-tréningjét. Ezen
anyagok összetételét a biomedicina legújabb mérıeszközei és módszerei segítségével alakítottuk ki és teszteltük. Svami Satyananda, a híres jógi szerint „a kundalini-energia felébresztésének egyik lehetısége a
gyógynövényekben rejlik". A gyógynövények használatával - és nem a drogokról van szó - részlegesen vagy
akár teljes egészében is feltámaszthatjuk a kundalini-energiát. Svami Satyananda azonban azt is hozzáteszi,
hogy „annak, aki a belsı potenciál, az életerı felélesztésére gyógynövényeket használ, ismernie is kell ıket".
Vannak ugyanis gyógynövények, amelyek nemcsak kiszélesítik az energiacsatornákat, hanem ki is tudják
kapcsolni ıket.
Ezeket az egészséges ember számára veszélytelen, életenergiával teli növényeket és esszenciákat voltaképpen csak a különbözı gyakorlatokba - például a PCE-tréningbe vagy a PCE-meditációba - beépítve érdemes alkalmazni. Kizárólag olyan gyakorlatok során fejtenek ki pozitív hatást, amelyek a bennük lévı hatóanyagok kibontakoztatásához szilárd struktúrát nyújtanak. Az így aktivizálódott energia aztán már tudatosan is vezérelhetı.
1979-ben egy délnyugat-afrikai kutatóúton, a mai Namíbiában felkerestem az afrikai busmanokat, akik
egy ma már szinte teljesen ismeretlen hagyomány alapján gyógyítanak. E gyógyítási rituálé során a busman
gyógyítók aktivizálják a bennük rejlı num erıt, amelynek székhelye a gyomortájék. Énekléssel és intenzív
táncmozgással „felhevítik" a numot, és végigvezetik a gerincoszlop mellett. Amint eléri az agyat, a gyógyító
a kiának nevezett transzállapotba kerül, látóvá válik, tudata kitágul, és képessé válik arra, hogy a num erıt
másokra átvigye. A látottak lenyőgöztek, különösen az a hasonlóság, ami az indiai kundalini és a num között
mutatkozott: egymástól teljesen függetlenül mind a két kultúra ugyanazt a tapasztalatot örökítette tovább az
életenergiáról. A gyógyításhoz a busmanok is gyakran használnak növényi szubsztanciákat, amelyek állításuk szerint numot, azaz életenergiát tartalmaznak. A növényeket összezúzzák, majd olajos anyaggal keverik
össze, s az ekképpen nyert kenıcsöt üres teknısbéka-páncélba vagy egy hosszúkás faedénybe teszik. A gyógyítók meggyújtanak egy darab fát, s amikor izzani kezd, belenyomják a kenıcsbe. A keletkezett s a busmanok állítása szerint numot tartalmazó gızzel kell aztán a betegeknek inhalálni. Az energia aktivizálásának ez
a módszere éveken át foglalkoztatott.
Vezetésem alatt a Hatóanyag-elemzı Intézet az élsportolók ellátása során kísérletezni kezdett egyszerő
esszenciális olajokkal, kivonatokkal, valamint desztillált anyagokkal, amelyek ugyancsak képesek az életenergiát aktivizálni. A biofeedback-mérések, mindenekelıtt pedig az agyi potenciál és a pszichogén agyi
elektromos mezı mérésének segítségével sikerült olyan anyagokat találnunk, amelyek egyrészt aktivizálják
az energiát, másrészt viszont meg is tudják szüntetni az energiatöbbletet. A sportolóknál alkalmazva rendkívül hatékonyaknak bizonyultak ezek az anyagok, anélkül hogy túlságosan megterhelték volna ıket. Belégzésükkel befolyásolható az agy (a limbikus rendszer, I. 11. o.), ekképpen a sportolók akkor is csúcsteljesítményt érhetnek el, ha nincsenek tele energiával. Versenyeken, szigorú ellenırzés mellett, nagyszerő
rekordokat tudtak felállítani.
A busmanok titkos hatóanyagait alapul véve afroditikus anyagokat kísérleteztünk ki, valamint olyanokat,
amelyek a belsı energiákat elıkészítik a mélymeditációra. Hogy ön a PCE-meditációs gyakorlatok során
még több életenergiát tudjon aktivizálni, olyan hatóanyagot állítottam össze, amelynek hatékonyságát intézetünkben ellenıriztük, s amelyet bárki elı tud állítani, ráadásul használata teljesen veszélytelen.
Az Életerı nevő hatóanyag minden hozzávalója beszerezhetı bármely nagy reformboltban vagy illóolajokat árusító drogériákban. Mind ez idáig semmiféle ellenjavallatról nincs tudomásom, de a biztonság kedvéért terhes nık lehetıleg ne használják, betegek vagy pszichésen labilis egyének pedig kérjenek elıbb tanácsot az orvosuktól.
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Életerő - az energiát adó hatóanyag
Hozzávalók
3 csepp bazsalikomolaj 7 csepp rozmaringolaj 2 csepp borsfőolaj
2 csepp petrezselyemmag-olaj
4 csepp kardamomolaj
3 csepp gyömbérolaj
1 csepp canangaolaj 5 csepp szantálfaolaj
3 csepp pacsuliolaj
2 csepp rózsamuskátli-olaj
1 csepp szegfőolaj
4 csepp feketebors-olaj
Elkészítés
A hozzávalókat keverje össze 10 cm3 96%-os alkohollal (gyógyszertárban kapható), adjon hozzá 5 cm3
desztillált vizet, és jól rázza össze. A víztıl enyhén opálos színő lesz a keverék. Az így elkészített Életerı
hatóanyagból 5-7 cm3-t párologtatókészülékben vagy gızölögtetıben egy maximum 40 négyzetméteres, zárt
helyiségben párologtasson el. Nagyobb helyiségben értelemszerően több hatóanyagot használjon. Az Életerı
hatóanyag kb. 30 perc múlva fejti ki teljes hatását.
Hatás
Serkenti az agymőködést, élénkíti az EEG-t és a vérkeringést, eufórikus állapotot idéz elı.
Elıfordul, hogy az embernek nem is annyira energiára van szüksége, mint inkább ellazulásra. Ideges embereknél méréseink erıs izomfeszültséget s ennek következtében energetikai blokádokat mutattak ki. Ilyen
esetben többnyire már az is segített, ha elmagyaráztuk az illetınek, miként tudja feloldani ezeket a blokádokat például PCE-tréninggel, amit a Relax nevő hatóanyaggal lehet még eredményesebbé tenni.

Relax - a tökéletes ellazulás
Hozzávalók
8 csepp gyömbérolaj
3 csepp bazsalikomolaj
2 csepp muskotályzsálya-olaj
4 csepp édesköményolaj 1 csepp immortellaolaj
3 csepp szantálfaolaj 3 csepp cédrusfaolaj
1 csepp canangaolaj
2 csepp ilang-ilang-olaj 1 csepp benzoe
1 csepp babérolaj
6 csepp rózsamuskátli-olaj
2 csepp izsópolaj
4 csepp citromfőolaj
Elkészítés
A hozzávalókat keverje össze 10 cm3 96%-os alkohollal, és adjon hozzá
5 cm3 desztillált vizet, majd rázza jól össze. Az így nyert Relax hatóanyagból 4-6 cm3-t
párologtatókészülékben vagy gızölögtetıben, zárt, 40 négyzetméternél nem nagyobb helyiségben párologtasson el. Nagyobb helyiségben értelemszerően több hatóanyagot kell elpárologtatni. A Relax hatóanyag kb.
15 perces belégzés után fejti ki teljesen a hatását.
Hatás
Feszültségoldó, nyugtató, kiegyensúlyozó, enyhe vérkeringés-serkentı és antidepresszív.
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Természetesen e recept hatását is többször teszteltük direkt biofeedback-kontrollal, s a vizsgálatok során
kiderült, hogy a Relax közömbösíteni tudja az Életerı hatóanyagát. Mindkét anyagot ajánlatos legalább négy
héttel a felhasználás elıtt elkészíteni és pihentetni, így erıteljesebben tudja kifejteni hatását. Ügyeljen rá,
hogy csak tiszta, 100%-os illóolajokat használjon. A Relax és az Életerı (Power) hatóanyagokat intézetünkben is megrendelheti.

Ami még erőt adhat
Izgató illatok
Méréseink azt igazolták, hogy az efféle anyagok, mint a rozmaring, a bazsalikom és a kakukkfő, aktivizálják az agyat. Ezek az illóolajok belégzéskor serkentik az EEG-t, megnövelik az agyi elektromos mezı
aktivitását, hatásukra több energia szabadul fel az agyban. A borsfőbıl és az ilang-ilangból származó illóolajok ezzel szemben mindenekelıtt afrodiziákum-ként (nemi izgatószer) hatnak.

Nyugtató illatok
A szantálfa feszültségoldó és nyugtató hatású, a tömjén lelassítja az agy EEG-hullámait, a hársfakivonat
és a levendula képes a koffein izgató hatását is kiegyenlíteni.
A kívánt hatású aromából tegyen 8-10 cseppet (100%-os, tiszta illóolaj) az illatosítóba, helyezze a szoba
közepére, és élvezze a helyiséget lassan betöltı illatot.
Csalán
Különösen a PC-izom-gyakorlatok alatt, de utána is ajánlatos naponta két csésze csalánteát vagy csalánlevet inni. A csalán az egyik legrégebben ismert és legfontosabb gyógynövény, amely az agyra hatással van,
ezenkívül sok vasat tartalmaz, és magas klorofili tartalma miatt kiváló méregtelenítı.
Legjobb, ha két evıkanál kisajtolt csalán lét egy kis langyos vízzel felengedünk, és negyedórával a reggeli
elıtt éhgyomorra megisszuk.
Guarana
Ez a trópusi kúszónövénybıl nyert hatóanyag élénkítı és koncentrációt növelı hatásáról ismert. Növényi
ırleményként kapszulákban kapható, de hozzájuthatunk már olyan modern életerıitalokhoz is, amelyekben a
guarana aktivizáló hatóanyagként van jelen. Magas koffeintartalmának köszönhetıen 3-4 órán keresztül fejti
ki energianövelı hatását, anélkül hogy megterhelné az olyan érzékeny szerveket, mint a szív vagy a gyomor.
Kíméletesebb tehát a kávénál és a teánál is. A reformboltokban vagy drogériákban kapható guaranaporból
fél teáskanálnyit keverjünk el egy kis tejben, gyümölcslében vagy müzliben, s így fogyasszuk.
Ribizli
A fekete ribizli akár nyersen, akár szörpként fogyasztva erıs elektromágneses töltést ad az agynak.
Taurin
Az anyatejben elıforduló taurin stabilizálja az agy idegsejtmembránjait, erısen pezsdítı hatása miatt több
modern életerıitalban is megtalálható.
Vitaminok
Különösen a természetes elıfordulású, tehát gyümölcsbıl, zöldségbıl származó vitaminokból nem lehet
eleget fogyasztani. A Nobel-díjas Linus Pauling kimutatta, hogy a napi nagy mennyiségő C-vitamin46
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fogyasztás kb. 3,54 ponttal megemeli IQ-nkat. Véleménye szerint a C-vitamin optimális mennyisége (aszkorbinsav formájában fogyasztva) napi 1,8-3,5 gramm.
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Lexikon
Ebben a részben nemcsak a könyvben elıforduló szakkifejezéseket ismertetjük hanem azokat a fogalmakat is, amelyek a szakirodalomban gyakran elıfordulnak. 67
A
AC (alternating current): lásd: Váltóáram - a bırellenállás mérésének lehetısége az AC-n keresztül.
Akciópotenciál: az ideg-, illetve izomsejtek axonjában a membránpotenciál rövid ideig tartó irányváltása
vagy megváltozása, amely a jel továbbítására szolgál, és többek között EMG-vel is mérhetı.
Aktivitás: a szervezet - s azon belül az egyes alkotóelemek, mint például a szövetek, sejtek vagy szervek azon tevékenységének általános megnevezése, amelyet elsısorban belsı körülmények váltanak ki. Ezt a fogalmat mind fiziológiai, mind pszichológiai tényállásnál idınként a reakció, azaz a külsı körülmények által
kiváltott tevékenység ellentettjeként használják.
Aktivizálás: valamely mőködés vagy mechanizmus beindítása, illetve a már meglévı aktivitás fokozása.
Akupunktúra: ısi kínai gyógymód, amely során tőket szúrnak a bır azon pontjaiba, ahol a beteg szerv különlegesen kifinomult fájdalomérzékelı zónái vannak.
Alfa-hullámok: EEG-mérésekkel kimutatható, 8-12 Hz-es, viszonylag nagy, ritmikus agyhullámok, amelyek
az ellazulással hozhatók összefüggésbe.
Amplitúdó: valamely periodikusan változó mennyiség legnagyobb értéke vagy egy elektromos jel erısségének mértéke, ebben az esetben mértékegysége a volt.
Anesztézia: a fájdalomérzés kikapcsolása például narkózissal, de hipnózissal és biofeedback-tréninggel is
lehetséges.
Antidepresszíva: depresszió és egyéb lelki betegség elleni gyógyszer (alkalmazása bioelektromos mérésekkel
kimutatható).
Antigén: a szervezetben ellenanyag - antitest - termelését kiváltó anyag, például baktérium.
Antitest: antigén hatására a szervezetben képzıdı ellenanyag, amely megakadályozza, hogy idegen anyag
kerüljön a véráramba. Ha az immunrendszer antigénekkel kerül szembe, gyakran hoz létre antitestet. A legtöbb glikoprotein-molekula Y formájú. Jó vadászkutyaként végigpásztáznak a vér- és nyirokereken, és két
karjukkal egyszerre két antigén-molekulát foglyul ejtve összegyőjtik a kórokozókat. Az antitestek ráfőzıdve
a testbe behatoló idegen anyagokra, „opszonizálják" ıket (a görög opszonin szó jelentése: ízletessé tesz), és
aktivizálják a falósejteket és a komplementet. Gombostőfej nagyságú vércseppben milliárdnyi antitest van,
számuk fertızéskor tovább nı: a plazmasejtek speciális antitesteket hoznak létre az illetı kórokozó ellen,
éspedig mindegyik sejt egy meghatározott típusút. Spontán genetikus változások a plazmasejtek elıfutáraiban, a B-sejtekben (lymphocytákban) több mint 100 millió különféle antitesttípust hozhatnak létre. Antitestek csak a gerinceseknél fordulnak elı, a vérben immunglobulinnak (lg) nevezett glikoprotein-csoportot alkotnak.
Autogén tréning (AT): J. H. Schultz által kifejlesztett módszer, amely arra szolgál, hogy egyfajta
önszuggesztív ellazulással testmőködéseinket befolyásolni tudjuk, és így meg tudjunk szabadulni például a
feszültségektıl, a fájdalmaktól, az álmatlanságtól.
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Autonóm idegrendszer: lásd: Vegetatív idegrendszer.
B
Béta-hullámok: ritmikus, 14-30 Hz frekvenciájú agyhullámok az EEG-n, amelyek éber állapotban jelentkeznek.
Biofeedback: közvetlenül nem érzékelhetı fiziológiás folyamatok - például szívfrekvencia, vérnyomás,
elektromos izom- és agyi aktivitás - visszajelzése érzékelhetı jel által. Szükség van hozzá egy bioreceptorra,
amely képes fogni és elektromos potenciálként megjeleníteni az illetı szervmőködést. Ezek a potenciálokat
felerısítik, és közvetlenül érzékelhetı vizuális vagy akusztikus jellé alakítják. Ilyen exteroceptív feedbackhurokkal a szervezet megtanulhatja az akaratlan vagy autonóm testfunkciókat ugyanúgy ellenırizni, mint az
akaratlagos testmozgásokat, más szóval az autonóm reakciók kondicionálná válnak.
Biokibernetika: biológiai értékek vezérlése és kontrollja, lásd még: Kibernetika.
Biológia: élettan.
Biológiai: az élılényre vonatkozó.
Biopotenciál: valamely organizmus két különbözı pontján mért potenciálok közti eltérés, amely a biológiai
rendszerek aktivitása - például izomkontrakció vagy agyi aktivitás következtében jön létre.
Bırpotenciál: elektromos potenciáldifferencia egy referenciaelektróda és egy felületi elektróda között, mely
utóbbit a sok-sok izzadságmirigyet tartalmazó bırfelületre helyeznek. Egy fı potenciálnívónak (skin
potential levél, SPL) nevezett tonikus, valamint egy fı potenciálreakciónak (skin potential reaction, SPR)
nevezett fázisos komponensbıl áll.
B-sejtek (lymphocyták): a gerincvelıben keletkeznek (kivéve a magzatnál), a limfatikus szervekben érnek
meg, s onnan a vérbe és a nyirokba kerülnek. A T-sejtekkel együtt a specifikus immunválasz fıszereplıi: ık
állítják elı az antitesteket. A felületén valamennyi B-sejt egy adott típusú antitestet visel, amellyel egy antigénen szelektíve fel tudja ismerni a megtapadási helyet. Egyidejőleg az antigént prezentáló sejtek és a Tsejtek is felfedezik az antigént, és küldöttként egyfajta szubsztanciát bocsátanak ki. Az illetékes B-sejtek
felfogják ezt a kémiai üzenetet, megsokasodnak, és plazmasejtekké alakulnak, amelyek másodpercenként
akár 2000 identikus antitestet is képesek elıállítani. Közben létrejönnek a B-memóriasejtek, amelyek a felismert antigént megırzik emlékezetükben.
C
CS
Csákra: ez a 'kerék' vagy 'kör' jelentéső szó az étertestben a gerincoszlop mentén elhelyezkedı energiaközpontokat jelenti. Hét tócsákra van, melyek a mirigyeknek felelnek meg. Ha a csakrák átjárhatók, akkor forognak, és az energia akadálytalanul áramlik. Ha valamennyi valóban aktív, akkor spirituális tudatkiterjesztés jön létre, ám mindenekelıtt a kundalininek kell akadálytalanul áramolnia ahhoz, hogy a csakrák
mozgásba jöjjenek.
Csi: a kínai tao szerint életenergia.
D
DC: lásd: Egyenáram
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Delta-hullámok: nagy amplitúdójú, 1-4 Hz frekvenciájú, ritmikus agyhullámok, amelyek mély alvás állapotában jelennek meg az EEG-n.
Dendritek: rövid idegsejtnyúlványok, amelyek normál körülmények között a szinapszisok által felfogott impulzusokat a sejttesthez vezetik.
Depresszió: nyomott kedélyállapot, levertség.
Depresszív: nyomott kedélyállapottal kapcsolatos.
Diagnosztika: a betegségek felismerésének tana.
Diagnózis: valamely betegség felismerése.
E
Ellazulási technikák: a pszichés megterhelés okozta feszültséget és izgalmat segítenek oldani, mint például
az autogén tréning, progresszív ellazulás, légzı-gyakorlatok, célzott szervtréning biofeedbackkel, jóga vagy
meditációs gyakorlatok. Ezek az eljárások abból indulnak ki, hogy a pszichés folyamatok szoros összefüggésben állnak a testiekkel.
Ellenállás: azon ellenerı mértéke, amely az elektromos vezetın áthaladó áramot gátolja.

Egyenáram (DC): csak egy irányba haladó elektromos áram. Egyenfeszültség-potenciál: a különbözı agyterületek közötti egyenfeszültségpotenciál az ott lévı agysejtek aktivitását mutatja. Eksztázis: elragadtatás,
izgatott lelkiállapot.
Elektróda: elektromosan vezetı kontaktlap az elektromos potenciál közvetlen vagy közvetett testbe vezetésére, illetve az elektromos biopotenciál elvezetésére a testbıl.
Elektródakenıcs, -gél: elektromosan jó vezetı kenıcs, amely a bırfelület és az elektródalap között tartós, jó
kapcsolatot hoz létre.
Elektroencefalogram, EEC: az agyi aktivitás által kiváltott s a fejbırre erısített elektródákkal levezetett bioelektromos potenciálingadozások megjelenítése.
Elektrokardiogram, EKG: adott idıben a szívizomzat összehúzódásával és elernyedésével keletkezı bioelektromos potenciálok, illetve potenciálkülönbségek megjelenítése.
Elektromiográfia: EMG-módszer az izmok akciós áramának megjelenítésére. A bırbıl elvezetett áramot
elektromosan felerısítik és láthatóvá teszik.
Elektromiogram, EMG: az izomaktivitás következtében létrejött elektromos potenciál megjelenítése. A mérést bırfelszín-elektródákkal vagy az izomba vezetett tőelektródákkal lehet végezni.
Emocionalitás: érzések alapján történı - pozitív vagy negatív - értékítélet.
Epilepszia: eskór. Örökletes vagy sérülések és fekélyek következményeként fellépı agybetegség, amely görcsös rángatózással, hörgı légzéssel, eszméletvesztéssel, vizelet elengedésével jár. A roham rendszerint oly
váratlanul tör a betegre, hogy elvágódva gyakran kisebb-nagyobb sérüléseket szenved. A nagy rohamokon
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kívül elıfordulnak kisebb rövidzárlatok is. Okát mindmáig nem tudják, kiváltója feltételezhetıen az agy
anyagcserezavara.
Evokált potenciál: érzékszervi vagy efferens idegi inger által kiváltható potenciálváltozások az agyban, melyek a fejbırre erısített EEG-elektródákkal szabályosan szummapotenciálként vezethetık le.

F
Feedback: a híradástechnikából, illetve a kibernetikából kölcsönzött szót ma mindazon visszajelzési rendszerre használják, amelyek egy adott tevékenység vagy cselekvés végrehajtását, hatékonyságát vagy alkalmassági fokát többé-kevésbé automatikusan jelzik.
Figyelem: általános és sokoldalúan alkalmazott megnevezése egy adott inger vagy ingerminta érzékelési
szelekciójának, amely egy komplex ingerszituáció alkotórésze. Az érzékszervek és/vagy a központi idegrendszer az illetı ingernek megfelelıen úgy alkalmazkodnak, hogy az idegizgalom optimális legyen.
G
Galvanikus bırreakció, GBR, BGR (bırgalvanikus reflex) vagy GSR (galvanic skin response): elavult kifejezés az elektrodermális aktivitásra.
Generátorpotenciál: valamely receptor állapota azután, hogy impulzust kapott, és részben depolarizálódott.
Ha a depolarizáció egészen az ingerküszöbig folytatódik, a generátorpotenciál idegi impulzust produkál.
H
Hallucináció: külsı inger nélkül létrejövı érzékszervi csalódás beteges formája. Az elképzelések gyakran
teljesen eltérnek a realitásoktól.
Hatha-jóga: indiai módszer a pszichoszomatikus erık fejlesztésére mindenekelıtt a fizikai test erıinek és
mőködésének kontrolljával. Kifinomult gimnasztikai gyakorlatokra emlékeztet, ám ennél sokkal többet jelent.
High-technology: az utóbbi évek legmodernebb technikája.
Hipnotika: altató, akaratbénító anyag.
Hipnózis: a tudat mesterséges beszőkítése.
Hipofízis: agyalapi mirigy, a belsı elválasztás fontos szerve, a test hormonális irányító központja. A bab
nagyságú testet nyél kapcsolja az agyalaphoz.
Hormon: a belsı elválasztású mirigyek által a vérbe juttatott hatóanyagok, amelyek a test anyagcserefolyamatait irányítják. Néhány közülük életfontosságú, mint például a hasnyálmirigy által kiválasztott inzulin, mások a szervezet mőködéséhez nélkülözhetetlenek, ilyenek a pajzsmirigy és a csecsemımirigy hormonja. Ha valamely hormonból túl sok vagy túl kevés termelıdik, súlyos zavarok állnak be, például az inzulinhiány cukorbetegséget okoz (diabétesz).
Hypothalamus: a köztiagy része, fontos testmőködések, mint például a hımérséklet és vízháztartás, az alvási
folyamat, a vérnyomás és légzés, az anyagcsere és verejtékkiválasztás szabályozója.
Cortex: agykéreg; a két agyfélteke felszínén lévı idegsejtstruktúra.
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I
IC (integrated circuit): integrált kapcsolás (biofeedback-készülékekben), modern elektronikus alkatrész.
Idegek: idegrostokból álló kötegek, amelyek az ingerületet továbbítják a központi idegrendszerbıl a perifériára, illetve fordítva.
Idegközpontok: a különbözı idegterületek kiindulópontjai az agyban és a gerincvelıben.
Idegrendszer: az ingerfelvevı és -feldolgozó idegszövetek összessége, amely az
életfunkciókat vezérli és koordinálja. Immun: nem fogékony, ellenálló, például fertızésekkel szemben. Immunglobulin (lg):
a) IgG: a vér fı immunglobulinja, hozzá tartozik az antitestek háromnegyed része. Fertızés vagy oltás után
az IgG gondoskodik a hosszú, tartós immunitásról. Az anya vérében lévı antitestek közül csak a G osztályba
tartozók lépnek be a pla-centából a magzat vérkeringésébe, és nyújtanak védelmet születése után a fertızésekkel szemben, mígnem a tíz-tizenkét hetes újszülött már maga termel IgG-t.
b) IgA: a másik leggyakrabban elıforduló immunglobulin (az összes lg 15-20 százaléka), a könnyben, az
izzadságban és a nyálban, a légzı-, emésztı- és nemi szervek nyálkahártya-váladékában megakadályozza,
hogy a kórokozók bejussanak a szervezetbe.
c) IgM: (az összes lg 10 százaléka) a legnagyobb antitest, molekulája öt, csillag formában összekapcsolódó
Y, így rendkívül hatékonyan tudja megkötni az antigéneket, „leragasztani" a baktériumokat és aktivizálni a
komplementet. Fertızésnél elıször IgM-antitestek képzıdnek.
d) IgD: a vérben lévı szabad antitest-molekuláknak alig egy százalékát teszik ki, többnyire a B-sejtek felületén ülnek, és talán ezek fejlıdésében is szerepet játszanak, pontosan azonban még nem ismerjük mőködésüket.
e) IgE: ezek az antitestek a vérben lévı basophil granulocyták és a nyálkahártya oszlopos sejtjeinek felületét
uralják. Szabad molekulaként ritkán fordulnak elı a vérben. Féregfertızéseknél és heveny allergia esetében
számuk szinte mindig megnövekedik.
Immunitás: fertızésekkel szembeni ellenálló képesség. Megkülönböztetünk járvánnyal és méreggel szembeni immunitást.
Immunizál: védıoltással ellenállóvá tesz.
Immunológia: az immunitás és a test védekezési reakcióinak tana.
Immunreguláció: valamely immunválasz tompulása, amelyre akkor kerül sor, ha a segítı és a gátló regulációs mechanizmusból álló „nettóegyensúly"-ban túltengenék az elnyomó hatások. Hogy ez miként, mely mechanizmusok összhatásának következményeként jön létre, ma még nem tudjuk. A dán Niels jerne hálózatteóriája egy „anti-idiotípusos hálózatban" az „anti-antitestekkel" magyarázza az immunrendszer tompulását. Az immunregulációban az agy is részt vesz: a vizsgált hormonok csaknem mindegyike hatással van az
immunrendszerre.
Immunválasz: specifikus immunválasznál antitestek és fehérjesejtek szállnak hadba egy bizonyos kórokozó
legyızésére. Az elsı összecsapásnál - primer immunválasz - a védelem még lassan reagál, a másodiknál szekunder - azonban már gyorsabban, koncentráltabban, hevesebben: a memóriasejtek serkentik az immunrendszer mobilizálását, és megnövelik ütıerejét. A védelemben ezen a szelektív és alkalmazkodó képes
reakción kívül fontos szerepet játszik a nem specifikus immunválasz is: a falósejtek és a
komplementfehérjék kivétel nélkül mindent megsemmisítenek.
Impotencia: normális közösülésre való képtelenség, többnyire gyenge erekció miatt, tágabb értelemben
nemzıképtelenség.
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Jóga: indiai filozófiai tan, melynek célja, hogy meditáció, aszkézis és meghatározott testgyakorlatok segítségével megszabadítsák az embert a testiség terheitıl.
K
Karizma: személyes kisugárzás, valamennyiünkben meglévı tulajdonság, adottság. Méréseink szerint azoknál az emberekénél fejlıdik ki a karizma, akik erısen extrovertáltak, és jobb agyféltekéjük hiperaktív.
Készenléti potenciál: lassú, növekedı negatív potenciál az EEG-n, amely maximum 1,5 másodperccel megelızi, majd kíséri is a mozgást vagy egyéb válaszreakciót.
Kibernetika: a Norbert Wiener által alapított, az organizmusokban mőködı irányítással, kontrollal és kommunikációval foglalkozó modern tudomány elnevezése.
Kisagy: a gerincesek (és az ember) idegrendszerének a törzsfejlıdés során legrégebben kialakult struktúrája.
Ide fut be valamennyi szenzoros információ (például izomkontrakció).
Kötıszövet: a test támasztószövete.
Központi idegrendszer: az agy és a gerincvelı.
Kromoszómák: a sejtmag szál vagy szalag formájú része, amely az örökletes jellemzıket meghatározó géneket tartalmazza. Krónikus: lasssan fejlıdı, lassú lefolyású.
Kundalini (élet- vagy szexuálenergia): kozmikus nıi energia, amely a muladhara-csakrában (legalsó energiaközpont), a szeméremcsont tájékán nyugszik. A felélesztésére irányuló különféle technikákat kundalinijógának nevezik. A legtöbb jógi fı céljának tekinti a kundalini felébresztését.
L
Levezetés: a bioszignálként hasznosítható bioelektromos potenciál megcsapolása elektródák segítségével.
Célja a szövetek és a szervek potenciálkülönbségeinek bizonyítása, például elektroencefalogram, elektrokardiogram vagy elektromiogram. Az elektródák elhelyezése szerint megkülönböztetünk bipoláris és monopoláris mérést. Tágabb értelemben egyéb fizikális bioszignál érzékelését is jelenti (például hımérsékletváltozás) speciális mérımőszer segítségével.
Limbikus rendszer: az agy ısi, primitív struktúráinak része, amely olyan alapszükségleteket és -funkciókat
irányít, mint az éhség, szexuális vágy, autonóm funkciók, emóciók stb.
Lymphocyták: a fehérvérsejtek közé tartozó immunsejtek, melyek a gerincvelı törzssejtjeibıl fejlıdnek ki.
M
Mantra: különleges vagy spirituális jelentéső szó, amelyre meditációban a figyelem koncentrálódik. Olyan,
mint valamely kulcsszó.
Mellékvesevelı: a mellékvese adrenalint kiválasztó része.
Membránpotenciál: sejtmembrán potenciáldifferenciája, amely egyenlıtlen ionelosztás következtében jön
létre. Inger nélküli állapotban nyugalmi potenciált, ingerállapotban akciós potenciált hoz létre.
Menedzsment: valamely vállalkozásnak a cél felé vezérlése.
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Mirigyek: a kiválasztás szervei. A kis mirigyek egysejtőek, a nagyok, mint például a hasnyálmirigy, bonyolult felépítésőek. A külsı elválasztású mirigyek valamely vezetéken át ürítik váladékukat a testbe vagy a bır
felületére, mint például a nyál-, az izzadság-, a gyomor- és a bélmirigyek. A belsı elválasztású mirigyek
váladékai közvetlenül a véráramba kerülnek.
NY
Nyugalmi potenciál: inger nélküli állapotban a biológiai membránok belsı és külsı oldala közötti bioelektromos potenciáldifferencia.
O
On line: közvetlen összeköttetésben, egyidejőleg.
Ö
Önszuggesztió: a szuggesztió egyik fajtája, amelyet az individuum külsı hatás nélkül önmagán hajt végre,
befolyásolva ezzel saját magatartását és tapasztalását. Az önszuggesztió a testre is hatással van, ezért lehet a
relaxációs technikáknál alkalmazni.
P
Pajzsmirigy: 20-60 gramm súlyú, hólyagocskákból álló belsı elválasztású mirigy. Két oldal lebenybıl és
egy keskeny középsı részbıl áll, és a gégefıhöz, valamint a légcsıporchoz simul. Jódtartalmú hormont termel, amely a hólyagocskákban raktározódik. Ez a hormon szabályozza az anyagcserét, felelıs gyerekkorban
a növekedésért, és segíti az izom- és idegtevékenységeket. A pajzsmirigybetegségek többnyire szövetburjánzással függenek össze, ami a mirigy túlmőködéséhez vezet, súlyosabb esetben Basedow-kórhoz.
Pajzsmirigy csökkent mőködése: jódhiány miatt a mirigyszövet alulfejlett, a szellemi aktivitás csökken.
Paraszimpatikus idegrendszer: az autonóm (vegetatív) idegrendszer kranioszakrális része, általában a szimpatikus idegrendszerrel ellentétesen fejti ki hatását.
Periferikus idegrendszer: az agyon és a gerincvelın kívül elhelyezkedı idegstruktúrák.
Placebo-terápia: adott gyógyszert imitáló, semmiféle hatóanyagot nem tartalmazó „látszatgyógyszer" alkalmazása annak bizonyítására, hogy a páciens szuggesztíven befolyásolható, látszatgyógyszerre is reagál.
Progresszív ellazulás: E. Jacobson által kidolgozott ellazulási tréning, amely során az illetı elıször a legkönnyebben kontrollálható izmok ellazítását tanulja meg, majd külön az izomcsoportokat s végül az egész
testet.
Psziché: lélek, szellem.
Pszichés: lelki, szellemi.
Pszichogén mezı vagy pszichogén agyi energiamezı, erıtér: az egyén viselkedéses gondolkodásmódjától
függı, mérhetı és megjeleníthetı individuális energiamezı. A Biokibernetikai és Feedback Kutatóintézet
munkatársai fedezték fel és definiálták (1983).
Pszichológia: az emberi viselkedés tana.
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Pszicho-neuro-kibernetika: a lelkiállapotok vezérlésére és kontrolljára, a tudattalanban és az ıstudatban végbemenı folyamatoknak biofeedback-tréninggel való tudatosítására kidolgozott (BFKI, Bécs) új módszer.
Lásd még: Kibernetika.
Pszichopharmaca: a pszichére ható - izgató vagy nyugtató - szerek győjtıneve.
R
Receptorok:
1. Meghatározott ingertípusra specializálódott sejtek vagy sejtrészek, amelyek összeköttetésben állnak az
érzékszervekkel, és impulzusokat továbbítanak az idegrendszerbe. Általában hı-, fény-, mechanikus és kémiai receptorokról beszélünk.
2. Az idegrendszerben lévı sejtorganellumok, amelyek hatnak a transzmitterekre, és az ingerület átvitelét
szolgálják.
3. A sejtek felületét borító molekulák, amelyek többek között az antigének felismerésében segítenek. Az
immunsejtek legismertebb receptorai az antitestek, a T-sejt-receptorok és az MHC-receptorok.
Regenerálódás: gyógyulás, az eredeti állapot helyreállása, például sérült szövetek megújulása.
Rehabilitáció: visszatérés az eredeti környezetbe és munkafolyamatba.
Rendszer: egymással kölcsönhatásban lévı és egymásra visszaható részek összessége. Ha több, korábban
szétvált rendszer kapcsolatba lép egymással, új, fölérendelt rendszer jöhet létre.
Rúnák: elsısorban ısrégi írás betőit jelentik, melyeket az germán népek Krisztus születése táján vagy valamivel elıtte használtak, eredendıen valószínőleg mágikus célzattal. Minden rúnának megvolt a maga neve,
amelynek révén konkrét tárgyat képviselt. Izlandon még a 16. században mágikus célra használták. Ennek az
ısi mágiának, az írásjelekkel való varázslásnak a boszorkányüldözések vetettek véget. A legújabb kutatások
azt mutatják, hogy a rúnaábrák ısi formáját már a kıkorszakban ismerték, falapocskákra, csontra és rúnakövekre festett vagy vésett ısnyomtatványokként maradtak fenn. A tudomány ma már általánosan elfogadott
álláspontja szerint a rúnák származási helye a Földközi-tenger vidéke. Az egyes rúnák kezdettıl fogva bizonyos energetikai testhelyzethez és kéztartáshoz voltak hozzárendelve, melyek közül néhány a PCEtréningben is elıkerül.
S
Simaizomzat: orsó formájú izomsejtekbıl álló szövet, amely a zsigerek és a véredények falát béleli. A vegetatív idegrendszer innerválja.
Stressz: általános megjelölése mindazon körülménynek, amely az embert fizikailag és pszichikailag megterheli, az autonóm idegrendszerben elváltozásokat okoz, hosszú távon pedig pszichoszomatikus zavarokhoz
vezet. A pszichikai komponens a döntı, azaz a túlterheltség és fenyegetettség megélése, valamint a bizonytalanságérzés, hogy vajon úrrá lehet-e rajta lenni.
Stresszorok: az emberre ható külsı információk. Egy és ugyanazon stresszor eltérı reakciókat válthat ki.
Sympathicotonia: a vegetatív egyensúly eltolódása a szimpatikus rendszer javára, azaz a szimpatikus rendszer ingerérzékenyebbé válik. Többnyire alkati vegetatív labilitás esetében fordul elı.
SZ
Szimpatikus idegrendszer: az autonóm (vegetatív) idegrendszer thoracolumbalis része, általában a paraszimpatikus idegrendszerrel ellentétben fejti ki hatását.
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Szövet: azonos sejtek csoportja, amelyek összekapcsolódva az élılény szerveit alkotják. Az embereknél és az
állatoknál megkülönböztetünk epithel-, izom-, támasztó- vagy kötıszövetet, idegszövetet, vért.
Szuggesztió: pszichés és fizikai folyamatok szóbeli utasításokkal történı befolyásolása. A pszichoterápiában
egyfajta önszuggesztióként, illetve a terapeuta által végzett szuggesztióként alkalmazzák például a hipnózisban vagy relaxációs technikák hatásának fokozására. Valamely individuum szuggesztív befolyásolhatóságának mértékét szuggesztibilitásnak nevezik.
T
Tékvandó: több mint 2000 éves, fegyver nélküli koreai harcmővészet, olimpiai sportág.
Teljes pszichogén mezı: az egyén viselkedés- és gondolkodásmódjától függı, mérhetı és megjeleníthetı
energiamezı, amely az ember agyi és testi erıterébıl áll. A Biokibernetikai és Feedback Kutatóintézet munkatársai fedezték fel és definiálták (1983).
Théta-hullámok: 3,5-7 Hz frekvenciájú, ritmikus agyi hullám az EEG-n, amely az ébrenlét és az álom határán jelentkezik.
T-ölısejtek: mindenekelıtt a vírusfertızött vagy a rákos sejteket ölik meg. Felismerik a sejtfelületen a vírusantigént és az MHC-l-antigéneket, rájuk csavarodnak, és összenyomják ıket.
Transz: a szabad akaratot kizáró megváltozott tudatállapot, amely önszuggesztióval vagy hipnózissal állítható elı, de spontán is jelentkezhet. Olyan állapot, amelyben elvész az uralom a test fölött, mint például mély
hipnózisban.
T-segítık: felismerik az antigéneket, és riasztják a védelmet, a B-sejteket antitest termelésére késztetik, aktivizálják a makrofágokat és a T-öIısejtekét. Az AIDS kórokozója, a HIV-vírus többek között a T-segítıket
rohanja le.
T-sejtek (lymphocyták): a csontvelıben jönnek létre, s a thymusban (csecsemımirigy) „ránevelik" ıket, hogy
a testazonos struktúrákat mint „önmagukat" ismerjék fel. A B-sejtek mellett a specifikus immunválasz legfontosabb véderejét alkotják. A vérben és a nyirokrendszerben látják el bonyolult feladataikat, melyek közül
a legfontosabb a vírusfertızött sejtek megsemmisítése, a falósejtek aktivizálása. Mőködésük még ma sincs
teljesen tisztázva. T-sejt-receptoraikkal letapogatják az idegen antigéneket. Immunválasznál ugyanúgy megsokszorozódnak, mint a B-sejtek, és memóriasejteket hoznak létre.
Tudattalan: lelki folyamat, amely az éber tudaton kívül zajlik. A pszichoanalízisben elıször S. Freud használta ezt a fogalmat a lélek mélyrétegére, amelyben kontroll nélküli erık hatnak a viselkedésre. Freud szerint
az ösztönkonfliktusok a tudattalanba szorulnak.
V
Vagotonia: a vegetatív egyensúly tartós eltolódása, azaz a paraszimpatikus rendszer túlsúlyba kerül. Többnyire alkati vegetatív labilitás esetében fordul elı.
Vakpróba: olyan kísérlet, amelyben a döntı körülmények ismeretlenek a kísérletvezetı vagy a kísérleti alany
vagy akár mind a kettı (dupla vakpróba) számára. A dupla vakpróbát különösen a gyógyszerek hatékonyságának tesztelésére alkalmazzák, ilyenkor sem a kísérletvezetı, sem pedig az alanyok nem tudják, ki kapta a
tesztelendı anyagot, és ki a kontrolIpreparátumot (placebo). A pszichológiai diagnosztikában a vakpróbát
kontrolleljárásként alkalmazzák, amikor is az értékelést végzı pszichológus csak a tesztadatokat és/vagy a
viselkedésprotokollt látja, de a betegeket nem.
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Valós idejő feldolgozás: a számítógép egyik mőködési módja, amikor a beérkezı adatokat és a folyamatban
lévı kísérletet egyszerre dolgozza fel.
Váltóáram: elektromos áram, amely periodikusan változtatja az irányát.
Vegetatív idegrendszer: autonóm idegrendszernek is nevezik, a periferikus (környéki) és a központi idegrendszer része, amely az animál is idegrendszer ellenpárjaként és partnereként a vegetatív funkciókat látja el,
azaz a tudattalan belsı életfolyamatok szabályozását (homeosztázis fenntartása), valamint a környezethez
való alkalmazkodást. Két részbıl áll: szimpatikus és paraszimpatikus rendszerbıl.
Vérnyomás: a véredényekben uralkodó nyomás. Szorosabb értelemben véve a test keringési rendszerében a
szív magasságában (a szívkamrák kontrakciójakor) mért artériái is vérnyomás, melynek legmagasabb értékét
szisztolés vérnyomásnak, a legalacsonyabbat pedig diasztolés vérnyomásnak nevezik.
Volt: az elektromos feszültség mértékegysége. Egy millivolt (mV) a volt ezredrésze, egy mikrovolt pedig a
milliomodrésze.
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Kiegészítés a Pc-izmokhoz

A kismedence felépítése
A medencefenék izomzata (gátizomzat) tartja a hasüregi szerveket, valamint alátámasztja a kismedencei
szerveket. Itt helyezkednek el a belsı nemi szervek, a húgyhólyag, és a végbél. Egy gyenge gátizomzat vezethet az alhasi szervek süllyedéséhez, amely komoly panaszokat okozhat. Ezenkívül a medencefenék
izomzatának feladata a vizelet és a széklet kiürítésének lehetıvé tétele, a húgycsı és a végbél
záróizomzatának nyitása, illetve ezek ismételt szoros zárása. Amennyiben a gátizomzat ezt a feladatot nem
tudja megfelelıen ellátni, vizelet-, és széklettartási zavar (inkontinencia) jön létre.
A) A kismedence csontozata

1.
2.
3.
4.
5.

szeméremcsont
medencecsont
húgycsı
hüvely
végbél

Az 1. ábra mutatja a kismedence csontozatát felülrıl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. ábra a kismedence csontozatát oldal nézetbıl mutatja be.
B) A kismedence izomzata
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gerincoszlop
farokcsont
végbél
hüvely
húgyvezeték
gátizomzat
szeméremcsont
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A hasüreget felfelé a rekeszizom, lefelé a gátizomzat határolja. Felülrıl nézve a medencefenék egy tál alakú
izomlemez, melynek részei különbözı irányokba futnak. (3. Ábra). A leggyengébb helyek, melyek a legnagyobb megterhelésnek vannak kitéve duplán biztosítottak. A 3. ábrán látható az az izomköteg, amely a szeméremcsonttól a farokcsontig fut (Musculus Pubo-coccygeus). Ez az izom erısíti a húgycsı és a végbél záróizmait, valamint a hüvely izomzatát. Oldalról nézve az izomzat tölcsér alakúnak látszik, melynek a legmélyebb pontjánál a végbél található. Amennyiben az izomrostok irányát megtekintjük, érthetıvé válik, hogy a
gátizomzat, ennek megfeszítésekor erıteljesen felfelé mozdul el. Ezenkívül látható a húgycsı és a végbél
záróizomzata. Ezekben az izomrostok győrőalakban helyezkednek el és megfeszítésre elzárják a széklet és a
vizelet útját.

3.ábra
A gátizomzat engedelmeskedik az akaratnak
Az egész kismedencei izomzat akaratlagosan irányítható, tudatosan összehúzható és elernyeszthetı. ( Nem
úgy, mint pl. a bélizomzat, amely akaratlagosan nem befolyásolható.) Ezért ezek az izmok arra késztethetık,
amire tulajdonképpen valók. Ennek elérésére azonban türelemre van szükség. Ne keseredjen el, ha a tréning
kezdetekor a gátizmok nem egészen akarnak engedelmeskedni. Itt ugyanaz az alapelv, mint minden más
tréning esetén: csak a rendszeres edzés vezet sikerre.

61

Gerhard H. Eggetsberger: CSÚCSFORMÁBAN MINDIG, MINDENHOL

Tartalom
Köszönetnyilvánítás ....................................................................................................................................... 4
Fontos figyelmeztetés .................................................................................................................................... 4
Amit e könyvrıl tudni kell ......................................................................................................................... 5
Újszerő energiatréning ............................................................................................................................... 5
Mit kínál a PCE-tréning? ........................................................................................................................... 5
Hol nyújt segítséget a PCE-tréning? .......................................................................................................... 5
Élet- és szexuálenergia ............................................................................................................................... 5
Egy eset, amely önmagáért beszél ............................................................................................................. 6
Az alapok ....................................................................................................................................................... 7
A szexuálenergia mérhetıvé válik ................................................................................................................. 8
Több, mint apró jeladás .................................................................................................................................. 8
Mi a kundalini? .................................................................................................................................................. 9
A PCE-tréning segítségével még több energia ............................................................................................ 10
Az agy kapcsolási szintjei ............................................................................................................................ 10
Új struktúrák születése ................................................................................................................................. 12
A PCE-tréning .................................................................................................................................................. 12
A rúnagyakorlatok............................................................................................................................................ 13
1. gyakorlat: U ALAKZAT .......................................................................................................................... 13
2. gyakorlat: I ALAKZAT ........................................................................................................................... 13
3. gyakorlat: Y ALAKZAT .......................................................................................................................... 14
4. gyakorlat: F ALAKZAT .......................................................................................................................... 14
5. gyakorlat: T ALAKZAT .......................................................................................................................... 15
6. gyakorlat: W ALAKZAT ......................................................................................................................... 15
A PC-izom........................................................................................................................................................ 16
A PC-izom-teszt ........................................................................................................................................... 18
Tesztkérdések nık számára ...................................................................................................................... 18
Tesztek férfiak számára ........................................................................................................................... 18
Gyakorlatok a PC-izom erısítésére.................................................................................................................. 19
Életerı-gyakorlat .............................................................................................................................................. 20
I. rész: 7. gyakorlat Lassú életerı-gyakorlat ................................................................................................ 20
II. rész: Gyors életerı-gyakorlat .................................................................................................................. 21
Leblokkolt életenergia...................................................................................................................................... 22
A sympathicotonicus (A típusú), ............................................................................................................. 22
A vagotonikus (B típusú), ........................................................................................................................ 22
Tíz javallat az energianövekedés elısegítésére ................................................................................................ 23
Szabad energiaáramlás ..................................................................................................................................... 23
Medencemozgató gyakorlat ......................................................................................................................... 23
Hogyan kell helyesen állni? ............................................................................................................................. 24
62

Gerhard H. Eggetsberger: CSÚCSFORMÁBAN MINDIG, MINDENHOL

Egész napra elegendı életerı ........................................................................................................................... 24
A PCE-tréning mint a sportteljesítmények növelıje.................................................................................... 24
A PCE-légzıgyakorlat ..................................................................................................................................... 24
A PCE-tréning a menedzsmentben .............................................................................................................. 25
A PCE-menedzsergyakorlat ......................................................................................................................... 25
A PCE-expanziógyakorlat ............................................................................................................................ 25
PCE-tréning a kreativitás növelésére ........................................................................................................... 25
PCE-tréning diákoknak ................................................................................................................................ 26
A PCE-tréning és a szexualitás .................................................................................................................... 26
Az orgazmussal kapcsolatos új felismerések ........................................................................................... 26
A cölibátus ............................................................................................................................................... 27
A PC-energia következtében megváltozott tudatállapot .............................................................................. 28
Drogok helyett PCE-tréning..................................................................................................................... 28
A PCE-tréning spirituális oldala ...................................................................................................................... 29
A PCE-meditációs gyakorlat ............................................................................................................................ 29
Mikor meditáljunk? ...................................................................................................................................... 29
Hol meditáljunk? .......................................................................................................................................... 30
Hogyan meditáljunk? ................................................................................................................................... 30
A test megfelelı állapota .............................................................................................................................. 30
A testtartás .................................................................................................................................................... 30
Elsı szint ...................................................................................................................................................... 30
Második szint ............................................................................................................................................... 31
A meditációs gyakorlat elsı két szintje........................................................................................................ 32
Harmadik szint ............................................................................................................................................. 32
Zárómeditáció .............................................................................................................................................. 32
A PCE-mestergyakorlat ................................................................................................................................... 33
A PCE-meditáció és a szexuálenergia.............................................................................................................. 34
Az ön tréningterve ............................................................................................................................................ 34
A PCE-tréning további hatásai ......................................................................................................................... 35
Hosszabb élet ............................................................................................................................................... 35
Egészség ........................................................................................................................................................... 36
Minden szervnek megvan a maga ideje ....................................................................................................... 36
Fájdalomcsillapítás ........................................................................................................................................... 38
Gyógyító áram .................................................................................................................................................. 39
A sejtaktiválók ................................................................................................................................................. 40
Gyógyító kezek ................................................................................................................................................ 41
PC-energia, kundalini és a Kindling-hatás ....................................................................................................... 42
Hogyan tovább? ............................................................................................................................................... 43
FÜGGELÉK..................................................................................................................................................... 44
63

Gerhard H. Eggetsberger: CSÚCSFORMÁBAN MINDIG, MINDENHOL

Még több életerı .......................................................................................................................................... 44
Növényekbıl nyert életenergia .................................................................................................................... 44
Életerı - az energiát adó hatóanyag ............................................................................................................. 45
Relax - a tökéletes ellazulás ......................................................................................................................... 45
Ami még erıt adhat ...................................................................................................................................... 46
Izgató illatok ................................................................................................................................................ 46
Nyugtató illatok............................................................................................................................................ 46
Lexikon ............................................................................................................................................................ 48
További német és angol nyelvő irodalom ........................................................................................................ 58
Kiegészítés a Pc-izmokhoz .............................................................................................................................. 60
Tartalom ........................................................................................................................................................... 62

64

Gerhard H. Eggetsberger: CSÚCSFORMÁBAN MINDIG, MINDENHOL

65

