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Ima és fiziológia

Milyen fiziológiaihatásai lehetnek a meditációnak? Ezzel a témával kezdett foglalkozni a
Harvardegyetemen 1968-banHerbertBenson szívspecialista. Elsö kísérleteitaz Amerikai
Transzcendens Meditáció mozgalom segítségével végezte, e mozgalom trénerei először is
emberek százait tanították meg amantra meditációra. A mantra keleti szö, A tanulást
megelőzőena tanulók számára e szónak semmijelentése nem volt, de a meditáció gyakor
lása alattmegtelt rituális tartalommal. Benson és segítőtársaiúgy találták, hogy amantra
szó ismétlése lecsillapílja a gondolatok által kiváltott stresszeket, amelyek olykor még a
nyugodalmassétákalattsemhagyjákbékén az embert. S4lZeredmény: lassuló anyagcsere,
nyugodtabb szívritmus, lassúbb légzés és alacsonyabb vérnyomás.

Sok tudóst megleptek akkor e mérhető, egzakt eredmények. Benson gyanította, hogy
nem csupán a Transzcendentális Meditációnak van ilyen hatása, hanem talán egy álta
lánosan érvényes emberi reakciómódra tapintott rá. Újabb kutatásokba kezdett, de
most a kísérleti alanyoknak az "egy" szót kellett angolul folyamatosan ismételniök. Más
kísérleti alanyok szabadon választhattak valamilyen szót, amelynek ismételgetését ké
nyelmesnek, kedvezönek találták a maguk számára. Későbbi kutatásai során Benson
keresztény és zsidó közösségekhez fordult, abból a meggondolásból, hogy a vallásos em
berek rendszeresen imádkoznak, s imádkozásaik alatt vagy ezek kapcsán voltaképp
meditálnak. E köZÖ!!!ségek bekapesolódtak a kutatásokba. A római katolikusok, mint kí
sérleti alanyok az Udvözlégy Máriát, a refonnátusok a Miatyánkot vagy a 23. zsoltárt
és a zsidók is a megfelelő imáikat mondták. Valamennyi ismételt ima, mint meditációs
folyamat, hatékonynak mutatkozott és előnyösen befolyásolta a fiziológiai jelenségeket.
Benson szerint ezek az ismétlések úgy "működnek" a testben, mint a "relaxációs vála
szok" vagyis a nyugodt, laza állapotban adott test "válaszok", amik épp fordítotljai a test
"harci" válaszainak. Ez utóbbiak akkor jelentkeznek, amikor küzdelmet folytatunk, har
colunk (a szó valódi vagy átvitt értelmében), amikor támadunk vagy védekezünk. A test
"relaxációs válaszai" során mérhetöen csökkennek az ideges fejfájások, a magas vérnyo
más, a menstruációs fájdalmak, söt csillapulhatnak a rákos és más betegségek fájdal
mai.

Mint következetes kutató, Benson azt is kereste, mi az, ami más az imával, illetve az
"egy" szóval végzett meditációk hatásai között. Az "egy" szó vagy egyéb, szabadon vá
lasztott szavak ismétlése hamar unalomhoz vezetett, a kutatónak külön figyelmet kel
lett fordítani arra, hogy a kísérleti alanyok egyáltalán elvégezzék a meditációkat. Az
imával végzett meditációknál erre nem volt szükség, de ennél többről is szó volt. Az ima
valami többletet hozott, tartalmat adott a meditálásoknak, s Benson hamarosan beve
zetett egy újabb faktort: a hit faktorát. Adatai azt mutatták, hogy a hit jótékony hatása
összeadódott a "relaxációs válaszok" hatásaival és e kettő együtt fokozottan hozta a pozi
tív eredményeket. Astresszek lecsöndesedése mellett bizonyos spirituális implikációkat
is talált Benson a meditációkban, miként előtte és utána mások is.

Amikor kapcsolatba került teológusokkal, igehirdetőkkel. szerzetesekkel és ökumeni
kus csoportokkal, széria-programokat dolgozott ki elsősorban a kórházakban működő

papok és vallásos szociális gondozök bevonásával. Azt tanulmányozták, hogy miképp
hat a "relaxációs válasz" egyrészt a spiritualitásra, másrészt a testi egészségre. Mérhe
tővé váltak bizonyos evidenciák, nevezetesen: az az ember, akiúgy érzi, személyes kap
csolata van Istenével, az kevésbé valószínűen betegszik meg, és ha mégis, akkor könnyú
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vele együttmüködni a gy6gyulás érdekében. A rábeszéléssel és a meggyőzéssel a beteg
emberre ritkán lehet hatni, de a ,.relaxációs válasz" helyzetei, az ima, a medítáci6k in
tellektuálisan is nyitottabbá teszik és készebb befogadni infonnációkat, utasításokat.

A keresztény múlt gazdag meditációs hagyományokban éppúgy, mint koncentrációs
hagyományokban. Ima közben fól kell emelni a lelket a Teremtőhöz, meg kell tisztítani
rossz gondolatoktól, a figyelmet arra a szent személyiségre kell összpontosítani, akihez
az imádkozó könyörög - mindezek egyben intellektuális gyakorlatok is. Olyan belső

eröfeazítések, amelyek val6ságos lelki és valóságos fiziológiai hatásokat váltanak ki.
Létemek standard fiziológiai mérőskálék, de ezek közül - Benson kutatásai elött 

keveset használtak úgy, hogy imádkozás elött és után megmérték volna a fiziológiai mu
tatókat. Benson és munkatársai az INSPIRlT rnérőskálávalezen dolgoznek. A spirituá
lís emberek, mondia Benson, úgy gondolkoznak, hogy létezik Valami, ami Több és Na
gyobb, mint én - lehetnek ezek vallásosak de nem szükségképp azok. Erről a csoport
ról az derült ki, hogy pszicholögiai szempontból egészségesebbek, mint a nem spirituális
emberek, noha nekik is vannak stre8szel kapcsolatos tüneteik. Második értékes megál
lapítás erről a csoportról az, hogy a meditáci6s tréningek során leginkább ök gazdagod
tak. AzÉletcél-indexek mutatószámai éppúgy ezt jelezték, mint az éles f~dalomcsökke
nésében elért változások.

E kísérleti programokon papok és szociális vezetők is részt vettek, mélyen hatott rá
juk, s ezeket gondolatgazdag, érett kurzusnak tartják, amelyben óvatosan elkülönítik a
vallást valamint a tennészettudományt.

Néhányan a vallásos katolikus, református és zsidó kísérleti alanyok közül csendesen
mosolyogtak az iménti eredményeken. Hiszen elég régtől fogva hiszik, twiják és tapasz
talják, hogy az ima erösíti a lelket, de a testet is teherbír6bbá és ellenállóbbá teszi. Am
mégis nagyszerűnek tartható az, hogy a szívspecialista kutatásai ezeket a tényeket eg
zakttá és műszerekkel is mérhetővé teszik. (Psychology Today, 1989. okt.)
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