
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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