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Szakmai elismerés Indiából

A jóga  mint terápia: működési 
területei, bizonyítékai, fejlődése 

A Magyar Jóga Akadémián 
folyó szakmai munka 
elismeréseként az Indiai 
Jóga Szövetség elfogadta 
előadásunkat, mint a 
jógaterápia új 
megközelítését!
Időpont: 2018.12.27-30. 



A Kaivalyadham Tradíció és Jógaintézet
bemutatása (Lonavla, Mumbai-tól 60 Km-re)

Intézetünk 1924-ben jött létre India egyik első jógaintézeteként. 
Az alapító Swami Kuvalayananda célja az volt, hogy a jógát a 
tudományos kutatások eredményének felhasználásával vigye
közel India egyre modernebbé váló
társadalmához. Az élettani és pszicholó
giai kutatásoikat végző kutatóintéze-
tünk ekkortól működik.  
Ez a törekvése annyira sikeres lett, 
hogy 1951-ben az intézetünkben kezdte
meg működését India első államilag el-
ismert jógafőiskolája. 



Az ászanák élettani kutatása – Ardha-matsiendrászana
Paschimottanasana

Electro- Myographic studies on Asanas
A : EMG changes when asana is done with lot 

of efforts and tense muscles.

B : EMG changes when same asana is done 
effortlessly, in a relaxed way.
Ref: Bhole M.V. Yoga Mimamsa Vol 12: 1&2, 
1-13, 1969



A Kaivalyadham Tradíció és Jógaintézet
bemutatása

Ezt követte az első jógakórház megalapítása a gyógyult betegek

támogatásából 1962-ben. Intézetünk alapítójának korábbi neves

páciensei Mahatma Gandhi és a fiatal Dalai Láma.

A kutatókönyvtár, ahol állami

megbízásra a kéziratokban örzött ősi

tudást fordítják a tudósok modern

nyelvekre szintén 1924-től, az intézet

megalapításától működik.



It represents Yoga Practices 
in accordance with Vedic 
Tradition.

It highlights the application of 
Mantras, Pranayama etc. in 
daily rituals.

Nem publikált jógakéziratok kiadása 



A Kaivalyadham Tradíció és Jógaintézet
bemutatása

A könyvtár A kórház
A főiskola

A 180 hektáron elterülő Kaivalyadham jelenleg az Indiai kormány
kiemelten támogatott jógaintézete minden komoly jógagyakorló
paradicsoma. 



Swami Kuvalayananda az intézet alapítója



Shri O. P. Tiwari- A Kaivalyadhama 
Jógaintézet jelenlegi vezetője 

1. Minden tradícionális
jógairányzat tanítása helyes.

2. A jógát meg kell fosztani a 
misztikus ködtől –
demisztifikálni kell!

3. Semmiképpen nem szabad a 
jógát felhigítani, eltorzulni 
hagyni!

4. A jógát az ősi iratokban foglalt 
tudás, és a modern tudományos 
kutatások erdményei alapján 
kell tanítani 

Shri O. P. Tiwari, a híres pránájáma 
mester 85 évesen is elhívatottan 
tarja haladó pránájáma kurzusait.

A Kaivalyadham Jógaintézet alapelvei  



A meditáció végső állapota
A szamádhi kutatások - Bhugarbha Szamádhi és

Lája Szamádhi

Laya Samadhi State

Recording of EEG and ECG during Laya
Samadhi on 8 channel Polygraph

Subject undergoing the trial 
experiment in the pit



A jóga kutatások

Ref: Bhogal, R.S., Gore, M.M. and Rajapurkar, M.V. (1993).  Effect of Low pitched Om recitation on some selected psycho-
physiological parameters. Yoga Mimamsa Vol31:4, 159-175.

Effect of Omkar on Psycho-physiological parameters out of 10   
respondents   registered    reduction in    No. of  attention 

fluctuations per unit time

Effect of Low Pitch Omkar on GSR, 
Attention span & attention fluctuation in 

healthy subjects
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PRE POST PRE POST PRE POST

GAYATRI OMKAR CONTROL

EFFECT OF GAYATRI & OMKAR MANTRA 
RECITATION IN POLICE TRAINEES ON MEASURES OF 

NEUROTICISM & LOCUS OF CONTROL 

TOTAL NSQ
SCORES

LOCUS OF
CONTROL - I

LOCUS OF
CONTROL - E

Ref: Bhogal R.S, Gore M.M., Oak J.P., Kulkarni D.D. and Bera T.K.   
(2004). Yoga Mimamsa, Vol 36: 1 & 2, 11-27.



MIND ALIVE - DAVID-
Digital Audio Visual 
Integration Device –
Agytréner készülék

Segítségével pontosan 
beállítható az agy 
számára adott 
frekvencia, és így 
megfigyelhető a 
megváltozott tudati 
állapot élettani hatása. 

A jóga (terápia) modern eszköztára 1.



A jóga (terápia) modern eszköztára 2.

Thought Technology – Neurofeedback készülék



A jóga (terápia) modern eszköztára 3. –
Neurofeedback gép szoftvere – Infinity 



A jóga (terápia) modern eszköztára 4 –
Muse meditációs fejpánt

Egyszerű neurofeedback

meditációs állapot 

visszajelző készülék.  

Könnyen gyorsan 

használható, bármelyik 

okostelefon rendszerrel 

együtt működik.



Új ismeretek az agyról

n Új elméletek a régiek helyett

n Új idegsejtek és kapcsolatok jönnek létre
n Neuroplaszticitás, gyógyulás
n Agy növekedése felnőtt korban
n Fenntartható tanulás
n Koherencia, harmónia előnyei

n Dolgoztatni az agyterületeket!
n A nem használt részek inaktívvá válnak

Teljes, jól működő nappali és éjszakai ciklus = egészség! 



Alzheimer!

Elsorvad az agy

Túlsúly
Alvási problémák

Az egészégtelen életmód hatásai 



Agyhullámok – áttekintés 
(Vizsgaanyag a MJA-n)

n Béta (14-40Hz)
n Cselekvés és észlelés, Ébrenlét állapota

n Alfa (8-13Hz)
n Alapjárat, elengedés
n Rögzítés, döntések
n N.t. és hormonok
n Relaxáció állapota 

n Théta (4-7Hz)
n Álom, feldolgozás, 
n Memória rögzítés
n A MEDITÁCIÓ állapota

n Delta (0-4Hz)
n Energia töltés, mélyalvás állapota
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Gamma (20-50 Hz)

Fókuszált figyelem

Theta (6-8 Hz)

Elmélkedés

Alpha1  (8-10 Hz)

Ön-transzcendáló

• Zen

• Együttérzés 
meditáció

• Zazen

• Mindfulness

• Vipassana

•TM

• Csikung

Travis and Shear, 2010, Consciousness and Cognition, 
19:1110-1119.

A meditációk nem egyformák



Ingerületátvivő anyagok - alfa domináns 
állapotban termelődnek

n Szerotonin
n Hangulat, ébrenlét, étvágy, szex

n Béta endorfin
n Fájdalom csill., Stressz csökk.,
n Memória áttöltés

n Noradrenalin
n Éberség, energia, motíváció

n Dopamin
n Motíváció, jutalmazás.

n Acetilkolin
n Tanulás, memória



A tényleges meditáció 
viselkedési és életviteli hatásai

n Emlékszik az álmaira – javul a mentális 
feldolgozási működés

n Elengedés és befogadás mind érzelmi, mint 
információs, mind vegyi anyag szintjén javul 
– allergiák elmúlnak, befogadó, elfogadó 
kellemes személyiség.

n Jó döntések, hozzáfér a memóriához.
n Kiemelkedő stresszkezelés, stabil érzelmi

állapot



Tévhitek a meditációról
A meditáció gyógyít

n Nem igaz, a relaxációs (alfa) 
állapot gyógyít. A

n Az igazi meditáció, a théta 
állapot energia felhasználó!

Előkészítés nélkül, útcáról bejőve is 
lehet meditálni

n A meditációt energetikailag elő 
kell készíteni! Erre valók a 
satkarmák és a pránájáma 
gyakorlás. • Sokan azt hiszik, hogy mivel 

nyugodt ellazult állapotba 
kerülnek, ez a meditáció, de 
a mérések szerint csak 
relaxálnak



Hogyan lehet áthozni az ősi, 

eredeti tudást a modern, 

európai körülmények közé?



n Jelen korunkban nehéz megtartani a 
motiváltságot a rendszeres gyakorláshoz, 
bármennyire is értjük a fontosságát. 

n Márpedig a meditációhoz vezető utat a 
rendszeres gyakorlás nélkül nem lehet járni.

n Az ősi tradíciók szerint a jógaoktatás mindig 
személyre szabott volt!

n A tudás csak akkor értékes, ha ma 
gyakorlattá tudjuk tenni!



Kaivalya Szádhana program

Személyreszabott otthoni gyakorlási program 
az alábbi felmérések alapján.

1. ayurvédikus állapotfelmérés,
2. pulzus diagnosztika,

3. agytréner állapotfelmérés,
4. jógaterápiás állapotfelmérés,

5. számítógépes kognítív felmérés,
6. légzéskapacitás felmérés

7. MMPI-2 pszichológiai kérdőív



Kaivalya Szádhana program

Havonta frissített és hetente ellenőrzött napi szintű 
otthoni gyakorlási program és életvitel tanácsok 
teljesen az egyéni igényekhez, adottságokhoz és 
lehetőségekhez szabva!

A program összetevői:
1. ászanák,

2. Pránájámák
3. Satkarmák
4. Bandhák
5. Mantrák, 

6. Relaxációs gyakorlatok, jóga nidra
7. Koncentrációs és meditácós gyakorlatok

8. Táplálkozási tanácsok és életviteli tanácsok



Köszönetünket fejezzük ki 
azon kollegáinknak, akikkel együtt dolgozunk a 

kutatásokban:

Dr. Köteles Ferenc és kollegái - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai 
Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi 
Intézet

Dr. Csontos Péter matematikus – a Tudati 
Technológia kifejlesztője

Szalóki László – villamosmérnök informatikus –
az AVE (Audio Visual Entrainment
magyarországi képviselője), Sportkórház 
Teljesítmény Diagnosztikai Osztály 
munkatársa. 


