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Mottó

„A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és a 
szokásostól eltérően képesek megélni a párkapcsolatukat, hosszan képesek fenntartani a vágyat és a harmóniát. 
Azt a szerelmet képesek lángon tartani, amit mindenki keres.” – Sz. Mikus Edit

Spirituális értelemben egy szeretkező pár az isteni energiákkal, az univerzummal történő egyesülés erőivel 
együtt képes önmagában és partnerében a szexuális energiát áramoltatni és így a kéjt automatikusan, kö-
zösen megélni. 

A spirituális szexben a test csak eszköz, a lélek és a test együtt egyfajta testen kívüliséget, egységtudatot él meg. 
Itt cél a finomság, az érzékiség és a lassúság. Ami néha a nőknél túlzott romantikus elvárásnak tűnik (fürdőzés, 
illatok, füstölők, gyertyák, virágok), az a keleti spirituális szex kultúrában alap. 
A spirituális szex nem a húsok csattogásáról szól, nem a követelt kéjről, hanem az önelfogadó, harmonikus 
együttlétekről, amiben a testiség egy kellemes velejárója az eggyé válásnak. Ebben valóban fel lehet oldódni, ki 
lehet teljesedni, megtalálhatja valaki a másikban önmagát, ami közelebb visz a boldogság megéléséhez. 

A testnek, a léleknek és a szellemnek együtt, egységben kell megélnie a kéjt úgy, hogy abban semmiféle 
kényszer és elvárás nincs. 

A hiba forrása pedig éppen az, hogy az orgazmus problémákkal küzdők mindig csak egyetlen kiszemelt területen 
keresik a megoldást, és 80%-ban ezt a szex technikában vélik megtalálni, ami alapvetően téves hozzáállás! Ab-
ban reménykednek, hogy egy-egy trükk ismerete elvezet a megoldáshoz, pedig ez nem igaz. Azt gondolják, csak 
a felfokozott szerelemben képesek a kéjre, ami szintén tévút. És azt gondolják, le kell másolniuk a pornófilmek 
mintáit, hogy jó nők vagy lepedőakrobatává váló férfiak legyenek, s ez a törekvés az erkölcs romlásához éppúgy 
elvezet, mint a görcsös megfelelni akaráshoz. Megint mások pedig azt hiszik, a spirituális lebegés akár már test 
nélkül is meghozza a tudat kéjét, ami megint csak durva félrevezetés... 
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A szerző előszava

„Fogadjátok meg szavaim, amikor a fontosságáról és az értékéről van szó ennek a vitális életesszenciának. A 
Virya minden hatalom. A Virya minden pénz. A Virya Isten. A Virya egyben Sita (Laksmi istennő, Rama felesége a 
Ramayana-ban). A Virya egyben Radha (Krsna kedvenc felesége). A Virya egyben Durga (Káli istennő, mint Siva 
hitvese). A Virya a mozgásban lévő Isten. A Virya a dinamikus akarat. A Virya hatalom az én fölött. A Virya az 
isteni hatalom dicsőségének megnyilvánulása (Vibhuti). Az Úr (Krsna) mondta Bhagavad Gítá-ban: Paurusham 
Nrishu.“Én vagyok a férfiasság magva az emberekben.”A Virya az élet esszenciája, a gondolkodás, intelligencia 
és tudatosság. Ezért őrizzétek meg ezt a folyékony erőt nagy gondossággal, kedves olvasóim!” – Swami Sivan-
anda: A mag értéke1

A téma hazai, idevágó része után kutatva meglepő volt a felismerés: Magyarországon szinte teljesen ismeretlen 
mind a Tantrikus Cölibátus2, mind pedig a Tantrikus Kontinencia3 fogalma. Az előbbi egy olyan életmódot, 
hozzáállást és módszertant jelöl, mely leginkább a jobb kéz ösvényeként volt ismeretes Indiában a IV. század-
tól. A szexuális erőt nem elfojtva, hanem ’felemelve’ az Urdhvaretas jógik4 is képesek voltak a tökéletes belső 
alkímiai átalakításra a testükön belül, speciális jógamódszerek segítségével. Ugyanakkor nem éltek nemi életet, 
hanem aszkéta módjára elvonultak. Ez túlmutat az alapértelmezésben vett Brahmacsarja fogalmán, amely egyike 
a Patandzsali által Jóga-Szútrákban önmegtartóztatásokként (JAMA) javasolt „Nem-ártás, igazság, nem-lopás, 
szexuális önfegyelem és nem-birtoklás” alapelveknek. A szexuális önfegyelem a 4. erkölcsi alapelv, más néven 
Brahmacsarja (érzékiségtől való tartózkodás/cölibátusban töltött tanulói életszakasz) amely a lelki élet alapjául 
szolgáló helyes belső hozzáállás kialakítását is jelenti. 

Az utóbbi fogalom (Tantrikus Kontinencia) pedig ennek a képességnek a kiterjesztése a nemi életre, vagyis annak 
spirituális oldalát előtérbe helyezve az energiák gerjesztését, felhalmozását és átalakítását, majd pedig felemelését 
helyezi a középpontba, szex előtt, közben és után. Tehát energiákat kicserélhetünk a partnerünkkel, vagy választ-
hatjuk az egyéni önmegtartóztatás útját is annak minden – hagyományos esetben az elfojtással velejáró – negatív 
hatásától mentesen (kielégületlenség miatti frusztrációk és egyéb ’elhajlások’). 

Ennek mindennapi megvalósítása a Szexuális Kontinencia gyakorlásán keresztül vezet.

 Tévúton jár, aki azt gondolja, hogy az orgazmus egyenlő a magömléssel, illetve a nők esetében hasonló kisü-
léssel. Minden szerepet játszó fizikai anyag átalakítható energiává a szerelmi játék előtt, közben és után. Az ily 
módon elérhető élmény intenzitása sokszorosa a normál esetben letöltődéssel végződő orgazmusnak. Arról nem 
is beszélve, hogy még több energiánk van utána és szellemileg frissebbekké válunk általa. Jó fizikai alapot adnak 
a magvisszatartás képességének (Bindu Sziddhi)5 kifejlesztéséhez a taoista módszerek (pl.: pc-izomedzés, kon-
centráció-fejlesztés, stb.) de szükség van a szellemi képességek fejlesztésére is (mantra és jantra meditációval), 
mert erős tudat és edzett elme nélkül a kívánt hatás nem érhető el.

1 http://gnosticteachings.org/scriptures/hindu/2254-sivananda-the-value-of-semen.html
2 http://www.cit-sakti.com/kundalini/tantric-celibacy.htm
3 http://sivasakti.com/glossary/continence.html
4 http://en.allexperts.com/q/Celibacy-Abstinence-3564/2010/5/preventing-formation-semen.htm
5 http://www.jogatan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=67
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A Tantrikus Cölibátus – mint a Tantrikus Kontinencia gyakorlati alapfeltétele – speciális jógatechnikák segít-
ségével valósítható meg. Ezek a három legismertebb Hatha-jóga „klasszikus” Gheranda-Szamhitá6, Hatha-jó-
ga-pradípiká7 és Síva-Szamhitá8 jógarendszer leírásaiban találhatóak. Ezek mellett az Ájurvéda tudományának 
egyes princípiumai, az alapszövetek (dhatuk) is szót érdemelnek, melyek fenntartják és táplálják, védik a testet 
– különös tekintettel az Ódzsasz (Ojas), a nemi váladékok (Shukra) és a prána kapcsolatára. A leírás szerint, aki 
tökéletesen gyakorolja a brahmacsarját, az vírjára (életerőre, immunitásra) tesz szert. Egy csepp sperma létrejöt-
téhez a szervezet negyven csepp vért használ fel (erre egyébként az Ájurvédában is találunk utalást az Ódzsasz 
keletkezésével kapcsolatban). Egy magömlés tehát olyan, mint egy nagy vérveszteség amely kimeríti az embert. 
Ezért alapvető törekvés, hogy az orgazmust az ejakulációtól elválasszuk, miközben azt időben végtelenül kitoljuk 
és teljesen felfüggesszük (magömlés csak gyermeknemzés céljából ajánlott). A gyakorlás során a nemzővála-
dék termelődésére fordított erő a testben marad és megfelelő szublimációs és transzmutációs módszerek segít-
ségével felsőbb csakrák felé irányítható. A folyamat mindkét nem esetében egyaránt érvényes, csak annak cikli-
kussága,  elvesztésének módja és intenzitása tér el egymástól (a férfiak egyszerre veszítenek sokat, a nők pedig 
sokszor és keveset – kivéve havi vérzéskor). A hölgyek könnyebben sajátítják el, mert egyenletesebb az energiáik 
keletkezése, segítségével a menstruációs  vérmennyiség és a menstruációs fájdalmak csökkenése és kapcsolódó 
mellékhatások megszűnését érhetik el. 
A férfiak esetében ugyanakkor az  ejakuláció kontrollja, majd elhagyása fokozatos és kitartó tréninget kíván meg. 
Teljesülése tényleges mesteri megvalósításnak minősül, mely révén olyan fizikai és lelki erőtartalék képződik, 
amely az élet minden területén érezteti pozitív hatását. Az intellektuális képességek javulnak – jobb memória és 
világos értelem lesz a domináns – valamint megszűnik a betegségektől, korai öregedéstől és haláltól való félelem. 
Egy tantrikus párkapcsolat esetében felgyorsul a szellemi fejlődés és a szerelmesek a boldogság legmagasabb 
szintjeit élhetik át. A jóga sem feltételez mindenáron a passzivitást, teljes önmegtartóztatást,  hiszen a legtöbb 
esetben a szexuális tevékenységről való lemondás (hétköznapi tudatszinten) lehetetlen és gyakran éppen hogy árt 
a gyakorlónak.  Teljesen értelmetlen is absztinenciát célként kitűzni anélkül, hogy napi rendszerességgel foglal-
koznánk a szexuális energiáinkat átalakító és felemelő módszerekkel. Ezt a mindennapi média is igazolja, amikor 
egyházi botrányokról tudósít...

6  Gherandha Muni: A Gheranda-Szamhitá. (Gheranda Samhita). [1995]
7  Szvátmáráma: A Hatha-jóga Lámpása. (Hatha Yoga Pradipika) [2000]
8  Síva-Szamhitá. (Shiva Samhita). {ismeretlen szerző műve}
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Ars poetica

„Szerintem ez a valódi szolgálat, amit a transzperszonális pszichológusok végeznek/nyújtanak – és ezt el kell 
választani attól az egyéni munkától, amelyet ők személyesen a spirituális ösvényükön végeznek. Az igazi transz-
perszonális terapeutáknak (és milyen sokan vannak!) nincsenek illúzióik arról, hogy mit is tesznek ők transz-
perszonális pszichológusként: helyet csinálnak az emberek elméjében vagy lelkében, hogy értelmileg el tudják 
fogadni Istent – mely ponton a valódi szaktekintélyek és mesterek kezdhetik meg a munkájukat (ez mindig is így 
volt). Egyszerűbben fogalmazva: a transzperszonális pszichológusok a lélek méltatói, olyan gnosztikus közvetítők, 
akiknek a szerepére azért van szükség, mert – bármilyen hihetetlenül hangzik is – a modern lélektan elfeledkezett 
a lélekről, a saját pszichéjéről (!), amit pedig mindig is az időben véges és az időben végtelen (örök) közötti átme-
netnek tartottak. A lélek még ma is afelé mutat a szívben, ahol az Isteni új életre kelti a Halandót, és csendesen új 
sorsról tanítja a Tudatot. A transzperszonális pszichológusok csupán hallgatagon ülnek a keresztútnál, és irányt 
mutatnak – nem tesznek se többet, se kevesebbet.” – Ken Wilber

Ken Wilber, amerikai filozófus „India legnagyobb filozófus bölcseként” emlékezett meg Aurobindóról9 és annak 
kulcsfontosságú elképzeléseit integrálta más spirituális tradíciókkal a modern intellektuális irányzatokba.10

„...Eddig felfedezetlen képességeinkre derítünk fényt, rátalálunk igazi hivatásunkra, önmagukat kifejezni akaró 
magasabb képességeinkre, amelyeket viszont gyakran elutasítunk vagy elfojtunk a megértés hiánya és a félelem 
előítéletei miatt. Felfedezzük a mindannyiunkban ott szunnyadó differenciálatlan pszichés energiát is, vagyis a 
tudattalanunknak azt az alakítható részét, amely a rendelkezésünkre áll és határtalan kapacitást biztosít a tanulásra 
meg az alkotásra.”11 – Roberto Assagioli

„Isten öröme titokzatos és csodálatos; ez egy misztérium és egy elragadtatás, amelyre a józanész gúnyos arcokat 
vág; de a lélek, amely egyszer megízlelte ezt, soha nem tud róla lemondani, bármilyen evilági rossz hírnevet, 
gyötrelmet és csapást is okozhat ez nekünk.” – Sri Aurobindo: Gondolatok és Aforizmák (464)

„A misztikusok természetesen azt állítják, hogy a transzcendencia nem elméleti állítás, hanem közvetlen élmény 
(vagy akár tartós alkalmazkodás), sőt a legtöbb kritikus elfogadja, hogy a misztikusok olyan élményekre alapozva 
nyilatkoznak, amelyeket tényleg megéltek. Ám a kritikusok aztán rögtön elkezdik érvényteleníteni ezeknek az 
élményeknek a megismerésbeli státuszát, amihez az alábbi szabványérveléseket szokták bevetni:

1. A misztikus élmény nem érvényes tudás, mert nem lehet szavakba foglalni, ezért nem lehet beszélni róla má-
soknak.

2. A misztikus élmény, amely a misztikus számára olyan biztosnak tűnik, valójában tévedésnek bizonyulhat; a 
misztikusok gondolhatják azt, hogy eggyé válnak a létezés alapjával, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy tény-

9 Falk, Joefry D. (2009), „chap 4, mother dearest”, Stripping the Gurus: Sex, Violence, Abuse and Enlightenment, Million Monkeys 
Press, <http://www.strippingthegurus.com/stgsamplechapters/aurobindo.asp>
10 Wilber munkáiban széles körű utalás található Sri Aurobindo-ra, kezdve az ’Atman Project’-el–az Integrál Pszichológián át –az Integrál Spiri-
tualitásig, bár ezek nincsenek teljes átfedésben az eredeti tanításokkal.
11  Bevezetés a transzperszonális pszichológiába/válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber írásaiból
 

http://www.strippingthegurus.com/stgsamplechapters/aurobindo.asp
http://www.strippingthegurus.com/stgsamplechapters/aurobindo.asp
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leg így is történik; semmilyen tudás nem lehet abszolút biztos.

3. A misztikus látomás valójában szkizofrén látomás lehet.

4. A misztikusok felfogása az „öröklétben” élt életről legalábbis védekező mechanizmus, amelynek az a célja, 
hogy az embert megvédje a halandóság és a végesség rémségeitől.

5. A misztikus élmény nem igazi tudás, mivel nem empirikus.

Ezekre a következőket tudom mondani:

1. A misztikus élmény valóban nem foglalható szavakba, vagy nem teljesen foglalható szavakba; pontosan úgy, 
ahogyan bármilyen más élmény sem – legyen az egy naplemente, egy tortaszelet megevése, Bach zenéjének hall-
gatása – meg kell élni az élményt, hogy tudjuk, milyen. Ebből azért nem vonjuk le azt a következtetést, hogy nem 
létezik a naplemente, a torta és a zene, vagy hogy ezek nem érvényes élmények. Továbbá: bár a misztikus élmény 
nagyrészt nem foglalható szavakba, mégis lehet róla kommunikálni vagy át lehet adni, ha elkezdünk egy spiritu-
ális úton járni egy spirituális mester vagy tanító irányítása alatt (ahogyan a dzsúdót is lehet tanítani, de elmesélni 
már nem; Wittgenstein erre azt mondta volna, hogy a misztikát „meg lehet mutatni, de nem lehet elmondani”).

2. Azzal egyetértenék, hogy a misztikus élmények elvileg semmivel sem biztosabbak, mint bármely más közvet-
len élmény, távol álljon tőlem, hogy ezzel „lehúzzam” a misztikusok állításait; sőt valójában ez az érv felemeli 
ezeket az összes többi tapasztalati tudás szintjére, és ezt az új státuszukat én határozottan elfogadom. Úgy is 
mondhatnám, hogy ez a misztikus tudás ellen felhozott érv valójában mindenfajta olyan tudás esetében megállja 
a helyét, amely tapasztalati bizonyítékokon nyugszik (ideértve az empirikus tudományokat is). Azt hiszem, a Hol-
dat nézem, de lehet, hogy tévedek; a fizikusok szerint létezik az elektron, de lehet, hogy tévednek; a kritikusok 
szerint a Hamletet egy valóságos, Shakespeare nevű személy írta, de lehet, hogy tévednek; és így tovább. Hogyan 
tudjuk mindezt ellenőrizni? Úgy, hogy további tapasztalatokkal vetjük össze – a misztikusok viszont mindig pon-
tosan ugyanezt tették: így ellenőrizték és finomítgatták élményeiket évtizedeken, évszázadokon, sőt évezredeken 
át (ilyen múlt mellett a modern tudomány ma született csecsemőnek hat). Az a lényeg, hogy ez az érv ahelyett, 
hogy kiütné a misztikusok állításait, valójában (és helyesen) pontosan ugyanazzal a státusszal ruházza fel őket, 
mint amilyennel bármely olyan szakterületben járatos szakértők bírnak, akiknek tudománya a bizonyítékok alap-
ján hoz döntéseket.

3. Szerintem nincs senki, aki kétségbe vonná, hogy van pár olyan misztikus, akik egyben szkizofrén elemeket is 
mutatnak, és hogy bizonyos szkizofréneknek lehetnek misztikus meglátásaik is, de nem ismerek egyetlen szak-
tekintélyt sem, aki komolyan azt hinné, hogy a misztikus élmények alapvetően és elsősorban szkizofrén halluci-
nációk. Sok olyan emberről tudok, akik nem szaktekintélyek, de így gondolják, és nehéz lenne őket most röviden 
meggyőzni, úgyhogy hadd mondjak itt csak annyit, hogy ugyan a spirituális és kontemplatív hagyományokban 
használt gyakorlatok (például az ima és a meditáció) valóban erőteljes hatásúak lehetnek, de ahhoz egyszerűen 
nem elég erősek, hogy rengeteg normális, egészséges felnőtt embert néhány év alatt vadul hallucináló szkizofré-
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nekké alakítsanak át. Hakuin zen mester a halála után nyolcvanhárom megvilágosodott tanítványt hagyott maga 
után, akik együttesen újraélesztették és szervezték a japán zent. Nyolcvanhárom hallucináló szkizofrén még azt 
sem tudná megszervezni, hogy együtt menjenek a folyosó végén lévő vécére, nemhogy a japán zent újjászervezni.

4. Ha az „öröklétben élt élet” puszta hit kérdése, ahogy egy eszmében vagy egy reményben hiszünk, akkor az 
gyakran az ember „halhatatlansági projektjének” részét képezi. Ez olyan védelmi rendszer, amelynek az a sze-
repe, hogy mágikusan elhárítsa a halált, és az élet kiterjesztésének vagy folytatásának ígéretével kecsegtessen 
(ahogyan azt az ’Az Éden óta’ és a ’Társaságkedvelő Isten’ című könyveimben igyekeztem megmagyarázni). Ám 
az időtlenség élménye nem eszme vagy kívánság, hanem közvetlen érzékelés, ezt a közvetlen élményt pedig az 
alábbi három módon kezelhetjük: kijelenthetjük, hogy hallucináció (lásd a 3. pontot), kijelenthetjük, hogy téve-
dés (lásd a 2. pontot), vagy elfogadjuk annak, amit mond magáról: az időtlenség közvetlen élményének (amelyet 
természetesen további tapasztalati finomításnak kell alávetni).

5. Ha az empirikus azt jelenti, hogy „tapasztalati”, akkor a misztika határozottan tapasztalati, és tapasztalatilag 
igazolható is. Ha az empirikus azt jelenti, hogy „az érzékeinkkel vagy azok kiterjesztéseivel igazolható”, akkor a 
misztika nem empirikus – ahogy a matematika, a logika, az irodalom, a filozófia nagy része, a pszichoanalízis stb. 
sem az – ezek mindegyike a misztikához hasonlóan nagyobbrészt transzempirikus.

Röviden: a misztika ellen általában felhozott öt szokásos érv egyike sem állja meg a helyét a rendszeres kritiká-
val és a modern tudománnyal szemben – amiből úgy tűnik – az következik, hogy akik a fenti módon reagálnak a 
misztikára, azok vagy fogalmi félreinformáltságuk, vagy érzelmi előítéleteik alapján tesznek így. Személy szerint 
én azt gondolom, hogy bár Rollo May12 saját állítása szerint értékeli a transzcendenciát, egyszerűen csak torkig 
lett az (ál)idealistákkal, a lököttekkel meg az elszállt dilinyósokkal, így egyszerűen kiolvadt nála a biztosíték, és 
erősen megbillent. Ez talán érthető is; olykor-olykor engem is elkapnak hasonló érzések.”1314

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Rollo_May
13  Bevezetés a transzperszonális pszichológiába/válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli, Ken Wilber írásaiból
14 http://ursuslibris.hu/transzp-wilber-reszl/#tp wilber reszletek 2
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