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Teológusoknak, de a természettudományos
gondolkodóknak is ősi feladata volt, hogy az
emberben működő lelket úgy az élő testben,
mint halála után attól elszakadva meghatároz-
hassák, azaz megismerhessék. Törekvéseiket
nem koronázhatta siker, mivel az embertől füg-
getlenül is létező entitásnak fogták fel. Ez a fel-
tevés mindaddig gátolta, hogy nyomára buk-
kanhassanak, míg az orvosi neurológia egy ága,
a pszichológia nem kezdett el foglalkozni a lelki
betegségekkel, amelyek közül sokról kiderült,
fiziológiai, testi eredetük van.

Az úgynevezett szellemtudományos irány-
zatok csodálatos gondolati rendszereket alkot-
tak, hogy a bujkáló léleknek nyomára leljenek,
de csak addig követhették, ameddig az élő test-
ben lakozott. Jung, Freud, Adler, a három fő
pszichoanalitikus rengeteg munkát fektetett
bele és sok írást szentelt a lelki betegségek ma-
gyarázatára, amik mára, sorra, legfeljebb felté-
telezéseknek bizonyultak. A test halála után el-
röppenő szellemi egyéniséget pedig, a vélt
entitást, már csak a vallásos gondolkozás és az
emlékezet követhette irracionális útjain. Sajnos,
ezt már nagyon okosan az ókor bölcsei is tud-
ták, hiszen tőlük származik az a meghatáro-
zás: „ Mens sana in corpore sano.” De nem hit-
tek nekik.

Magyarul, ép testben ép lélek. A lelkünk, azaz
környezetünk és magunk megismerésének ké-
pessége a földfelszín kérges rétegén élő zoo szféra
lakóinak életvitelükhöz nélkülözhetetlen ké-
pessége. Ennek a képességnek biztosítéka, hogy
testükben meghatározott rendszerben érzék-
szervek helyezkednek el, amelyek a közpon-
tokba, az idegrendszer megfelelő helyeire kül-
dik el az ingerület formájában érkező informá-
cióikat. Amelyekből a központ, az agy és rep-
rezentációs részei, a kiértékelő központok, meg-
fogalmazzák az adandó válaszokat, azaz a kö-
vetendő magatartásokat.

A válaszok lehetnek tettek, amivel megra-
gadjuk vagy elutasítjuk a felmerülő lehetősé-
geket, vagy lehet verbális közlés, hogy véleke-
dünk a lehetőségeinkről. A verbális közlést
kísérhetik a test és mimikai izomzat működé-
sének testbeszéd elnevezésű magatartásai, meg-

erősítendő a szavakat, de lehet szavak nélkül is
kommunikálni a testbeszéddel. Ennek művé-
szetté fejlesztett formája a pantomim és a balett.
Ezek a lehetőségek azt bizonyítják, hogy az ál-
lásfoglalások, tehát követendő tettek mögött az
egész egyéniség ott található, beleértve a ka-
raktert is, ami részben sztereotípiákká mere-
vült múltbéli állásfoglalások reflexei, részben
örökölt magatartásformák.

Az örökölt karaktertünetek eredetére, sőt
azon túli, eddig vélt, szintén örökléssel kapott
viselkedéseinkre nézve az újabb molekuláris
biológiai kutatások érdekes eredményeket, ma-
gyarázatokat hoztak. Több, Nobel-díjjal jutal-
mazott felfedezés az addig pszichés funkciók-
nak vélt „lelki jelenségekről” kiderítette,
okaikat a genetikai és molekulárbiológiai kuta-
tások az élőlények normális fiziológiai képes-
ségei közé sorolták vissza.

A kettős spirál, tehát minden élőlényt saját
élőlény csoportjában meghatározó génlánc két
végén elhelyezkedő telomérek, funkcionáló
molekuláris csoportok, képesek a lényt érő akár
szellemi impulzusok megrendüléseinek alte-
ráló hatását közvetíteni a génláncba. Ott nyo-
mot hagyva, esetleg az öröklésre is ható elvál-
tozást okozhatnak. Különösen érvényes ez az
egyént ért stresszhelyzetek hatására. Ez ma-
gyarázatot adhatna a szülők káros szenvedé-
lyeinek átörökítésére. Valószínűleg igaza lesz
azoknak az orvostudoroknak, akik jósolják,
hogy az elkövetkező évek a genetika jegyében
fognak eltelni. Ennek egyszerű oka, hogy a kí-
sérletekhez, tehát további elérhető eredmé-
nyekhez a huszadik század technikai felké-
szültsége már elégtelen lesz, a tudomány
utoléri a hitet.

Az idei Nobel-díj orvosbiológiai eredményei
újabb nano határhoz értek el, amikor a sejtek
egymás közti kommunikációjának módszerét
és technikáját, a neurotranszmitterek és a vezi-
kulumok sejtek közti transzferét megismertet-
ték. Már majdnem átlépve a hipotézisek csábító
területére. E felfedezések a lélekfogalmat me-
gint közelebb vitték a lélek tulajdonosához, az
ép testhez. Megint bizonyítottabb lett, a lelki
funkciók csak a testünkben zajlanak, a lélek

A lélek nyomában



egy fiziológiailag ép, élő test biológiai funkciója.
És ha van a Földtekén valódi entitás, azt csak az
integer élőlények egyedei között szabad ke-
resni. Mert a lélek funkció. Ez a meghatározó
eredmény érdekes módon megmagyaráz egy
eddig irracionálisnak tartott, mágikus tevé-
kenységet. Ez a homeopatikus, fekete mágia.

E magyarázat kulcs az egyszerű népek, kul-
turálatlan tömegemberek körében élő babonás
népszokásokhoz is, mint rontások, szemmel ve-
rések, gonosz elleni tevékenységek, halottal
kapcsolatos hitek stb. Ezek feldolgozását Frazer,
nálunk Makra végezte el, csupán a hatást nem
tudták, miként következik be. Ma ezt nemrég
tisztázták kutatóink.

A mágia lényege a rontás, ami hasonlóságon
alapul, vagy átviteli praktikával visznek át. A
gonoszt megtestesítő boszorka, javasasszony
készít egy kis figurát, amibe a megrontandótól
hajat, körömdarabot, ruhafoszlányt helyez el,
majd éles szerszámmal ördögöt idézve átszúrja.
Ezután csak várni kell, a rontott elpusztul. Át-
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vitelnél olyan tevékenységet kell utánozni, amit
a rontandó végez, éjszaka kívánva a rontás be-
következtét. Ezt a rontandónak tudomására kell
hozni.

Távol-keleti népeknek van egy szóbeli rontás
formulája, a vu-du. Ehhez is kell egy varázsló,
vagy ördögtől megszállott, aki a varázsszöveget
elmondja a rontandóra. De kell, hogy a meg-
rontandó mélyen higgyen a gonosz szellemek
létében. A vu-du alá vont személyt az átok ki-
közösíti szokott közösségéből, stresszhelyzetbe
kerül, amit a kiközösítés egyre mélyít, és bele-
pusztulhat. Ma már tudjuk, a telomérák viszik
be a stresszhelyzet megrázkódtatását a mágikus
praktikának kitett primitív emberbe.

A primitív hitek tudatalatti továbbélését ma is
láthatjuk, amit bizonyít a nagy port felvert poli-
tikai szobordöntés. Hogy vu-du-szerű, hátsó, in-
dulatos eredetű tendencia is munkált a kiesze-
lőjében, mutatja a szobor nyakára hurkolt kötél.
Szerencsére hitele már nincs, mint a többi szó-
mágiának sem. Pedig ugyancsak ismételgetik.

Az ember, a homo sapiens önmagára eszmélése
óta a gondolata két pólus Scylla és Charybdise
között, a materializmus és a spiritualizmus
igazságai között él és élt. Később, elégtelennek
találta e két fő szellemi irányzatot, nézeteit fi-
nomítva egy sereg világnézetet hozott létre, hi-
szen tehette, mert a szelleme ezeken gyakorla-
tozott. Gondolkodók tömegei találtak is újabb
és újabb spekulatív rendszereket, de a lényeges
alap mindig a kiinduló két nézet maradt. Ami-
kor figyelmük a termelő ember felé fordult,
mint új nézet jelent meg a politikai gazdaság-
tan, magyarázandó a modern társadalmak
igazságtalanságait. A gépekkel termelő mun-
kással egy időben, életkörülményeiket elemző
emberek a leírt politikai gazdaságtant azonnal
a materializmushoz kötötték és ideológiává,
mozgalmi rendszerré fejlesztették. A munkás-
mozgalmak ezen rendszerei a társadalmakat
politikai pártokká szabdalták. Ezeknek tagjai,

mint materialista nézeteket hívők, egyben ate-
isták is voltak.

A nagy idealista, irracionalista vallásos rend-
szerek, pápákkal az élen, az úgynevezett szociá-
lis enciklikákkal (Rerum novarum, Quadragesimo
anno), vallásos mozgalmaikat állították ezek-
kel szembe.

Közben, a materializmus és idealizmus kebelé-
ben főleg az aristotelesi logikára és aritmetikára
támaszkodva fejlődni kezdett a harmadik nagy
szellemi erő, a természettudomány. Terjedő té-
nyeit kezdetben Róma, az inquizícióval gátolni
igyekezett. Térnyerése a felvilágosodás után fel-
gyorsult az enciklopédiák megírása után annyira,
hogy világméretekben minden nézetet maga
mögé utasított. Hogy a gondolatok kaotikus ka-
vargása még átláthatatlanabbá váljék, a jobbol-
dali, szellemtudományoknak nevezett irányzatok
között ateista, pogány, igen befolyásos filozófiai
rendszerek is jelentkeztek, például Nietzsche.
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