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29. FejezeT

Hallás: változtassuk meg 
tudatosságunkat hang segítségével

a tantrikus anatómiában a hallási érzék a torokcsakrához kapcsolódik, és ennek 
a csakrának a cselekvő szerve a hang, amely azt a nézetet tükrözi, hogy a beszéd 
és a hallás szoros kapcsolatban áll egymással. Úgy hisszük, hogy a torokcsakra 
a fizikai központok közül az utolsó, és hogy ez jelenti egyben a szellemi és spi-
rituális világok kapuját is. 

 a tantra elsődlegesen szóbeli hagyomány, amelyen belül nagy hangsúlyt 
helyeznek a tanítások „szájból fülbe” való továbbadására. ez a továbbadási 
mód benne foglaltatik az Upanisad szóban is (amely szent hindu szövegek egy 
csoportjára utal). az Upanisad jelentése: „fülbe suttogott tanítások”. mindez 
azt sejteti, hogy a hallás és a beszéd az élet szent dimenziójával való összekap-
csolódásunk erőteljes, hatásos módjait jelenti. 

 Számos olyan hagyományos tantrikus meditáció van, amelynél a hallásnak 
fontos szerep jut. ez részben a hang természetének tudható be. a hangok sok-
kal nagyobb mértékben változtathatóak, mint bármely más érzékszervi jelzés: 
lehetnek halkak vagy hangosak, távoliak vagy közeliek, egyenletesek vagy vál-
tozók. ez lehetővé teszi, hogy nagyon érdekes módokon lehessen használni 
őket. a Vijnanabhairava tantra, amely egy kiváló kasmíri tantrikus szöveg, és 
egyike a valaha írt legnagyszerűbb meditációs kézikönyveknek, leír egy ilyen 
technikát: „Ha valaki osztatlan figyelemmel hallgatja húros és más hangszerek 
folytonos és egymás után felcsendülő elnyújtott hangjait, végül teljesen beleol-
vad a tudatosság éterébe.”34 ennek a meditációnak a során a gyakorló a hangra 
figyel, követi azt, amint kezd elhalkulni, majd megmarad a csöndben, miköz-
ben elméjében tovább rezonál a zene.

 a hallás azért is érdekes, mert kétféle módon működik. a levegő által 
közvetített hangok rezgéseket hoznak létre, amelyek eljutnak a fülbe, amely 
átalakítja őket idegi impulzusokká, amiket aztán az agy dolgoz fel. a víz alatti 
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hangok a csontok vezetőképessége révén válnak hallhatóvá, aminek nagy jelen-
tősége van a hallás és a hang közötti kapcsolat, valamint a mantrák használata 
szempontjából.

 a mantrák olyan hangok, amelyeknek feladata az elme összpontosításának 
elősegítése, a fiziológiai változások létrehozása. az egyik legismertebb és leg-
hatásosabb mantra az ismerős om szótag. az om állítólag az egyetlen olyan 
mantra, amelyen kívül más mantrára senkinek nincs szüksége, és ha megpró-
bálja ezt a mantrát tizenöt percen keresztül hangosan kántálni, megtudhatja, 
miért vélekednek róla így. 

 a kántálás helyes módja az, hogy a hangsúlyt egyharmad részben az „o” 
hangra kell helyezni, kétharmad részben pedig az „mmm” hangra. a rezgés ere-
je az „mmm” részben összpontosul, mivel az átadódik a koponyára, és azon 
áthaladva bejut az ékcsontöbölbe, majd onnan az ékcsontnyeregbe, amelyben 
az agyfüggelékmirigy (hipofízis) található. a hipofízisnek ily módon való 
ingerlése hozzájárul a tudatállapot megváltozásához, amit a legtöbb ember  
a mantrának már csupán néhány ismétlése után is érez.

 amikor az om mantrát hangosan kántáljuk, a rezgések a füleinket a cson-
ton és a levegőn keresztül érik el, minek következtében a mantra ereje bizonyos 
mértékben szétoszlik, habár még mindig eléggé hatásos marad. Ha teszünk 
annak érdekében, hogy a rezgést csak a csontok közvetítsék, a kántálás ere-
je fokozódik. az alábbiakban két érdekes és egyszerű módszert mutatunk be 
ennek megtapasztalásához.  

 a gyakorlat magányos kipróbálásához belefeküdhet például egy fürdőkád-
ba. a füleit merítse bele a vízbe, és kántálja a mantrát, ügyelve arra, hogy a 
hanghullámokat csak a csontok továbbítsák. Néhány percig végezve a gyakor-
latot éreznie kell a megváltozott tudatállapotot.

 érdekesebb és erőteljesebb hatású a partnerrel együtt végzett módszer. 
Álljanak egymással szemben, és helyezzék a fejüket egymás mellé úgy, hogy  
a jobb fülek egymás mellett legyenek. Nyomják egymáshoz a fejüket úgy, hogy 
a füleik szorosan összezárjanak. jobb kezükkel mindketten takarják le partne-
rük másik fülét. ezzel a módszerrel, ha nem is teljesen, de nagyrészt ki lehet 
szűrni a levegő által közvetített hanghullámokat. ezután kántálják együtt az 
om mantrát néhányszor, és közben figyeljenek arra, hogy a fülnyílásokat a lehe-
tő legteljesebben elzárják. érezzék a rezgéseket, és hallják meg kettejük közös 
hangját, amint az a rezgés révén áthalad mindkettejük fején. Néhány meglepő 
érzést tapasztalhatnak így meg, és különféle felhangokat is hallhatnak. amel-
lett, hogy ez a gyakorlat érdekes, és megváltoztatja a tudatállapotot, nagyon 
hatásos módja lehet az egymással való szó szerinti összehangolódásnak.
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10. ábra. az om mantrának egymáshoz illesztett fülekkel közösen való kántálása harmóniát 
és egymásra hangoltságot teremthet



30. FejezeT

A teljes spektrum: 
vonjuk be a szeretkezésbe 

az összes érzékünket 

a legjobb szexuális együttléteknél általában az összes érzék szerephez jut, de 
azokkal a gyors menetekkel sincs semmi probléma, amelyek alatt csak egy vagy 
két érzék érvényesül. mi természetesen élvezzük ezeket. ettől függetlenül, az 
érzékekkel való szándékos játék – akár az összes érzék aktivizálása, akár egyik-
nek-másiknak a szelektív „bénítása” – nagyszerű módja annak, hogy új színt 
vigyünk szerelmi életünkbe.

 a hindu rítusok általában úgy épülnek fel, hogy érintsék mindegyik érzé-
ket, és a klasszikus tantrikus szexuális rítus sem jelent kivételt ez alól. a rítu-
sok résztvevőinek érzékeit kántálással, füstölők égetésével, olajégető lámpák 
meggyújtásával, közös evéssel és ivással, valamint a mások jelenlétében történő 
szeretkezéssel tartják aktív állapotban. Önnek azonban nem kell hasonló rítust 
végeznie (vagy más személyek jelenlétében szeretkeznie) ahhoz, hogy legalább 
időnként beépítse az alapvető praktikákat szerelmi életébe. ehhez nincs szük-
ség körülményes ceremóniákra, viszont némi gondoskodásra és odafigyelésre 
igen. Sokan csináltunk már hasonló dolgokat, amikor először randevúztunk 
valakivel, vagy éppen megpróbáltuk elcsábítani újdonsült partnerünket. Nincs 
egyedüli helyes vagy helytelen módja annak, hogy miképpen tervezzünk meg 
egy olyan együttlétet, amelynek célja, hogy minden érzékünk kellő ingerlést 
kapjon. ennek lebonyolítása mindenkinél más és más lesz. éppen ezért nem 
azt akarjuk megmondani önnek, hogy mit tegyen, csupán ismertetünk néhány 
általános irányelvet azzal kapcsolatban, amit érdemes figyelembe venni. 

 mindenekelőtt ajánlatos elegendő időt szánni az élmény élvezetére. a szag-
lási érzék felébresztéséhez használhat füstölőket vagy esszenciális olajokat. 
amennyiben allergiás az ilyen illatokra, helyettesítheti őket aromás ételekkel.
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 az ízlelés érzékének aktivizálásához gondoskodjon olyan ételekről, ame-
lyek könnyűek, ugyanakkor ízletesek is. egyesek számára a mangó íze vágykel-
tő, míg másokat az osztriga hoz lázba. az osztriga jó választás, és nem csupán 
afrodiziákum volta miatt, hanem azért is, mert igen erősen utal a víz elemre.

 az izgalmas látvány érdekében öltözzenek kihívóan, és legeltessék egymá-
son a szemüket; helyezzenek el szép virágokat a szobában (amelyek egyúttal 
a szaglásnak is kedveznek), vagy nézzenek olyan erotikus anyagot, amelyet 
mindketten vonzónak találnak.

 a tapintás (és az ízlelés) érzékét egymás etetésével és a ruházat textúrájával 
lehet aktívvá tenni. a kalandvágyóbbak számára a paskolás vagy az ütögetés 
egyéb formái is nagyon hatásosak lehetnek. (ez a javaslat egyesek számára meg-
lepőnek tűnhet, de a tantra „erkölcsön túli”, és a Vijnanabhairava tantrában 
még egy olyan szakasz is olvasható, amely az egyes testrészek átlyukasztását 
[piercing] a misztikus élmények kapujaként említi.)

 a hallás ébren tartásához választhat bármilyen, a kellő hangulatot elősegítő 
zenét. Ha egymás hangját kellemesnek találják, énekeljenek vagy szerelmesen 
suttogjanak egymás fülébe.

 Ha éppen nincs szerelmi kapcsolata, egyik önkielégítése alkalmával kövesse 
ugyanezeket az általános irányelveket. Örömteli élmény lehet elcsábítani önma-
gunkat és szeretkezni önmagunkkal. kevesen fordítunk erre elegendő időt. 

 az összes érzék „megdolgoztatásának” szerényebb változatához nincs szük-
ség semmiféle kellékre, ennivalóra vagy aprólékos tervezésre a fürdésen kívül. 
amire viszont szükség van, az a figyelem. amint megkezdődik a szexuális 
együttlét, összpontosítson a részletekre, és arra, hogy az érzékei miként vesz-
nek részt az élményben. 

 Figyelje meg szeretője illatát, ízlelje meg őt, amint egymás közelébe kerülnek 
és csókolózni vagy orális szexbe kezdenek. Hagyja bekapcsolva a világítást, de 
az ne legyen túl fényes, és tartsa nyitva a szemét. Figyeljen arra, hogy szeretőjé-
nek a látványa hogyan hat önre a közösülés alatt. Figyelje meg saját reagálását 
is az érintésekre, illetve hogy az érintések mit váltanak ki a partneréből. Vegye 
észre, mennyire különbözőek az érzések, amikor a kezével, a testével és a nemi 
szerveivel érinti a partnerét. Végül, és ez egyesek számára a legnagyobb kihívást 
jelentő dolog, adjon ki hangokat szeretkezés közben. még ha először némileg 
mesterkéltnek tűnik is, a hangok révén jelentősen fokozni lehet az energiát, 
és egyfajta erotikus crescendót lehet létrehozni, tehát nyugodtan engedjék el 
magukat, és legyenek hangosak. a hangok szándékos kiadása másfajta előny-
nyel is jár. Segítségükkel biztosíthatjuk, hogy helyesen és mélyen lélegzünk. ez 
pedig több energiát visz az erotikus élménybe.
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 mindezek a módszerek bizonyára már ismerősek önnek, de mi állandóan 
elcsodálkozunk azon, hogy az emberek milyen gyorsan elfelejtik alkalmazni 
őket akár gátlásosságból, akár pedig azért, mert felhagytak az adott szokással. 
az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a szexnek spontánnak kell lennie, és 
hogy minden simán és csodálatosan fog menni, ha a kölcsönös vonzalom meg-
van, és a „megfelelő” partnerrel vannak együtt. ez részben igaz is, de ebben 
nagyobb szerepe van a szerencsének, mint az egymás iránti vonzalomnak, vagy 
annak, hogy a két partner mennyire összeillő. Ha a szexet tudatossággal, szán-
dékossággal és az érzékek szerepe fontosságának tudatával közelítjük meg, az 
együttlétek valószínűleg gyakrabban lesznek igazán gyönyörteliek. 


