Mert „az Élet él és élni akar”
(22. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)
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Ringasd el magad, de hogyan?
Az előző írásomat folytatva most a Kulcs módszer gyakorlati leírásával foglalkozom, Alijev Doktor könyvei
alapján. A siker alapfeltétele,
hogy ne várd a sikert. Próbálgassuk, ha ez nem teher, ha
jól esik. A sikertelen próbálkozások is jó hatással vannak,
ha kizárjuk a kudarc érzését.
Nem ettől a módszertől függ
a boldogságunk. A Kulcs módszer csupán egy JÁTÉK.

A Kulcs alkalmazását megelőzően célszerű a szervezetünk mozgósítása és egyben ellazítása. Ezt szolgálják az úgynevezett szinkrogimnasztikai gyakorlatok.
Ezek a gyakorlatok a Kulcs módszertől függetlenül is alkalmazhatóak. Mit is
akarunk szinkronizálni, azaz összhangba hozni? A tudatot és a tudatalattit. Kiderült, hogy a mozgáson keresztül lehet
leggyorsabban megtalálni ezt az összhangot.
Amikor reggel felébredünk, elkezd az
agyunk gondolkodni, ehhez az agynak
több táplálék, azaz a vér kell. Növekszik
a vérnyomás, megnő a test feszessége,
tónusa. Felnőtt korban nagyon sokunknak van nyaki csigolya porcburjánzása
(vagy hívhatjuk meszesedésnek is), sokunknak van érelmeszesedése is, és emiatt, vagy emellett a nyaki verőerei el vannak nyomva, vagy be vannak szűkülve.
Ezért az agy jó vérellátásához a szokásosnál nagyobb vérnyomásra van szükség, és ettől viszont a test feszessége is jóval nagyobb lesz. A szinkrogimnasztika
azon kívül, hogy segít összhangba hozni
a jobb- és bal agyféltekét, segít összhangba hozni a tudatot és a tudatalattit, még
abban is segít, hogy gyorsan és tartósan
megszüntesse az izmokban jelenlevő túlzott feszességet, görcsöket.

Felnőtt korban nagyon sokunknak van nyaki csigolya porcburjánzása (vagy hívhatjuk meszesedésnek is), sokunknak van érelmeszesedése is, és emiatt, vagy emellett a nyaki verőerei el vannak
nyomva, vagy be vannak szűkülve.
Ezt a gyakorlatsort Bajkonurban dolgozták ki Alijev Doktor vezetésével annak érdekében, hogy a keleti technikáknál egyszerűbb, gyorsabb megoldást találjanak. A
tudat és a tudatalatti összhangja legjobb a
gyerekeknél, ezért a gyakorlatsor gyökerei a
gyerek-korunkban erednek. Egy gyakorlatsor mindössze 5 percet vesz igénybe, Alijev
a saját állítása szerint ezzel kezdi a napot,
semmi más testedzést nem végez, az egész
napig tartó frissességet ez az 5 perces gyakorlatsor biztosítja. Ez felér az edzőteremben végzett egyórás edzéssel. Minden gyakorlatot lazán kell elvégezni, kényelmes
tempóban. Erőt csak a mozdulatok végén
kell kifejteni, de úgy is ráérez mindenki.

Első gyakorlat
Hátba veregetés
Hideg tél van, kint állunk a hóban, fagyban fázunk, mit csinálunk? Kicsit topor-
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gunk és veregetjük a hátunkat. Az érdekessége abban van, hogy saját magunkat
igyekszünk hátba veregetni. Álljunk kisterpeszben. A jobb kezünkkel veregessük
a bal lapockánkat és vice verza. Mindkét
kezünkkel egyszerre.
24 ciklust csináljunk. Egy ciklus: egyszer a bal kéz van magassabban, másodszor a jobb kéz van magassabban. A mellkasi és a lapockaközti izmok dolgoznak, bemelegszik az alsó nyakszirti terület. Ajánlatos fontos üzleti megbeszélések
előtt egy ilyen egyperces gyakorlat.

Második gyakorlat
Állva síelés.
(Úszó-nemzet vagyunk, az úszás rajtolását is elképzelhetjük). Ugyanaz a kiindulási helyzet. Laza karlendítés felfelé, kissé a hátunk mögé, majd leengedjük a karjainkat, lendületből, mintha síbotot tarta-

induló helyzetbe. A karjainkkal egyensúlyozunk. 6 ciklus a jobb lábbal kilépve, 6
ciklus a bal lábbal kilépve. Utána még egyszer ismételjük meg elölről.

Állapot ellenőrzés

Pekingi olimpia. Az orosz vitorlázó válogatott a Kulcs módszerrel
készül a versenyre. Alijev doktor a kép baloldalán látható.
nánk bennük, amivel előre löki magát az
ember. Olyan lendülettel, hogy amikor
hátul megállnak a karjaink, a sarkaink a
lendülettől kicsit emelkedjenek fel. Közben ezzel összhangban a fejünk is mozog.
Karlendítésnél fel, utána le. Ez egy ciklus.
24 ciklus a gyakorlat. A váll- és a lapockaközti izmok dolgoznak, bemelegszik a
nyak és a nyakszirt.
Ennek a gyakorlatnak van egy másik
előnye, amit egy korábbi írásomban már
említettem. Amikor a sarkaink visszazökkennek a talajra, a vénákon és az egész testen végigfut egy lökéshullám, ami javítja a
tónust és a keringést. Mikulin akadémikus
írta le, mint vibrogimnasztikát.

Harmadik gyakorlat
Jobbra-balra csavarodás
Ugyanaz a kiinduló helyzet. Lazán leengedjük a karjainkat. Törzsfordítást csinálunk jobbra-balra. A leengedett karjaink szabadon a hátunk mögé lendülnek. A
fejünket a törzsünkkel összhangban szintén elfordítjuk. 24 ilyen jobbra-balra fordulást-csavarást csinálunk. Bemelegszik a
derekunk és a hátgerincünk.

Negyedik gyakorlat
Kényelmetlen helyzet
Ugyanaz a kiinduló helyzet. Erősen hajoljunk, homorítsunk hátra, karjainkat lazán leengedve. Fejünket függőlegesen
tartjuk és 12 jobbra-balra döntést csinálunk a fejünkkel. Majd belégzéssel gyorsan előrehajlunk. Karjaink szabadon
csüngenek. 15-ig számolunk és gondolatban megkeressük a gerincünknek azt a
pontját, amelyik akadályozza a szabad előrehajlást. Erre a pontra összpontosítva kilégzésnél ellazulunk, tenyerünkkel érintjük a padlót. 2 ilyen ciklust csinálunk. Ez a
gyakorlat annak az egyedüli gyakorlatnak
a megfelelője, amely képes megszüntetni a
derékfájdalmat. (Hason fekve hintázunk,
kinyújtott karokkal, próbálva egyszerre
felemelni a karjainkat és a lábainkat.)

Ötödik gyakorlat
Tánclépés
Ugyanaz a kiinduló helyzet. A saját ritmusunkban előre lépünk a jobb lábunkkal, a bal lábunkat rúgásszerűen előre-feljobbra lendítjük, majd visszalépünk a ki-
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Leellenőrizhetjük, hogy mennyire van
összhangban a tudatunk a tudatalattinkkal. Hajtsuk végre az első gyakorlatot. Ugyanaz a kiinduló helyzet. Hangosan, vagy gondolatban adjunk parancsot a
karjainknak, kimondva, hogy SÚLYTALANSÁG. Könnyebb a kezem, mint a levegő, a Föld vonzása most taszítja a karjaimat és azok szabadon, szinte maguktól felemelkednek. Nem kell azon gondolkodni, hogy fel kell emelni a kezed, hanem arra koncentrálni, hogy egy külső
erő emeli fel. Egy idő után a karok elkezdenek szép lassan emelkedni. Az első napokban csak egy kicsit, de később teljesen
a magasba emelkednek. Egy másik hasonló gyakorlatnál azt képzeljük, hogy az előrenyújtott karjaink egypólusú mágnesek,
amelyek taszítják egymást. A következő
gyakorlatnál azt képzeljük, hogy az előrenyújtott karjaink ellenkező pólusú mágnesek, amelyek vonzzák egymást.

A KULCS technológiája
Azon emberek mindegyike képes elsajátítani ezt a módszert, akik álmukban
(gyermek korban) már repültek, akik ébresztő óra nélkül képesek egy adott időben felébredni, akiknél futás közben egy
idő után bekapcsolódik az úgynevezett
„második, tartalék légzés” (transzba jutnak). Tegyük fel magunknak ezt a fenti
három ellenőrző kérdést. Három IGEN
esetén a szervezeted hallgat ránk, minden
előkészület nélkül belefoghatunk a Játékba. Két IGEN esetén a Játék előtt célszerű a nyakunkat hátul a tarkónál 10 percen
át masszírozni. Egy IGEN esetén arra kell
ügyelni, hogy csak jó hangulatban fogjunk bele a Játékba. Emlékezzünk vis�sza arra a pillanatra, amikor egy jót nevettünk. Játék előtt célszerű az alkarunkat, valamint a nyakunkat hátul a tarkónál 10 percen át masszírozni. Ezen kívül
jó, ha 10 percen át könnyű tornagyakorlatokat végzünk (lásd fent). Három NEM
sem tragédia. Ki kell lazítani a feszültségeket. „Próbálj meg lazítani!” Ebben az

esetben is a Játék előtt célszerű az alkarunkat, valamint a nyakunkat hátul a tarkónál 10 percen át masszírozni. Ezen kívül jó, ha 10 percen át könnyű tornagyakorlatokat végzünk (lásd fent). Nagyon jó
lazító gyakorlat a helyben-futás. Ha valaki
szeret táncolni, az is jó, mert a tánc is levezeti a feszültséget.
Az első lépés mintegy 10 perc, a saját kulcsunk megkeresése, illetve alkalmazása, a megnyílás. Valamiféle, nekünk
legjobban megfelelő, minimális erőfeszítéssel végzett, majdnem automatikus ideomotorikus (a képzelet kiváltotta) mozgással ellazulnunk, üresjáratba
kapcsolva a tudatunkat. A második lépés
szintén mintegy 10 perc, amikor ebben az
üres állapotban elképzelünk magunknak
valamit, folytatva a önszabályozó ringatódzást. Csak állunk és ringatódzunk. Mintha halk zene szólna, mint ahogyan a hínárok ringatódznak lágyan a vízben. Ez
az önszabályozási szakasz. Testünk megtalálja a bioritmusunkat, ránk hangolódik.
Testünk ringatódzása, az előre-hátra haj-

longás szép, nyugodt ritmusban zajlik. A
harmadik lépés szintén 10 perc. Ez a befejezés, az „aratás”. Csendben kell ülni. A
tudatalatti eközben átadja a tudatunknak
azt, amire szükségünk van. Még mielőtt
valaki megkérdezné, miért éppen 10 perc,
nem ez a lényeg. Mindenki maga érez rá,
hogy neki mikor mennyi idő kell a Játék
egy-egy szakaszára. Jó, ha az első öt napban minden nap sikerülne sort keríteni a
Játékra. Megtanulhatjuk, hogyan irányíthatjuk a saját állapotunkat. Ez a tanulás
egy egész életre jó lesz.
Nézzük kicsit részletesebben az az első
lépést, a Kulcs megkeresését. Ez egy furcsa tanulási módszer. Ahhoz, hogy ezt
jobban megértsük, képzeljük el, hogyan
történik a világban az annyira divatos
biorezonancia, biológiai visszacsatolás jelenségén alapuló lazítás. A páciens lefekszik. Fejére, kezére mindenféle elektródákat, érzékelőket szerelnek. A páciensnek a
műszerek kijelzője alapján kell megtalálnia a lelki egyensúlyát. A mi esetünkben

Az önszabályozó ringatózás közben gondolkodhatunk, képzelődhetünk. Amikor a gyakorlat sorozat után pár percig passzívan, befelé figyelve ülünk, akkor aratjuk le a termést, akkor találjuk
meg a megoldásokat a minket foglalkoztató problémákra.
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ezek az érzékelők a fejünk, a karunk, a
testünk és a légzésünk. A Kulcs keresése
már önmagában is megszünteti a stresszt,
még akkor is, ha most nem sikerül megtalálni. Az itt felsorolt 6 kulcs csak lehetőség, hozzá jönnek még azok a kulcsok, fogások, amit mindenki maga talál meg magának. A lényeg, hogy azt keressük, ami
működik. Ha pár perc alatt valami nem
sikerül, ne görcsöljünk, próbáljuk a következőt. Az életet is így kell felfogni. Ez
egy életfelfogás. Azért a tüzet el kell oltani, azért a napi betevő falatot meg kell
keresni.
1.) Karok eltávolodása. Kinyújtjuk a
karjainkat előre. Azt képzeljük, hogy az
előrenyújtott karjaink szépen lassan eltávolodnak egymástól. Mintha mi irányítanánk, de mégis mintha maguktól távolodnának el egymástól. Arra figyelünk, hogy
ne legyen semmilyen erőfeszítés, izomfeszülés a karjainkban. Arra is figyelhetünk,
hogy a karjaink egyenletesen távolodnak
egymástól. Azt is képzelhetjük, hogy az
előrenyújtott karjaink egypólusú mágnesek, amelyek taszítják egymást.
2.) Karok közelítése. Ha nem sikerült az első gyakorlat, akkor dobjuk félre, mechanikusan tárjuk szét a karjainkat és koncentráljunk arra, hogy közelítsenek egymáshoz. Mintha mi irányítanánk, de mégis mintha maguktól közelednének egymáshoz. Azt is képzelhetjük, hogy karjaink kétpólusú mágnesek,
amelyek vonzzák egymást. Ha elakadnak,
meglökhetjük egy kicsit őket, de sokszor
az is elég, ha mosolygunk. Ha ez a két gyakorlat működik, ismételgessük őket, közben valamilyen kellemes dologra gondolva. Ha úgy érezzük, sikerült ellazulni, maradjunk ebben az ellazult állapotban néhány percig. Ez a kulcsg yakorlat nekem sikerült. Azt tapasztaltam, hog y akkor működik
jól, ha a g yakorlat közben kissé ringatom a testemet és a tekintetemet a horizontra irányítom.
Azaz a karjaimat csak a perifériás látással fig yelem. Eg yszer csak összeértek a karjaim! Valamit értek?
3.) Karunk lebegése. Karjainkat leengedjük. Nézhetjük a kiválasztott karunkat, akár be is csukhatjuk a szemünket.
Az a lényeg, hogy ne tekintgessünk össze-vissza, mert elveszítjük a kapcsolatot
a saját testünkkel. Koncentráljunk arra,
hogy a karunk nagyon könnyű és szinte
magától felemelkedik, lebeg. Ez a gyakorlat nagyon könnyen sikerül akkor, ha már
az előző kettő sikerült. Másképpen is csinálhatjuk. Hangosan, vagy gondolatban
adjunk parancsot az egyik karunknak, ki-

Képzeljük, hogy szárnyaink vannak, repülünk. A karjaink a szárnyaink. Nézzünk fel az égbe! A Nap felé repülünk.
mondva, hogy SÚLYTALANSÁG. Kön�nyebb az egyik karom, mint a levegő, a
Föld vonzása most taszítja az egyik karomat és az szabadon, szinte magától felemelkedik. Nem kell azon gondolkodni,
hogy fel kell emelni a kart, hanem arra
koncentrálni, hogy egy külső erő emeli fel. Egy idő után a kar elkezd szép lassan emelkedni, magától. Az első napokban csak egy kicsit, de később teljesen a
magasba emelkedik. Amikor először elindul a kar felfelé, az nagyon érdekes érzés.
Mintha kifognánk a halat minden erőfeszítés nélkül. Elmosolyodunk. Ezt a pillanatot kell elkapni, kifogni, rögzíteni, amikor az akarat (N.B. magyarul akar= a kar)
és a tett-test találkozik ezen az indirekt
(ideomotorikus) módon. Ha később vis�szagondolunk erre a pillanatra, akár egy
fejfájást is megszüntethetünk egy gondolattal. Csak akarni kell.
4.) Repülés. Ha sikerült az előző gyakorlat, ismételjük meg a mindkét karunkkal, hagy emelkedjen fel a másik karunk is.
Képzeljük, hogy szárnyaink vannak, repülünk. A karjaink a szárnyaink. Nézzünk fel
az égbe! A Nap felé repülünk. A Világmindenségbe. Szabadok vagyunk. Engedjük,
hogy szabadon lélegezzünk. Érezzük át a
repülést. Amikor gyerekek voltunk, ez még
nagyon könnyen ment. Álmunkban repültünk. Idézzük fel magunkban ezt az elfe-

lejtett állapotot. A Homo Futurusz orosz
könyvkiadónak az emblémája a Napba
néző, felemelt karú ember, a jövő embere.
Ez a gyakorlat a Kulcs legfontosabb gyakorlata. Ebben teljesül ki a belső szabadság, a belső összhang. Ha egy gyakorlat sikerül, akkor a testünk elkezd ringatódzni.
A karokat le lehet ereszteni és lehet tovább
ringatózni.
5.) Ringatózás. Ha az előbbi gyakorlatok sikerülnek, testünk elkezd ringatózni.
Ha nem, akkor segíthetünk neki. Eresszük
le a karjainkat, összekulcsolhatjuk a mellünkön, vagy tartsuk úgy, ahogy szoktuk.
Szemünk nyitva maradhat, de be is hunyhatjuk. Senki nem esett még hanyatt ettől
a gyakorlattól. Ha valaki mégis fél, álljon
szélesebb terpeszbe, a fal elé. Ez a félelem
hamar eltűnik. Az az ember, aki fél, hogy
elesik, és az az ember, aki nem fél, hogy
elesik, az már teljesen más ember. Kezdjünk egész testünkkel előre-hátra ringatózni. Az a ritmus a jó, amikor lelki és testi
nyugalmat érzünk, amikor nem is akaródzik abbahagyni a ringatózást. Felidézhetjük, hogyan dajkált az anyánk, vagy a dajkánk. Döci-döci.
6.) A fejünk mozgatása. Ez a gyakorlat három változatban is elvégezhető. 1.
Ülve, vagy állva elkezdjük forgatni a fejünket. Keresve a kellemes ritmust és a legkönnyebb pályát. Lehet ez körözés, mintha
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nyaklazító torna lenne, de lehet ez nyolcas
is. Ha valahol fáj, azt a fejtartást elkerüljük,
vagy a fájó pontot közben masszírozzuk.
Koncentráljunk a fejünk kellemes mozgására. Olyan állapot a cél, amit akármilyen
sokáig szívesen fenntartanánk. Közben elfelejtkezünk a gondjainkról. 2. Az előzőhez hasonlóan, de itt az a cél, hogy egyre lassabban mozgassuk a fejünket. Mivel
ez a rendkívül lassú mozgás nagy figyelmet igényel, elfeledkezünk a gondjainkról.
3. Ebben a változatban ingatjuk a fejünket,
vagy egyszerűen bólogatunk. A szemünk
csukva is maradhat, de kezdhetjük a gyakorlatot a szemgolyóink mozgatásával. Ha
jól esik, az egész gyakorlat lehet csupán a
szemgolyók mozgatása fel-le, vagy jobbrabalra. Olyan mozgást keresünk, ami kellemes, minimális erőfeszítéssel végezhető és
szívesen fenntartanánk. A bolgárok jelbeszédében a bólogatás nemet jelent, a jobbra-balra ingatás pedig igent.
A kulcs-csomó egy nyitott rendszer, az
itt ismertetett kulcsokon más kulcsok is léteznek. Mindenki találja meg a saját kulcsát, kulcsait. Én kipróbáltam valamit, szórakozásból. Azt mondtam magamban, FITYISZ!. Mindkét kézfejem azonnal megmozdult és a jól ismert ujjtartást vette fel.
Hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban alkalmazni. Ha szembesülünk egy feladattal, ha egy stresszhelyzetbe kerülünk, ha
ötletekre van szükségünk, ha le akarunk
szokni a szenvedélyünkről, használhatjuk a módszert. Két irányban alakíthatjuk
ki a stratégiánkat. Függőlegesen, felemelkedésünkre, sorsunk alakítására, illetve
vízszintesen, a napi problémáink megoldására. Az önszabályozó ringatózás közben gondolkodhatunk, képzelődhetünk.
Amikor a gyakorlat sorozat után pár percig passzívan, befelé figyelve ülünk, akkor
aratjuk le a termést, akkor találjuk meg
a megoldásokat a minket foglalkoztató
problémákra.
Bartha Ferenc
mérnök
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