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1. A tudatos álom egy megváltozott 

tudatállapot 

 

 Erről a megváltozott tudatállapotról akkor 
beszélhetünk, amikor az átélő tudja, hogy nem a fizikai 
világot érzékeli, hanem a fizikai test érzékelési terén kívül 
helyezkedik el az öntudta. Ezt olykor tudatos álomként, 
olykor testen kívüli élményként értelmezik. 

 

 

2. A tudatos álomhoz számos egyéb, 

hasonló jelenség szokott társulni 

 

 Ilyenek a testen kívüli élmény (az egyén úgy érzékeli, hogy a testén 
kívül helyezkedik el), a téves ébredés, az alvási paralízis. Továbbá ide 
sorolhatjuk a természetfeletti tapasztalások nagy részét, és a halálközeli 
élményeket. Mindezeket együttes néven fázisnak nevezzük.  

 

 

3. A tudatos álmodás létét többször 

is bizonyították laboratóriumi 

körülmények között 

 

 Először Keith Hearne 1975-ben, a Hull egyetemen. Ekkor Alan 
Worsley előre megbeszélt módon mozgatta szemeit, miközben a 
hozzákapcsolt EEG monitor jelzései szerint az alvás REM szakaszában volt 
agya, tehát álmodott. Nyílván ezt csak úgy tudta megtenni, ha alvás 
közben tisztában volt a ténnyel, hogy álmodik. Ehhez vissza kellett 
emlékeznie a korábban megbeszélt utasításokra, majd végrehajtania 
azokat. Ebből látszik, hogy álom közben is képesek vagyunk emlékezni 
nappali elhatározásainkra, és ki tudunk tartani mellettük. Később ezt a 
kísérletet Setphen LaBerge is megismételte a Stanford Egyetemen, azonos 
eredményekkel. 
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4. A fázis az egész világon elterjedt 

 

 Nem hiszed? Pedig így van, nyugodtan járj utána. Valószínűleg az 
összes népcsoport kiemelt jelentőséget tulajdonított az álmoknak, és 
néhányan még ma is tudatosan álmodnak, amelyre egész értelmezési 
rendszereket állítottak fel. Néhány példa: ókori egyiptomiak17 a mexikói 
toltékok, ausztráliai őslakosok, malajziai szenoi indiánok, tibeti 

szerzetesek. Az újkori okkultista és 
spirituális irányzatokban is felbukkan a 
fázis, mint alapvető motívum. 
Tudományos kutatásokat 
végeznek/végeztek:  Stephen LaBerge, 
Jane Gackenbach, Christian Bouchet, 
Cecilia Green, Anne Faraday, den 
Blanken, Michael Raduga, Allan Hobson, 
Ursula Voss, Romain Holzmann, Inka 
Tuin, és még sokan mások. Továbbá 
rengetegen publikálták a témával 
kapcsolatos írásaikat: Stephen LaBerge, 
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Michael Raduga, Carlos Castaneda, Robert A. Monroe, Patricia Garfield, 
Sylvan Muldoon, Charles Leadbeater, Robert Bruce, Richard Webster, 
Charles Tart, Dr. Alberto Villoldo, Charlie Morley, Prof. Dr. Paul Tholey, 
Tenzin Wangyal Rinpoche, Robert Moss, Sergio Magaña Ocelocoyotl, 
Robert Peterson, Ophiel, és még sokan mások. 

 

 

5. A fázist nem lehet kisajátítani 

 

 A fenti felsorolás már bemutatta  a fázis általános jelenlétét az 
emberiség történetében. Éppen ezért eléggé megdöbbentő, amikor 
néhányan azt gondolják, hogy csakis az ő értelmezési módjuk helytálló a 
témában. Ugyanis a materialistáktól az okkultistákon keresztül az ősi 
hagyományokat kutatókig szinte mindenféle embert érdekel a fázis, és 
foglalkozik is vele.  

 

 

6. A fázisba lépés mindenkinek 

megtanulható, aki egészséges 

aggyal rendelkezik 

 

 Vannak, akik hivatásuknak választották, hogy 
különböző oktatási keretek között tanítsák meg az 
embereknek, hogyan kell a fázisba lépni. Ilyenek 
többek között Charlie Morley, Michael Raduga, 
Sergio Magaña Ocelocoyotl. Michael Raduga több 
ezer emberen végzett kísérletei szerint mindenki 
meg tudja tanulni a fázist, aki egészséges aggyal 

rendelkezik. Magyarországon hasonló 
módszerekkel Eszenyi Zsolt tart olyan 

rendezvényeket, ahol a fázishoz szükséges 
információk és gyakorlati instrukciók elsajátíthatóak. 

 

 

7. A fázisban az érzékelés mélyebb is 

lehet, mint a valóságban 
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 Rengeteg fázist gyakorló számolt be olyan élményekről, amelyek 
során azt tapasztalták, hogy az érzékelt környezet benyomásai jóval 
intenzívebbek a fizikai érzékelésnél.  

 

 

8. A fázis gyakorlói képesek 

bármilyen helyszínre eljutni 

 

 A fázis gyakorlásának 
egyik legnagyobb motivációja, 
hogy a fázis világán belül az 
ember bármilyen helyszínre 
áthelyezheti magát. Sokak 
szerint akár a valóságba is el 
lehet jutni, ám ezeket a 
feltevéseket ez idáig sem 
sikerült minden kétséget 
kizáróan bizonyítani. 
Mindenesetre az élmény 
realisztikussága miatt a 
gyakorló úgy érzékeli, hogy 
számos más világba ellátogat, 
illetve természetesen már általa 
ismert helyszínekre projektálja 
magát újra. Az átélt élmények 
minősége semmiben sem 
különbözik a nappali 
tapasztalatoktól, sőt - mint már említésre került - akár intenzívebbek is 
lehetnek annál. 

 

 

9. A multidimenzionális elme 

tulajdonságai 

 

 Az ember tudatosan csak napközben dolgozik 
eredményei elérésén, az alvás pedig 
nélkülözhetetlen az egészség fenntartásához. De mi 
van akkor, ha a nappali ébrenléten kívül egy más 
tudatállapotban is tudunk a céljainkért tenni, 
miközben a test az alvás állapotában van? Egyrészt 
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ez sokkal hatékonyabb az időgazdálkodás tekintetében, másrészt új 
lehetőségeket nyit meg. Ezen tulajdonságokat egyedül a fázis tudja ötvözni. 
A test alszik, de az elme aktív. 

 

 

10. Az információszerzés, mint az 

egyik leghatékonyabb 

felhasználási mód 

 

 Különféle magyarázatok 
láttak napvilágot arról, hogy 
hogyan lehetséges információt 
szerezni ebben a megváltozott 
tudatállapotban, amit fázisnak 
hívunk. Nem sikerült még 
egyértelműen kimutatni, 
honnan származnak ezek az 
adatok. Mindenesetre a 
gyakorlók rendszeresen 

számolnak be sikeres információáramlásról. Bár ez nem túl meglepő, mivel 
az emberek gyakorlatilag a civilizáció kezdete óta számolnak be álmokról, 
amelyek fontos üzeneteket közvetítettek számukra. A fázisban ez egy jóval 
magasabb szinten történik, hiszen az átélő teljesen öntudatánál van. 

 

 

11. Traumák feldolgozása a fázissal 

 

 A bécsi Orvostudományi Egyetem 
tanulmánya szerint, akik rendszeresen álmodnak 
tudatosan, sokkal kisebb eséllyel szenvednek 
mentális problémáktól. Határozottabbak, 
magabiztosabbak, elégedettebbek az életükkel. 
2008-ban, egy héttel az Izrael és Palesztina között 
zajló gázai harcok kirobbanása után az izraeli Ben-
Gurion Egyetem alváskutatói 79 olyan, a térségben 
élő nő pszichés állapotát mérték fel, akik korábban 
részt vettek a tudatos álmodással kapcsolatos 
kutatásukban. A kutatók azt találták, hogy azok a 
nők, akik rendszeresen gyakorolták a tudatos 
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álmodást, még ha az erőszak legbrutálisabb formáit is élték át, kisebb 
pszichés stresszről számoltak be.1 

 

 

12. Új tulajdonságok elsajátítása a 

fázissal 

 

 Az, hogy valaki parancsolni tud az álmainak, megteremti annak a 
lehetőségét is, hogy olyan képességeket is elsajátítson, vagy olyan új 
dolgokat is megtanuljon alvás közben, amelyek az ébrenlét során is 
szolgálni tudják őt. 

 
 A svájci Berni Egyetem 
kutatásában 20 tudatosan álmodó 
résztvevőt kértek meg arra, hogy egy 
érmét pöcköljenek egy pohárba. A 
kutatók az alvás előtt és után is 
tesztelték, hogy mennyire ügyesek a 
résztvevők a feladat teljesítésében, 
egyébként pedig néhányukat arra 
kérték, hogy álom során is 
gyakorolják a feladatot. Az a hét 
ember, aki tudatos álmodással 
gyakorolta a pontos pöckölést, 
lényegesen jobban teljesített alvás 

után, mint azok, akik nem gyakoroltak álmukban. Az eredmények 

egybevágnak azzal, amit sok sportoló állít, miszerint teljesítményüket, 
technikájukat álmukban is képesek csiszolni.2 

 

 

13. A fázis, mint rehabilitációs 

eszköz 

 

 A kutatások szerint a valós és az elképzelt mozgásban résztvevő 
idegpályák egy része azonos, így ezeknek az idegpályáknak a mentális 
edzése a fizikai mozgást is megkönnyítheti. A vizsgálatok szerint a 
képzelődés és a tudatos álom során aktív idegpályák is megegyeznek. 
Ráadásul a kutatások szerint a tudatos álomban történő gyakorlás még 
hatékonyabb is lehet, mint ha valaki ébren elképzel egy mozgássort, mert 
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az álomhoz gyakran sokkal pozitívabb érzelmi állapot társul, mint a 
mentális gyakorláshoz, amelyet az agy pozitív megerősítéssel jutalmaz.3 

 

 

14. Fázis a rémálmok ellen 

 

 Miután sikeresen használták a fázist elsajátítók a tudatos álmodást 
rémálmaik csökkentésére és később megszüntetésre, ismét 
bebizonyosodott, hogy alkalmas a módszer traumák kezelésére.4 

 

 

15. Növekszik az önértékelés agyi 

kapacitása 

 

 A Max Planck Pszichiátriai Intézetben rájöttek, hogy a fázisban az 
önértékeléssel összefüggésbe hozható agyterületek kapacitása jelentősen 
megnő.5 

 

 

16. A fázisban megtapasztalható a 

repülés 

 

 Mivel a fázisban nincsenek korlátok, bármit 
kipróbálhat az átélő, és bármit megtapasztalhat. Így az 
ember kielégítheti azt az ősi vágyát, hogy mindenféle 
szerkezet (és bizonyos szerek hatása nélkül) 
megtapasztalja a repülést, minden hozzátartozó 
érzéssel együtt. 

 

 

17. Bármivé átalakulhatsz 

 

 Az emberek egy része átlagos álmai során is 
megtapasztalja időnként, hogy álmában valaki más, 
mint életében. Mivel az álmokban bármi 
megtörténhet, csupán azért érzékeljük magunkat 
olyannak, mint a nappali életben, mert agyunk ehhez 
szokott hozzá. A fázisban ledől mindenféle korlátozó 
tényező, így bármivé átváltozhatunk. 
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18. Határtalan szexuális élmények 

 

 
 
 Természetesen sokan arra használják a fázis által létrehozott 
tapasztalatokat, hogy olya szexuális élményeket teremtsenek maguknak, 
amilyeneket szeretnének. Ebben az állapotban átélhető az orgazmus, úgy, 
mint a fizikai szinten. Ezt már kísérletek is igazolják, 1983 óta.6 Az 
orgazmus elnyújtható, és mélyebb is lehet, mint a valóságban.  

 

 

19. Reprodukálható halálközeli 

élmények a fázisban 

 

 Michel Raduga kísérletei bizonyították, hogy a fázisba lépve 
mesterségesen előidézhetőek az emberek által halálközeli élményként leírt 
tapasztalatok. Mindez azt is jelentheti, hogy talán tévesen ítéltük meg 
ezeknek az eseményeknek a jelentőségét és magyarázatait. 
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20. Az álmok keletkezése 

 

 
 
 Az álmok különböző belső és külső ingerek létrejöttének eredményei. 
Egyrészt az alvó környezete is hatást gyakorolhat az álmokra, mint például 
a hőmérséklet, az utcáról beszűrődő zajok, vagy egy elzsibbadt testrész. 
Mindezeket a jeleket az agy érzékeli, és valamilyen szimbolikus módon 
beépíti az álomba. Másrészt az egyén korábban megélt élményei, 
tapasztalatai vagy gondolatai szintúgy megjelennek az álomban, olykor 
egész egyértelműen, máskor csak utalásokkal. Az okkultisták, 
ezoterikusok szerint az ember alvása során magasabb világokba látogat, 
amely tapasztalatok visszaverődése az álomban manifesztálódik. 
Bárhogyan is legyen, amint az ember tudatára ébred, hogy egy álomban 
van, képes az álomtartalmat befolyásolni pillanatnyi hangulata, vagy 
korábban egyértelműen meghatározott elképzelései alapján. 

 

 

21. A fázis, mint filmtéma 

 

 Mivel rendkívül érdekes a téma, 
rengeteg filmkészítőt megihletett. A filmek, és 
a valóság között azonban sokszor nagy 
különbség van, ezért bármennyire is 
figyelemfelkeltőek és szórakoztatóak ezek az 
alkotások, érdemes őket fenntartással kezelni.7 
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22. A fázisban könnyebb az álom 

értelmezése 

 

 Az álmok tartalmainak megfejtésével 
gyakorlatilag a történelem kezdete óta 
próbálkozik az emberiség. Ennek rengeteg 
irányzata és módja van, a népi értelmezéstől 
kezdve (álmoskönyvek) egészen a tudományos 
megközelítésig (Freud, Jung). Amikor az 
ember tudatossá válik egy álomban, az egész 
folyamat teljesen más jellegűvé válik. Nem kell 
külső közvetítő ahhoz, hogy az ember 
konkrétan rákérdezzen tudatalattijától arra, 
mit akar üzenni egy - egy álommal. Ez tűnik a 
leghatékonyabb álomértelmezési módszernek, 
hiszen közvetlenül első kézből, magából az 
álomból derül ki üzeneteinek jelentése. 

 

 

23. A fázis spontán is 

megtapasztalható 

 

 A fázist időnként megtapasztalják az emberek mindenféle 
előképzettség és felkészülés nélkül, élethelyzetüktől és fogékonyságuktól 
függően.14 Ez is azt bizonyítja, hogy a fázissal való foglalkozás nem éppen 
egy természetellenes viselkedési mód, hanem az emberi élet velejárója. A 
spontán élmények többnyire értetlenséget és emiatt félelmet válthatnak ki 
az emberekből. Ilyen élmények lehetnek: tudatos álmok, testen kívüli 
élmények, téves ébredések, vagy az alvási paralízis. 

 

 

24. Fogyás a fázis segítségével 

 

 Jayne Gackenbach kutató beszámolt róla, hogy egy hölgy, akinek 
rendszeresen voltak tudatos álmai, ennek köszönhetően kezdett el fogyni. 
Ugyanis mivel napközben tisztában volt vele, hogy álmában kalória bevitel 
nélkül tud bármilyen ételt fogyasztani, az ébrenlét során könnyen 
tartózkodott a hizlaló ételek evésétől. 
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25. A számítógépes játékok, és a fázis 

gyakorlata 

 

 Kutatások bizonyították, hogy a gyerekek, akik videó játékokkal 
múlatták az idejüket, könnyebben tudtak a fázisba lépni, és könnyebben 
tudták az eseményeket irányítani, mivel az agyuk ehhez már hozzászokott 
a játszás folyamán. Játékélményeiket könnyedén átfordították a fázis 
világára, és ez hasznukra vált.8 

 

 

26. A fázisban végzett 

sporttevékenység a valóságra is 

kihat 

 

 Egy önkéntesekkel végzett kísérletezés az bizonyítja, hogy miután 
tudatos álmaikban olyan bonyolultabb sporttevékenységeket végeztek, 
amelyekben már napközben is járatosak voltak (pl. síelés, gimnasztika), 
határozottan az volt a benyomásuk, hogy a fázisban történő gyakorlás 
után sportkészségeik javultak.9 1990-ben egy másik tanulmány 
harcművészeti vonatkozásban is kipróbálta az eljárást. Egy sportoló a 
kickbox és a taekwondo szakértője volt, de már két éve nehézséget okozott 
neki a tai chi és az aikido elsajátítása. A fázisban viszont egy hét alatt meg 
tudta változtatni gyakorlatait. Oktatóját teljesen lenyűgözte majdnem 
tökéletes védekezésével.10  A 
heidelbergi egyetem 
kutatásai szerint nagy 
lehetőségek rejlenek a 
fázisban való edzésekben, 
mivel az tökéletesen 
szimulálja a valóságot, csak 
éppen a korlátai nem 
érvényesülnek. Mindezt egy 
800 fős sportolói csoport 
visszajelzései alapján 
állapították meg.11 
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27. A fázis a kreativitás döbbenetes 

osztályú forrása 

 

 A fázisból rengeteg inspirációt lehet meríteni, gyakorlatilag 
bármilyen célból. Legyen szó könyvírásról,  vállalkozói ambíciókról, 
művészeti alkotásról, vagy modellezésről. Ezt a lehetőséget használta ki 

többek között Robert Louis Stevenson is, aki egy álomtól várta regényének 
témáját. Így született a Dr. Jekyll és Mr. Hyde.12 

 

 

28. A fázis, mint problémamegoldó 

eszköz 

 

 
  
 Sokan keresik azt az univerzális módszert, amellyel bármilyen 
problémát jó eséllyel megoldhatnak úgy, hogy közben közelebb kerülnek 
önmagukhoz.13 A fázis erre egy kiváló eszköz. Kár, hogy a lehetőségekhez 
képest kevesen ismerik. 
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29. A fázis felhasználása egy  

természetes folyamat feljavítása 

 

 A fázis során elkezdhetjük megoldani problémáinkat, egyedülálló 
módon. De ez az út nem is annyira természetellenes mint azt sokan elsőre 
gondolnák, hiszen kutatók szerint az álmok egyik funkciója éppen az, 
hogy a tudat megoldást találjon a félbemaradt talányokra.15 

 

 

30. Szexuális élmények természetes 

megélése 

 

 

 

 Sokak kifogásolják a fázisban történő szexuális élmények átélését. 
Ám mivel az álmok egy része a fázis nélkül is erotikus tartalmú16, kevésbé 
valószínű, hogy ez bármilyen rendellenességgel jár. Célszerű azonban a 
fizikai világban nem elhanyagolni partnerünket, ha pedig nincs, akkor 
kapcsolatot létesíteni. Önmagában azonban nem valószínű, hogy a 
fázisban történő szex káros. 
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31. A fázis gyakorlása nem tesz 

nappal fáradtabbá 

 

 Bár logikusnak tűnik, hogy ha a test alszik, de a tudat aktív, az 
fárasztó lehet. A gyakorlat azonban pont az ellenkezőjét bizonyítja. Egy 
fázisélmény után jóval kipihentebben ébred az ember, tele energiával. Ez 
nem túl meglepő, mivel az élmény kedvünkre alakítható, az agy pedig 
egyébként is tevékeny a szimpla álmodás során is. 
 

 

 

 

32. A rendszeres meditáció segíti a 

fázisélményekhez jutást 

 

 Sokan tapasztalták, hogy ha rendszeresen meditálnak, jóval 
könnyebben lépnek a fázisba. Hasznos tanács, ám a meditáció nem 
feltétlenül elsődleges technika a fázisba jutáshoz, hiszen sokan nélküle is 
sikeresen belépnek a fázisba. 
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33. a legkorábbi leírás a fázisról a 

nyugati kultúrában 

 

 1913-ban Frederick Van Eeden, egy holland pszichiáter írt álmáról, 
amelyben tudta, hogy álmodik, és képes volt irányítani. 

 

34. Robert A. Monroe 

 

 1972-ben adták ki Robert Journeys out of the body című könyvét, 
melyben részletesen leírja, hogyan kezdődtek spontán élményei, és 
hogyan lettek egyre sűrűbbek. Nagyrészt neki köszönhető a testen kívüli 
élmény, mint elterjedt megnevezés a fázis egy jelenségcsoportjával 
kapcsolatban. A könyv magyarul is megjelent 1993-ban, Testen kívüli 
élmények címmel az Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó gondozásában. 

 

 

35. A fázis, mint önprogramozó 

eszköz 

 

 Rengeteg tanulmány leírja, hogy az önszuggesztió egy hatékony  
módszer. Azonban a fázisban ennek ereje hatványozottan érvényesül, ha 
az alany megfelelő módon kivitelezi a gyakorlatot. 

 

 

36. Leszokás a dohányzásról a fázis 

segítségével 

 

 Egy gyakorlott tudatos álmodó elmesélte, hogy miután 14 éven 
keresztül dohányzott, letette a cigarettát, és erre azért volt képes, mert 
ezután a fázisban dohányzott.18 

 

 

37. Fokozódó figyelem a fázis 

jóvoltából 

 

 Úgy gondolják, hogy akiknek rendszeresen vannak fázisélményei, a 
nappali életben könnyebben észreveszik a lehetőségeket, mint mások.19 
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38. Taktikai tanácsok a fázisból 

 

 Az ókori egyiptomiak nagyon komolyan vették az álmokat és a 
tudatos álmodást. Előfordult, hogy állami ügyekben és katonai 
stratégiában is használták az így szerzett információkat.20 

 

 

 

 

39. A fázisban úgy is láthatsz, 

ahogyan eddig soha 

 

 Mivel a fázisban az érzékelés sem kötött, akár a gömblátás is 
megvalósítható, ami azt jelenti, hogy 360°-ban, tehát egyszerre minden 
irányba lát az ember. 

 

 

40. gondolatátvitel, falakon 

áthaladás 

 

 A fázisban megtapasztalhatóak azok az élmények, amelyekről a 
legtöbben álmodni sem mernek. Ilyenek például a keresztülhaladás 
különböző tárgyakon, és a fázisban lévő lények irányítása gondolati erővel. 
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