Cikk

A mantrák titokzatos ereje –
hatékony segítség az élet minden szintjén
Mantra alatt általában egy gyakran ismételt szót vagy is hatékony eszközt jelentenek. A világhírű mantramondatot értünk – valóban, az indiai vallási hagyo- zenész-páros, Deva Premal és Miten kortárs zenei
mányból eredő mantrák rövid, de tömör, szentnek, környezetbe ültetett dalai különösen közel hozzák a
mágikusnak tartott szövegek, fohászok, varázsigék, mai emberhez az eredeti mantrákat. Brandon Bays,
amelyeket meghatározott céllal és körülmények a Belső utazás című könyv szerzője szerint Deva és
között ismételgetnek. A szó eredeti jelentése: az Miten zenéje "az eksztázis, a magas szintű öröm és
elménktől (vagyis a kényszeres gondolkodástól és boldogság tudatállapotába vezeti el a hallgatót." És
hogy hogyan is használjuk a mindennapokban ezeket
szorongástól) való megszabadulás eszköze.
Már a korai időkben úgy tartották, hogy egy a mantrákat? Deva Premal és Miten útmutatója:
„A legerőteljesebb eredményt akkor érjük el, ha
adott mantra ismételgetése a mantra jelentésével
összefüggő spirituális változást idéz elő a rendszeres egy mantrát kiválasztva legalább 21 vagy 40 napig
gyakorlás következtében, és segít a tudatosodás naponta énekeljük, egyszer vagy kétszer, lehetőség
útján szembenézni az akadályokkal. Más mantrákat szerint hajnalban vagy napnyugtakor. Ha ezt nem tuarra használtak, hogy kapcsolatba lépjenek a felsőbb dod megoldani, akkor kántáld olyan gyakran, amilyen
erőkkel és bizonyos isteni tulajdonságokat tudjanak gyakran csak tudod. Egy idő után nem is lesz szükséged már a felvételre, hiszen a mantra a részeddé
befogadni.
De hogy is működnek a titokzatos mantrák? válik – átalakítja és áldásokkal halmozza el az éleA szakrális éneklés vagy kántálás két szinten hat: tedet. Légy fókuszált, amikor kántálsz, élvezz ki teljea fizikai síkon kiterjeszti a hangrezgést, ami meg- sen minden ismétlést, légy jelen annyira, amennyire
nyitja a szívet. Így egyensúlyba kerül a teljes ener- csak tudsz. A mantra zengetése után pedig hagyj
giarendszer, a sejtek megnyílnak a finom életerő magadnak legalább 10 szabad percet ahhoz, hogy
befogadására, ami segít megvalósítani a mantra a gyakorlat hatását teljesen kiélvezhesd – mártózz
által képviselt állapotot (pl. boldogság, bőség, fel- meg a csendben. A csend ezen pillanatai vezetnek
tétel nélküli szeretet). Minél többször zengetünk egy el bennünket a belső béke felbecsülhetetlen értékű
hangmintát, annál inkább ráhangolódunk a rezgésére, állapotába.”
és összeolvadunk az általa képviselt minőséggel.
A mantrákat hagyományosan 108-szor ismétlik. En- Velük énekelhetünk együtt, elmerülve a mantrák
nek oka, hogy a védikus szent iratok szerint a fizikai átalakító hatásában 2015. október 17-én az év egyik
és szubtilis testeink 72.000 energiacsatornát (nádit), legkiemelkedőbb spirituális zenei eseményén.
ezen belül 108 fő nádit tartalmaznak. A mantra 108szor való kántálásával a hangrezgés átitatja a teljes Deva Premal, Miten és Manose: Songs for the Sangha
turné – Budapest
fizikai és energiatestet.
Az ősi mantrák természetesen mit sem veszítettek További információ a mantrákról, a koncertről: www.
devapremalmiten.hu
erejükből, sőt, a jelen kor kihívásainak megoldásában
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