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DUC Egyetem Főiskola Tanár és Tudományos Munkatárs 

A Tanár Munkatárs cím egyetemi oktatásban vagy hasonló intézményben használatos es nagyjából 

megegyezik egy előadó címmel. A “Munkatárs” cím adományozható egy akadémiai Munkatársnak is. 

A Tudományos Munkatárs egy akadémiai Tudományos pozíció az egyetemen vagy hasonló 

Tudományos intézményben, általában akadémiai vagy kar tagoknak. Egy Tudományos Munkatárs 

felléphet, mint független kutatásvezető vagy egy fő kutatásvezető felügyeletével. 

A Tudományos Munkatárs alapvetően doktori fokozatot igényel, vagy egy ennek megfelelő 

munkatapasztalatot. Néhány Tudományos Munkatárs post-doktori tanulmányokat folytat vagy Tanári 

kötelezettséggel rendelkezik. Tudományos Munkatárs pozíciók különbözők lehetnek a különböző 

országokban és akadémiai intézményekben. Néhány esetben véglegesnek tekinthetők az előléptetés 

lehetőségével, míg más esetekben átmeneti.DUC University College Teaching & Research Fellow 
 
A több mint 20 éves tapasztalata alapján, mint parapszichológus és természetgyógyász dr. Oberkamp Maria 
Tudományos kutatást végzett az Ayurveda ősi tudományán a világ szeretetéért és tiszteletéért amelyben élünk. 
Véleménye szerint egy intelligens univerzumban élünk és mint emberek szerves része vagyunk. Mind cseppek 
vagyunk az óceánban, szikrák a tűzben, bensőséges kapcsolatban egymással. Szellemek vagyunk fizikai 
megnyilvánulásban és a lelkünk halhatatlan. A halál fogalma/koncepciója csak egy emberi találmány, nem végső 
valóság. Mert egy örökéletű tudatosság mezején keresztül kapcsolódunk, csak az emberi értelem legegyszerűbb 
állapotában találhatjuk meg az örök igazságot, ami sat-chit-ananda. Sat-chit-ananda az élet végtelenségét 
jelenti, értelmes és mindig a boldogság állapotában van. Az emberi elménk és értelmünk korlátja, hogy nem 
tapasztalhatjuk meg a való igazságot. 
 
Az ősi védikus kultúrában az élet végső valóságának tapasztalata elég eleven. Különösen a rishis vagy látók 
képesek voltak felismerni a természet törvényeit az élet minden területén, mint tanulás, egészségügyi ellátás, 
ételek, gyógyszerek, asztrológia és asztronómia, zene, építészet, művészet és környezeti tervezés. 
Szájhagyomány útján terjedt a tudásuk a későbbi generációkra. Ez a bölcselet csak néhány ezer éve került elénk 
írott formában, és mostanáig tanulmányozni, alkalmazni tudjuk a mindennapi életünkben. Valójában a védikus 
bölcseletnek nagyobb hatása van a világra, mint annak legtöbben tudatában vagyunk. Az egészségügyi ellátás 
alternatív gyakorlata mint gyógyító és tisztító kezelésnek a eredete megtalálható a védikus írásokban. Manapság 
milliók gyakoroljak a jógát és meditációt, amelyek lelki eszközei a védikus bölcsességből származnak. 
 
Az Ayurveda nagyon fontos része a védikus bölcseletnek. Mint minden része teljes és gyakorlatias. Nagy 
élvezettel alkalmazta ezeket az alapelveket a páciensein. Az eredmények minden esetben felülmúltak a 
várakozásokat. Már csak az étkezési szokások változtatásával teljesen megváltozott a páciensek élete. Hálát érez 
a védikus mesterek tradíciói iránt, akik átadtak az emberi lét ezen örök bölcseletet. Véleménye szerint Ayurveda 
alapelvek és alkalmazása át tudja teríteni a világot a békébe, harmóniába és szeretetbe. 
 
A védikus tudományok alapvető tanulmányozása, írásai, előadásai, műhelyei, disszertációi, Ayurveda kezelései, 
mantra meditációs kurzusai, tanuló tanácsadásai alapján a Holland Egyetem Főiskola dr Oberkamp Máriát a DUC 
Egyetem Főiskola Tanítói és Tudományos Munkatárs címmel tünteti ki. 
 

“Ez a minden élőlényben megtalálható titkos belső nem látszólagos, de látható a legfőbb értelem útján 
azoknak akiknek finom látása van.” 
 Katha Upanishad 


