


A GYÓGYULÁS ALAPVETŐ FELTÉTELE

 Egy kis teszt következik, amelynek során az olvasó 
könnyen eldöntheti, hogy szeretne-e továbbmenni ezen 
az úton. 
 Arra kérem, döntse el, hogy az Ön esetében igaznak 
tű nik-e az alábbi állítás:

 A BETEGSÉGEMRŐL NEM TEHETEK. 
 AZ ORVOS FELADATA, HOGY MEGGYÓGYÍTSON.

 Nos, amennyiben úgy érzi, hogy ez az állítás Önre 
nézve igaz, akkor ezt a könyvet akár le is teheti, esetleg 
elajándékozhatja. Hi szen ebben az esetben – ha úgy 
érzi, hogy nem tehet a betegségéről – bizonyára elvárja 
az orvosától, hogy minél hamarabb meggyógyítsa Önt, 
már csak azért is, hogy az életét ott folytathassa, és úgy 
élhesse, mint azt a tünetek megjelenése előtt tette. Ez 
pedig tel jességgel lehetetlen, ezért nem is biztatom arra, 
hogy tovább olvassa ezt a könyvet.
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 Ha nem tette le a könyvet, arra kérem, vizsgálja meg 
a követke ző állítást:

 A BETEGSÉGEM KIALAKULÁSÁHOZ VALAMILYEN 
MÓDON – AZ ÉLETVITELEMMEL, AZ ÉRZELMEIMMEL, 
A GONDOLATAIMMAL – MINDEN BIZONNYAL MAGAM 
IS HOZZÁJÁRULTAM, MÉG AKKOR IS, HA NEM VA-
GYOK TISZTÁBAN VELE, HOGYAN TÖRTÉNT. 
 AZ ORVOS FELADATA AZ, HOGY SEGÍTSEN, HOGY 
A TÖKÉLETES EGYENSÚLY ÉS EGÉSZSÉG ÁLLAPOTÁT 
ÚJRA LÉTRE TUDJAM HOZNI MAGAMBAN.

 Amennyiben úgy érzi, inkább ez vonatkozik Önre, ak-
kor van remény! Nem is kevés. Akkor Ön hajlandó lehet 
arra, hogy a gyógyulás érdekében változtasson korábbi élet-
vitelén, korábbi gondolkodásmódján és – nem utolsósorban 
– korábbi érzelmi mintáin. Hogy mindez miért és mennyire 
fontos, arra az alábbi fejezetekben fény derül. A belső át-
alakuláshoz, változáshoz természetesen időre van szükség. 
Senki nem tud megváltozni egyik napról a má sikra. Ezért 
minél korábban ismeri fel valaki a tünetet, minél hamarabb 
kér segítséget, annál könnyebb lehet a kivezető út. 
 Márpedig, ha a daganat megjelenése azt eredményezi, 
hogy si kerül megváltoztatni azt az élet- és gondolkodás-
módot, amely a daganat kialakulásához vezetett, akkor a 
fizikai szin ten megjelenő tünet – jelen esetben a daganat 
– egy időre valójában segítő társunkká válik. Hozzásegít 
ahhoz, hogy változtatni tudjunk korábbi életvitelünkön. Új 
értékrendet ad, új távlatokat nyit. Amennyiben a megvál-
toztatott életvitel és az új értékrend maradéktalanul be épül 
a gyógyulni kívánó emberbe, a gyógyulás után többé nem 
kell félnie attól, hogy a daganat visszatér. Ezért nyu godtan 
mondhatjuk, hogy a rák – megjelenésének pillanatában 
– nem betegség, hanem ellentmondást nem tűrő felszólítás 
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a változásra. Betegséggé csak akkor válik, ha ennek a fel-
szólításnak hosszú időn keresztül nem tudunk, vagy nem 
akarunk eleget tenni. Ugyanakkor egyál talán nem mindegy, 
mit, hogyan és milyen irányban változtatunk. 

DOKTOR ÚR, MI OKOZZA?

 A 2006-os év különösen sok feladatot tartogatott szá-
momra. Az irányított „gyógyító meditációkra” egyre töb-
ben jöttek, így a rendelkezésünkre álló 18 négyzetmé-
teres szobát „kinőttük”. Sze rencsére sikerült megvenni a 
szomszédos lakáshoz tartozó pincehelyiséget, amely mint-
egy ötven négyzetméteres többlet helyet jelentett, de nem 
csupán annyit. Hatalmas mennyiségű munka és nem 
kevés pénz is kellett az átalakításhoz, hogy egy elha nya-
golt pincehelyiségből me ditációra alkal mas szentélyt 
varázsol junk. Az idő is szorított, vagy legalábbis úgy gon-
doltam, hiszen az átalakítással szerettünk volna elkészül-
ni a nyári szünet végére. Mindezek mellett ott volt még a 
napi nyolcórai mérnöki munka, a család, és – hogy egy 
szabad pillanatom se maradjon –, elvállal tam az első tu-
dományos-ezoterikus antológiának, a Világ képnek a fő-
szer kesztői feladatait. A tudatalatti tíz parancsolata című 
köny vemmel kapcso latban nagyon sok előadásra hívtak, 
ezért még a hétvégek sem hoz hat tak némi pihenést vagy 
ki kapcsolódást. Így aztán érthető, hogy sikerült pár hónap 
leforgása alatt kimeríte nem minden ener giatartalékomat. 
Svédországi tanítómeste rem figyelmez tetett: „Vigyázz Béla! 
Ha ilyen ütemben folytatod, előbb-utóbb betegség lesz 
belőle.” Persze-persze, mondtam, de hát… és itt követ ke-
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zett a felsorolása mindannak, ami miatt ilyen ütemben 
akar tam tovább dolgozni a kitűzött célok mihamarabbi 
eléréséért. 
 És sikerült. Augusztus végére készen állt az új te rem, 
minden rendben volt. Arcomon dicsőséges mosollyal 
mondtam a tanító mesteremnek, hogy íme, a munka el-
készült, és én továbbra is egész séges vagyok. 
 „Meglátjuk, meglátjuk…” – mondta szelíden. 
 Hát meg is láttam.
 Szeptember elején a számítógép előtt ülve apró, amo-
lyan babszem nagyságú csomót fedeztem fel a jobb mel-
lemben…
 Szinte azonnal „tudtam”, hogy miről van szó. „Ejnye-
ejnye – gondoltam magamban –, pont a mellbimbó fölötti 
részen lévő másodlagos energiaközpont (csakra) mellett 
van! Legjobb lesz mihamarabb megvizsgáltatni!”
 El is mentem a körzeti orvoshoz, aki úgy vélte, valami 
„jóindulatú” jelenségről lehet szó, hiszen az emlőrák férfi-
aknál – bár nagyon veszélyes – rendkívül ritka. A röntgent 
abszorpciós minta vétel követte, de mindenki úgy véleke-
dett, hogy valószínűleg csak egy ártalmatlan zsírcsomóról 
van szó. A mintavétel után, amikor az orvosnő megjelent 
az ajtóban, már az arcán láttam, hogy baj van. Komor 
hangon behívott, majd közölte: szerinte ez karcinóma. 
Meg kell vizsgálni, hogy van-e áttét, és amennyiben nincs, 
minél előbb meg kell műteni.
 Fordult velem egyet a világ.
 Éreztem, amint a vér kiszalad az arcomból, sőt, mintha 
az egész testemből kiszaladt volna, és eltűnt volna a tal-
pam alatt. Hát igen… persze…, számítottam rá, mondhat-
nám azt is, hogy mélyen belül „tudtam”, de még is egészen 
más élmény volt ilyen módon szembesülni a tényekkel. 
 Gondolataimba merülve hagytam el a Szt. János
kór házat, és elindultam az autó felé. Úgy parkoltam,
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hogy a Diósárok utcában csak hegynek fel tudtam foly-
tatni az utamat. Az első kapubejárónál azonban befor-
dultam balra, azzal a szándékkal, hogy onnan kifarolva 
irányt váltok. Amint ráfordultam a kapubejáróra, mit lá-
tok kiírva a kapu fölötti cégtáblára?
 „Temetkezési vállalkozó”.
 Felnéztem az égre, és elmosolyodtam. „Jól van, Uram
– mondtam magamban –, értem már a célzást. Figyel-
meztetésből bőven elég ennyi.” De lehet, hogy ennyi kel-
lett is, mert annyira benne éltem már a minden per ce met 
lefoglaló sorozatos programok és feladatok forga tagában, 
hogy fel sem merült bennem: másképp is lehetne élni. 
 És ekkor – mondhatnám pillanatok alatt – átértékelő-
dött bennem minden. Hirtelen egészen más dolgokat 
éreztem fontosnak, és nagyon sokat abból, ami koráb-
ban fontosnak tűnt, lényegtelennek. Eszembe jutott az 
ötéves kislányom arca, amint szomorúan mondja: „Apa, 
te soha nem vagy itthon, hogy játsszál velem.” És rájöt-
tem, hogy igaza van. És percek alatt nagyon sok minden-
re rájöttem, amire korábban nem.
 Aztán, ahogy múltak a percek, egyre higgadtabban 
igyekeztem szembenézni a helyzettel.
 Először is: ez VAN. Tehát tagadni, vagy a jelentőségét 
bagatellizálni nem volna értelmes dolog.
 Másodszor is: teljesen tisztában vagyok az ide vezető 
úttal, az okokkal, mindazzal, amivel ezt – bár nem volt 
szándékomban – létrehoztam.
 Harmadszor: ez egy megoldandó feladat. 
 Szerencsére a megoldás viszonylag könnyűnek látszott, 
hiszen, ha az okot sikerül megszüntetni, akkor a tünet-
nek is el kellene múlnia. Ezt tanítom, ezt alkal mazom a 
gyakorlatban, és ennek látom az eredményét megannyi 
betegnél, akik a gyógyulás reményében fel keresnek.
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 Csakhogy most rólam van szó. 
 Annál jobb. Akkor ezen a területen személyes tapasz-
talatot lehet szerezni, és …
 – … és ha mégse sikerül meggyógyulni?!!! – hasított 
belém a kétség. Hiszen ez is benne van a pakliban! Van-
nak betegségek, amelyek „karmikusak”, azaz korábban 
elkövetett tévedések következményeként jelentkeznek, 
igen erős tanító szándékkal és eredménnyel, csak éppen 
sem az orvostudomány, sem a spirituális gyógyítás nem 
tud beavatkozni a folyamatba…
 Nos – gondoltam –, akkor legyem meg Isten akarata. 
Én a ma gam részéről mindent megteszek a gyógyulás 
érdekében. Gondolatban, magam előtt a már gyógyult 
önmagamat látom, kiküszöbölök minden stresszforrást, 
változtatok a szokásaimon, a táplálkozási szokásaimon. 
Biztosítok magamnak szabadidőt, amely valóban szabad, 
sokkal többet játszom a lányommal, többet leszek együtt 
a családommal, és többet foglalkozom saját pihenésem-
mel, szórakozásommal, feltöltődésemmel… 
 És hozzákezdtem…
 Közben kitűzték a sebészeti beavatkozás időpontját, 
amelyre az abszorbciós mintavétel napjától számított 
tizenegyedik napon került volna sor. A sebésszel be-
szélgetve megkérdeztem: 
 – Doktor úr! Ön szerint mi az oka?
 A válasz egyenes volt és őszinte: 
 – Nem tudjuk.
 – Doktor úr! Én úgy gondolom, hogy tudom, mi vál-
totta ki ezt a daganatot. Én tudom az okát…
 – Hát, a lehetséges okát… talán…
 – Na és ha sikerülne megszüntetni, ahogy ön mondja, 
a lehetséges okát, akkor el kellene múlni a tünetnek…
 Gyöngéden, jóindulatúan nézett rám, mint a csökkent 
értelmű gyerekre szoktak, és biztosított felőle, hogy ezzel 
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nem lehet tréfálni, ez férfiaknál nagyon ritka, de an nál 
veszélyesebb, és legjobb lesz, ha minél előbb ki vesszük. 
 Beleegyeztem. De azért kitartottam mindazon élet-
mód- és gondolkodásmód-változtatások mellett, amelye-
ket szükségesnek tartottam ahhoz, hogy a gyógyulás 
belülről is létrejöhessen. 
 Pár nap elteltével a csomó érezhetően összezsugoro-
dott. Akár hogy tapogattam is, kisebbnek tűnt, bár még 
mindig nagyon ke ménynek. 
 Teltek a napok, és a sebészeti beavatkozás pillanata 
közeledett. A csomót egyre kisebbnek éreztem, de még 
mindig ott volt. 
 Ott volt aznap reggel is, amikor bementem a kórház-
ba, hogy alávessem magam a kis műtétnek.
 És ekkor jött a meglepetés. 
 Az orvos a műtét előtt odajött hozzám, ő is kitapogat ta 
a már-már alig érezhető csomót, majd azt mondta: konzul  -
tált a kollégáival, és úgy gondolják, hogy nem elegendő 
csupán a csomót kivenni. Ki kell venni az egész mirigyál-
lományt, többek között a hónaljból is, és a mell bimbót is le 
kell venni. Ahogy mondta, mondta, és igye kezett meg győzni 
róla, hogy ebbe bele kell egyeznem, az volt az érzésem, 
egyre kevesebb marad belőlem, mire felébredek. 
 Erre nem számítottam. 
 – Doktor úr! – vágtam a szavába –, amikor kiveszik a 
csomót, ugye azonnal, még műtét közben megvizsgálják, 
hogy rosszindulatú-e?
 – Természetesen – érkezett a válasz.
 – Akkor megegyezhetünk abban, hogy csak akkor
foly tatják az előbb felvázolt módon, ha valóban rossz-
indulatú elváltozást találnak?
 – Hát persze. Csakis akkor. De hát uram, ezzel a diagnó zis -
sal!…  Hiszen ez alig tíz napja készült!… Én már sok min dent 
láttam, és higgye el, ezt tartom a legbiztonságosabbnak.
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 Kétségem nem volt a jó szándéka felől, mint ahogy a 
tapasztalata és a rátermettsége felől sem.
 Rábíztam a döntést. Úgy éreztem, a magam részéről 
mindent megtettem, amit megtehettem, most hát legyen 
meg Isten akarata. Gondolatban beburkolóztam az isteni 
fénybe, és mint a gyermek, aki tudja, hogy szülei karjai 
között teljes biztonságban van, úgy „adtam fel”, mármint 
felfelé, Isten felé, a dolgok kimenetelének irányítását. 
 Egyvalamit azonban már korábban is tudtam, és 
most is meg erősítést nyert. Az orvostudomány nincs 
tisztában a daganatos be tegségeket kiváltó lelki, érzelmi 
és szellemi okokkal. A kifejezet ten testi okok esetében 
persze más a helyzet, hiszen jól tudjuk, hogy például 
a radioaktív sugárzás, bizonyos vírusok, bizonyos vegyi 
anyagok igenis okoznak daganatos megbetegedést, de ez 
még nem a teljes magyarázat. Nincs kizárva, hogy még 
az ilyen jól ismert „külső” tényezők hátterében is meg-
húzódik néhány olyan érzelmi és gondolati minta, amely 
szükséges a betegség kialakulásához. 

A RÁK RECEPTJE

 Mint ahogy egy jó süteménynek az elkészítéséhez 
pontos receptre van szükség, a daganatos betegségek 
esetében is meg van a megbetegedést kiváltó összetevők 
„listája”, amely a betegség kialakulásához „szükséges és 
elégséges”. Ez a lista tartalmazza a fizikai testre vonat-
kozó dolgokat és lelki-szellemi összetevőket, a gondolati 
és érzelmi hátteret. Az utóbbiakról az orvostudomány és 
a daganatos megbetegedésekkel foglalkozó szakirodalom 
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gyakran tesz említést, de a megoldást a kutatók több-
sége mind a mai napig sejtszinten, az anyagban keresi. 
 Akadnak azonban olyan orvosok is, akik felismerik, 
hogy a rák kialakulásában rendkívül fontos szerepet ját-
szanak a lelki-szelle mi-érzelmi összetevők. Az MTV-ben 
elhangzott alábbi interjú rész lete erről tanúskodik: 
 „Dr. Lenkei Gábor: …lehet, hogy nem is a rák a problé-
ma. Lehet, hogy maga a rák egyáltalán nem probléma. 
Én voltam kutató orvos. Tudom, hogy mikor lehet egy gon-
dolatot elfogadni, mikor kell elvetni. Dolgoztam onko ló giai 
osztályon, és megengedtem magamnak azt a luxust, hogy 
leültem a betegek ágya szélére, és megkérdeztem, rátettem 
a kezére a kezem, és azt mondtam, na, mi a valódi prob-
léma? És szinte kivétel nélkül, és ezt alátámaszt ják egyéb 
tudományos kutatások is, szinte ki vétel nélkül családi, 
súlyos családi problémákról számoltak be az emberek.
 Dombóvári Gábor: Akkor ott tartunk, hogy a stressz 
és egyéb környezeti problémák.
 Dr. Lenkei Gábor: Nézzük meg a gondolatot, mert le-
het, hogy ugye, mikor vall kudarcot valami? Ha rossz.
A tűzoltónak el kell ol tani a tüzet. Ott a tűz, a tűzoltó arra 
fecskendez. Ez ma a rákterápia. Rossz úton megy, nin-
cse nek eredmények. Valami alapvető hibának kell len-
nie, és az alapvető hiba egyébként az, fel kellene ismerni 
– és ezért sok rákbeteg nem fog engem szeretni –, nem a 
rák a probléma. Van egy másik probléma. Ebben benne 
lehetnek egyébként a táplálkozási zavarok, benne lehet-
nek mérgező anyagok, és nagyon komoly szerepe van a 
lelki dolgoknak. A rák – el tudja azt képzelni, hogy valaki-
nek egy betegség előnyt jelent? Felmentést. Nem kell be-
menni dolgozni. Egy kicsit jobban figyel rám a környezet.
 Dombóvári Gábor: Lehet rá hivatkozni, lehet vele zsa-
rolni.
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 Dr. Lenkei Gábor: Aha, aha, ezt nem én mondom.
A napnál világosabb. A rák megoldás egy megoldatlan
prob lémára. Nem maga a probléma.” (MTV 2006. április 26.
„Más életmód, más élet? Szemléletváltással a rák ellen.”)
 Orvosok és pszichológusok hosszú évtizedek óta vizs-
gálják, van-e összefüggés bizonyos személyiségjegyek 
és a rákos daganatok kialakulása között. A kutatások 
ered ményei azt mutatják, hogy igenis létezik rákra haj la-
mos, úgynevezett „C” típusú személyiség. Az ilyen em ber-
re általában igazak az alábbi állítások: érzéseit el fojtja, 
haragját nem fejezi ki, tartózkodó, igyekszik min denki nek 
megfelelni, saját magát nem tartja fontos nak, ön becsülése 
alacsony, szükségleteit elhanyagolja, világnézete merev, 
önmagát nem sze reti, fél a változástól, sérelmeit nem to-
rolja meg, de belül szenved, nem bízik a világban, és gyak-
ran úgy érzi, élete valóságos csapda.
 Nos, ha mindez igaz, és az is igaz, hogy a betegségek 
túlnyomó többsége pszichoszomatikus, azonnal felme rül a 
kérdés, hogy valójában nem ezek a személyiség jegyek azok, 
amelyeken változtatni kellene a gyógyulás érdekében? 
A vagy – ha másképp tesszük fel a kérdést – milyen esély-
lyel vesszük fel a harcot pusztán a fizikai test szintjén, 
pusztítva a daganatos sejteket vagy megakadályozva sza-
porodásukat, miközben az érzelmi-gon dolati „háttér” nem 
változik, és folyamatosan újrateremti a fizikai tüneteket? 
 Ne feledjük, hogy „C típusú személyiségnek” lenni 
nem egy betonba öntött, megváltoztathatatlan állapot. Az 
ember folyamatosan változik, még akkor is, ha nem tud 
róla. Bizonyos tulajdonságai és képességei ki fejlődnek, 
majd visszafejlődnek, esetleg átalakulnak. A személyiség-
jegyek idővel így is, úgy is változnak, de ha a játék időre 
megy, akkor a gyorsabb változást csak szándékos, tuda-
tos és kitartó belső munka hozhatja lét re, és ez – lássuk 
be – nem az orvos hatáskörébe tartozik. 
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 Vegyük tehát szemügyre egy kicsit részletesebben, hogy 
melyek azok a gondolati és érzelmi összetevők, amelyek a 
daganatos betegségek kialakulását lehetővé teszik. 

 1. A stressz
 A daganatos tüneteket produkáló beteg rendszerint 
kiutat keres egy nehéz helyzetből. A háttérben tehát ott 
van a stressz. Általában nem alkalmi, rövid ideig tartó,
gyorsan múló stresszhelyzetekről van szó, hanem egy
olyan élethelyzetről – lehet ez családi, munkahelyi, pár -
kapcsolati –, amelynek szinte minden pillanata fe szült-
séggel jár. Olyan helyzet, amelynek a pusztán gondolati 
felidézése is belső feszültséget eredményez, és a benne 
élő rendszerint nem látja, nem találja a kiutat. Az ilyen 
helyzet depresszióhoz, kétségbeeséshez vezet, amelyet 
csak erősít a reménytelenség és a tehetetlenség ér zése. 
Mindez lehet tudatos, de lejátszódhat tudat alatti síkon 
is. Persze mindenki, aki ilyen helyzetben találja magát, 
keresi a kiutat, és bizony előfordul, hogy kiútként elfogad-
ható alternatívának találja a súlyos betegséget és a halált. 
Valójában a nehéz helyzetbe jutott ember nem akar be-
teg lenni. Meghalni sem akar, de mindenképp változtatni 
szeretne a számára elviselhetetlen körülményeken. Csak 
épp nem tudja, mit kellene tennie, vagy nincs bátorsága 
megtenni a szükséges lépéseket. Sajnos a tanult minták, 
a társadalmi elvárások és a változástól való félelmei, saját 
beidegződéseinek korlátai olyan belső akadályokat jelen-
tenek, amelyek nek leküzdésére vagy felszámolására nem 
rendelkezik megfelelő eszköztárral. 
 Végeztek a hosszan tartó stressz hatását vizsgáló 
kísérleteket patkányokkal, és az eredmény döbbenetes 
volt. A kísérletben a pat kányokat egy „kétszobás” ket rec-
be zárták, ahol az egyik szoba sötét volt, a másik fény ár-
ban úszott. A kettő között volt egy kis átjáró. A pat kányok
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a sötét rekeszben szerettek tartózkodni, de a sötét re-
kesz ben óránként egyszer áramütés érte őket. Ez bi-
zony komoly, rendszeresen ismétlődő stresszfaktornak 
bizonyult. A kísérleti állatok hamar felismerték, hogy az 
áramütések bizonyos rendszer sze rint érkeznek, és pár 
nap alatt megtanulták, hogy az áramütések közötti időt 
a számukra kedvezőbb, sötét kamrában töltsék, de – még 
az áramütés bekövetkezte előtt – átsétáljanak a kivilágí-
tott részbe. Amint úgy érezték, hogy az áramütés ideje 
elmúlt, szépen visszamentek a sötét ketrecbe. Ezeknek 
a kísérleti állatoknak az életében a kutatók egészségi 
elváltozást nem tapasztaltak.
 A másik csoportnak „egyszobás” ketrec jutott, amely sö-
tét volt ugyan, de a rendszeres pontossággal érkező áram-
ütések ellen nem volt hova menekülni. Dupla stressz. 
Egyrészt az áramütés miatt, másrészt amiatt, hogy pon-
tosan tudják, hamarosan érkezik az áram ütés, és azt ta-
pasztalják, hogy nincs kiút! Ezeknél az állatoknál nagy 
gyakorisággal fejlődött ki daganatos betegség.
 Az ember esetében a körülmények rendszerint nem 
ennyire kor látozottak, hiszen körülményeinken képesek 
vagyunk változtatni. A „ketrec” az ember esetében azt 
je lenti, hogy a rendszeres és hosszan tartó stresszben 
élő ember „úgy gondolja, úgy érzi”, hogy nem képes vál-
toztatni a helyzeten. A ketrec rácsai gondolatokból és 
érzelmekből állnak össze, és ezek a rácsok esetenként 
erősebbnek bizonyulnak egy-egy valódi börtöncellánál. 
 A stressz másik fajtája az, amit pozitív stressznek 
nevezünk. Ha valaki szívvel-lélekkel csinál valamit, élve-
zi, szereti, de túlzásba vi szi, az ugyanúgy megterheli a 
szervezetet. 
 Köztudott, hogy a stressz gyengíti az immunrend-
szert, amely egy idő után nem képes ellátni a feladatát. 
Úgynevezett „rákos sejtek” vagy hibás sejtek minden 
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szervben, minden pillanatban keletkeznek. Ezek a sej-
tek, ahogy mondani szokták, „gyengék és buták”, ezért 
az erős és jól működő immunrendszer könnyen kiszűri 
és eltávolítja őket. Ma már a daganatos betegségek ke-
zelésében is egyre fontosabbnak tartják az immunrend-
szer erősítését, szemben az olyan terápiákkal, amelyek 
az immunrendszert gyengítik. A stressz azonban az im-
munrendszert gyengíti, tehát mindenképpen egyike azon 
faktoroknak, amelyek a rák receptjéhez szükségesek. 

 2. Az asszertivitás hiánya
 A lista következő összetevője – és ez megint olyan fak-
tor, ame lyet nagyon sokszor említ a szakirodalom, de 
szerintem nem tulajdonítanak neki kellő fontosságot 
– az egyéni érdekek érvényesítésére való készség vagy 
képesség hiánya. 
 A daganatos betegeknél ez a „tulajdonság” oly nagy 
gyakori sággal figyelhető meg, hogy szinte érthetetlennek 
tűnik, miért nem helyeznek nagyobb hangsúlyt az asz-
szertivitás megerősítésére a gyógyítás során. Gyakran 
hangoztatott tétel, hogy „mindig a jó emberek kapnak 
rákot”. De ki a jó ember, ki számít jó embernek, ha azt 
a környezet szemszögéből vizsgáljuk? Nyilván az, aki 
a saját érdekeit, vágyait, álmait rendszeresen háttérbe 
szorítja, és előnyben részesíti a környezetében élők 
kívánságait. Rendületlenül segít, dolgozik, képességei-
hez mérten másokért mindent megtesz. Ő maga „ráér”, 
várhat, hiszen az „nem olyan fontos”. Ugyanakkor az 
ilyen ember – akár tudatában van, akár nincs – mélyen 
belül elégedetlen az életével, hiszen nyilvánvaló, hogy 
neki is vannak vágyai, neki is vannak álmai, ő is szeretné 
kivenni részét az életből. A segítőkészség, a mások élete 
iránti elkötelezettség azonban erősebbnek bizonyul, és 
saját igényeinek kielégítése oly mértékben szorulhat hát-
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térbe, hogy egyikük-másikuk már meg sem tudja fogal-
mazni, mire is vágyik, mit is szeretne, ha szabadon tehet-
né. Az is gyakran előfordul, hogy ezt a szabadságot az 
égvilágon semmi nem korlátozná, de a sokévi „önfeláldo-
zó” munka olyan tudat alatti programot alakított ki az 
egyénben, amely program nem teszi lehetővé a változást. 
Hiszen „mit szólnának hozzá” a gyerekek, a szülők, a ro-
konok, ha egyik napról a másikra nem a szolgálatkész, 
segítőkész családtag állna előttük, hanem egy olyan vala-
ki, aki saját magára is gondolni mer, a saját vágyait is 
valóra szeretné váltani? A korlátok – mint minden eset-
ben – itt is gondolati és érzelmi szálakból alakulnak ki.

 3. A megfelelésért vívott küzdelem
 Ismét egy belső, érzelmi-gondolati kényszerpályáról 
van szó. Lehet, hogy a magát fokozatosan megbetegítő 
ember gyermekkorában nem kapott elég szeretetet, biz-
tatás helyett inkább szidták, ösztönzés helyett inkább 
elmarasztalták. Gyakran észrevételezték, ha valamit 
„rosszul” csinált, de eszükbe sem jutott megdicsérni, ha 
egy-egy feladatot sikeresen hajtott végre. Az ilyen gyer-
mek szíve mélyén oly erős a szeretet iránti igény, hogy 
szinte mindent elkövet néhány jó szóért. Ugyanakkor az-
zal a tudattal nő fel, hogy ő nem elég jó, nem elég ügyes, 
nem elég szorgalmas, és neki mindig többet és még töb-
bet kell tennie másokért, hogy észrevegyék, hogy néha 
ő is kapjon egy-egy jó szót vagy elismerést. Gyakran 
ez motiválja azt a magatartást is, amelyet asszertivi-
táshiánynak neveznek. Az ilyen ember fáradhatatlanul 
dolgozik másokért, szinte könyörög a szeretetükért, de 
– és itt jön a probléma – ritkán érzi, hogy megkapná azt 
a szeretetet, amire vágyik. Ennek pedig oka van. Még-
pedig az, hogy ő saját magát nem tartja elég szeretetre 
méltónak, értékesnek és érdemesnek. Más program fut a 
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tudatalattijában. Ha oda kellene állnia a tükör elé, és azt 
mondania hangosan, hogy „Szeretem magam. Akármi 
történik az életemben, én akkor is értékes és szeretetre 
méltó ember vagyok” – lehet, hogy komoly nehézségbe 
ütközne. Sokan vannak, akik ezt egyszerűen képtelenek 
megtenni. Márpedig, aki kisebbrendűségi érzéssel küzd, 
és saját magát nem szereti, azzal a többiek is ennek 
megfelelően bánnak. Az a bizonyos jól ismert útmutatás, 
mely szerint „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” 
– rávilágíthat a probléma lényegére. Ha saját magamat 
nem szeretem, akkor a „felebarátomat” is csak annyira 
tudom szeretni, mint önmagamat, tehát semennyire. Ak-
kor viszont felmerül a kérdés, hogy mi motiválja a cse-
lekedeteimet, ha a „felebarátomért” vagy gyermekemért, 
szüleimért, barátaimért mégis képes vagyok akármit 
megtenni, és fáradhatatlanul igyekszem segíteni?
 A helyes válasz ebben az esetben: A FÉLELEM. 
 Nagy csapda ez, és bizony gyakran nehezen felismer-
hető. Az ember nem azért segít, mert szereti a másikat, 
hanem azért, mert attól fél, hogy ha mindezt nem teszi, 
a másik nem fogja szeretni őt. Az életben minden döntési 
helyzetben csupán két dolog között kell választanunk. Az 
egyik a szeretet, a másik a félelem. Ha a félelmet választ-
juk, előbb-utóbb szembesülünk azzal, hogy bármennyit 
áldozunk is rá munkában vagy anyagiakban kifejezve, a 
félelem nem múlik el. Az egyetlen dolog, amitől a félelem 
elmúlik, az a szeretet. Első helyen kell állnia az önma-
gunk iránt érzett szeretetnek, majd – ha ez megvan – 
kiterjedhet a családunkra, barátainkra, ismerőseinkre, 
nemzetünkre, és végül átalakul a Földön élő minden em-
ber és minden élőlény iránt érzett szeretetté. A szeretet 
úgy oszlatja el a félelmet, mint a fény a sötétséget.
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 4. Rossz tudat alatti program
 A negyedik összetevő a nem megfelelő tudat alatti prog-
ramcsomag. Ez úgy működik, és úgy irányítja az ember 
életét, mint a repülőgépekbe beépített robotpilóta. Mi-
u tán a repülőgép felszállt, és a pilóta ellenőrizte, hogy
minden funkció az előírtaknak megfelelően működik, 
rendszerint bekapcsolja az automata vezérlést, azaz a ro-
bot pilótát, és a géppel nincs is több gondja a leszállás 
megkezdéséig. Ehet, ihat, sőt, hosszú úton még szu nyó-
kálhat is egy keveset. Elég, ha ő, vagy a másodpiló ta néha 
rápillant a műszerekre, hogy minden rendben van-e. 
 Ilyen robotpilóta azonban nem csupán repülőgépeken 
vagy egyéb járműveken található. Bennünk, emberek-
ben is van egy.
 Ha arra gondolunk, milyen érzés volt először autót 
vezetni, nem nehéz felidézni a pillanatot, amikor az ember 
rájött, hogy sokkal több a pedál, a kapcsoló, a sebességvál-
tó és a kormány, mint ahány kezünk és lábunk van. Ezt 
csak nehezíti a tény, hogy még csak oda sem lehet nézni, 
hiszen rendületlenül figyelni kell az utat és a forgalmat.
 A gyakorlás azonban fokozatosan enyhíti a kezdeti 
stresszes állapotot. Bizonyos mozdulatok automatikussá 
válnak, és – mivel már nem kell rájuk figyelnünk –
figyelmünk egy része felszabadul, és egyéb tevékenysé gek 
irányába fordul. Idővel már nem okoz gondot, ha vezetés 
közben beszélgetni szeretnénk, de belefér az evés, ivás, 
a ká vézás és cigarettázás is, hogy a szemfestésről, telefo-
nálásról ne is beszéljünk. 
 A legérdekesebb jelenség talán mégis hosszú úton, 
rendszerint autópályán lép fel. Előfordul ugyanis, hogy 
annyira elmerülünk saját gondolati világunkban, oly ki-
tartóan nézzük a saját magunk által vetített belső fil met, 
hogy az útról és a közlekedésről tudomást sem ve szünk. 
Néha akár ötven–hatvan kilométert is képesek vagyunk 
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végigautózni úgy, hogy közben fogalmunk sincs, merre 
jártunk, mit láttunk, milyen táblák vagy milyen falvak 
mellett haladtunk el. Mindez rendszerint addig tart, 
amíg valamilyen váratlan esemény vissza nem rángatja 
a tudatunkat a közlekedés realitásába. 
 A nagy kérdés az, hogy ki vezeti az autót, amíg saját gon-
dolataink és belső képeink szemlélése köti le a figyelmünket?
 Nos, a válasz egyértelmű. A belső robotpilóta. A robot-
pilóta pedig nem más, mint a sokszor látott, sokszor hallott 
és sokat gyakorolt „beidegződések” összessége, amely ak-
kor lép működésbe, amikor tudatunk „fontosabb” dolgok-
kal van elfoglalva. Ezért van az, hogy időnként fogalmunk 
sincs róla, hogy a lakásból való távozás előtt lekapcsoltuk-e 
a lámpát, kihúztuk-e a vasaló dugóját és elzártuk-e a gázt.
 Csakhogy belső robotpilótánk nem csupán ilyen dol-
gok elvégzésére van beprogramozva, és egyáltalán nem 
biztos, hogy minden programja jó. Gyakran előfordul, 
hogy egyik-másik „rossz” program az életünket újra és 
újra nehéz kerülőutak irányába tereli.
 Különösen jól észrevehető ez olyankor, amikor tuda-
tosan megtervezünk, megszervezünk valamit, jó szán dék-
kal, pozitív hozzáállással indulunk neki, és az eredmény 
ennek ellenére messze elmarad az elvárásainktól. 
 Tudatos gondolkodásunkkal rendszerint nincs sok 
probléma, hiszen mindannyian szeretnénk egészsége-
sek lenni, szeretnénk szeretetben és harmóniában élni, 
szeretnénk egy jó párkapcsolatot, szeretnénk sikeresek 
lenni, és a bőség ellen sincs különösebb kifogásunk. 
Életünk minden tudatos erőfeszítése ellenére azonban 
ezek a dolgok csak ritkán sikerülnek, és szinte mindenki-
nek az életében vannak olyan „problémás” területek, 
ahol minden erőfeszítés hiábavalónak tűnik. 
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 Az ilyen kudarcélmények – főleg, ha sorozatban érnek 
bennünket – egy idő után még a próbálkozástól is elvehetik 
a kedvünket. Marad a csendes beletörődés a betegségbe, 
a rossz házasságba, a csekély reményekkel kecsegtető 
anyagi helyzetbe, és az öröm nélküli, kötelességszerűen 
végzett munkába. Ahogy mondani szokták, negyvenéves 
kora után a legtöbb ember csendes beletörődésben él.
 Pedig mindennek nem kell így lennie. Az ember – 
minden ember, tehát Ön is, kedves olvasó – olyan erő-
tartalékokkal rendelkezik, amelyek rendbe hozhatják 
mindazt, amivel ma elégedetlen. 
 Képzeljük el, milyen is lenne, ha a tudatos, pozitív, 
építő gondolataink hátterében egy olyan „robotpilóta” 
működne, amelyik biztos kézzel, mindig jó irányba terel-
né életünk folyamát, akkor is – sőt, különösen akkor –, 
amikor nem figyelünk oda. 
 Ez a belső automatizmus úgy alakul ki, hogy valamit 
nagyon sokszor látunk, hallunk vagy cselekszünk. Amit 
hallunk, az rendszerint a szülők, nevelők gondolkodás-
módjára és világnézetére jellemző. Minden, ami jelen 
időben, kijelentő módban hangzik el, parancsként, uta-
sításként rögzül a mélytudatban vagy a tudatalattiban. 
Ha kellőképpen sokszor hallottunk valamit, az a robot-
pilóta részévé válik, és működik rendületlenül, hatalmas 
erővel és fáradhatatlanul. 
 Valamikor – mintegy húsz évvel ezelőtt – nekem is 
„rossz” volt a robotpilótám. 1987-ben emigráltam Kolozs-
várról Svédországba, és annak ellenére, hogy tudatosan 
mindent „jól” csináltam, egyre nehezebb anyagi, társa-
dalmi és párkapcsolati helyzetben találtam magam. 
 Később, amikor már „új program” szerint működtek 
bennem a dolgok, és visszatekintettem az elmúlt évekre, 
sikerült felismernem azt a rossz helyen és rossz időben 
elmondott viccet, azt a belső elégedetlenségből fakadó 
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kommentárt, azt a nevelésből fakadó „hitrendszert”, 
amely nek megnyilvánulása újra és újra nem kívánt 
irányba terelte az életemet. 
 Minekutána olyan országban éltem, ahol nehéz lett 
volna a „külső” körülményeket okolni az elmaradt ered-
ményekért, úgy gondoltam, magamon kell változtat-
nom, mégpedig a mélytudatban megbúvó gondolati 
prog ramok segítségével. Összegyűjtöttem ezért a tudat-
alattival foglalkozó könyvekből néhányat, és készítet-
tem egy kisebb gyűjteményt olyan pozitív gondolatok-
ból, amelyek reményeim szerint az élet legfontosabb 
területeit lefedték. Kerestem hozzá kellemes zenét, és 
zenei háttérrel, magnószalagra mondtam a pozitív, jelen 
időben, kijelentő módban elhangzó állításokat. A mag-
nót összekötöttem egy időzítő kapcsolóval, és hallgat-
tam lefekvés után, és hallgattam reggel, ébredezés alatt. 
Hallgattam az autóban is munkába menet és munkából 
jövet, miközben elég erős ellenállás volt bennem, hiszen 
az életem egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy azt a 
szalagról – kijelentő mód jelen időben – visszahallottam. 
 Sokáig – mintegy öt hónapig – nem is történt sem-
mi, leszámítva azt, hogy néhány barátom eszementnek 
nevezett, amiért „hazugságokkal” traktálom magam, 
„álom világban” élek stb. 
 Azután valami elkezdett változni. Még nem volt sem-
mi konkrétan megfogható, de bizonyos beszélgetések 
más képp alakultak, bizonyos lehetőségek megcsillantak, 
mint ha ott lebegett volna valami egy sűrű fátyol mögött. 
A csodával határos változások sorozata körülbelül hat 
hónapi kitartó kazettahallgatás után indult el. Az első az 
volt, hogy fizetésemelést mertem kérni egy olyan gazdasági 
helyzetben, amikor a mérnök kollégáknak a felét már el-
bocsátották az építőiparban jelentkező alacsony konjunk-
túra miatt. A főnököm csak csóválta a fejét, hogy ebből 
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bizony baj lehet, mert hamarabb kitesznek, minthogy
ilyen körülmények között fizetésemelést adnának. Másnap 
azután visszajött a cégvezetőtől, és közölte, hogy a fizetés-
emelést megkapom. Ez akkori viszonyok között mintegy 
havi 90 000 forintnak megfelelő pluszt jelentett. „De van 
még valami” – mondta. – „A cégvezető azt mondta, hogy 
adjuk meg neked a fizetésemelést egy évre visszamenőleg.” 
Ez volt az a pillanat, ami meggyőzött arról, hogy a mély-
tudatban elhelyezett pozitív „program” olyat is tud, amit a 
tudatos énemmel nem kértem és nem is vártam. 
 Azután – ha nem is látványosan, de annál biztosab-
ban – elkezdett átalakulni az életem minden területe. 
Igaz, munka és kitartás is kellett hozzá, de az a hatal-
mas gondolati erő, amely eddig ellenem dolgozott, most 
mellém állt. Ma már akkor sem esem kétségbe, ha va-
lami látszólag nagyon rosszul sül el, mert tudom, hogy a 
jó végkifejlethez pontosan erre van szükség. Nem is tud-
nám felsorolni mindazt a sok jót, amit a megváltoztatott, 
átprogramozott „robotpilóta” véghezvitt. 
 Saját sikereimen felbuzdulva ajánlottam a kazettát az 
is merőseimnek, barátaimnak, akik eleinte kétkedve, mo so-
lyogva hallgatták, miként lehet átalakítani akár egy félre csú-
szott életet is. Végül mégis voltak, akik ki próbálták. A siker 
náluk sem maradt el. Nem is maradhatott el, hiszen nincs 
a módszerben új ötlet. A reklámszakemberek évtize dek óta 
tudják, teljesen mindegy, mi lyen a reklámozott termék, ha 
gyakran találkozunk a képé vel, egy idő után „régi ismerős”-
ként ismerjük fel, és késztetést érzünk a vásárlásra. 
 Abban a reklámdömpingben, amely ma bennünket kö-
rülvesz, nagyon nehéz tudatosnak maradni. Mentális prog-
ramok, érzelmi programok és képi programok ezrei áraszt-
 ják el a tudatalattit, és sulykolják belénk a maguk – rend -
sze rint gazdasági megfontolások által motivált – „igazságát”. 
 Igazság sok van. Mindenkinek van belőle egy csinos – 
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kisebb vagy nagyobb – gyűjteménye. Az univerzum való-
di működésére való behangolódáshoz, az egészséghez, a 
belső békéhez, harmóniához, a szeretethez, a sikerhez 
és a bőséghez nem a kis igazságok gyűjteménye vezet 
el, hanem az univerzum belső törvényének a felismerése 
és követése. A belső törvény egyik aspektusa pedig az, 
hogy gondolataink erejével alakítjuk magunk körül a 
világot. Mint ahogy nem várhatjuk, és nem is várjuk, 
hogy csalánmagból rózsatő legyen, nem várhatjuk azt 
sem, hogy negatív, önmagunk vagy mások ellen irányuló 
gondolatainkból béke, harmónia és megértés fakadjon.
 Amennyiben mégis az egészséget, a békét, a szerete-
tet, a sikert és a bőséget tartjuk kívánatosnak, bizony 
érdemes rászánni azt a néhány hónapot, amíg a „robot-
pilóta” magáévá teszi az új utasítások programcsomagját. 
Különösen érdemes ezt az utat választani azok számára, 
akik nem érnek rá, akiknek nincs szabadidejük, hiszen 
A tudatalatti tízparancsolata című könyv CD-mellékletére 
nem kell odafigyelni. Zümmöghet a háttérben olvasás 
vagy mosogatás közben, szólhat szép csendesen éjszaka, 
vagy hajnalban, ébredés előtt. 
 Sokan jelezték, hogy még az álmokat is megváltoztatja. 
Megtölti őket színnel, fénnyel, csodálatos életérzéssel. 
 A hosszan tartó stressz, a saját érdekek háttérbe 
szorítása, a megfelelésért vívott küzdelem és a tudatalat-
tiban futó akadályozó programok után vizsgáljuk meg a 
rák receptjének ötödik, és energetikai szempontból talán 
legkönnyebben felismerhető összetevőjét. 

 5. Az atlantiszi „örökség”
 A daganatos betegségek kialakulásához néha olyan 
tényezők is hozzájárulhatnak, amelyeknek eredete rég-
múlt időkbe vész. Ezen okok feltárása elég komoly akadá-
lyokba ütközik, már csak azért is, mert az olvasónak 
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