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Alexander Loyd méltatása

Manapság meghatározó jelentőségű dr. Alex Loyd gyógyító 
technikája, hiszen forradalmasítani fogja egészségünket. Ez-
zel a módszerrel igen gyorsan érhetünk el tartós javulást. Dr. 
Loydot bátran nevezhetjük korunk Albert Schweitzerének.

Mark Victor Hansen,  
az Erőleves a léleknek (Chicken Soup for the Soul)  

könyvek társszerzője

Komplett paradigmaváltás tanúi lehetünk. A sikerhez veze-
tő útról alkotott tapasztalataink és elgondolásaink szöges 
ellentétét ismerhetjük meg, és magyarázatot kapunk arra, 
hogy az elmúlt évtizedekben miért vallottunk kudarcot 
ígéretesnek tetsző kezdetek után. Én most már határozot-
tan erre a módszerre szavazok, és úgy tervezem, hogy mától 
kezdve e szerint élem az életemet.

Janet Attwood,  
a The Passion Test bestseller szerzője

Az értékes információkban gazdag Emlékkód holisztikus 
megközelítésben új megvilágításba helyezi egészségünk 
átalakítását. A módszer lényege, hogy felszabadítjuk és át-
programozzuk emlékeinket. Az elismert szerző, dr. Alex 



Loyd, az energiák gyógyító átformálásának úttörője felfedi, 
hogy múltbéli emlékeink miképpen érinthetik egészségi ál-
lapotunkat, életünket, kapcsolatainkat, sikerünket. A  kód 
könnyűszerrel elsajátítható, és a segítségével lépésről lépés-
re haladhatunk káros, romboló emlékeink átalakításában, 
olyannyira, hogy még a felmenőinktől a génjeinkben örö-
költ mintáktól is megszabadulhatunk. Mindeközben pedig 
mélységeiben is megértjük, hogy az emlékeink miképpen 
befolyásolják érzelmi és fizikai egészségünket. Szívből aján-
lom mindenkinek!

Dr. Bradley Nelson,  
a The Emotion Code szerzője



E  kidolgozott program nem kívánja helyet-
tesíteni orvosok és más, képzett egészségügyi 
szakemberek szolgáltatásait. Továbbiakban is 
konzultáljon orvosával, különösen olyan ese-
tekben, amikor diagnózis felállítása és fokozott 
orvosi odafigyelés látszik szükségesnek.





Anyának.
Az első emlékem az,  

hogy az életedet adtad az életemért.
Szeretlek! 
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Néhány szó az olvasóhoz

Könyvemben egy olyan új megközelítési módot osztok meg 
az olvasóval, amely hozzásegít a gyógyuláshoz és a személyi-
ség kiteljesedéséhez. E módszert emlékkezelésnek nevezem. 
Feltárja mindazon bajok forrását, amelyek ez idáig megnehe-
zítették az életedet – legyenek azok akár testi, érzelmi vagy 
gyakorlatias problémák –, és segít úrrá lenni rajtuk. Különö-
sen igaz ez akkor, amikor minden más már kudarcot vallott. 
 Immár harminc éve meggyőződésem, hogy emlékeink 
képezik az okát csaknem mindennek, amit gondolunk, ér-
zünk és teszünk. A  testünk hormonális működése is ide 
vezethető vissza. Így hát harminc éve azon dolgozom, hogy 
megpróbáljam megtalálni a módját, miként lehet meggyó-
gyítani, újraszerkeszteni és rendbe hozni problémás emlé-
keinket. A  törekvésemmel egyáltalán nem voltam, és nem 
vagyok egyedül. Harminc évnyi kutatás, tesztelés, megtor-
panás, hibázás, újrakezdés, módosítás és áttörés után úgy 
hiszem, megtaláltam a megoldást.
 Az Emlékkód hitem szerint meggyőzően mutatja be emlé-
kezetünk működését, és megmagyarázza, életünket miért és 
hogyan határozzák meg emlékeink. Ezenfelül azonban egy 
igen egyszerű módszert is kínál arra, hogy újraszerkesszük 
emlékeinket, és ezáltal a problémáinkat a gyökerüknél or-
vosoljuk.
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 Mielőtt azonban belemerülnék elméletem részleteibe, és 
megmutatnám gyógyulásod útját, el kell mondanom vala-
mit. Az emlékezetkutatás rendkívül új tudományos terület. 
Nincs olyan gép vagy szerkezet, amely megmutatná nekünk 
az emlékeinket, így hát fenntartással fogadj mindet olyasféle 
hírt, hogy akár csak részleteiben is feltárták volna műkö-
désük mibenlétének tudományos bizonyítékait. Elméletem 
megtámogatására néhány tanulmányból is idézni fogok a 
könyvemben, de semmi módon nem kívánom azt sugallni, 
hogy e tudományos munkák „igazolják” az elméletemet. 
Árnyalják és részlegesen kiegészítik harminc évi kutató-
munkám eredményeit – mindazt, amit láttam, átéltem, és 
megtanultam. 
 Valójában nem hiszem, hogy a kettős vak vizsgálatok fel-
tétlenül helyes eredményre vezetnek – rögtön meg is mon-
dom, miért.
 Abban a kitüntetésben részesültem, hogy pályám során 
dr. Roger Calahan klinikai szakpszichológus irányításával 
is dolgozhattam. Calahan doktornak éveken át igen nagy 
Beverly Hills-i pacientúrája volt, de hozzám hasonlóan őt is 
nyomasztotta, hogy nem tud mindenkin úgy segíteni, ahogy 
szíve szerint szeretné. Megalapozta a ma már világszerte is-
mert energiaalapú pszichológiát, és én mintegy másfél évig 
személyesen leshettem el tőle módszerének a titkait. Ideil-
lesztek tőle egy idézetet, amelyet nagyon igaznak hiszek:

„A kettős vak vizsgálatokat arra találták ki,  
hogy igazoljuk vele valami olyasminek a működését,  

amiről senki nem tudja, hogy működik-e.”

 Más szóval, ha valami nyilvánvalóan működik, és nem 
okoz semmifajta kárt, akkor nincs mindig szükség kontroll-
csoportra, hogy bizonyítsuk, valóban működik. Ez természe-
tesen nem vonatkozik a gyógyszerkészítményekre, amelyek-
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nek oly sok káros mellékhatásuk lehet, hogy kétséget kizáró 
hasznosságuk egyáltalán nem magától értetődő. Egy gyógy-
szerismertetőnek olykor több mint a felét arra szánják, hogy 
alkalmazása esetén öngyilkos késztetésekkel, májkárosodás-
sal, rákkal kell számolnunk. Ilyen esetekben értelemszerű, 
hogy szükség van kontrollcsoportra, kettős vak vizsgálatra.
 A legtöbb gyógyszer valójában biológiai méreg, és egyet-
len betegség kezelésével számos más betegség kialakulását 
kockáztatjuk. A  test a gyógyszert először ártalmasnak te-
kinti, de aztán megadja magát, és végül a gyógyszer ki tudja 
fejteni a hatását – mégpedig úgy, hogy legyőzi a test ellen-
állását. A test öngyógyító mechanizmusaival azonban közel 
sem harmonikus az együttműködése.
 Amerikában manapság járványos méreteket ölt a fájda-
lomcsillapítók használata, hogy csak egy jellemző példát 
mondjak. Sokan úgy vélik, hogy ez a trend az oxikodonalapú 
receptköteles gyógyszerek parttalan felíratásának és sze-
désének a következménye – noha a mellékhatásokról vajmi 
kevés valódi tudásuk van az embereknek. De lehet, nem is 
érdekli őket. A  biztonságosnak és bizonyítottnak vélt szer 
nem volt sem biztonságos, sem bizonyítottan hatásos, még 
kettős vak vizsgálattal sem. 
 Jó néhány évvel ezelőtt a tévéműsorában Larry King egy 
orvossal beszélgetett a vitaminokról. Húsz évvel ezelőtt 
– mondta akkor az orvos – a felelős és felkészült gyógyászat-
nak a vitaminokról lesújtó véleménye volt: „a vizelés igen 
költséges változatának” tekintették. Manapság azonban 
– tette hozzá – a kollégái csaknem mindenkinek ajánlják a 
vitaminokat. Miért? Azért – mondta –, mert ma már tud-
juk, hogy pozitív hatásuk van.
 De hát mindig is hasznosak voltak! És sokan már akkor is 
tudták, hogy a vitaminok jók, amikor még semmifajta vizs-
gálat nem bizonyította ezt. Bevették a vitaminokat, bizonyá-
ra megtapasztalták a kedvező hatásukat, és elviselték, hogy 
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gúnyolja érte őket az orvostársadalom. Aztán egyszer csak 
a kettős vak vizsgálat kimutatta, hogy jé, tényleg hatásosak.
 Az, hogy valamit nem tud igazolni egy kettős vak vizs-
gálat, nem jelenti azt, hogy nem létező jelenséggel van dol-
gunk. A  gravitáció csak azután létezett volna, hogy Isaac 
Newton felfedezte? Nem volt-e elektromosság, mielőtt Tho-
mas Edison feltalálta a villanykörtét? A baktériumok azzal 
keltek volna életre, hogy Louis Pasteur kimutatta őket? Ter-
mészetesen nem így van. Mindez már akkor is hatással volt 
ránk, amikor a tudomány még nem igazolta a létüket.
 Van itt azonban még valami más is, amit figyelembe kell 
vennünk. Nagy tudású professzorok elmagyarázták nekem, 
hogy a terápia történetében soha nem alkalmaztak kontroll-
csoportos vizsgálatot. Miért nem? Azért, mert etikátlan len-
ne. Míg az egyik csoport megfelelő terápiában részesülne, a 
másik nem. Képzett szakember nem tehet ilyet.
 Vajon sok olyan ember lenne, aki azt mondaná, hogy a 
terápia semmilyen körülmények között nem lehet eredmé-
nyes, hiszen nincs kontrollcsoport? Elismerem, nem mindig 
jár a kívánt eredménnyel, ezért is hagytam fel vele. Ugyan-
akkor ezernyi olyan eset van, amikor a jó terápia élhető élet-
hez segíti az embert.
 Kedves barátom, dr. Jimmy Netterville, a Vanderbilt 
Egyetemi Klinika idegsebésze fogalmazta meg mindezt a 
legjobban. Sok évvel ezelőtt egymás mellett ültünk egy jóté-
konysági vacsorán. Megkérdezte, épp mivel foglalkozom, én 
meg azt feleltem, energiagyógyászattal. Próbáltam pár szó-
ban elmagyarázni neki a lényegét. Tapasztalataim okán fel 
voltam rá készülve, hogy kinevet, mondtam is neki, nyilván 
bolondnak tart.
 Nagy meglepetésemre egyáltalán nem ez volt a reakciója. 
– Dehogy! – mondta. – Egyáltalán nem! – Aztán fogott egy 
szalvétát, és a tollával húzott rá egy vonalat, úgy tizenöt cen-
ti hosszút. – Tudod, Alex – mondta –, ha ez a vonal jelképezi 



mindazt a tudást, ami az egészségről talán hozzáférhető a 
világon, akkor szerintem nincs három centi sem, amit tény-
leg tudunk. Micsoda ostobaság volna tőlem, ha gőgösen azt 
mondanám, hogy amit csinálsz, nem lehet a vonal maradék 
hosszú részében. Hát mennyi mindenre mondta már az or-
vostudomány, hogy lehetetlen ökörség, aztán meg kiderült 
róla, hogy mégsem az!
 Aztán mondott még valamit, amit soha nem felejtek el. 
 – Ha segít az embereken, és nincs semmi ártalmas hatá-
sa, azt mondom a pácienseimnek, hogy próbálják ki, aztán 
jöjjenek vissza, számoljanak be róla, és ha jónak találták, 
kipróbálom én is, hogy aztán kipróbálhassam más páciense-
imen, hátha segít nekik.
 Ez nagyon jól összefoglalja mindazt, amit az emlékkeze-
lésről is gondolok. Segít az embereken, nincs ártalmas ha-
tása, hát miért ne próbáljuk ki? Szerintem elképzelhetetlen, 
hogy a jövőben ne legyen óriási sikere, mert amivel foglal-
kozik, minden ember számára hihetetlenül fontos. De pilla-
natnyilag bizonyos elemei meghaladják azt a három centit, 
amelynek az igazolására jelenleg eszközei lennének a tudo-
mánynak. 
 Olvasómnak meg kell értenie ugyanakkor azt is, hogy 
nem ellenzem a tudományos módszereket, a kettős vak vizs-
gálatokat, a szokásos orvosi eljárást. Ha elüt az úthenger, és 
ott fekszem vérben ázva az aszfalton, ne kezeljenek energia-
gyógyászattal – vigyenek azonnal a sürgősségire! De a ter-
mészet- és energiagyógyászat számos területén nincsenek a 
kezelt jelenséget érintő orvosi vizsgálatok. Az Emlékkezelési 
Technika, amit könyvemmel megtanítani szeretnék, egyet-
len dolgon alapszik: az emlékeken, mégpedig elsősorban a 
tudattalan emlékeken.
 Akár húsz évbe is telhet, hogy ettől a pszeudotudomány-
tól eljussunk az „ezt mindenkinek csinálnia kell” állapotáig. 
Ha napi tíz percet rászánsz, húsz évet nyerhetsz.



16

Bevezetés:  
emlékezz az igazi énedre!

A dolgokat nem olyannak látjuk, amilyenek;
olyannak látjuk őket, amilyenek mi vagyunk.

Anaïs Nin

1959. július 7-ike volt. A születésem napja – és anyám halá-
lának a napja.
 Kilenc hónapig vártak a szüleim, mindvégig tudván, mi 
fog következni. Nem terveztek újabb gyermeket. Amikor 
anyám teherbe esett, az összes orvos azt mondta neki: – Ve-
tesse el! Mentse magát!
 Hát milyen asszony is volt az én anyám? Igazi vérbeli né-
met asszony, aki a gyermekeit polkán nevelte fel, és degeszre 
tömte őket a főztjével. Mintegy viszonzásul őt is minden-
ki szerette a városban. Olyan páratlan emberismerete volt, 
hogy miközben Chicagóban házról házra járt, rendre több 
ezüstneműt adott el, mint a legmenőbb értékesítők, a há-
zunkat elhalmozták a munkaadóitól kapott díszes jutalmak, 
és akinek a temetésére – amikor elkövetkezett – több tucat 
egykori vevője is eljött, hiszen ekkorra már mind a barátai 
voltak.
 Az orvosai arról tájékoztatták ezt az asszonyt, hogy nincs 
más választása, mint feláldozni az életemet az életéért, de 
ekkor – bár súlyos félelemmel a szívében –, mégis pillanat-
nyi tétovázás nélkül nemet mondott.
 Július 4-én, a függetlenség napján kellett volna megszü-
letnem. De az apám tűzijáték-szakértőként dolgozott, és 
aznap szolgálatban volt. Az orvosok így késleltették a szü-
lést, hogy ott lehessen, és minden emberi számítás szerint 
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elbúcsúzhasson a feleségétől. Egy kicsit mindig haragudtam 
rá ezért. A családi vállalkozásban nőttem fel, és hát milyen 
szuper lett volna, ha ilyen felmenőkkel fényes tűzijáték kí-
séretében épp július 4-én születek meg? De most így vissza-
gondolva felmérni sem tudom, mit jelenthetett ez anyám-
nak. Még három nap életet.
 Kilenc hónapig hordott a szíve alatt. Finoman szólva is 
ellentmondásos gyermek voltam – teljes, feltétel nélküli 
szeretet és keserű, mélységes rettegés tárgya. Anyám abban 
a három utolsó napban rendkívüli fájdalmaktól szenvedett, 
arra várván, hogy megadhassa nekem utolsó, legnagyobb 
ajándékát.
 De aztán mégsem halt meg. Az orvosok pedig hónapokon 
át erre készítették fel, és csaknem egy teljes éven át a gon-
dolatai ekörül forogtak. Meg fogok halni, meg fogok halni, 
meg fogok halni! Amikor azonban eljött az idő, ez mégsem 
következett be. Hát akkor miért mondtam 1959. július 7-ét 
a halála napjának?
 Mert noha nem történt meg, számomra mégis valóságos-
sá vált. A félelem árnyékában születtem. Míg kilenc hóna-
pon át a méhében voltam, e képzeletbeli rettegett esemény 
újra meg újra lejátszódott az elméjében. Meg fogok halni, 
meg fogok halni, meg fogok halni! Továbbította nekem e kép-
zetet és e meggyőződést, így hát én szintén elhittem, hogy 
meg fogok halni.
 Bár a szülést-születést mindketten túléltük, a veszély nem 
múlt el. Nem voltam hajlandó enni, és az első néhány nap-
ban nagyon sokat leadtam a születési súlyomból. Az orvo-
sok intenzív gondozásba vettek, de nem tudták elérni, hogy 
egyek, az állapotom így egyre csak romlott. Efféle tudattalan 
meggyőződések mindannyiunkba befészkelhetik magukat, 
de úgy gondolom, a csecsemők még kiszolgáltatottabbak 
ezeknek, mert híján vannak bármi olyan tudatosságnak, 
amellyel megvédhetnék magukat. Úgy hittem, meg fogok 
halni, és hát ki győzhetett volna meg az ellenkezőjéről?
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 A velem született és belém ivódott programozásnak nyil-
ván engedelmeskedtem volna, csak hát anyám ismét más-
hogy gondolta.
 Az orvosok tanácsa ellenére kiemelt az inkubátorból, és 
hazavitt. 
 – Megöli a gyereket, ha elviszi a kórházból! – mondták az 
orvosok. 
 – Az öli meg, ha itt marad – felelte anyám. Így hát haza-
mentünk.
 A  következő pár napban a nap huszonnégy órájában a 
karjában tartott, énekelt nekem, ezerszer elmondta, meny-
nyire szeret, mindeközben pedig lankadatlanul próbált 
rávenni arra, hogy egyek. Noha vélhetőleg nem tudta több-
szörösen összetett mondatokban, tudományos alaposság-
gal kifejteni, harcba szállt a rettenetes emlékkel, amely azt 
sugallta nekem, hogy meg fogok halni. E képek és tapaszta-
latok ellenkezőjét ismételte nekem a nap minden órájában. 
Szeretlek, szeretlek, szeretlek.
 Végül győzött a szeretet, ahogy azt a szeretet tenni szok-
ta. Elkezdtem nyelni az ételt, és nemsokára jó úton voltam 
ahhoz, hogy megint egészséges legyek. De egész életemben 
éreztem ennek az élménynek az utóhatását – a jó és  rossz 
vonatkozásaival együtt. Egyrészt igen erős együttérzést, 
szeretetet, késztetést érzek, ha valaki segítségre szorul, ha 
valaki azt szeretné, hogy meghallgassam, hogy barátként 
mellé álljak. Azt hiszem, a születésem tapasztalatából ere-
deztethető ez, és ez az egyik legnagyobb erősségem.
 Másrészt gyakran éreztem szorongást, noha nem tudtam, 
mi okozza. Általában arra jutottam, hogy biztos az éppen 
velem történő dolgok közül váltja ki valami. De nem ez volt a 
helyzet. A születésem emléke okozta. Hogy honnan tudom? 
A  szorongásom akkor múlt el, amikor meggyógyítottam 
anyám egészségi állapotával és a születésemmel kapcsolatos 
emlékeimet. Mintha elvágták volna.
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 Az erős, negatív emlékek nem hagynak el csak úgy egy-
szerűen minket, ha maga az esemény már elmúlt. Az újabb 
vizsgálatok kimutatták, hogy még ha nem is gondolunk rá-
juk tudatosan, a nap huszonnégy órájában bármikor meg-
lephetnek minket.
 Ennek eredményeképpen – általuk valószínűleg nem is-
mert okok miatt – csaknem mindenki érez vagy hisz olyas-
mit, amit az agyuk halálos veszedelemként értelmez. Vala-
mi olyasmit mondanak, hogy „Ez kikészít!”, vagy „Tutira itt 
pusztulok el!, vagy „Ebbe bele kell dögleni!” Vagy egysze-
rűen csak rájuk telepszik valami páni félelem, megmagya-
rázhatatlan szorongás. De az agyban felgyülemlenek ezek a 
dolgok, és kialakul egyfajta mélyben húzódó, káros áramlás, 
amelytől nem tudunk megszabadulni. 
 Életünk jelentős részében a legtöbbünk stresszben él. 
Pszichológiai értelemben a stressz lényegében azt jelzi, hogy 
valami veszélyezteti az életünket, és ekkor vagy harcolunk, 
vagy elmenekülünk, vagy lefagyunk. Valamiképpen meg 
akarjuk menteni az életünket. Csak hát a gond az, hogy ak-
kor is stresszreakciót élünk meg, ha váratlan számlát talá-
lunk a postaládánkban, ha a sarki boltban nem kapjuk meg 
a kedvenc sütinket, vagy ha valaki ferdén néz ránk. Ha egy 
váratlan számla stresszessé tenne, és megkérdezném, hogy 
vajon tényleg úgy gondolod, hogy elpusztulsz tőle, a tudatos 
éned nyilván azt mondaná: – Ugyan már! Dehogy! Csak egy 
kicsit feszült vagyok, ennyi. – De a tudattalan éned – vagy 
az, amit szívnek fogok nevezni – mást mond erről.
 Ez az, amiről beszélek, amikor azt mondom, hogy ma 
mindenki lényegében tévképzetek közt él: testünket és lel-
künket folytonos félelem igazgatja, még akkor is, amikor 
semmi nincs a környezetünkben, amitől félnünk kellene. 
Ebben a könyvben azt fogjuk mélységeiben átgondolni, hogy 
a stresszreakció voltaképpen miért alakult ki, miként kez-
dett el tévesen működni, és hogy ez miként indította el a 
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téves működés dominóeffektusát életünk legtöbb területén 
– olyannyira, hogy manapság majdnem mindenki tévképze-
tek közt él. És bár e tévképzeteknek hatalmas, gyakran káros 
hatásuk van életünkre, szinte senki nem tud a létezésükről.
 Születésem története talán szélsőségnek tűnik. Itt van hát 
egy újabb példa arra, miként is működik ez a tévképzet, és 
hogyan hat a mindennapjainkra.
 Mary, egy csinos, negyvenhárom éves asszony helyet fog-
lalt a rendelőmben. A ruhája, a frizurája, a sminkje és úgy 
egyáltalán, az egész megjelenése sikert és elégedettséget 
tükrözött. Az ember erre mondja, hogy igen, nincs kétség, 
megvan mindene.
 De Mary kétségbe volt esve. Nem mintha bármi konkrét 
baja lett volna. Elmondása szerint remek házasságban élt 
egy jó emberrel, és bár nem voltak gazdagok, megvolt min-
denük: szép ház, három hálószobával, két fürdőszobával; a 
gyerekeiket neves iskolákba járatták; kedves, megbízható 
barátaik voltak. Az az élet azonban, amit fiatal lányként 
Mary elképzelt magának, menet közben valahogy tele lett 
muszájokkal.
 Kipróbált sokféle kedélyjavítót, természetes gyógykészít-
ményt és receptköteles gyógyszert egyaránt. Némelyik segí-
tett, némelyik nem, de lényegében egyikük sem változtatott 
azon, ahogy Mary az életére tekintett.
 Kérdeztem a gyerekkoráról, ő meg elmondta, hogy sem-
mifajta bántalmazás nem érte, bár az is igaz, hogy az édes-
anyja igen szigorú volt vele, az édesapja pedig valahogy nem 
volt igazán jelen az életében. De valójában semmi rendkívü-
lit nem tapasztalt. Másoknak is ilyen az élete, ahogy mondta.
 Amikor megkérdeztem, mi az, amire vágyik az életben, 
azt felelte, esténként szeret mielőbb lefeküdni, kiválaszt ma-
gának valami néznivalót, és néhány óra hosszat szórakozot-
tan bámulja a tévét. 
 Végül megkérdeztem, mi lenne az, amit ebben a pillanat-
ban a legszívesebben csinálna, ha nem kellene semmilyen 
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kellemetlen következménnyel számolnia. – Kalifornia! Oda 
mennék – mondta könnybe lábadt szemmel. – És mindent 
újrakezdenék.
 De Mary pontosan tudta, hogy nem megy Kaliforniába, 
és nem kezdi újra az életét. Éppenséggel ezért jött el terá-
piá ra: mert ragaszkodott a családjához. Inkább választotta a 
középszerű, gondokkal terhes életet, egyik napot morzsolta 
a másik után. Annyit szeretett volna csak tudni, hogy mi-
képpen birkózhatna meg jobban az életével.
 Nem sokkal ezután egy másik asszony jött el hozzám. Ő is 
negyvenhárom éves volt, két gyereket nevelt, a férje szépen 
haladt előre a karrierjében. Az amerikai középosztály tipi-
kus életét élték. Gyermekkorában némileg basáskodó volt az 
anyja, az apját viszont alig-alig látta. 
 De ez az asszony nem azért jött el hozzám, mert Kalifor-
niába akart menni, és újra akarta kezdeni az életét. Éppen 
ellenkezőleg. Szerette az életét.
 Ennek az asszonynak olyan élete volt, amely messze túl-
szárnyalta gyermekkori álmait, bár nem pontosan úgy, 
ahogy esetleg gondolta volna. Nem volt több pénze, sem 
több szabad ideje, sem semmi más különlegessége. Viszont 
több szeretetet, hálát, elégedettséget érzett.
 A nap folyamán nem arra gondolt, hogy mikor peregnek 
már le végre az órák és a percek; a jelenben és a jelennek élt. 
Minden egyes nap minden pillanatát élvezte. A lefekvés és 
tévézés ideje helyett a kedvenc napszaka a kora reggel volt. 
Felébredt, és boldogan ölelte magához a szeretteit. 
 Mondhatom, az egyik legboldogabb és legelégedettebb 
páciensem volt a pályám során. De nem a tanácsomért jött. 
Köszönetet akart mondani.
 Igen, Mary volt az, fél évvel később.
 Semmi nem változott az életkörülményeiben. Ugyan-
azok az emberek vették körül, ugyanazok maradtak a szü-
lei, ugyanaz volt a férje, ugyanazt a két gyermeket nevelte, 
ugyanabban a házban élt. Lényegében semmi nem változott 
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az életében. Egyetlen dolgot kivéve. Máshogy érzékelte az 
életét. Jól érezte magát, örömmel gondolt az életére. Boldog 
volt. Fél évvel azelőtt nem volt az.
 Vajon mire gondolsz, ha a magad életét összeveted Mary 
kétfajta életfelfogásával?
 Valószínűleg azt kérdezed: „Ha az életkörülményei sem-
milyen tekintetben nem módosultak, vajon mi változtathat-
ta meg az érzéseit ilyen drámaian?”
 Nem függött össze sem élettannal, sem hormonokkal, 
sem gondolatokkal, sem érzelmekkel, sem meggyőződések-
kel. Valami mélyebb oka volt, ugyanaz, mint ami az én élete-
met is formálta a születésemtől kezdve.
 Az emlékeivel függött össze.

A probléma gyökere helyett  
a tünetek kezelése

Jó, hát akkor kezdjük egy kis kutakodással.
Fontold meg, szeretnéd-e megváltoztatni az életedet a kö-
vetkezők szerint: 

•  Legyen több pénzem.
•  Legyek nyugodtabb, szorongjak kevesebbet. 
•  Többször örüljek.
•  Szenvedélyesebben éljem az életemet.
•  Legyen jobb az arány a munkám és a szabadidőm között.
•  Hagyjak fel egy függőséggel.
•  Kevésbé érezzem csapdában magam, érezzem 

szabadabbnak magam.
•  Legyek sikeresebb a munkában, vagy változtassak 

életpályát.
•  Aludjak jobban.
•  Legyen több időm magamra.
•  Legyek magabiztosabb, érezzem magam értékesebbnek. 
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•  Adjak le pár kilót.
•  Mozogjak többet.
•  Alakítsam át az étrendemet.
•  Gyógyuljak ki egy betegségből.
•  Legyen jobb a kapcsolatom a társammal vagy egy másik 

fontos személlyel.
•  Töltsek több időt a barátaimmal, vagy szerezzek 

új barátokat.
•  Jöjjek ki jobban a családommal.
•  Legyen világosabb, hogy mi a célom az életemmel.
•  Hagyjak jelentékeny nyomot magam után.
•  Segítsek egy szerettemen nagy szükségében.

 Az évek során több száz olyan emberrel volt dolgom, akik 
valamilyen súlyos gondot érzékeltek az életükben, de fogal-
muk sem volt róla, hogy a problémájuk honnan származik. 
Végül valami aktuális nehézségükre fogták, ami azonban 
szinte soha nem az igazi ok volt, mígnem aztán belekerültek 
egy ördögi spirálba, vagy valamely ártalmas szokást vettek fel.
 Pete-nek például az volt a gondja, hogy hirtelen haragú 
volt. Naponta általában háromszor vagy négyszer is düh-
rohamot kapott, minden ok nélkül. Lassan a házassága is 
ráment, de nem tudta, mit csináljon. Járt pszichológusnál, 
kipróbált többféle gyógyszert is. Elmondása szerint „tényleg 
nagyon elszántan” próbálkozott, hogy úrrá legyen a dühki-
törésein, de nem jutott egyről a kettőre. Rikoltozott a mun-
kahelyén, üvöltözött a feleségével, leordította az emberek 
fejét a buszon, miegyéb. Ha valami nem úgy ment, ahogy ő 
azt elképzelte, eldurrant az agya. Azt gondolta, a baj a körül-
ményeivel van, és úgy hitte, ha azokra koncentrál, megtalál-
ja a megoldást.
 De ahogy végigmentünk a folyamaton, amellyel majd te 
is megismerkedsz ebben a könyvben, Pete ráébredt, hogy a 
dühkitörései valódi oka az volt, hogy nem volt képes megfe-
lelni az édesapja elvárásainak, és úgy érezte, az apja elutasít-
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ja. Pete még az orvosit is elvégezte, hogy elnyerje az apja el-
ismerését, de ez se hozta meg a várt eredményt. Semmi sem 
működött. Aztán úgy másfél hónap múlva meggyógyította 
apja visszautasító magatartásának az emlékét, és a folytonos 
haragvását mintha elfújták volna. Pillanatok alatt a házassá-
ga is rendbejött. Megtört az ördögi körforgás.
 Ha minden igyekezeted ellenére nem tudsz elérni mara-
dandóan pozitív változást az életed valamely területén, a 
kudarcod valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a tünetet 
kezeled, és nem a probléma gyökerét. Ez a könyv segíteni fog 
neked abban, hogy azonosítsd a gondod valódi forrását, és jó 
eséllyel örökre meg is szabadulj tőle.
 Szeretnék most gyorsan egy nagyon egyszerű dolgot kér-
dezni; talán ezt kérdezném akkor is, ha bejönnél a rende-
lőmbe.
 Tételezzük fel, hogy otthon vagy teljes nyugalomban, és 
egyszer csak a konyhád padlóját elönti a víz. Nem laksz fo-
lyó vagy tó mellett, és odakint nem esik az eső. Mit tennél 
először: próbálod felszárítani a konyhakövet, vagy elzárod a 
főcsapot?
 Sokkal fontosabb kérdés ez, mint esetleg gondolnád. Né-
mi gondolkodás után a legtöbb ember elzárná a főcsapot, és 
csak utána kezdené feltörölni a követ. Hiszen bolondság vol-
na a főcsap elzárása nélkül felszárítani a padlót, nem igaz?
 Az elmúlt nyolcvanegynehány évben a pszichológus- és 
az orvostársadalom különféle szakmai csoportjai a legvál-
tozatosabb elméletekkel álltak elő a problémák gyökerének 
a gyógyítására. Egyszer az egyik, másszor a másik teória 
látszott sikert aratni, némelyik kifejezetten népszerű volt, 
de mind a mai napig egymást váltva jelennek meg könyvek 
és szakcikkek, amelyek az alábbiak valamelyikét gondolják 
nyerőnek:

•  A körülmények. Gondold végig a SMART célokat (Specific 
– konkrét, Measurable – mérhető, Achievable – elérhető, 
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Relevant – releváns, Time-based – időhöz kötött), és vágj 
bele. Változtasd meg a körülményeidet, változtasd meg az 
életed!

•  Viselkedés. Tégy úgy, „mintha”. Csináld a helyes dolgot, az 
érzések majd jönnek maguktól. Változtasd meg a viselke-
désedet, változtasd meg az életed!

•  Élettan és agyi kémia. Ha megtalálod a megfelelő gyógy-
szert vagy táplálékkiegészítőt, át tudod állítani az étren-
de det, és elég hosszan és elég gyakran meditálsz, akkor 
jól fogod érezni magad. Változtasd meg tested kémiáját, 
változtasd meg az életed!

•  Tudatos gondolatok. Értsd meg az igazságot, és gondol-
kodj róla helyesen. Ha meggondolod, milyen szerencsés 
vagy a szomszédodhoz képest, máris jobban érzed magad. 
Űzd el a negatív gondolatokat, gondolkodj pozitívan! Vál-
toztasd meg a gondolataidat, változtasd meg az életed!

•  Meggyőződések. A meggyőződéseid a gondolatok és érzel-
mek még erősebb, még mélyebb kombinációi; meghatá-
rozzák, mik a legfontosabb dolgok a számodra. Változtasd 
meg a meggyőződéseidet, változtasd meg az életed!

•  Érzelmek. Az érzelemkezelés igen népszerű téma mosta-
nában, a módszerek számos variációja létezik. Változtasd 
meg az érzelmeidet, változtasd meg az életed!

 E megoldások mindegyike remek bepillantást enged abba, 
hogy miként is működünk mi, emberek, és sokszor jobban 
is érezzük magunkat tőlük… egy darabig. A gond csak az, 
hogy így vagy úgy nyolcvan éve próbálkozunk a személyiség 
megértésével és hatékony fejlesztésével, ám az emberek ki 
vannak éhezve a valódi megoldásokra – jobban, mint vala-
ha. Hogyan lehetséges ez?
 Úgy, hogy e megoldások csak különféle módozatai a 
konyhakő feltörlésének. Ha elég keményen és elég kitartóan 
dolgozol, az lehet persze a benyomásod, hogy szép száraz a 
padlód. Időről időre körülnézel, nagy örömmel megállapí-
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tod, hogy sehol nem látsz vizet, és azt gondolod, megtaláltad 
a megoldást. 
 Csak hát a főcsapot még mindig nem zártad el! Ezért vagy 
folyton fáradt és kimerült. Minden energiád arra megy el, 
hogy feltöröld a követ, de a baj forrásánál nem állítottad meg 
az áradást! Persze e megoldások bármelyike még mindig 
jobb a semminél. De ha egyszerre használnád is az összeset, 
és mindegyiket aprólékos gonddal követnéd, akkor sem ér-
néd el, hogy a konyhádba többé ne törhessen be a víz.
 Ez a könyv pontosan azt fogja megmutatni, hogy miként 
tudod ezt mégis elérni. Csak nemrégiben fedeztük fel, hogy 
mi a mélyebb oka kedélyváltozásainknak – túl a körülmé-
nyeken, a viselkedésen, az agyi kémián, a gondolatokon, az 
érzelmeken, a meggyőződéseken.
 Ez az ok: az emlékeink.

Az emlékeink tesznek minket azzá,  
akik vagyunk

Lehet, hogy most szkeptikus vagy. Megértem. Engedd meg, 
hogy megmagyarázzam, mire gondolok.
 Először is nem arról beszélek, hogy képes vagy emlékezni, 
vagyis képes vagy tudatosan felidézni olyan tényeket, ame-
lyeket megtanultál, vagy olyan eseményekre visszagondolni, 
amelyek megtörténtek veled. Szintén nem az úgynevezett 
„készségemlékek” azok, amelyeket vizsgálok – olyan cse-
lekvések például, mint a biciklizés, a járás, a pingpongozás. 
Amikor azt mondjuk, „olyan ez, mint a biciklizés”, olyasmi-
ről beszélünk, amit az ember nem felejt el. A készségemlé-
kek ritkán gyengülnek, általában az idő múlásával sem ra-
kódnak rájuk tévesztések.
 Azt, amiről beszélek, úgy nevezem, forrásemlékek. Ezeket 
életünk tapasztalataiból és a képzeletünkből gyűjtjük össze, 
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sőt még azokból a tudatalatti tapasztalatokból és benyomá-
sokból is, amelyeket felmenőink számos megelőző generá-
ció jától öröklünk. 
 Ez bizony más tészta. A  forrásemlékek olyan szűrőlen-
csék, amelyeken át önmagadat és egész világod mindensé-
gét látod. Mindaz, ami történik veled, átfut életed és őseid 
forrásemlékein, és meghatározza a gondolataidat, az érzése-
idet, a meggyőződéseidet, a cselekvéseidet, sőt még tested 
fiziológiai sajátosságait, hormonjaid működését is. Sajnos a 
forrásemlékek hajlamosak a hibázásra is, amint azt majd az 
Első részben láthatod.
 Mindazonáltal a készségemlékeknek és a forrásemlékek-
nek van egy közös jellemzőjük: a velük kapcsolatos minden 
egyes új emlék ráépül a megelőzőre. Amikor egy kisgyerek 
járni tanul, egyszer csak hirtelen feláll, és már jár is? Nem. 
Először vagy ötezerszer próbálkozik, és mindannyiszor el-
bukik. E bukások mindegyikének szerepe van annak az em-
léknek a kialakításában, amely végül képessé teszi arra, hogy 
járjon – megtanul egyensúlyozni, megtanulja használni a 
lábizmait stb. Minden egyes új emlék ráépül a megelőzőre, 
míg a gyermekbe végül be nem épül az összes olyan emlék, 
amelyre szüksége van ahhoz, hogy felálljon, és sikeresen el-
induljon. A  járáshoz szükség van a felállással-elindulással 
kapcsolatos összes egymásra épült emlékre, amelyek száma 
sok száz vagy akár sok ezer is lehet. Ha ennek az emlékso-
rozatnak valamely láncszeme hibás, törlődik, bármi okból 
hiányzik, vagy helytelenül módosul, lehetséges, hogy a kis-
gyerek soha nem tanul meg rendesen járni.
 Antonio Damasio neurológusprofesszor kimutatta, hogy 
minden egyes gondolat, meggyőződés, érzés és cselekvés 
mélyén egy kép van a háttérben. Ez a forrás. Ezek a képek 
azok, amelyekről akkor beszélek, amikor a forrásemlék kife-
jezést használom – és amit mostantól egyszerűen csak em-
léknek nevezek. Ezek a képek vagy emlékek származhatnak:
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•  Életünk eseményeiből, beleértve egyrészt azokat, ame-
lyekre tudatosan emlékszünk (mint mondjuk a középis-
kolai szalagavató bálunk, az első munkahelyi napunk, de 
például az is, hogy mit ebédeltünk tegnap), másrészt pe-
dig azokat, amelyekre nem emlékszünk tudatosan (a meg-
születésünk, vagy ahogy a szüleink beszéltek hozzánk, 
amikor csecsemők vagy apró kisgyerekek voltunk). 

•  A képzeletünkből, mint például a közelgő szabadságunk-
hoz kapcsolódó álmodozásból vagy olyasféle aggodal-
makból, hogy a szerelmünket autóbaleset éri.

•  Megelőző generációktól, mint például egy trauma, ame-
lyet valamelyik szülőnk vagy nagyszülőnk, vagy az ő va-
lamelyik felmenőjük élt át – mint az a megrázkódtatás 
például, aminek én voltam kitéve anyám méhében. 

 Az az igazság, hogy életünk minden egyes napján az em-
lékeink tesznek minket azzá, amik vagyunk – az újabb ku-
tatások ezt egyre inkább megerősítik. Ebbe a világba egy sor 
örökölt emlékkel érkezünk, és születésünk napjától kezdve 
mindent örökölt emlékeink lencséin átszűrve értelmezünk, 
és ahogy telik velünk az idő, sorra újabb és újabb emlékeket 
építünk a már meglévőkre. Így tanuljuk meg lépésről lépésre 
a biztonságunkat, a túlélésünket szolgáló stratégiákat.
 Amikor létrehozzuk az emlékeinket, az életünket alapoz-
zuk meg – vagy néha éppenséggel a halálunkat.

Téves működésű emlék

Bizony ez a baj. Azok az emlékek, amelyek az „ebbe bele 
kell dögleni” értelmezést és reagálást váltják ki (amelyeket 
másként stresszreakciónak vagy félelem-válasznak hívnak), 
minden más emlék vagy meggyőződés fölé kerekednek, 
függetlenül attól, hogy az adott emlék saját tapasztalatunk-
ból, a képzeletünkből vagy elődeinktől származik. Ha vala-
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mi olyasmi fordul elő, ami akár csak nagyon halványan is 
érintkezik ezzel az emlékkel, a reakciónk az lesz, hogy „ebbe 
belepusztulok”, és ez érintheti a fizikai biztonságunkat, az 
önazonosságunkat, a kapcsolatainkat.
 Miért baj ez? Hát nem azt akarjuk, hogy az emlékeink 
megvédjenek minket? Nos, végül is nem baj – feltéve, ha 
az emlékeink mindig az igazat mondják nekünk arról, ami 
valóban megölhet minket. De mi van akkor, ha nem mon-
danak igazat?
 Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az emlékeink olya-
nok, mint a velünk történtekről készült hang- vagy film-
felvételek. De nem azok. Amint azt majd az Első részben 
szintén tárgyaljuk, a saját, valós tapasztalatainkat legelőször 
a veszélyemlékeink lencséin átszűrve érzékeljük – és láttuk, 
mi történhet, ha ezek az emlékek hibásak. Nagyon sok pá-
ciensem panaszkodott arról, hogy egyetlen negatív emlék 
„egy életre elcseszett engem” – az ő szavaik, nem az enyém, 
bár nagyon is tudom, miként éreznek.
 Járt nálam például egy fiatalember, aki úgy érezte, képte-
len felnőni az apjához. Tizennégy éves korában diákbizott-
sági elnök szeretett volna lenni, és mivel az apjának voltak 
arról tapasztalatai, hogy miként lehet sikeresen végigvinni 
egy választási kampányt, feltett néhány kérdést a fiának, 
hogy ezzel is segítse őt a felkészülésben. A  fiú egyik vála-
sza után az apa felnevetett, és azt mondta: – Most biztos azt 
gondolod, hogy én te vagyok. De hadd mondjam meg neked: 
nem vagyunk egyformák. Ez így nem fog menni.
 Ezek a szavak megváltoztatták a fiatalember életét. Húsz 
éven át az a gondolat kísértette, hogy soha nem lesz olyan jó, 
mint az apja. Mindent, ami akár csak a legkisebb mérték-
ben is érintkezett ezzel a szituációval, ennek az emléknek a 
szűrőlencséjén át látott, ez pedig egy újabb negatív emléket 
generált, ami megint egy újabbat, és így tovább. És persze ez 
a seregnyi érintkező emlék a nap huszonnégy órájában éve-
ken át tudattalan stresszjeleket küldött neki. 
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 Később, amikor a páciensem rákérdezett erre az esetre 
az apjánál, rá kellett döbbennie, hogy annak idején az apja 
egyáltalán nem így értette. Azt akarta mondani, hogy a fia 
jobb nála. De a fiúban szörnyen hibás emlék ragadt meg – 
az elismerésnek szánt gondolatot kritikaként értelmezte, és 
ettől kezdve úgy érezte: „Nem vagyok jó semmire”. Olyan 
emlék volt ez, ami szinte mindent átformált az életében, pe-
dig mindössze egy félreértésen alapult.
 Máskor nem félreértésről van szó. Úgy nőttem fel, hogy 
apám és köztem nagyon szoros, szeretetteljes viszony volt. 
De amikor úgy tizenkettő lehettem, apámnál váratlanul 
szív elégtelenséget mutattak ki, ami akkoriban csaknem 
egyenlő volt a halálos ítélettel. Egy nap minden előzmény 
nélkül ütni kezdett, és közben ezt ordította: – Soha nem fo-
god vinni semmire!
 Ez tényleg, valóságosan megtörtént. Aznap az apám tény-
leg nagyon megvert, és tényleg azt mondta, hogy soha nem 
fogom vinni semmire. Ennek az esetnek az emléke – és az 
ennek lencséjén átszűrt számos további ráépülő emlék – 
meglehetősen kedvezőtlenül formált engem a rákövetkező 
tizenöt évben.
 Attól a naptól fogva a hangulatom borús lett, még a sze-
mélyiségem is módosult. Szótlan lettem, csökkent az önér-
tékelésem, gyengébben teljesítettem az iskolában, és olyan 
dolgokba keveredtem, amikbe soha korábban. A legnagyobb 
változás a haragom volt. Korábban alig húztam fel magam 
valamiért, most azonban hirtelen lobbanékony természetű 
lettem. Azelőtt otthon szinte mindig hangosan énekelget-
tem, de ez most egyik napról a másikra abbamaradt. Mintha 
kiszippantották volna a szívemből az örömöt; harag költö-
zött a helyébe.
 Ezt az apámmal kapcsolatos esetet nem kapcsoltam össze 
tudatosan azzal, ahogyan a magamról alkotott képem meg-
változott. Nem tudtam, miért érzem ezeket a dolgokat, vagy 
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miért érzek késztetést, hogy ezeket a szokatlan, vad dolgokat 
tegyem. Most már tudom, hogy igyekeztem elfojtani ezt az 
emléket, éppen a fájdalma miatt. Nem tudtam, miért sod-
ródom tehetetlenül abba az irányba, ahol ezeket a féktelen 
dolgokat akartam tenni és érezni. Fájdalmasan megkava-
rodtam, és csak tanácstalanul keresgéltem az okát, hogy mi 
vitt engem erre az ismeretlen ösvényre. Így voltam ezzel lé-
nyegében egészen addig, amíg huszonhét éves koromban a 
feleségem ki nem rúgott a házból, és el nem indított azon az 
úton, ami életem legnagyobb lelki átalakulásához vezetett 
(erről később majd bővebben).
 És mi történt Maryvel, azzal a páciensemmel, akiről ko-
rábban szóltam? Az ő esetében nem a körülményei számí-
tottak (a házassága, a gyerekei, az otthona, vagy éppen az 
aktuális viszonya az édesanyjával), hanem a basáskodó any-
járól még gyerekkorában kiépült emlékei.
 Az egyik ilyen emléke az volt, hogy mosogat a konyhában, 
az anyja meg percenként lehordja, hogy nem úgy mossa el 
az edényeket, ahogy mutatta neki. Mary meg volt győződve 
róla, hogy ő pontosan úgy csinál mindent, ahogy a megelő-
ző nap is, amikor az anyja azt mondta neki: „Nagyon ügyes 
vagy, Csillagom!”. Mindennapos volt ez az élménye – akár 
takarításról, akár a sminkjéről, akár az aktuális barátjáról 
volt szó. Az egyik nap minden rendben volt, a másikban 
meg semmi. Kiszámíthatatlanok voltak az anyja reakciói, 
megalázóak. Marynek kicsúszott a talaj a lába alól.
 Akkoriban fogalma sem volt róla, de ezek voltak azok 
a meghatározó emlékek, amelyek az önértékelését és az 
életminőség-érzetét formálták egészen a találkozásunkig. 
Gyakran érezte úgy, hogy szerepet kell játszania, mintha 
valaki más lenne, nem saját maga, és úgy vélte, az emberek 
elítélően gondolkodnak róla, ő pedig védelemre szorul, bár-
mi áron. Miután az anyja lehordta, rendre azt mondta: – Én 
csak a javadat akarom, Kicsim, és azt szeretném, hogy jobb 
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életed legyen, mint ami nekem jutott. – Mary azonban ezt 
egyáltalán nem így érezte.
 Ezek az emlékek azt okozták, hogy Mary minden életta-
pasztalatát olyan szűrőlencséken át nézte, amelyek torzí-
tottak. Ezek miatt érzékelte úgy, hogy a túlélésért kell küz-
denie, ezért próbálta a folytonos stresszt alvással és bamba 
tévézéssel lecsendesíteni, és ezért fantáziált arról, hogy Ka-
liforniába megy, és soha nem jön vissza – és mindez annak 
ellenére történt vele, hogy kívülről a legtöbb ismerőse szá-
mára az élete biztonságosnak, sőt ideálisnak tűnt. 
 E négy szituáció mindegyikében a probléma abból kelet-
kezett, hogy az érintett egy eseményt összekapcsolt a sze-
mélyiségével. Ilyen helyzetekben úgy hisszük, hogy mert X 
megtörtént, rosszak vagyunk, nem pedig jók. Vagy mivel Y 
megtörtént, soha senki nem fog szeretni minket. Vagy mert 
Z megtörtént, soha nem lehetünk sikeresek.
 Az ilyen következtetések soha nem igazak. Még a velünk 
a múltban megesett legrémisztőbb bántalmazásból sem 
következik, hogy ne lennénk képesek biztonságban élni, ne 
tudnánk tartalmas emberi kapcsolatokat építeni (feltéve, 
hogy jelenleg nem vagyunk sem halálos veszedelemben, 
sem bántalmazotti helyzetben). Az értékünket soha nem ez 
határozza meg. Ezek az emlékek azonban olyan képzeteket 
keltenek bennünk, amelyek korlátoznak, esetleg megakadá-
lyoznak minket abban, hogy túllendüljünk rajtuk.
 Amikor ezeket a hibás következtetéseket igaznak tekint-
jük, és a gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket 
szüntelenül ezeknek megfelelően alakítjuk, akkor hazugság-
ban élünk. És így lesz ez mindaddig, amíg igaznak fogadjuk 
el azt, ami nem igaz.
 Ilyen az elme rendkívüli hatalma. Ha elképzelünk valamit, 
azzal a gondolataink és érzelmeink mélyén létre is hozzuk.
 Mindannyian álmodozunk. Gyerekként gyakorta ábrán-
doztam arról, hogy nagy teniszbajnok leszek, és minden 
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évben megnyerem Wimbledont és az amerikai nyílt bajnok-
ságot. Noha ezek az álmok nem váltak valóra, életem során 
később rájöttem, hogy a képzeletem ereje segítségével meg-
szabadulhatok félelmeim és fájdalmaim béklyóitól. Mind-
annyian rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyekre 
ahhoz van szükségünk, hogy örökre megváltoztathassuk az 
életünket, és hogy képalkotó képességünkkel megteremtsük 
a magunk számára a lehető legjobb életet. Létrehozhatod 
így a siker, az egészség, a csodálatos kapcsolatok, a szeretet 
emlékeit, és velük minden képzeletet felülmúló módon át-
alakíthatod benső életedet.

Emlékezz a valódi világra

Remélem, mostanra már feltámadt benned az érdeklődés, 
hogy vajon a saját életedből, a képzeletedből vagy az elődeid-
től származó emlékeid hibái mennyiben hátráltatnak téged. 
Ha így van, két egyszerű vizsgálati módot ajánlok.

1.  Szoktál úgy ébredni, hogy csak valahogy sikerüljön túl-
élned az adott napot? A napjaid többsége a stresszel való 
viaskodásban telik? Szorongsz? „Muszáj” cselekvések ag-
gasztanak? Sokszor érzed úgy, hogy valami hiányzik az 
életedből?

2.  Előfordul néha, hogy dühbe gurulsz, vagy megesik, hogy 
a harag érzelmi csoportjába sorolható ingerültség, fruszt-
ráció lesz úrrá rajtad? Amikor visszagondolsz az ilyen 
esetekre, zavartan fel szoktad tenni magadnak a kérdést, 
hogy vajon miért reagáltál így?

 Ha ezek bármelyike illik rád, nem vagy egyedül. Manap-
ság az emberek többségével sokszor megesnek ilyen dolgok. 
Hacsak nem vagy épp súlyos testi-lelki veszedelemben, ak-
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