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Előszó

A béke csupán egy gondolatnyira van tőlünk

2008-ban felkértek, hogy tartsak egy TED-előadást. Akkoriban mindössze 
hat TED-előadás volt fent az interneten, és fogalmam sem volt arról, mi is az a 
TED. (Kiderült, hogy a „Technology, Entertainment, and Design”, azaz „tech-
nológia, szórakoztatás és dizájn” rövidítése.) A kaliforniai Monterey-ben „My 
Stroke of Insight” (Egy agyvérzés tanulságai) címmel tartott TED-előadásom 
volt az első, amely futótűzként terjedt el az interneten. Ennek köszönhetően a 
TED és én egyszerre váltunk világhírűvé.

Az előadás keretében elmeséltem, hogyan éltem túl egy súlyos agyvérzést, 
amelynek során az agyam bal féltekéje leállt, és a jobb félteke vált domináns-
sá. Elmondtam, hogy egy idegtudós szemével hogyan éltem meg, ahogy az 
áramköreim egymás után kikapcsolnak, képességeim pedig semmivé válnak. 
A hallgatókat úgy vezettem végig a saját bal agyféltekém leépülésének törté-
netén, mintha egy utazásra invitálnám őket. A stroke során a békés eufória és 
az univerzummal való egység olyan állapotába kerültem, amelyhez foghatót 
korábban soha nem tapasztaltam.

Három hónappal az előadás után a Time magazin 2008-ban a világ 100 leg-
befolyásosabb embere közé választott. Az Oprah’s Soul Series webcast kiemelt 
vendége lettem, és a My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey 
(Mennybe döngölve – Egy agykutató boldogító agyvérzése. Agykontroll Kiadó, 
Budapest, 2010) című memoárom is megjelent a Penguin Books kiadónál.  
A könyv 63 hétig szerepelt a New York Times bestsellerlistáján. Ma, több mint 
tizenkét évvel később, még mindig az első helyen áll az Amazonon az agyvér-
zés tematikájú könyvek között, de más témakörökben is benne van az első tíz-
ben, úgymint anatómia, orvosi szakmai életrajzok és neurológiai betegségek.

A 18 perces TED-előadás hatására azonnal és végérvényesen megváltozott 
az életem – de nemcsak az enyém, hanem sok más emberé is. Még ma is jön-
nek hozzám TED-esek azzal, hogy pontosan emlékeznek rá, hányadik sorban 
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ültek azon a sorsfordító délutánon. Több mint 25 millió megtekintéssel még 
mindig ez minden idők egyik legnépszerűbb TED-előadása. Az évek során 
több százezer e-mailt kaptam olyan érdeklődőktől, akik azt szerették volna 
tudni, hogyan juthatnak ők is az általam leírt békés eufóriához.

Kétségtelen, hogy az a TED-előadás több szempontból is elképesztő siker 
volt. A lelkem mélyén mégis úgy éreztem, hogy az előadásból hiányzott vala-
mi, ami nagyon fontos lett volna nekem. Azt szerettem volna, ha mi, emberek, 
felismerjük, hogy mindannyian egy nagy egész részeként kapcsolódunk egy-
máshoz, és azt kívántam, hogy nagyobb tisztelettel és kedvességgel bánjunk 
egymással. Ehhez képest az emberek egymás iránti jóindulata az elmúlt több 
mint egy évtizedben egyértelműen hanyatlott.

Ez azonban talán nem is olyan meglepő, ha belegondolunk, hogy olyan 
világban élünk, ahol a politika, a kapcsolatok és az életünk úgy általában véve 
a káosz szörnyű állapota felé sodródik. Az élet kemény, egyszer fent vagyunk, 
másszor lent, és senki sem jött úgy erre a világra, hogy útmutatót nyomtak 
volna a kezébe, amelyben benne állt, hogyan kell mindent jól csinálni. Azt 
azonban megtanultam, hogy van erőnk megállni, megkerülni a megszokott 
mintáinkat, és jobb döntéseket hozni. Megvan a hatalmunk, hogy minden 
egyes pillanatban eldöntsük, kik és milyenek akarunk lenni.

Ez a képesség, mint minden képességünk, azoktól az agysejtektől függ, 
amelyek az adott funkciót ellátják. Az agyunk egy csodálatos eszköz, amely 
otthont ad gondolatainknak, érzelmeinknek, tapasztalatainknak és viselke-
désünknek. Ha sejtszinten megértjük, mi is a gondolataink és az érzelmeink 
közötti kapcsolat lényege, akkor elengedhetjük végre ingerlékenységünket, és 
bátran megpróbálhatunk lehető legjobb önmagunk lenni, és a lehető legjobb 
életet élni. Sokkal nagyobb hatalmunk van a fejünkben zajló dolgok felett, 
mint ahogy azt valaha is mondták nekünk.

Az ebben a könyvben foglaltak nagy része saját tapasztalataimból szárma-
zik, amelyeket akkor szereztem, amikor élőben figyelhettem, ahogy az agyam 
a trauma következtében összeomlik, majd az agysejtjeim lassan helyreállnak. 
Ha távolabbi perspektívából nézzük, ez a könyv arról szól, hogy milyen kihí-
vásokkal kell szembenéznünk életünk, közös nagy utazásunk során, és milyen 
választási lehetőségeink vannak abban a tekintetben, hogy hogyan éljük a 
lehető legjobb életet agyunk anatómiájának ismeretében. A következő olda-
lakon egy új modellt vázolok fel, amely azt írja le, hogy az agy különböző 
részei hogyan működnek együtt és hogyan hozzák létre a valóságról alkotott 
képünket. Emellett egy sor kézzelfogható eszközzel is megismertetlek, ame-
lyeket nemcsak arra használhatsz, hogy uralni tudd agyad ingerlékenységét, 
hanem hogy végső soron teljes életet élj teljes aggyal.
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Az univerzum életereje vagy. Az emberi agy csodálatos jelenség, amely 
messze túlmutat a legvadabb elképzeléseiden is. Ez a könyv tisztázza, hogy 
ez pontosan mit is jelent, és mik a lehetőségeid, ha megtanulod birtokolni az 
erődet és arra alkalmazni ezeket az eszközöket, hogy megteremtsd magadnak 
azt az életet, amit élni szeretnél. Ez a könyv a te saját útikalauzod a belső béke 
felé, amely mindössze egy gondolatnyira van tőled.
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Első fejezet

Saját történetem és az emberi agy

Korán eldöntöttem, hogy ha felnövök, az agyat fogom tanulmányozni. 
Volt ugyanis egy másfél évvel idősebb bátyám, akinél egy idő után szki-

zofréniát diagnosztizáltak. Gyerekkorunkban a bátyám és én gyakorlatilag 
elválaszthatatlanok voltunk egymástól, de hamar kitűnt, hogy nagyon külön-
bözően tapasztaljuk meg magunk körül a valóságot. Nap mint nap pontosan 
ugyanazok az élmények értek minket, ám ezeket az eseményeket egészen 
máshogy értelmeztük. Előfordult például, hogy a bátyám anyánk hangszí-
néből azt olvasta ki, hogy dühös ránk, míg én egészen biztos voltam benne, 
hogy csupán megijedt, hogy valami bajunk esik. Ez keltette fel bennem az 
érdeklődést, hogy megpróbáljam megérteni, mi a „normális”, egyértelmű 
volt ugyanis számomra, hogy egyikünk atipikus. Amennyire meg tudtam 
álla pítani, a bátyám nem volt tudatában az eltérő percepciónknak és értel-
mezéseinknek. A saját életben maradásom és épelméjűségem megőrzé-
se érdekében elkezdtem nagyon odafigyelni arra, hogy mit tudhatok meg 
másokról a test- és arckifejezésük alapján. Érdekelni kezdett az anatómia, 
ezért beiratkoztam az Indianai Egyetemre, ahol fiziológiai pszichológiából 
és humánbiológiából szereztem diplomát. Miután néhány évig laboránsként 
dolgoztam egy neuroanatómiai laboratóriumban, a mesterképzést átugor-
va egyenesen az Indiana Állami Egyetem élettudományi doktori képzésén 
tanultam tovább.

Bár az Indianai Egyetem Orvosi Kara révén kutatásaim középpontjában 
a neuroanatómia állt, igazi örömömet a förtelmes anatómiai laborban talál-
tam meg, ahol emberi holttesteket boncoltunk. Számomra semmi sem cso-
dálatosabb az emberi testnél, ezért nekem a „förtelmes” labor valójában nagy 
élvezetet jelentett. A doktori program alatt történt, hogy a bátyámnál har-
mincegy éves korában hivatalosan is krónikus szkizofréniát állapítottak meg. 
Tulajdonképpen bizonyos megkönnyebbülést is jelentett, amikor megtudtam, 




