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ELŐSZÓ

Ebben a gyönyörű és inspiráló könyvben Marianne Williamson nem csu-
pán túlsúlyunk alapvető okaival foglalkozik, hanem egyúttal szenvedésünk 
forrását is felkutatja.

Kollégáimmal együtt a közhasznú Preventív Orvostudományi Kutató-
intézet (Preventive Medicine Research Institute) nevű intézményben több 
mint 30 éven keresztül egy sor kutatást végeztünk el, melyek azt bizo-
nyítják, hogy testünk gyakran rendkívüli gyógyítóképességgel rendelkezik, 
amennyiben egy betegség mögöttes okaival foglalkozunk, ez a gyógyulás 
pedig sokkal gyorsabban következik be, mint ahogy azt korábban lehet-
ségesnek tartottuk. A legkorszerűbb csúcstechnológiás mérési eszközöket 
alkalmaztuk ezen egyszerű, olcsó és ősi beavatkozások erejének alátámasz-
tására.

Kutatásaink eredményeképpen bizonyítást nyert, hogy még a súlyosabb 
szívbetegségek lefolyása is visszafordítható, ha átfogó életmód-változtatás-
ba kezdünk; ugyanez vonatkozik a korai stádiumú prosztatarákra, a cukor-
betegségre (diabétesz), a magas vérnyomásra, a magas koleszterinszintre, 
az ízületi gyulladásra (artritisz), valamint a depresszióra. Az általunk meg-
jelentetett tanulmányok azt mutatják, hogy még a gének is megváltoznak, 
amennyiben változtatunk az életmódunkon – aktivizálódnak azok a gének, 
melyek megakadályozzák a betegségek kialakulását, míg kikapcsolódnak 
azok, melyek hozzájárulnak a szívproblémák, a rák és más betegségek meg-
jelenéséhez. Ráadásul egy olyan enzim termelése is megnövekszik, mely 
meghosszabbítja a telomereket (ez utóbbiak kromoszómáink azon végződé-
sei, melyek az öregedési folyamatot szabályozzák), ezáltal pedig meghosz-
szabbodik az élettartam. Az emberek az első évben átlagosan tíz kilót fogy-
tak, öt évvel később pedig még mindig a leadott kilók felével volt kisebb a 
súlyuk.

Mindazonáltal ha a szó szoros vagy átvitt értelmében figyelmen kívül 
hagyjuk e betegségek mélyebben fekvő mögöttes okait, akkor újra meg 
újra vissza fog térni ugyanaz a probléma. A korábban leadott súlyfelesle-
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get visszahízzuk, még a (valódi) bypass-műtét során kialakított megkerülő 
ér is újra elzáródik, a gyógyszereket pedig egy életen át szednünk kell. 
Előfordulhat, hogy teljesen új problémák is megjelennek, vagy éppenség-
gel fájdalmas döntést kell hoznunk több probléma között. Előadásaimon 
gyakran mutatok egy képet, melyen orvosok buzgón igyekeznek felmosni a 
vizet a földről, ami egy túlfolyó mosogatóból ömlik, anélkül, hogy elzárnák 
a csapot.

Életmódunk – vagyis a nap mint nap meghozott döntéseink arról, mit 
eszünk és milyen életvitelt folytatunk – az egyik legfontosabb részét képe-
zi mindazon mélyebben fekvő tényezőknek, melyek felelősek a túlsúlyért 
és más krónikus betegségekért. Ugyanakkor létezik egy ennél mélyebb 
kiváltó ok is, mely erőteljesen befolyásolja életstílusunkat, ez pedig nem 
más, mint a valódi énünktől való elválasztottság érzése – az a téves észle-
lés, miszerint kizárólag elkülönült lényként tekintünk önmagunkra. Ponto-
san erről ír Marianne Williamson oly szemléletesen és értelmesen ebben 
a könyvben.

Az információk fontosak, ugyanakkor általában nem elegendőek ahhoz, 
hogy étkezési szokásaink és életmódunk tekintetében tartós változásokat 
eredményezzenek. Ha ez így lenne, akkor mindannyian karcsúak és egész-
ségesek lennénk, ugyanis a legtöbb ember minden bizonnyal tisztában van 
vele, mely élelmiszerek egészségesek, és melyek nem azok. Ezenfelül pedig 
senki sem dohányozna többé. Aki dohányzik, pontosan tudja, hogy ezzel 
árt az egészségének – elvégre minden cigarettásdobozon megtalálható az 
erre vonatkozó figyelmeztetés is. Ennek ellenére az amerikaiak egyharmada 
továbbra is dohányzik. Nyilvánvalóan mélyebb szinten kell megközelíte-
nünk ezt a problémát.

Valójában nemcsak a túlsúlyról, a szívbetegségekről vagy a rákról van 
szó, hanem a magány, a depresszió és az elszigeteltség járványszerű elter-
jedéséről is. Ha az emberek ez utóbbi, mélyrehatóbb témákra fordítják 
a figyelmüket, könnyebbé válik számukra, hogy tartósan változtassanak a 
viselkedésükön.

A hosszú éveken át tartó kutatások és vizsgálatok során nagyon sok időt 
töltöttem az azokban részt vevőkkel; olyannyira jól megismertük egymást, 
hogy mély bizalom alakult ki közöttünk.

Így hát megkérdeztem tőlük: „Kérem, magyarázzák el nekem, miért esz-
nek olyan sokat? Miért dohányoznak? Miért isznak többet a kelleténél? 
Miért dolgoznak túl sokat, és miért fogyasztanak kábítószereket? Miért 
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töltenek olyan sok időt tévénézéssel, internetezéssel vagy videójátékokkal? 
Ezek a viselkedésformák igencsak rossz szokásoknak tűnnek számomra.”

Ők pedig ezt válaszolták: „Dean, ön ezt egyszerűen nem érti. Ezek a 
viselkedésformák nem tehetetlenségről vagy alkalmazkodásképtelenségről 
tanúskodnak, épp ellenkezőleg, nagyon is hasznosak – ugyanis segítenek 
nekünk túlélni a napot: eltompítják a lelki fájdalmainkat.”

Amikor magányosnak, lehangoltnak és elszigeteltnek érezzük magun-
kat, akkor fontosabb az, hogy valahogy túléljük a napot, mintsem hogy 
hosszú ideig éljünk. Az egyik páciensem egyszer azt mondta nekem: „Húsz 
barátom van ebben a cigarettásdobozban. Ők mindig itt vannak nekem, 
mert amúgy senkim sincs. El akarja venni tőlem ezt a húsz barátomat? Mit 
ad nekem helyettük?”

Más páciensek az evésben keresnek menedéket. Egyikük így fogalma-
zott: „Amikor magányosnak érzem magam, rengeteg zsírt eszem – ez bebur-
kolja az idegeimet és eltompítja a fájdalmat. Az étellel be tudom tölteni 
az ürességet.” Ez az oka annak, hogy a magas zsírtartalmú élelmiszereket 
gyakran nevezik „vigasztaló ételeknek” is. Számos lehetőségünk van rá, 
hogy eltompítsuk, megkerüljük a fájdalmunkat, vagy eltérítsük magunkat 
a gyötrelmeinktől.

A felismerés a gyógyuláshoz vezető út első lépését jelenti. A fájdalom 
hasznához tartozik az is, hogy magunkra vonja a figyelmet, és segít, hogy 
össze tudjuk kapcsolni szenvedésünk idejét és okát. Ez pedig lehetővé teszi, 
hogy olyan döntéseket hozzunk, melyek több örömöt okoznak, egyben 
egészségesebbek is.

A lelki fájdalom és a mély szomorúság gyakori átélése nem csupán egy-
fajta hatalmas katalizátorként szolgálhat, mely segít megváltoztatni étke-
zési szokásain kat, valamint a testmozgáshoz való hozzáállásunkat. Befo-
lyásolhatja a mélyebben rejlő okokhoz való viszonyulásunkat is, melyek 
meghatározzák, hogy miként alakul az életünk. „Nos, talán nehéznek tűn-
het változtatni, de olyan hatalmas a fájdalom, hogy kész vagyok kipróbálni 
valami újat.” Amikor az emberek elérkeznek erre a pontra, és megfelelő 
útmutatásban részesülnek, akkor hajlamosabbak oly módon változtatni 
életmódjukon, hogy az javítson az életminőségükön, ne pedig önpusztító 
irányba hasson, és tovább rombolja őket.

Tekintve, hogy az egészségünkkel összefüggő mechanizmusok megle-
hetősen dinamikusak, ha mélyebb szinten foglalkozunk velük, feltehetően 
olyan gyorsan fogjuk jobban érezni magunkat, hogy maguk a változás okai 
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is megváltoznak: már nem a haláltól való félelem, hanem az életöröm fog 
motiválni minket.

Öröm, élvezet, szabadság és szeretet – ezek azok a dolgok, melyek való-
ban életre érdemessé teszik életünket. A legtöbb ember számára még az 
egészségénél és a fogyásnál is sokkal fontosabb, hogy szabadnak és önálló-
nak érezhesse magát.

Pontosan ezért nem működnek a fogyókúrák. A diéták arról szólnak, 
hogy miről kell lemondanunk, valamint hogy mit kell tennünk. Ha belekezdünk 
egy fogyókúrába, előbb-utóbb eljön az ideje annak is, amikor abbahagyjuk. 
Amennyiben elkezdünk egy edzésprogramot, előbb vagy utóbb abba is fogjuk 
hagyni.

Ezenkívül a fogyókúrák gyakran arra a félelemre alapoznak, hogy vala-
mi rossz dolog történhet – például szívinfarktus, agyvérzés vagy rák –, ha 
nem csináljuk végig ezt a folyamatot. Ugyanakkor nem lehet az embere-
ket rávenni arra, hogy félelemből változtassanak az életmódjukon, ugyanis 
mivel nem akarják elhinni, hogy velük valami rossz történhet, elhárítják az 
ezzel kapcsolatos gondolatokat.

A félelem nem jó motiválóerő. Miért? Egyszerűen azért, mert túlságosan 
ijesztő. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy egy nap meghalunk – 
a halálozási arány ugyanis még mindig 100 százalék. De ki szeret ebbe 
belegondolni? Még a szívinfarktuson átesettek is csupán néhány hét ere-
jéig változtatnak étkezési és egyéb, az életüket meghatározó szokásaikon, 
mi előtt visszaesnének régi viselkedésmintáikba.

Amennyiben viselkedésváltozásról van szó, a nyelvnek gyakran mora-
lizáló felhangja van, mely sokakra elrettentő hatást gyakorol (például ha 
a diétákkal kapcsolatban „csalásról” beszélnek). Az ételek „jó” és „rossz” 
táplálékra való kategorizálásától csak egy kis lépés választja el azt, hogy 
önmagunkat „jónak” vagy „rossznak” minősítsük, attól függően, hogy mit 
eszünk éppen. Ez pedig újra egy mind gyorsabban forgó, lefelé húzó spirál-
hoz vezet.

Ezen túlmenően a „beteg-együttműködés” fogalmához valamiféle fasisz-
ta, ijesztő képzet kapcsolódik; úgy hangzik, mintha egy személy manipu-
lálna egy másikat, vagy rákényszerítené az akaratát. Jóllehet rövid távon 
rábírhatlak arra, hogy változtass az étkezési szokásaidon, ugyanakkor előbb 
vagy utóbb (általában előbb) valamelyik részed lázadni fog ez ellen. (Ne 
felejtsd el, hogy még a „ne egyetek ebből az almából!” parancs sem műkö-
dött, mely esetben mégiscsak személyesen Isten szólt...)
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Saját akaraterőnk latba vetése végső soron mindössze azt jelenti, hogy 
rákényszerítjük magunkat valamilyen cselekvésre – ám önmagunk kénysze-
rítése valaminek a megtételére nem teszi létezésünket életre érdemessé. Az 
életet a szeretet, az öröm, az élvezet és a szabadság teszi élhetővé.

Amikor aztán egy adott ponton abbahagyjuk a fogyókúrát, általában 
önmagunkat kezdjük hibáztatni érte. Ennek következtében a legtöbb 
fogyókúrával és életmódváltozást eredményező programmal kétségtelenül 
együtt jár a megaláztatás, a bűntudat, a düh és a szégyen érzése, ezek pedig 
a létező legártalmasabb érzelmek közé tartoznak.

Jobban tesszük, ha Marianne vezetésével felismerjük szenvedésünk 
gyökerét, illetve kiváltó okát: nevezetesen azt, hogy elfelejtettük, kik is 
vagyunk valójában. Az angol health (egészség) szó a következő tőből szár-
mazik: ’egésszé tenni’. A jóga szó a szanszkrit nyelvből ered, és a követke-
ző jelentéseket hordozza magában: ’rögzítés, igába vonás, megfegyelmezés, 
összpontosítás, kapcsolat, összekapcsolódás, egyesülés’. A tudomány segít-
séget nyújt az ősi tradíciók bölcsességének megőrzésében.

A meghittség gyógyítóerővel bír. A bizalom a legfontosabb, ugyanis 
csak annyi meghittséget vagyunk képesek megengedni, amennyire érzel-
mileg sérülékennyé tudunk válni. Egy valódi, mindenkori elkötelezettség-
gel átitatott párkapcsolatban mindkét félnek megvan a lehetősége arra, 
hogy teljes mértékben megbízzon a másikban. A bizalom lehetővé teszi, 
hogy biztonságban érezzük magunkat. Ha biztonságban érezzük magun-
kat, ki tudjuk nyitni a szívünket a másik személy irányába, és képesek 
vagyunk neki megmutatni teljes meztelenségünket és sebezhetőségünket 
– testi, lelki és spirituális szempontból egyaránt. Mihelyst a szívünk teljes 
mértékben nyitott és sebezhető, megtapasztalhatjuk a meghittség mélyebb 
szintjeit, melyek gyógyítóan hatnak, továbbá örömteliek, erőteljesek, krea-
tívak és felettébb eksztatikusak. Ezáltal az erő és a bölcsesség útján tudjuk 
átadni magunkat egymásnak – nem pedig félelemből, gyengeségből vagy 
alávetettségből.

Ha ez a bizalom testi, szexuális vagy érzelmi bántalmazás során megsé-
rült – főleg ha az abúzust az egyik szülő vagy egy rokon követte el, akinek 
az lett volna a feladata, hogy megvédjen minket –, a meghittség veszélyes-
nek és félelmetesnek tűnhet számunkra. A túlevés gyakran a további bán-
talmazás elleni védekezés egyik módjává válik, ugyanakkor el is szigeteli az 
érintett személyt attól a gyógyító meghittségtől, amire minden más dolog-
nál jobban vágyódik.
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