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ELŐSZÓ



Dr. Lissa Rankin elgondolkoztató könyve azon az ősi tudáson 
alapul, hogy hatalmunk van az egészségünk fölött. Korunk leg-
kiválóbb gyógyítóitól vette át a stafétabotot, olyanoktól, mint 
Bernie Siegel, Dean Ornish, Deepak Chopra, Candace Pert, Jon 
Kabat-Zinn és az előttük járó számtalan szellemi nagyság. Lissa 
az útkereső és újító orvosok új generációjának szószólója, akik 
szívvel párosítják a kérlelhetetlen tényeket. Azon a csöndes, nyu-
godt helyen, ahol a tudomány a csodával találkozik, ez a könyv 
diadalt arat.

Írásaim középpontjában több mint egy évtizede test és elme 
kapcsolata áll. Krónikus betegséggel (küszködő) viruló emberként 
a létező legkegyetlenebb egészségügyi problémákra kerestem vá-
laszt, és amit találtam, gyökeresen felforgatta az életemet. Lissa 
könyve pedig kifejezetten megerősíti az általam tanultakat.

A technológia és a tudomány nagy felfedezéseinek jóvoltából 
rengeteget tudunk, olyan vívmányaink vannak, amelyről őse-
ink nem is álmodtak. Mégis általános a fokozódó feszültség és 
a szorongás érzése. Sokan totál idegbajosak vagyunk. Aggódunk 
a pénzügyeink, a kapcsolataink, a bizonytalan jövő miatt. Elszi-
geteltnek, ijedtnek, magányosnak érezzük magunkat. Ezek az ér-
zések egyebek mellett tapintható fi zikai változásokat idéznek elő 
a testünkben. 
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Eddigi meggyőződésünkkel ellentétben a génjeink nem ál-
landók. Epigenetikai kutatások igazolták, hogy valójában vál-
tozékonyak, rugalmasak, és rendkívül érzékenyen reagálnak 
a környezetünkre. És ami a legjobb az egészben: ha valaki geneti-
kailag hajlamos X-re, Z-re vagy Y-ra, az még nem jelenti azt, hogy 
azok a gének ténylegesen meg is nyilvánulnak. Az olyan külső, 
életmódbeli hatások, mint a táplálkozás, a környezet, a testmoz-
gás, a pozitív vagy negatív gondolkodás, valamint az érzelmek, 
fi zikailag is hatnak a DNS-ünkre. Akkor hát mi az igazi családi 
örökség: a szívbaj és a diabétesz vagy a fánk és a sült kolbász? Mi 
a helyzet a hálával és a megbecsüléssel, a lenézéssel és az agresszi-
vitással? Változtassuk meg a gondolatainkat, és megváltoztatjuk 
a viselkedésünket. Változtassuk meg a viselkedésünket, és meg-
változtatjuk a biokémiánkat.

Lissa szerint gondolataink megbetegíthetnek és meggyógyít-
hatnak minket. Érzéseink és elképzeléseink átjárják valamennyi 
sejtünket. Számít, hogyan beszélünk magunkról. Hat a jóllétünk-
re, hogy szeretünk-e valakit, és kifejezzük-e szeretetünket. Már 
ez a gondolat erőt ad. Reménnyel és kíváncsisággal tölt el. Lissa 
a legfrissebb tudományos eredmények alapján azt állítja, hogy 
bármikor hozzáférhetünk a regenerációs információk kincsestárá-
hoz, mint egy patikához, belső doktorunk pedig mindig pontosan 
tudja, mit írjon fel számunkra.

Ennek a tudásnak a birtokában az egészséget választhatjuk. 
Képzeljük el, milyen jó érzés, ha őszintén csodálhatjuk és értékel-
hetjük magunkat úgy, ahogy vagyunk. Ha megszabadulhatunk 
a fékektől, amelyek megakadályozzák, hogy magunkhoz öleljük 
a kivételes szépséget, amelytől az emberi faj fontos tagjai vagyunk. 
Álljunk meg egy percre. Képzeljük el. Lássuk magunkat boldog-
nak, épnek, vidámnak. Érezzük, hogy értékesek vagyunk. Érez-
zük, hogy erősek vagyunk. Érezzük gyógyító erőnket.

Gondolatainkban több az orvosság, mint korunk számta-
lan káprázatos felfedezésében, és Lissa könyve ezzel az erővel 
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felvértezve új jólléti modellt teremt. Fantasztikus tanácsait követve 
nem egyszerűen megváltoztatjuk, hanem megmentjük az életün-
ket. Amennyiben elfelejtettük volna, milyen rendkívüli emberek 
vagyunk, ez a könyv eszünkbe juttatja. A magam részéről tudom, 
hogy még csak a felszínét érintettem a testemben elraktározott 
végtelen tudásnak.

Áldás kísérje önöket az egészséghez, a lelki gazdagsághoz és 
a fenntartható boldogsághoz vezető útjukon.

Kris Carr
A New York Times listavezető szerzője,

gyógyult rákbeteg és jólléti aktivista
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BEVEZETÉS


„Nem létezik a lélektõl független, pusztán testi betegség.”
Szókratész

Mi van, ha azt állítom, hogy az egészség szempontjából a test 
van az utolsó helyen… ha igazán életerősek akarunk lenni, 

más tényezők sokkal fontosabbak? Mi van, ha az egészség nem 
a tápláló étrenden, a napi testmozgáson, a megfelelő testsúlyon, 
a nyolc óra alváson, a vitaminok beszedésén, a hormontermelés 
kiegyensúlyozásán és a rendszeres orvosi ellenőrzésen múlik?

Ezek valóban fontos, sőt, életbevágó tényezők egészségünk ja-
vításához. De mi van, ha akad valami ennél is fontosabb?

Mi van, ha módunkban áll meggyógyítani a testünket pusztán 
azzal, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat és az érzése-
inket?

Tudom, radikális ötletnek tűnik, különösen egy orvos szájából. 
Higgyék el, én is éppen így hitetlenkedtem, amikor először talál-
koztam olyan tudományos kutatással, amelyik azt sugallta, hogy 
ez lehetséges. Az emberi test egészsége egész biztosan nem olyan 
egyszerű, hogy egészségesre gondolkodjuk vagy betegre aggódjuk 
magunkat – hitetlenkedtem.

Vagy mégis?
Tizenkét éves hagyományos orvosi képzés és nyolcéves klinikai 

gyakorlat után alaposan belém nevelődtek a bizonyítékon alapuló 
orvoslás dogmatikus elvei, amelyeket néhány éve még úgy imád-
tam, mint a szentírást. Csak abban voltam hajlandó megbízni, 
amit randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatnak vetettek alá. 
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Ráadásul az apám rendkívül hagyománytisztelő orvos volt, gúnyt 
űzött az egész New Age-ből, és a lányaként ugyanolyan konok, 
szűk látókörű és cinikus voltam, mint ő.

Az általam elsajátított orvostudomány nem támasztotta alá azt 
az elgondolást, hogy a gondolataink és az érzéseink erejével meg-
gyógyulhatunk vagy megbetegedhetünk. Tény, hogy az egyetemi 
tanáraim diagnosztizáltak olyan betegségeket, amelyek híján vol-
tak minden biokémiai bizonyítéknak, és csak a „páciens fejében” 
léteztek, de azokat a pácienseket – égre meresztett tekintettel és 
heves fejcsóválás közepette – azonnal és határozottan átirányítot-
ták a pszichiátriára.

Nem csoda, hogy a hagyományos orvosok többsége fenyegetés-
nek érezte az elme gyógyító erejét. Elvégre egy évtizedet töltünk 
azoknak a módszereknek az elsajátításával, amelyek birtokában ál-
lítólag behatóan megismerjük mások testét. Szeretnénk azt hinni, 
hogy nem volt elfecsérelt pénz és idő, amit az orvosi képzésbe 
fektettünk. Szakmailag és érzelmileg rengeteget áldoztunk azért 
a meggyőződésért, hogy ha valami fi zikailag elromlik, akkor az 
embereknek a mi szakértelmünkhöz kell folyamodniuk. Orvos-
ként szeretnénk azt hinni, hogy jobban ismerjük a testüket, mint 
ők maguk. Az egész egészségügyi intézményrendszer ezen az elven 
alapul.

Az emberek többségének tökéletesen megfelel ez a modell. 
A másik lehetőség – miszerint testünk meggyógyításában nagyobb 
szerepünk van, mint képzeltük – visszapasszolja az egészség iránti 
felelősséget a páciens térfelére, és ezt sokan túl nagy tehernek érzik. 
Annyival könnyebb lemondani erről a hatalomról, és abban re-
ménykedni, hogy egy rátermettebb, okosabb, tapasztaltabb ember 
majd „megjavít” minket!

És mi van, ha tévedés az egész? Mi van, ha annak a ténynek 
a tagadásával, miszerint a testünk veleszületett képessége az ön-
gyógyítás, és az öngyógyító rendszert a tudat irányítja, alapjában 
véve merényletet követünk el önmagunk ellen?
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Orvosként tagadhatatlanul találkozunk olyan eseményekkel, 
amelyekre nincs tudományos magyarázat. Még a vaskalapos dok-
torok is ismernek olyan pácienseket, akik a tudományos logika 
ellenére jobban lesznek, holott nem kellene. Ilyesmikkel szembe-
sülve nem tehetünk mást, mint hogy megkérdőjelezzük mindazt, 
amit addig szerettünk a modern orvoslásban. Eltűnődünk, nem 
működik-e valamilyen rejtélyes erő a színfalak mögött.

Az orvosok általában nem beszélnek ilyesmiről a betegekkel, de 
összesúgnak a kórházak orvosi szobáiban és az előkelő, Borostyán 
Ligás egyetemek konferenciatermeiben. Aki kíváncsi és odafi gyel – 
mint én –, olyan történeteket hallhat, hogy csak kapkodja a fejét.

Kering egy történet egy nőről, akinek a rákja eltűnt a sugárte-
rápia hatására. Csakhogy az orvosok később rájöttek, hogy a gép 
elromlott. Valójában egyetlen halvány sugár sem érte, csak ő hitte 
úgy. Na meg az orvosai.

Emlegetnek egy másik nőt, akin az infarktusa után bypass-
műtétet hajtottak végre, majd sokkos állapotba került, ez teljes 
körű veseelégtelenséghez vezetett – amiről úgy gondolják, hogy 
kezelés nélkül halálos kimenetelű. Amikor az orvosok dialízist ja-
vasoltak, az asszony visszautasította a kezelést – nem akarta újabb 
műtétnek kitenni magát. A veséje kilenc álló napig nem termelt 
vizeletet, de a tízediken beindult a folyamat. Két héttel ezután 
minden kezelés nélkül újra elkezdett gyógytornára járni, és a ve-
seműködése épp olyan jó volt, mint a műtét előtt.

És akkor ott van az a férfi , aki az infarktusa után visszautasí-
totta a szívműtétet, és „gyógyíthatatlan”, beszűkült koszorúerei 
megnyíltak – az étrendbeli változások, a rendszeres mozgás, a jóga, 
a napi meditáció és a csoportterápiás ülések hatására.

Egy másik betegnek, akit az intenzív osztályon ápoltak, 
mivel a szervei fokozatosan leálltak negyedik stádiumban lévő 
lymphomája (a nyirokszövet daganata) miatt, halálközeli élmény-
ben volt része, eggyé vált a tiszta, feltétel nélküli szeretettel, és 
abban a pillanatban tudta, ha úgy dönt, hogy nem lép át a másik 
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oldalra, akkor szinte azonnal eltűnik a rákja. Alig egy hónappal 
ezután mintát vettek a nyirokmirigyeiből, és ráknak nyomát se 
találták.

Egy nő eltörte a nyakát. Miután kórházba vitték és megröntge-
nezték, megerősítették, hogy a nyaka két helyen is eltört. Ő vissza-
utasította a műtétet, és orvosai heves tiltakozása ellenére felkeresett 
egy spirituális gyógyítót. Egy hónappal később újra kocogni járt 
– minden orvosi kezelés nélkül.

Beszélik, hogy az egyik kemoterápiás szerrel, az EPOH-val 
kapcsolatos kutatási eljárás részlegesen pozitív eredményekkel járt, 
azonban az egyik onkológusnak kiugró sikerei voltak. Miért? Ál-
lítólag azért, mert a páciensek tájékoztatása közben felcserélte az 
eljárás nevének betűit: EPOH helyett HOPE (REMÉNY) nevű 
gyógyszert fecskendezett beléjük.

Népszerű blogot írok, és a remek nemzetközi olvasótábortól, 
akik nagy és elkötelezett klánt alkotnak, állandóan ilyen dolgo-
kat hallok. Amikor mesélni kezdtem ezekről az igaznak mondott 
esetekről az olvasóimnak, még több alig hihető történet érkezett 
a postaládámba. Egy Lou Gehrig-szindrómás asszony felkeres-
te a John of God nevű gyógyítót, és a neurológusa hamarosan 
gyógyultnak nyilvánította. Egy béna férfi  elzarándokolt a lour-
des-i gyógyforrásokhoz, és a saját lábán távozott. Egy negyedik 
stádiumban lévő petefészekrákos asszony „egyszerűen tudta”, 
hogy nem fog meghalni, és úgy erőre kapott a szerettei támoga-
tásától, hogy tíz év elteltével még mindig él. Egy elzárt koszorú-
erekkel diagnosztizált férfi nak az infarktusa után azt mondták, 
egy éven belül meghal, ha nem műtteti meg a szívét. A műtét 
elutasítása után húsz évig élt, és 92 éves korában hunyt el – nem 
szívbajban.

Ilyen történeteket hallva nem fojthattam el egy zavaró gondola-
tot: Az nem lehet, hogy mindenki hazudik! De ha nem hazudnak, 
annak csak az lehet a magyarázata, hogy létezik valami az általam 
tanult hagyományos orvostudományon túl.
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Gondolkodóba estem. Tudjuk, hogy néha előfordulnak spon-
tán, megmagyarázhatatlan javulások. Minden orvos látott ilyet. 
Ilyenkor megvonjuk a vállunkat, és dolgozunk tovább – többnyi-
re valami tompa, halvány elégedetlenséggel kísérve, amiért nem 
találunk logikus magyarázatot a javulásra.

Csakhogy a tudatom mélyén mindig foglalkoztatott, vajon 
elképzelhető-e, hogy befolyásolni tudjuk ezt a folyamatot. Ha az 
egyik emberrel megtörténik a „lehetetlen”, levonhatunk-e vala-
mi tanulságot az esetéből? Van-e hasonlóság a szerencsés betegek 
között? Fel lehetne-e erősíteni a spontán javulás esélyeit, amikor 
a sztenderd orvosi eszköztárban nincs hatékony gyógymód? De 
főként, mit tehet az orvos, hogy elősegítse ezt a folyamatot?

És nem tudtam elhessegetni a gondolatot, hogy talán felelőtlen 
doktor vagyok, és megszegem a szent hippokratészi eskümet, ha 
legalább nem mérlegelem azt a lehetőséget, miszerint a páciensek 
valamennyire irányíthatják a saját gyógyulásukat. Ha jó orvos 
lennék, meg kellene nyitnom a gondolkodásomat az általam ke-
zelt betegek érdekében.

Csakhogy az orvosi pihenőkben összegyűjtött és az interne-
ten terjedő történetek önmagukban nem győztek meg. Tudós-
nak képeztek, született szkeptikus vagyok, ezért világos, száraz 
bizonyítékra volt szükségem, és amikor keresni kezdtem, gyorsan 
meg is kaptam.

Mindent elkövettem, hogy kivizsgáljam a fülembe jutott 
híreszteléseket. Bizonyítékokat kértem a történeteket mesélő 
emberektől. Tudnának-e mikroszkópfelvételeket mutatni? Be-
szélhetnék-e a radiológiai gépet kezelő műszerésszel? Megnézhet-
ném-e a zárójelentéseket?

Kiábrándító volt. Amikor igazoló orvosi jelentéseket vagy vizs-
gálatokat kértem, a legtöbben mentegetőzni kezdtek: „Olyan régen 
volt!” „Határozottan emlékszem a tanulmányra, de nincs belőle 
példányom.” „Nyugdíjba ment az orvosom, ezért nem tudom ösz-
szehozni vele.” „Kidobtam a leleteimet.”
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Még azokhoz az öngyógyításos esetekhez sem fértem hozzá, 
amelyekre saját praxisom kezdetéről halványan emlékeztem. Nem 
őriztem meg a jegyzeteimet. Nem emlékeztem a nevekre. Nem 
tudtam, hogyan érjem el ezeket az embereket. Minduntalan zsák-
utcába futottam.

De minél több kérdést tettem fel a neten, annál több törté-
net érkezett. Amikor orvos barátaim között kezdtem szimatolni, 
minden kikérdezett orvosnak volt egy-két lélegzetelállító törté-
nete megmagyarázhatatlan, spontán remissziókról, betegekről, 
akik „gyógyíthatatlan” betegségből épültek fel az őket „halálos 
betegnek” minősítő szakemberek elképedésére. De nekik sem volt 
bizonyítékuk.

Ezen a ponton szinte rögeszmémmé vált az egész. Kíváncsi-
ságomban még mélyebbre ástam. Több száz e-mail és több tucat 
interjú után arra jutottam, hogy valóban történhetett valami azok-
nál a betegeknél, akiknek az esetei közkinccsé lettek a metafi zikai 
könyvekben és a világhálón. Nagy kísértést jelent elhessegetni 
azoknak a pácienseknek a gyakran nevetségesen hangzó törté-
neteit, akik azt állítják, hogy meggyógyították magukat, de egy 
orvos, aki mások gyógyítására adta a fejét, nem hagyhatja fi gyel-
men kívül az ilyesmit. És minél jobban fi gyel, annál jobban el-
gondolkozik azon, mi mindenre képes a test.

Ha félrevonják kritikus és ítélkező kollégáitól, az orvosok több-
sége beismeri: a lelke mélyén úgy gondolja, hogy a gyógyulási fo-
lyamatban van átjárás a misztikum és az élettan között, a kapocs 
pedig a nagyhatalmú, erős tudat. De kevesen mondják ki hango-
san, félnek, hogy sarlatánnak nyilvánítják őket.

A test-elme kapcsolat létezését már évtizedek óta hirdetik az 
egészségügy úttörői. Ennek ellenére mégsem sikerült utat tör-
nie magának a hagyományos orvostársadalomba. Fiatal orvos-
ként jóval azután vettem át az orvosi diplomámat, hogy olyan 
közismert gyógyítók, mint Bernie Siegel, Christiane Northrup, 
Larry Dossey, Rachel Naomi Remen és Deepak Chopra felhívták 
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a fi gyelmet a test-elme kapcsolatra, ezért joggal hihetnék, hogy 
ezek a tanok beleépültek a tanulmányaimba. Holott orvosi tanul-
mányaim befejezése után sokáig mit sem tudtam a munkásságuk-
ról. Kutatásaim kezdetéig nem is olvastam a műveiket.

Miután végre megtettem, megsemmisültem. Hogyhogy nem 
ismertem ezeket a széles látókörű, nyílt szívű orvosokat? És a köny-
veik miért nem kötelező olvasmányok a medikusok és a reziden-
sek számára?

Minél többet tudtam, annál elszántabb lettem, szenvedélyem 
küldetéssé változott, ez táplálta többéves kutatói és írói munká-
mat. Minden elérhető, test és elme kapcsolatával foglalkozó orvosi 
könyvet elolvastam. A blogomban, a Twitteren és a Facebookon 
közétettem, amit megtudtam, ezért még gyakrabban hallottam 
olyan emberekről, akiknek a tapasztalatait orvosi csodának mi-
nősítik. Meggyőződésem erősödött. A bizonyítékok gyarapodtak. 
De nem számítottak „tudományosnak”. Tudományos bizonyítékra 
volt szükségem, hogy nem halandzsa ez az egész.

Még tovább kutattam. Egyre többet tudtam meg arról, mikép-
pen befolyásolhatja a tudat a testet, és még nyitottabb akartam 
lenni. Egyik felem elfogadta az egész test-elme elméletet, kialakult 
ösztönös megérző képességem. De a másik felem vadul ellenkezett. 
Ahhoz, hogy elhiggyem, amit megtudtam, rengeteget el kellett 
engednem abból, amit nagyon konvencionális orvos apámtól és 
egyetemi tanáraimtól tanultam.

Az első könyvek egyikétől, Anne Harrington harvardi orvos-
professzor Th e Cure Within című művétől, amely a test-elme gyó-
gyítás történetéről szólt, fi zikailag is szédültem és émelyegtem. 
A „rosszalkodó test” elnevezést használja, amelyen azt érti, hogy 
a test alkalmanként nem úgy reagál, ahogyan „kellene”, és az ilyen 
csodákat egyedül a tudat erejével lehet magyarázni.1 Harrington 
olyan, intézetben élő gyerekekről mesél példaként, akiknek min-
den testi szükségletét kielégítették, mégis elmaradtak a testi és 
szellemi fejlődésben, mert nem megfelelően szerették őket. Kétszáz 
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vakságról ír olyan kambodzsai nők között, akiket a vörös khmerek 
arra kényszerítettek, hogy végignézzék szeretteik megkínzását és 
lemészárlását. Az orvosi vizsgálat semmit nem talált az asszonyok 
szemén, ám ők váltig állították, hogy „addig sírtak, amíg elvesz-
tették a látásukat”2.

Világos, hogy történt valami. Gyomrom remegése arra ösz-
tönzött, hogy ássak mélyebbre, és fellelkesített, amikor megértet-
tem, mi történik ilyenkor. Milyen bizonyítékaink vannak rá, hogy 
a tudat ereje képes megváltoztatni a testet? Milyen lélektani erők 
magyarázhatják az ilyen eseteket? És mit tehetnénk, hogy gyógyító 
munkára fogjuk ezeket az erőket?

Ha válaszolni tudnék ezekre a kérdésekre, nemcsak azoknak az 
észveszejtő történeteknek lenne értelme, amelyeket az embe rektől 
hallok, hanem a saját életemnek és gyógyítói szerepemnek is.

A test-elme kapcsolat kutatásának idején nem láttam tisztán 
helyemet az orvosok világában. Húszéves gyógyító munka után 
kiábrándultam a rossz egészségbiztosítási rendszerből, amely arra 
kényszerített, hogy napi negyven beteget lássak el sietős, hét és 
fél perces időközökben, amikor még a beszédre is alig volt idő, 
nemhogy az ismerkedésre. 

Majdnem felmondtam, amikor egy régi páciensem elmesélte, 
mi történt, amikor el akarta mondani nekem régóta titkolt, kínos 
betegségét. A férjével napokig gyakorolták, mit fog mondani, 
de amikor eljött az igazság pillanata, én nem is engedtem el a ren-
delő ajtajának a kilincsét. Azt mondta, kócos volt a hajam, és fol-
tos a köpenyem. Arra gyanakodott, hogy egész éjszakámat szülő 
nők mellett töltöttem – ami alighanem így is történt. Tudta, 
hogy fáradt lehetek, de imádkozott, hogy érintsem meg a kar-
ját, üljek le a mellette álló székre, mutassak annyi gyengédséget 
és érdeklődést, amitől biztonságban érzi magát, és beszélni tud 
a gondjáról.

De, mondta, üres volt a tekintetem. Robot voltam, túl sok dol-
gom volt ahhoz, hogy elengedjem a kilincset.
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