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Előszó

A legjobbkor került a kezembe ez a könyv... nagyjából egy hónappal az új 
könyvem borítófotózása előtt. Nem ez volt az első alkalom, évek óta fotóznak, 
és mindig nagyon fontos volt, hogy jól álljanak rajtam a kiválasztott ruhák. 
Ilyenkor mindig szigorú diétára fogtam magam, hogy a fotózás napján a leg-
jobb formámat hozzam. Négy héttel korábban most is csökkenteni kezdtem 
a kalóriákat, és naponta mértem magam. A mérleget még az utazásokon is 
magammal hordtam. Éveken keresztül működött ez a módszer. Most azon-
ban nem. Tényleg. A testem egyszer csak azt mondta, hogy elég volt. Minden 
kalóriaszámolás és edzés hatástalan maradt. A mérleg – és a súlyom – nem 
mozdult. Mellbevágó volt, és bár ellentmondott mindannak, amit a biológiai 
működéséről gondolunk, mégis ez történt.

A helyzet iróniáját csak tovább fokozta, hogy a mérlegre állva azt feltételez-
tem, hogy a testem elárul, miközben minden szempontból az egészség bajno-
kának számítottam. Ha a súlyomról volt szó, mindig úgy kezeltem a testemet, 
mint egy veszélyes bűnözőt, akit folyton szemmel kell tartanom. Tudtam, 
hogy az extrém fogyókúra őrültség, mégsem láttam más lehetőséget Jessica 
programjának megismerése előtt.

Amikor először a kezembe vettem Jessica könyvét, a testemet illetően 
szkeptikus voltam a programmal és a kopogtatás módszerével kapcsolatban 
is. Miközben olvastam, meglepett, hogy kutatások tanúsága szerint a módszer 
csökkenti a kortizolszintet! Így igaz: a kopogtató módszer csökkenti a hízásért 
leginkább felelős stresszhormon szintjét. Ez maga volt a felismerés.

Így aztán a kételkedésem ellenére elhatároztam, hogy kipróbálom, és telje-
sen lenyűgözött, hogy milyen gyorsan átalakította a testemet. Jessicával dol-
gozva rájöttem, hogy két korlátozó hiedelem csapdájában voltam. Egyrészt 
felismertem, hogy tudattalanul magamévá tettem azt a gondolatot, miszerint 
számomra a fogyás, az edzés, az egészséges táplálkozás és a testi jó közér-
zet valójában küzdelem – és mindig is az volt. Másrészt pedig beleragadtam 
abba a kulturális elképzelésbe, hogy egy nő értéke szorosan függ a testsúlyától. 
Soha nem lehettem elég vékony, mindig volt még 4-5 kiló, amit leadhattam 
volna. A fogyást illetően az „elég” soha nem volt elég, így soha nem lehettem 
magabiztos a testemben.
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KArcSúSÍTó EFT

Jessica közreműködésével és a kopogtató módszerrel megszűnt a testem-
hez való viszonyomat eltorzító aggodalmaskodás, és a tévhiteim kezdtek átala-
kulni. Az első és leginkább észrevehető jel a sportoláshoz fűződő viszonyom 
megváltozása volt. A testmozgást már gyerekként is reménytelenül monoton 
munkának találtam. Emlékszem, négyéves koromtól kezdve minden családi 
kiránduláson nehéz csomagokat kellett emelkedőkön felcipelnem. Tízévesen 
síbakancsban másztam meg a Washington-hegyet, hátizsákkal, sílécekkel és 
botokkal a nyakamban. Ezek a korai élmények alapozták meg azt a meggyő-
ződésemet, hogy az edzés és a sportolás olyasmi, amit nem élvezek, így meg-
döbbentett (és persze örömmel is töltött el), hogy a kopogtatás hatására reg-
gelente azzal ébredtem, hogy sportolni akarok. Mostanra tényleg alig várom, 
hogy megmozgassam a testemet. A sportolás valódi élményforrás lett, egyál-
talán nem érzem kötelező monoton feladatnak. Még ilyet!

A kopogtatás rendszeres használatával azt is elhatároztam, hogy hagyom 
a borzasztó fogyókúrákat, helyette inkább gondját viselem a testemnek.  
A folyamatos mérlegen álldogálás és kalóriaszámlálgatás helyett olyan friss 
ételeket eszem, amelyeket szeretek, és inkább arra összpontosítok, hogy érté-
keljem azt a testet, amely nekem adatott.

Vajon belefértem végül a kiválasztott ruhákba a fotózás napján? Igen! 
Mindegyiken könnyen felment a cipzár, és felvehettem azt a nadrágot, amelyet 
előre megálmodtam. A fotózás napján, évek óta először, hihetetlenül jól érez-
tem magam. Jó volt a testemben lenni, a ruhák is élményt jelentettek, és egyik 
bókot kaptam a másik után. Micsoda hatalmas meglepetés volt mindez!

Az egész karrieremet arra építettem, hogy a testünk tudja, mire van szük-
sége, és ezt jelzi is. Most azonban rájöttem, hogy a jelzések néha elmosód-
hatnak. Elhomályosítják őket az értékességünkkel, a hiányosságainkkal és az 
elégtelenségünkkel kapcsolatos tévhiteink. A folyamatos fogyókúrázás eze-
ken a hiedelmeken alapul. Azért választjuk ezt, mert lélekben eltávolodunk 
a testünktől, és azt mondjuk magunknak, hogy rosszak vagyunk. Az állan-
dó fogyókúrázás arról szól, hogy alávetett helyzetbe kényszerítjük a testün-
ket – de lássuk be, ez nem működik. A fogyókúra nem okvetlenül hatásos, 
még akkor sem, ha csak nagyon keveset eszel és nagyon sokat sportolsz. Én 
már kipróbáltam ezt. És valószínűleg te is. Némelyikük gyors eredményt hoz, 
ezek azonban nem tarthatók, és csak arra jók, hogy egyre kevésbé értsd, amit  
a tested közölni próbál a jelzéseivel.

Van azonban jó hírem is: bármelyik tévhited megváltoztatható, és vele 
együtt a biológiád is. Mindegy, hogy cukorfüggő vagy, utálsz sportolni, vagy 
azt hiszed, képtelen lennél magabiztosnak érezni magadat a testedben –  
a megoldás, amelyet keresel, itt van, ebben a könyvben. A kopogtatássoroza-
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tok és a Jessica által nyújtott online segítség visszavezet ahhoz a testi önbiza-
lomhoz és bölcsességhez, amely a születésed óta a tiéd. Ideje, hogy megállít-
suk az extrém fogyókúrák és edzések őrületét, és új kapcsolatot teremtsünk 
önmagunkkal, az érzelmeinkkel, az ételeinkkel és a testünkkel, és miközben 
ezt tesszük, úgy alakítsuk át a testünket, hogy természetesnek és élvezetesnek 
találjuk.

A Karcsúsító EFT működik. Ennyi. Tegyél próbát vele! Nincs mit veszte-
ned. legfeljebb néhány kilót, idejétmúlt tévhitet, és persze egy szekérderéknyi 
felesleges kortizolt.

Dr. Christiane Northrup
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Bevezető

Éveken keresztül abban a hitben éltem, hogy a fogyás a megoldás minden 
bajomra. Ha végre beleférek ebbe a ruhába vagy abba a farmerbe, akkor bol-
dog leszek, felfelé ível a karrierem és végre randizhatok. De csak azután, hogy 
azokat a kilókat leadtam. Majd akkor, ha nem így nézek ki.

Addig azonban folyamatosan pánikban voltam, ha valaki lefényképezett, 
és kifejlesztettem azt a stratégiát, hogy a kezemmel takargattam a gyűlölt 
testrészeimet. Vagy kivágtam, és csak az arcomat tartottam meg a képből, ha 
a kezem már nem volt elég nagy ahhoz, hogy eltakarjam azokat a bizonyos 
részeket.

Addig feladtam a terveimet. Érzelmileg összezsugorodtam, hogy az embe-
rek ne vegyék észre, testileg milyen hatalmasnak érzem magam. Sorra vásá-
roltam a fogyókúrás könyveket, a sportfelszereléseket és a diétás ételeket. Egy 
nap majd boldog leszek, de nem ma, mert még nem adtam le azokat a kiló-
kat.

Ismerősen hangzik?
A fogyás kulturális megszállottsággá vált, amelyet az a tény is nyilvánvaló-

vá vesz, hogy a fogyókúraüzlet dollármilliárdos iparággá nőtte ki magát. Gon-
dolom, nem ez az első fogyásra szánt kiadásod, ha megvetted ezt a könyvet.

Miért tűnik mégis úgy, hogy semmi sem működik? Ha ennyire vágysz 
a fogyásra, miért vall mégis kudarcot az a rengeteg erőfeszítés, amellyel lead-
nád azokat a kilókat? Egyértelmű, hogy valami hiányzik, kell lennie egy rejtett 
kulcsnak a szégyent okozó testedhez – de mi lehet az? Többet kellene sportol-
ni vagy egy adott gyakorlat kellene végezni? csak növényi ételeket enni? Vagy 
magas fehérjetartalmút? A folyamatosan egymásnak ellentmondó informáci-
ókkal bombázó világban mi hozza el végül az áttörést a fogyás kérdésében?

Hogy egy szóban foglaljam össze: az érzelmeid.
Az érzelmeid tartják ellenőrzésük alatt az önmagaddal, a súlyoddal és az 

értékeddel kapcsolatos hitedet, és azok irányítják a cselekedeteidet is. Megtör-
tént már veled, hogy az egészséges táplálkozás mellett döntöttél, majd a félig 
kievett kekszes doboz felett így szóltál magadhoz: „Nem hiszem el, hogy ezt 
csinálom... már megint!”? Minden cselekedet mozgatórugói az érzelmeid. Bár 
pontosan tudod, mit „kellene” tenned, mégis mást csinálsz, mert az érzelmeid 
elterelnek.
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A düh, a félelem, a neheztelés és a bűntudat olyan érzelmek, amelyek  
a legjobb szándékot is eltérítik, és a biológiádra is mély hatással vannak. Ez 
életbevágó kérdés, amelyről alig beszélünk. rengeteget hallunk az ételekről 
és a sportolásról, de mi a helyzet a stresszhormonnak nevezett kortizol túl-
termelésével, amely közvetlen kapcsolatban áll a hasi elhízással? léteznek 
ezzel kapcsolatos kutatások, mégis elhitették velünk, hogy a fogyás az evé-
sen és a sportoláson múlik. Ha nem járunk sikerrel, a génjeinket okoljuk, 
vagy ami még rosszabb, azt hisszük, hogy velünk eredendően nincs rendben 
valami.

Én is azt éreztem, hogy velem van a baj, miközben éveket töltöttem jojó-
diétával, és azon küzdöttem, hogy legalább ne hízzak tovább. A mosolygás 
mögé rejtőztem, és arra vágytam, hogy tetsszem az embereknek, otthon pedig 
papírtörlőket gyűrtem a kukába, hogy eltakarjam velük a felfalt édességek 
csomagolását.

Sok más, a teste és a súlya miatt szégyenkező nőhöz hasonlóan én is érzel-
mi zugevő voltam. Gyerekkoromban kezdődött. Világosan emlékszem az első 
magányos zabálásomra. Hétéves voltam, amikor magamra maradtam egy 
egész tálca csokis sütivel. lekuporodtam a lépcső aljára, és felfaltam az egé-
szet, miközben éberen füleltem, nehogy rajtakapjon valaki. Ilyen kicsi voltam, 
de már akkor is azt hittem, hogy szégyellnivaló dolgot csinálok.

Azzal a tálca csokis sütivel kezdődött a hosszantartó gyűlölet-szeretet kap-
csolatom a csokoládéval és más édességekkel, illetve néhanapján a sós dol-
gokkal is.

A sóvárgás számomra olyan valóságos fizikai érzés volt, amely gyorsan 
legyőzte a józan észt és elfeledtette, mennyire betegre ettem magam legutóbb. 
Hirtelen jelent meg, és azonnal kielégítendő fizikai szükségletnek éreztem. 
Mivel ez a szokás kamaszkoromban is megmaradt, meghíztam, majd pánikba 
estem, és kétségbeesetten próbáltam lefogyni.

Egy rövid időszakban minden ébren töltött órámat a fogyókúrának és  
a sportolásnak szenteltem. Éheztem, és edzéssel büntettem magam a kövér-
ségem miatt. Amikor lefogytam pár kilót, egy kicsit leeresztettem. És ekkor, 
mintha csak emlékezetkiesésben szenvedtem volna, megint enni kezdtem. 
Annyira jól viselkedtem, hogy megérdemlek ennyit – mondtam magamnak. – 
Keményen dolgoztam, ezt az egyet megengedhetem magamnak. Nem sokkal 
később aztán megint ott álltam a tükör előtt összetörten és legyőzötten, tele 
csalódással, gyűlölettel és dühvel.

Ahogyan Einstein is frappánsan megfogalmazta, őrültség folyton ugyan-
azt csinálni és más eredményben reménykedni. úgyhogy röviden fogalmazva 
őrült voltam. őrültek voltak a fogyókúráim. Kicsivé tettem és megszégyení-


