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Elõszó      9

ELÕSZÓ

Középosztálybeli zsidó családban nõttem fel, neveltetésem-
nek különc apám adott varázsos színezetet. 1965-ben pél-
dául, amikor 13 éves voltam, elvitt Saigonba, hogy megmu-
tassa, milyen is egy háború. Akkoriban kezdõdött ugyanis 
a vietnami háború, és apám szerette volna, ha a saját sze-
memmel látom a golyók nyomait. Nem akarta, hogy a ha-
dipropaganda átmossa az agyamat, és meggyõzzön arról, 
hogy a háborúval nincs semmi gond.

Nagyapám nagyon vallásos volt, szombat reggelenként 
néha elmentem vele a zsinagógába. Amikor a tóraszekrény 
kinyílt az istentisztelet idején, hajlongott és sírni kezdett. 
Én is sírtam, de máig sem tudom, hogy bimbózó vallási 
buzgalmam miatt, vagy azért, mert a nagyapám is így tett.
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10      Visszatérés a szeretethez

Amikor középiskolába kerültem, az elsõ filozófiaóra után 
úgy véltem, Isten csak mankó az emberek számára, nekem 
nincs rá szükségem. Miféle Isten az – érveltem –, aki hagyja, 
hogy a gyerekek éhezzenek, az emberek megbetegedjenek 
rákban, és megtörténjen a holokauszt? A gyermek ártatlan 
hite összeütközésbe került a középiskolás diák álintellektuali-
tásával. Szakító levelet írtam Istennek, afféle tipikus „Kedves 
John” kezdetû levelet, amilyenben a szerelmesek szokták kö-
zölni a másikkal, hogy véget akarnak vetni kapcsolatuknak. 
Írás közben mélységes kétségbeesést éreztem, de úgy véltem, 
meg kell tennem, mert túlságosan sokat tudok ahhoz, hogy 
higgyek Istenben.

Az egyetemen leginkább olyan dolgokat tanultam a pro-
fesszoraimtól, amelyek egész biztosan nem szerepeltek a tan-
tervben. Otthagytam az iskolát, hogy zöldséget termesszek, 
de már nem emlékszem, hogy végül termesztettem-e bármit 
is. Rengeteg dologra nem emlékszem azokból az idõkbõl. Az 
1960-as évek végén és az 1970-es évek elején meglehetõsen 
vad voltam, mint akkoriban oly sokan. Azt hittem, minden 
ajtó mögött, amelyen a közfelfogás szerint tilos belépni, va-
lamiféle kéjes élvezet rejtõzik, amit ki kell próbálnom. Ha 
valami botrányosnak tûnt, meg akartam tenni. És rendsze-
rint meg is tettem.

Fogalmam sem volt, mit kezdjek az életemmel, és emlék-
szem, mennyire könyörögtek a szüleim, hogy csináljak már 
végre valamit. Egyik kapcsolatból a másikba léptem, egyik 
munkahelyrõl a másikra vándoroltam, egyik városból a má-
sik városba, valamiféle identitást vagy célt keresve, és közben 
arra vágytam, hogy az életem sínre kerüljön. Tudtam, hogy 
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Elõszó      11

tehetséges vagyok, de nem tudtam, miben. Tudtam, hogy 
intelligens vagyok, de túlságosan õrült ahhoz, hogy az értel-
memnek a saját életemben is hasznát vegyem. Többször jár-
tam terápiára, de ritkán volt hatása. Egyre mélyebbre süllyed-
tem a neurózisban, ételben, drogban, emberekben kerestem 
a megváltást – bármiben, ami elterelte volna a figyelmemet 
magamról. Szerettem volna, ha történik valami az életem-
ben, de nem sok minden történt, leszámítva a drámát, amit 
azért rendeztem, mert semmi nem történik.

Azokban az években az önutálat sziklája nehezedett a lel-
kemre, és ez az érzés egyre súlyosbodott. Ahogy erõsödött 
a fájdalmam, úgy nõtt az érdeklõdésem a filozófia iránt, 
és minden érdekelt: a keleti, a nyugati, a tudományos és az 
ezoterikus filozófia, Kierkegaard, a Ji King, az egzisztencia-
lizmus, a radikális keresztény teológia, a buddhizmus és sok 
minden más. Úgy éreztem, létezik valamiféle rejtélyes kozmi-
kus rend, de nem jöttem rá, mi köze ennek az én életemhez.

Egy napon a fivéremmel üldögéltünk, marihuánát szív-
tunk, és õ megjegyezte, hogy mindenki azt hiszi, lökött 
vagyok: „Olyan vagy, mintha megfertõzött volna valami 
vírus.” Emlékszem, arra gondoltam, hogy mindjárt kirepü-
lök a testembõl. Úgy éreztem magam, mintha egy másik 
bolygóról jöttem volna. Sokszor töprengtem már azon, hogy 
az élet olyan, mint egy exkluzív klub, ahová rajtam kívül 
mindenki kapott tagságit. Ez is egy ilyen pillanat volt. Úgy 
éreztem, a többi ember ismer valami titkot, amit én nem, de 
nem akarok rákérdezni, mert akkor megtudnák, hogy nekem 
fogalmam sincs róla.

A húszas éveim közepén kész csõdtömeg voltam.
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12      Visszatérés a szeretethez

Azt hittem, a lelkük mélyén más emberek is haldokolnak, 
mint én, csak nem tudnak vagy nem akarnak errõl beszélni. 
Arra gondoltam, biztos létezik valami nagyon fontos dolog, 
amirõl senki sem ejt szót. Nekem sem voltak rá szavaim; 
abban viszont egészen biztos voltam, hogy valami nagyon 
nem stimmel a világgal. Hogy a csudába hiheti el mindenki, 
hogy csupán ezért az ostoba, „vidd valamire” játékért léte-
zünk, amelyben én is részt veszek ugyan, bár nem ismerem 
a szabályait.

Aztán egy napon, 1977-ben, egy New York-i kávézóban 
felfigyeltem pár aranybetûs kék könyvre, amelyek ott hever-
tek valakinek az asztalán. Kinyitottam az egyiket a beveze-
tésnél, és ezt olvastam:

„Ez a tanítás a csodák tanítása. Mindenkinek 
kötelezõ elvégezni. Csak azt választhatod meg, hogy 
mikor kerítesz sort erre. A szabad akarat nem azt 
jelenti, hogy te szabod meg a tantervet. Csupán azt, 
hogy megválaszthatod, mikor melyik tantárggyal 
akarsz foglalkozni. E tanítás célja nem az, hogy 
megtanítson a szeretet értelmére, mert ez túlmutat 
mindazon, amit tanítani lehet. Ám célul tûzte ki, 
hogy eltávolítsa mindazt, ami megakadályozza, 
hogy tudatára ébredj a szeretet jelenlétének, 
amely a te természetes örökséged.”

Emlékszem, arra gondoltam, a szöveg meglehetõsen 
kihívó, ha ugyan nem arrogáns. Aztán, amikor továbbol-
vastam, felfigyeltem a keresztény terminológiára. Ez fel-
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Elõszó      13

idegesített. Annak ellenére, hogy az iskolában tanultam 
a kereszténységrõl, intellektuálisan távol tartottam tõle 
magam. Most egyenesen fenyegetõnek éreztem, személyes 
jelentõsége miatt. A könyvet visszatettem az asztalra.

Eltelt egy év, mire újra a kezembe vettem – egy újabb év, 
egy esztendõnyi nyomorúsággal. Akkoriban már annyira 
depressziós voltam, hogy rá se hederítettem a nyelvezetre. 
Azonnal felismertem, hogy A csodák tanítása valami nagyon 
fontos dolgot fog feltárni elõttem. Tradicionális keresztény 
terminológiát használt, nem hagyományos, nem vallásos 
módon. Mellbe vágott a szövegbõl sugárzó hitelesség. Olyan 
kérdésekre adott választ, amelyekrõl már kezdtem azt gon-
dolni, hogy nincs rájuk felelet. Zseniális pszichológiai fogal-
makat használva szólt Istenrõl, ami az értelmemnek kihívást 
jelentett, de sohasem támadást. Közhelyesen hangzik, de úgy 
éreztem, hazataláltam.

Úgy tûnt, a Tanítás alapvetõ üzenete a megpihenés. Ez 
meglehetõsen összezavart, mert számomra a megpihenés ad-
dig a lemondással volt egyenértékû. Arra vártam, hogy valaki 
elmondja majd, hogyan kell megvívni a harcot, vagy ho-
gyan harcoljak önmagamért, de ez a könyv azt sugalmazta, 
mondjak le a harcról. Meglepetést éreztem, ugyanakkor meg 
is könnyebbültem. Már régóta sejtettem, hogy alkalmatlan 
vagyok az evilági harcokra.

Több volt ez számomra, mint egy könyv: a személyi tré-
nerem lett a pokolból kivezetõ úton. Amint elkezdtem ol-
vasni a Tanítást, és nekiláttam a munkafüzet gyakorlatainak, 
azonnal éreztem, hogy pozitív változások történnek bennem. 
Boldognak éreztem magam. Kezdtem megnyugodni. Kezd-

visszateres a szeretethez.indd   13 2014.10.29.   12:10:54



14      Visszatérés a szeretethez

tem megérteni önmagam. Találtam némi magyarázatfélét 
arra, miért olyan fájdalmasak a kapcsolataim, miért vagyok 
képtelen kitartani bármi mellett, és miért utálom a teste-
met. A legfontosabb eredmény azonban az volt, hogy úgy 
éreztem, képes vagyok megváltozni. Miközben a Tanítást 
tanulmányoztam, óriási, reményt adó energia szabadult fel 
bennem, holott addig mindennap egyre sötétebb, egyre ön-
pusztítóbb gondolatok gyötörtek.

A Tanítás – a spirituális pszichoterápia önképzõ kurzu-
sa – három könyvbõl áll, és nem akarja kisajátítani Istent. 
Egyfajta állásfoglalást közöl egyetemes spirituális témakö-
rökben. A Tanítás csak egyetlen ösvény a számos lehetséges 
út közül – de felismerjük, ha ez a mi utunk. Számomra intel-
lektuálisan, érzelmileg és lelkileg egyaránt áttörést jelentett. 
Szörnyen fájdalmas érzelmektõl szabadított meg.

Szerettem volna elérni „a szeretet jelenlétének tudatossá-
gát”, amirõl olvastam, ezért a következõ öt évben türelme-
sen forgattam a Tanítást. Anyám egyszer azt mondta: „Úgy 
tanulmányozod, mint valami étlapot.” Aztán 1983-ban egy 
kis Los Angeles-i csoportban elkezdtem megosztani a gon-
dolataimat a Tanításról. A csoport egyre több taggal bõvült, 
késõbb pedig az elõadásaim közönsége is jelentõsen megnõtt, 
az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. Kiderült, 
hogy ez a téma rendkívül fontos az emberek számára az 
egész világon.

E könyvem mondanivalója azon alapul, amit A csodák 
tanításából tanultam. A Tanítás alapelveirõl szól, ahogyan 
én értelmezem és alkalmazom ezeket a mindennapi életben. 
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Elõszó      15

A Visszatérés a szeretethez azt az üzenetet közvetíti, hogy 
a szeretet erõsít, nem pedig gyengít bennünket, és valahány-
szor problémákkal szembesülünk, mindig a szeretet jelenti 
a megoldást. Ezt a könyvet minden sebre gyógyírt jelentõ 
balzsamnak szántam, útmutatóul a szeretet csodájának al-
kalmazásához. Mindegy, hogy a kapcsolataink, az egészségi 
állapotunk, a karrierünk vagy más dolgok miatt állunk ki 
lelki kínokat; a szeretet ereje a hatékony gyógymód, a válasz.

Mi, amerikaiak, nem vagyunk valami jók a filozófia te-
rén, de nagyon erõsek vagyunk a cselekvésben, ha megértjük, 
hogy van értelme. És ahogyan egyre mélyebben megértjük, 
miért olyan fontos a szeretet a világ sebeinek begyógyításá-
hoz, belsõ és külvilágbeli életünk is megváltozik.

Imádkozom, hogy ez a könyv segítsen valakinek. Nyi-
tott szívvel írtam, és remélem, hogy nyitott elmével fogod 
olvasni.

 Marianne Williamson
 Los Angeles, Kalifornia
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BEVEZETÉS

Amikor megszületünk, tökéletesen vagyunk programoz-
va. Természetes számunkra, hogy a szeretetre fókuszálunk. 
Képzeletünk kreatív, virágzó, és tudjuk, hogyan használjuk. 
Sokkal összetettebb módon kötõdünk a világhoz, mint fel-
nõtt ként; úgy érezzük, a világ tele van varázslattal, csodával.

De mi történik késõbb? Miért tûnik el a varázslat, amint 
elérünk egy bizonyos életkort?

Azért, mert megtanítják nekünk, hogy másra koncent-
ráljunk. Arra tanítanak, hogy természetellenesen gondolkod-
junk. Nagyon rossz életszemléletre nevelnek; olyan világné-
zetre, amely ellentmond valódi énünknek.

Azt tanítják, hogy olyan fogalmakban gondolkodjunk, 
mint versengés, küzdelem, betegség, véges erõforrások, kor-
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18      Visszatérés a szeretethez

látok, bûn, rossz, halál, hiány és veszteség. Meg is próbáljuk, 
és ezáltal megismerjük ezeket a fogalmakat. Azt tanítják, 
hogy a szeretetnél fontosabb a rang, a pénz, az, hogy jók le-
gyünk és helyesen viselkedjünk. Arra tanítanak, hogy semmi 
közünk a többi emberhez, hogy versengés nélkül nem jutunk 
elõbbre, és hogy nem vagyunk elég jók. Arra tanítanak, hogy 
olyannak lássuk a világot, amilyennek mások látják. Olyan 
ez, mintha megérkezésünkkor rögtön egy adag altatót töm-
nének belénk. Alighogy megjövünk, elkezdik a fülünkbe 
duruzsolni, hogy a világ alapja nem a szeretet.

A szeretettel együtt születünk. A félelemre megtaníta-
nak. Spirituális utazásunk célja az, hogy magunk mögött 
hagyjuk, elfelejtsük a tanult félelmet, és újra befogadjuk 
a szívünkbe a szeretetet. Létezésünk lényege a szeretet. Ez 
a végsõ realitás, a földi életünk célja. Az élet értelme az, hogy 
ezt tudatosítsuk magunkban, és önmagunkban és másokban 
is megtapasztaljuk a szeretetet.

Az élet értelme nem a dolgokban rejlik. Bennünk van. 
Amikor olyasminek tulajdonítunk értéket, aminek nincs 
köze a szeretethez – pénz, autó, ház, tekintély –, érzelmein-
ket olyan dolgokra pazaroljuk, amelyek nem tudnak viszont-
szeretni minket. Értelmet keresünk az értelmetlenségben. 
A pénz önmagában semmit sem jelent. Az anyagi dolgok 
önmagukban semmit nem jelentenek. Nem azért, mert rossz 
dolgok – hanem azért, mert egyszerûen semmik.

Azért jöttünk a Földre, hogy a szeretet kiterjesztése ré-
vén Isten társteremtõi legyünk. Az az élet, amelynek más 
a célja, értelmetlen, ellenkezik a természetünkkel, ráadásul 
fájdalmas is. Olyan, mintha belevesznénk egy sötét, párhu-
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Bevezetés      19

zamos univerzumba, ahol a dolgokat jobban szeretik, mint 
az embereket. Túlértékeljük a fizikai érzékeink tapasztala-
tait, és alulértékeljük, amirõl a szívünk mélyén tudjuk, hogy 
igaz.

A szeretetet nem látja a szem, nem hallja a fül. A fizikai 
érzékszervek nem tudják felfogni; ehhez egy egészen más-
fajta érzékelésre van szükség. A metafizikusok ezt harmadik 
szemnek nevezik, az ezoterikus keresztények Szentléleknek, 
mások felsõbb énnek mondják. De elnevezésétõl függetlenül 
a szeretet másfajta „látást” igényel – másfajta tudatosságot, 
másfajta gondolkodást. A szeretet szívünk intuitív tudása. 
Ez az a „másvilág”, amelyre titkon vágyunk. Ennek a szere-
tetnek az õsi emléke üldöz bennünket állandóan, és hívogat, 
hogy térjünk vissza hozzá.

A szeretet nem fizikai dolog, hanem energia. Jelen le-
het egy szobában, egy helyzetben, egy személyben. Nem 
tudjuk megvenni. A szex sem garantálja. Semmi köze a fi-
zikai világhoz, mégis megnyilvánulhat benne. Kedvesség, 
szolgálat, megbocsátás, irgalmasság, béke, öröm, elfogadás, 
ítéletmentesség, összekapcsolódás, meghittség formájában 
tapasztaljuk meg.

A félelem a közös szeretetlenségünk; személyes és kol-
lektív poklunk. Úgy tûnik, mintha ez a világ folyamatosan 
hamis bizonyítékokkal bombázna minket a szeretet jelenték-
telenségének alátámasztására. A félelem harag, bántalmazás, 
betegség, fájdalom, irigység, függõség, önzés, rögeszme, 
korrupció, erõszak és háború formájában jut kifejezésre.

A szeretet bennünk van. Nem lehet megsemmisíteni, 
legfeljebb elrejteni. Az a világ, amelyet gyerekkorunkban 
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20      Visszatérés a szeretethez

ismertünk, ott van elrejtve az elménkben. Olvastam egyszer 
egy nagyszerû könyvet, amelynek címe The Mists of Avalon 
(Avalon köde). Ez az Arthur-mondakör mitikus feldolgozá-
sa. Avalon egy mágikus sziget, amelyet hatalmas, áthatol-
hatatlan ködfátyol takar. Ha köd van, lehetetlen a szigetre 
hajózni. De csak akkor oszlik el a köd, ha hiszünk a sziget 
létezésében.

Avalon azt a világot jelképezi, amely a fizikai érzékelé-
sünk világa mögött létezik: a dolgok csodás érzékelését, a va-
rázslatos birodalmat, amelyet gyerekként ismertünk. Gyer-
meki önmagunk voltaképpen létünk legmélyebb szintje: az, 
amilyenek valójában vagyunk. És ami valóságos, nem tûnik 
el. Az igazság akkor is igazság marad, ha nem törõdünk vele. 
A szeretet is csupán felhõbe burkolózik, körülveszi a men-
tális köd.

Avalon az a világ, amelyet akkor ismertünk meg, ami-
kor még összeköttetésben álltunk finomságunkkal, ártatlan-
ságunkkal és a lelkünkkel. Voltaképpen ugyanolyan világ, 
mint amit most is látunk, de szeretet hatja át, és óvatosan, 
a remény, a hit és a rácsodálkozás révén közelíthetünk hoz-
zá. Könnyen visszaszerezhetjük, mert az érzékelése csupán 
választás kérdése. A köd felszáll, ha hisszük, hogy mögötte 
ott van Avalon.

És csak ennyi kell, hogy megtörténjen a csoda: a köd fel-
száll, az érzékelés megváltozik, és visszatérünk a szeretethez.
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I. RÉSZ

Alapelvek
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1. FEJEZET

Pokol

„A pokolnak nincs helye egy olyan világban, 
amelynek szeretetreméltósága oly intenzív 
és átfogó lehet, hogy e világ csupán egyetlen 

lépésre van a Mennyek Országától.”
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A SÖTÉTSÉG

„Hosszú és kegyetlen volt a sötétségbe tett utazásod, 
és mélyre merültél.”

Az én generációm sohasem nõtt fel. Nem az velünk a gond, 
hogy elveszettek, fásultak, narcisztikusak vagy túlságosan 
anyagiasak lennénk. Az a probléma, hogy félünk.

Bár a többségünk tudja, mi az, ami számít – jó megjele-
nés, kiváló oktatás, tehetség, hitelesség –, bizonyos területe-
ken teljesen megbénulunk. Ami visszafog bennünket, nem 
kívülrõl érkezik, hanem belülrõl fakad. Belsõ zsarnokság 
uralkodik rajtunk. Nem korlátoz minket sem a kormányzat, 
sem az éhség, sem a szegénység. Nem kell attól rettegnünk, 
hogy Szibériába számûznek bennünket. Egyszerûen csak 
félünk, és pont. Szabadon árad a félelmünk. Félünk, hogy 
rossz kapcsolatban élünk, vagy épp attól, hogy jóban. Fé-
lünk, hogy nem kedvelnek bennünket, és attól is, hogy eset-
leg megkedvelnek. Félünk a kudarctól, és félünk a sikertõl. 
Félünk, hogy fiatalon meghalunk, és félünk az öregedéstõl. 
Jobban félünk az élettõl, mint a haláltól.
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26      Visszatérés a szeretethez

Azt hihetnénk, hogy az önmagunkhoz fûzõdõ érzelmi 
kötelékek miatt azért van bennünk némi együttérzés önma-
gunk iránt, de nincs. Csak undorodunk magunktól, mert 
úgy gondoljuk, mostanra már többre kellett volna vinnünk. 
Azt hisszük, mások nem félnek annyira, mint mi, és ezért 
még jobban félünk. Talán a többiek tudnak valamit, amit mi 
nem. Talán hiányzik egy kromoszómánk.

Napjainkban bevett szokás, hogy mindenért a szüleinket 
hibáztatjuk. Kitaláltuk, hogy az önbecsülésünk miattuk áll 
olyan alacsony fokon. Ha õk másképpen viselkedtek volna, 
most csordultig lennénk önszeretettel. De ha jobban átgon-
doljuk, hogyan bántak velünk a szüleink, rájövünk, hogy 
az általuk ejtett sebek jelentéktelenek azokhoz a sebekhez 
képest, amelyeket mi okozunk magunknak. Talán az anyánk 
tényleg azt ismételgette, hogy „Drágám, erre te úgysem vagy 
képes”, most azonban már mi mondogatjuk magunknak: 
„Egy balfácán vagy. Úgysem tudod rendesen megcsinálni. 
Eltoltad. Utállak.” Lehet, hogy a szüleink undokok voltak 
velünk, mi viszont kegyetlenek vagyunk magunkhoz.

Az én generációmat beszippantotta az önutálat örvénye. 
Kétségbeesetten keressük a kiutat, hol úgy, hogy terjeszked-
ni, hol úgy, hogy menekülni próbálunk. Talán minden jobb 
lesz ettõl a tudományos fokozattól, ettõl az állástól, ettõl 
a szemináriumtól, ettõl a terapeutától, ettõl a kapcsolattól, 
ettõl a diétától vagy ettõl a projekttõl. De a gyógymód rend-
szerint nem éri el a célját, és a láncaink, hol szorosabban, 
hol lazábban, rajtunk maradnak. Különbözõ városokban 
különbözõ emberekkel ugyanazokat a szappanoperákat ad-
juk elõ. Végül kezdünk rájönni, hogy mi magunk vagyunk 
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a probléma, de fogalmunk sincs, mit kezdjünk ezzel a felis-
meréssel. Nem vagyunk elég erõsek, hogy legyõzzük önma-
gunkat. Tönkreteszünk, feladunk mindent: a karrierünket, 
a kapcsolatainkat, még a családunkat is. Iszunk. Drogozunk. 
Irányítani akarunk. Megszállottak vagyunk. Kölcsönös füg-
gõ ségben élünk. Túlzabáljuk magunkat. Rejtõzködünk. Tá-
madunk. A mûködési zavar megnyilvánulási formája nem 
lényeges. Ezer és ezer módot találunk arra, hogy kifejezzük, 
mennyire gyûlöljük önmagunkat.

Ki akarjuk fejezni a gyûlöletünket. Az érzelmi energiá-
ink célpontot keresnek, és az önutálat igen erõteljes érzelem. 
Ha ez az energia befelé irányul, létrehozza a személyes pok-
lunkat, füg gõség, megszállottság, kényszeresség, depresz-
szió, erõszak, betegség formájában. Ha kivetítjük a világra, 
a közös poklunkká lesz, erõszakkal, háborúval, bûnözéssel, 
elnyomással. Ez mind ugyanaz a dolog, hiszen a pokolnak 
is több bugyra van.

Emlékszem, néhány évvel ezelõtt felbukkant az elmém-
ben egy kép, amely rettenetesen megijesztett. Egy édes, ár-
tatlan kislányt láttam, hófehér csipke köténykében, aki hátát 
a falnak vetve, rémülten sikoltozott, de egy gonosz, õrjöngõ 
asszony újra és újra átszúrta a szívét egy késsel. Arra gyana-
kodtam, hogy mindkét alak én vagyok, s hogy ezek az alakok 
pszichikus erõk gyanánt élnek a tudatom mélyén. Ahogy 
teltek az évek, egyre jobban féltem ettõl a késes asszonytól. 
Elevenen élt bennem. Nem voltam képes az ellenõrzésem 
alatt tartani, és úgy éreztem, meg akar ölni.

Amikor a legelkeseredettebb voltam, sokféleképpen ke-
restem a kiutat személyes poklomból. Rengeteg könyvet ol-
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28      Visszatérés a szeretethez

vastam arról, hogyan teremti meg az elménk a tapasztalata-
inkat, és hogyan dolgozza fel az agy, mint valamiféle eleven 
számítógép, mindazt, amit a gondolatainkkal beletáplálunk. 
„Gondolj a sikerre, és eléred! Ha kudarcra számítasz, ku-
darcot is vallasz” – olvastam. De akármennyit dolgoztam 
is azon, hogy megváltoztassam a gondolkodásomat, elõbb-
utóbb fájdalmat okozó gondolatoknál kötöttem ki. Alkalmi 
áttörések azért elõfordultak: néha sikerült egy kicsit pozití-
vabban gondolkodnom, összekaptam magam, és újra rande-
vúzni kezdtem, vagy jobb állást szereztem. De aztán mindig 
visszatértem a megszokott viselkedésformákhoz, újra meg 
újra elárulva önmagam: úgy viselkedtem az új sráccal, mint 
egy kurva, vagy elszúrtam a munkámat. Lefogytam négy 
kilót, majd villámgyorsan visszaszedtem, mert megijedtem, 
mi történik, ha gyönyörû leszek. Annál, hogy a férfiak rám 
se he derítenek, csak egyetlen dolgot tartottam ijesztõbbnek: 
azt, hogy esetleg felfigyelnek rám. Önszabotázsom egyre 
mélyült, és egyre kevésbé voltam tudatában. Meg tudtam 
ugyan változtatni a gondolataimat, de csak rövid idõre. És 
annál, hogy „elszúrtam”, csak egy dolog kétségbeejtõbb: az, 
hogy „megint elszúrtam”.

Fájdalmas gondolataim voltak a démonjaim. A démo nok 
alattomosak. A változatos gyógyító technikáknak kö szön-
hetõen nagyon kimûvelõdtem neurózisom természetét il-
letõen, de ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy kiûztem 
magamból a démonokat. A szemétdomb nem tûnt el, csak 
esztétikusabb lett. Gyakran beszéltem másoknak a gyeng e-
sé geimrõl, és eközben annyira öntudatosan fogalmaztam, 
hogy azt gondolták rólam: „Nos, nyilvánvaló, hogy tisztában 
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van a viselkedésmintáival, így hát nem fogja megint ugyanazt 
elkövetni.”

De igen, újra elkövettem. Viselkedésmintáim feltárása 
csak arra volt jó, hogy elterelte mások figyelmét. Aztán olyan 
hirtelen kezdtem tombolni és felháborítóan viselkedni, hogy 
senki sem volt képes leállítani és visszatartani attól, hogy 
tönkretegyem a helyzetemet – legkevésbé én magam. Téved-
hetetlenül megtaláltam azokat a szavakat, amelyek hallatán 
a férfi elment, megütött, vagy késztetést érzett, hogy lelö-
vessen valakivel. Azokban az idõkben eszembe sem jutott, 
hogy csodáért fohászkodjak.

Elõször is azért, mert fogalmam sem volt, mi az a csoda. 
A hamis, misztikus, vallásos szemét kategóriájába soroltam. 
Egészen addig, amíg nem olvastam A csodák tanítását, nem 
tudtam, hogy ésszerû dolog csodát kérni. Nem tudtam, hogy 
a csoda mindössze az érzékelés megváltozása.

Egyszer részt vettem az Anonim Alkoholisták összejöve-
telén, ahol a résztvevõk azt kérték Istentõl, hogy szabadítsa 
meg õket az ivás vágyától. A viselkedési zavarokhoz társuló 
függõség tipikus formái nálam nem alakultak ki. Sohasem 
az alkohol vagy a drog dolgozott bennem, hanem általá-
ban véve a személyiségem, a hisztérikus nõ az agyamban. 
A negativitás éppolyan önpusztító szokás volt nálam, mint 
egy alkoholista esetében az ivás. Mûvészi tökélyre fejlesztet-
tem, hogyan sebezzem meg magam a legérzékenyebb pon-
tomon. Úgy tûnt, mintha fájdalomfüggõ lennék. Hogyan is 
kérhetném Istent, hogy ezen segítsen? Aztán felötlött ben-
nem, hogy egy nálam nagyobb erõ talán megváltoztathatná 
a dolgok menetét, mint bármely más függõség esetén. Én 
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30      Visszatérés a szeretethez

sem ésszel, sem akaraterõvel nem voltam erre képes. Hiába 
értettem meg, mi történt velem hároméves koromban, ez 
nem szabadított fel. A problémák, amelyekrõl azt hittem, 
egyszer majd eltûnnek, évrõl évre súlyosabbá váltak. Érzel-
mileg sem fejlõdtem úgy, ahogyan kellett volna, és ezzel 
tisztában is voltam. Úgy éreztem, mintha az agyam vezetékei 
reménytelenül összegubancolódtak volna. Nemzedékem és 
kultúrám sok más tagjához hasonlóan az én életem is ki-
siklott valamikor. Bizonyos értelemben sosem nõttünk fel. 
Nekünk van a leghosszabb kamaszkorunk a világtörténelem-
ben. Valamiféle érzelmi stroke áldozatai lettünk, és elõbb 
hátrálnunk kell néhány lépést, hogy aztán elõre juthassunk. 
Szükségünk van valakire, aki megtanítja nekünk az alapokat.

Függetlenül attól, hogy éppen miért kerültem slamasz-
tikába, mindig úgy gondoltam, egyedül kell kimásznom 
belõle. Elég csinos voltam hozzá, vagy elég dörzsölt, vagy 
elég tehetséges, vagy elég okos – és ha semmi nem használt, 
hát felhívtam apámat, és kértem tõle pénzt. De végül akkora 
bajba kevertem magam, hogy tudtam, most több segítségre 
lesz szükségem, mint amennyit szerezni tudok. Nem tudtam 
kiverni a fejembõl, amit az Anonim Alkoholistáknál hallot-
tam: létezik egy nálam nagyobb erõ, amely képes megtenni 
azt, amit én nem tudok megtenni magamért. Nem maradt 
más, amit tehettem volna, és nem maradt más, akihez fordul-
hattam volna. A félelem végül akkorára nõtt bennem, hogy 
bármennyire kínosnak éreztem is, kimondtam: „Istenem, 
segíts rajtam!”
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