


ÉDESVÍZ KIADÓ
BUDAPEST

Rakj rendet kepek nelkul.indd   3 2013.12.05.   14:17:22



A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Brooks Palmer / Clutter Busting Your Life

New World Library, USA, 2012

Fordította
Görbe Angéla

Szerkesztette
Molnár Eszter

Copyright © Brooks Palmer, 2012
Hungarian translation © Görbe Angéla, 2013

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG, 2013
Cover design © Neemtree Corporation AG, 2013

Minden jog fenntartva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében, 

sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhetõ, semmilyen 
formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, 

beleértve a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, 
bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy 

az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelõs kiadó Novák András igazgató

Fõszerkesztõ Molnár Eszter
Mûszaki vezetõ Erdélyi Anna

Tipográfi a Alinea Kft.
Borítót készítette Édesvíz Kiadó

Borítófotó Shutterstock
Nyom ta Al föl di Nyom da Zrt., Deb re cen
Fe le lõs ve ze tõ György Gé za ve zér igaz ga tó

ISBN 978 963 529 156 4

Rakj rendet kepek nelkul.indd   4 2013.12.10.   11:08:55



Ezt a könyvet Õnnek ajánlom. Köszönöm nyitottságát, 
amellyel hajlandó megválni hamis védôpáncéljától. Az 
ember szíve sokkal erôsebb, mint bármi, ami mögött oltal-
mat keresve elrejtôzik.
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Előszó

Sosem készültem arra, hogy egy újabb könyvet írjak a ren-
 detlenség felszámolásáról. Amikor befejeztem elsõ, 

Clutter Busting címû könyvemet, úgy éreztem, mindent 
elmondtam a rendetlenség alapjairól. Arra szántam, hogy 
valóban egy minden célra alkalmas lomtalanító könyv le-
gyen, amibõl az embernek csak egyre van szüksége. Üze-
netem lényege a következõ volt: Az ember szent – a kacatjai 
nem azok. Abban a könyvben egyértelmûen megfogalmaz-
tam, hogy minden olyan dolog felesleges kacat az ember 
életében, ami többé nem szolgálja õt, és ha megszabadul 
tõle, akkor jobban fogja érezni magát.

Ezt követõen bejártam az országot a Clutter Bustingot 
népszerûsítve, és az emberek minden alkalommal a kap-
csolatokról tettek fel kérdéseket. Értették, hogyan kell ke-
zelniük az otthonukban és az irodájukban felhalmozott 
lomokat, de a másokhoz fûzõdõ kapcsolataik (családtagok, 
társak, kollégák és barátok) szempontjából még mindig tele 
voltak kérdésekkel a felesleges dolgokról. Az egyik álta-
lános kérdés így szólt: „Mit mondjak a bátyámnak (vagy 
a húgomnak, a barátomnak, a férjemnek)? Utálok elmen-
ni hozzá. Az egész lakás tele van a cuccaival. Azt akarom, 
hogy megszabaduljon tõlük. Mivel vehetném rá erre?” Azt 
szoktam erre felelni: „Semmivel. Ön nem tehet semmit. 
Nem vehet rá valakit arra, hogy tegyen meg valamit. Én 
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10  |  RAKJ RENDET AZ ÉLETEDBEN!

nem szórhatom ki a vackokat valakinek a lakásából, aki 
nem nyitott erre, és Ön sem.” Úgy tûnt, ez a válasz csa-
lódást okoz. Kezdtem belátni, hogy gyakran elõfordul, 
hogy egy másik ember lomjai válnak kacatokká annak 
a szemében, akit ezek zavarnak. Ez a jelenség sok helyzetre 
kiterjed. Vannak felesleges dolgok az emberek másokhoz 
fûzõdõ kapcsolataiban. Voltak, akik a kapott ajándékokat 
hozták fel: „Ezt a holmit XY-tól kaptam, és nem tetszik, 
de nem tudok megszabadulni tõle.” Attól féltek, hogy ha 
megszabadulnak a nem kívánt ajándéktól, az zavarni fogja 
az illetõt, vagy valamilyen módon tiszteletlenséget fejez ki 
a kapcsolatukkal szemben. Önmagában ez a félelem feles-
leges, mert megzavarja az ajándékozott és az ajándékozó 
közötti kapcsolatot.

Elõfordul, hogy valaki magával hozza a párját, a barátját 
vagy az egyik családtagját az elõadásra, „kibeszéli” az illetõ 
rendetlenségét, és arra számít, hogy azt mondom majd 
a vendégének, hogy szabaduljon meg a cuccaitól. Ettõl 
a vendégek gyakran védekezni kezdenek, és a beszélgetés 
vitába torkollik. Ez pedig csak tovább rontja a helyzetet.

Mások a bútorokról és más tárgyakról beszéltek, ame-
lyeket elhunyt rokonaiktól örököltek. Úgy érezték, hogy 
ezek a holmik nyomasztóan hatnak rájuk, de rettenetes 
bûntudatot is éreztek amiatt, hogy egyáltalán felmerült 
bennük a gondolat, hogy kiselejtezzék az elhunyt holmiját.

Mindezekben a helyzetekben nyilvánvalóvá vált, hogy 
amikor egy-egy tárgy megtartása vagy eldobása a kérdés, 
akkor bonyolultabb és fi nomabb dologról van szó, mint csu-
pán a saját, tárggyal kapcsolatos véleményünk értékelésérõl. 
A valódi zûrzavart gyakran az emberek ellentmondásos 
érzel mei jelentették valaki mással kapcsolatban. Tudni akar-
ták, hogyan érhetnének el némi megnyugvást.

A mélyben zajló folyamat titokzatosabb volt, mint az 
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el sõ könyvemben megfogalmazott kérdés: „Szereted, vagy 
el tudod engedni?” Ennek a kérdésnek az volt a célja, hogy 
segítsen az olvasónak eldönteni, hogy valami az élete ré-
sze-e vagy sem. Ezzel a kérdéssel közvetlenek és õszinték 
lehetünk önmagunkkal: elgondolkozhatunk valamin – egy 
kézzelfogható tárgyon, egy személyen, egy helyzeten vagy 
egy életmódon –, és megkérdezhetjük magunktól, hogy az 
adott dolog jelenleg valóban része-e az életünknek. Tisz-
tázza a helyzetet, ha az ember õszintén fontolóra vesz egy 
tárgyat, és megvizsgálja az azzal kapcsolatos érzéseit. Ez 
a lomtalanítás kritikus pontja.

Ez a könyv, a Rakj rendet az életedben mélyebben bele-
merül kapcsolataink természetébe – mind az önmagunk-
hoz, mind a más emberekhez fûzõdõ kapcsolatok esetén –, 
és abba, hogy a zûrzavar hogyan férkõzik be, torzítja el és 
gyengíti ezeket a kapcsolatokat. A könyv tisztázza, mi 
történik, amikor érzelmileg belekeveredünk a kapcsolati 
zûr zavarba, és szem elõl tévesztjük azt az összetartozást és 
örömöt, amely magából a kapcsolatból fakad. Ez a fi nom 
tudatosság lehetõvé teszi, hogy a felfordulás zavaró hatá-
sa mérséklõdjön, hogy ismét élvezhessük a kapcsolatot. E 
belsõ zûrzavar eltüntetése még alapvetõbb fontosságú, mint 
a tárgyainktól való megszabadulás, mert a legnagyobb örö-
münk az önmagunkhoz és másokhoz fûzõdõ kapcsolata-
inkból származik. Összefoglalva: bármi, ami megzavarja, 
akadályozza, megszakítja vagy tönkreteszi ezt az örömöt, 
felesleges felfordulást jelent.

Hogyan épül fel a könyv?

A lomtalanítás fõ célja, hogy ismét kapcsolatba lépjünk 
önmagunkkal. Ha mentálisan vagy érzelmileg különvá-
lunk magunktól, szenvedünk. Több mint tízéves hivatásos 
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12  |  RAKJ RENDET AZ ÉLETEDBEN!

lomtalanító pályafutásomból megtanultam, hogy az ember 
gyakran megtestesíti ezt az elkülönülést az otthonában 
és a munkahelyén: a halmokban álló penészes dobozok, 
a papírkupacokkal borított pultok és íróasztalok, a kana-
pé, amelyet gyûlölünk, de amelytõl úgy tûnik, képtelenek 
vagyunk megválni, a teletömött ruhásszekrény, a tároló 
helyiség, amelyet már három éve félünk felkeresni, a sûrûn 
telepakolt és rendetlen fi ókok és szekrények – mindezek 
belsõ életünk valamilyen zûrzavaros aspektusát jelképezik. 

E könyvben tehát az önmagunkhoz fûzõdõ viszonyunk 
az elsõ kapcsolat, amellyel foglalkozunk. Ha mélyen meg-
értjük ezt a kapcsolatot, akkor könnyebb megértenünk 
a másokhoz fûzõdõ kapcsolatainkat is. Elõször is megvilá-
gítjuk az életünkben azokat a dolgokat, amelyek befolyá-
solják az önmagunkkal ápolt kapcsolatunkat. Megnézzük, 
milyen tárgyakat hozunk be az életünkbe, amelyekkel pró-
báljuk elleplezni szeretetteljes érzéseinket. Önmagukban 
nem rosszak azok a dolgok, amelyektõl okosabbak, szebbek, 
hatalmasabbak, spirituálisabbak vagy gazdagabbak vagyunk, 
de ha szelíd énünk védõpáncéljaként használjuk õket, akkor 
végül elveszítjük a kapcsolatot énünk azon részével, amely 
kulcsfontosságú a lelki békénk és a boldogságunk szempont-
jából. Ezek az erõviszonyok a másokhoz fûzõdõ kapcsola-
tunk szempontjából is alapvetõ fontos ságúak.

Amint közelebbrõl is szemügyre vettük önmagun-
kat, áttekintjük az alapvetõ lomtalanító technikákat. 
Ez az áttekintés még azok számára is tartalmaz fontos 
emlékeztetõket arra vonatkozóan, hogy mivel jár a folya-
mat, és hogyan kell megközelíteni, akik olvasták az elsõ 
könyvet. Ezt követõen a könyv hátralévõ része végigvezeti 
az olvasót a kapcsolatain belüli lomtalanítás szempontjain. 

Az elsõ lépést az jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogyan 
használjuk a rendetlenséget mint másokkal szembeni vé dõ-
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 zónát. Azáltal próbáljuk megvédeni magunkat a kapcso-
latokon belül a sérülésektõl, hogy tárgyakkal oltalmazzuk 
magunkat. Valójában arra vágyunk, hogy biztonságban 
érezzük magunkat és összetartozzunk másokkal, de ez 
a védõpáncél elpusztítja azt az egységélményt, amely után 
sóvárgunk. A felesleges páncélzat a hatalom érzését adja, de 
ez hamis hatalom; védekezésünk csupán az elkülönülésün-
ket növeli. Félelmünk, fájdalmunk és gyászunk hipnotizál 
bennünket, és elhiteti velünk, hogy szükségünk van ezekre 
a páncélokra a további sérülések elkerülése érdekében, de 
ez nem igaz. Valójában erõsebbek vagyunk nélkülük. Se-
mennyi páncélzat sem adhat lelki nyugalmat az embernek. 
Tudom, mert kipróbáltam, ahogy az összes kliensem is.

Ezután fontolóra vesszük, hogy a kapcsolatok vajon 
mennyire kézzelfoghatóak. A kapcsolatokra gyakran abszt-
rakt dolgokként tekintünk. Gondolatban gyengítjük azo-
kat. Ugyanúgy, ahogyan a tér is létezik egy szobában, de 
elfedik a benne lévõ dolgok, a kapcsolataink is léteznek, de 
érzelmi kacatok homályosítják el azokat. A kapcsolatoknak 
éppúgy szükségük van az odafi gyelésre, mint a testünknek, 
az autónknak és a lakásunknak. 

Ez az érzelmi zûrzavar fõként abban nyilvánul meg, 
hogy megpróbálunk irányítani másokat, hogy ne okozza-
nak fájdalmat nekünk. Sajnos ezek az erõfeszítések távol-
ságot teremtenek, eloszlatva az összetartozást, és leplezve 
a közelség és spontaneitás fi nom érzéseit, amelyek örömöt 
jelentenének. A felesleges irányítás szenvedést teremt.

Emellett azt is megvizsgáljuk majd, hogy tudtun-
kon kívül hogyan rejtjük el az érzelmi vagy kapcsola-
ti zûrzavart a lakóterünkben. Ezt a felfordulást túl nehéz 
lenne elviselni, s így a dolgaink alá rejtettük. Amikor 
megkezdjük a lomtalanítást, a lomok tudatosságunk fel-
színére kerülnek. Mivel rengeteg megoldatlan érzést kell 
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feldolgoznunk, lehetséges, hogy elárasztanak bennünket, 
és arra az emberre zúdítjuk a dolgot, akivel közösen hasz-
náljuk a területet. A könyvben ajánlok néhány szelídebb 
módszert, hogy túljussunk ezen a viharon, és bekövetkez-
zen a gyógyulás.

Ezután megvizsgáljuk majd, hogy a múltbeli kapcsolatok 
milyen negatív hatással lehetnek ránk, különösen a korábbi 
szerelmekrõl, volt barátokról, elhunyt szülõkrõl és roko-
nokról szólva. Érzelmi ragaszkodásaink életben tarthatják e 
kapcsolatok fájdalmas aspektusait, és megakadályozhatnak 
bennünket, hogy továbblépjünk, és új, egészséges kapcso-
latokat kezdjünk. Ha közelebbrõl megvizsgáljuk, meglát-
juk, hogy a felfordulás a múlthoz köt bennünket. Ha ezt 
belátjuk, az lehetõvé teszi, hogy átszakítsuk e kötelékeket, 
miközben fenntartjuk a kapcsolatot szeretteinkkel. 

Amikor megvizsgáljuk a kapcsolatainkban lévõ zûr-
za vart, idõnként azt tapasztaljuk, hogy az életünkben bi-
zonyos emberek maguk is feleslegessé válnak. Eredetileg 
talán nem voltak azok, de a hozzájuk fûzõdõ jelenlegi kap-
csolatunk ártalmas számunkra, és ezt nem látjuk a po-
zitív emlékekhez való ragaszkodásunk miatt. Idõnként 
elõfordul, hogy egy kapcsolat soha nem is volt egészséges. 
Éppen úgy, mint a dolgaink, a kapcsolatok is feleslegesek, 
ha nem szolgálják a jóllétünket. Tehát megvizsgáljuk, hogy 
mikor helyénvaló a selejtezés egy személlyel kapcsolatban. 

Az utolsó fejezetben arról beszélek majd, hogyan végez-
zünk lomtalanítást másokkal együtt, például a párunkkal, egy 
barátunkkal, egy családtagunkkal vagy egy munkatársunk-
kal. Maga a lomtalanítási folyamat módot adhat arra, hogy 
szeretetteljes és õszinte kapcsolatokat építsünk és erõsítsünk 
meg. Egyszer például együtt dolgoztam egy párral, akik 
szinte mindenen civakodtak, amirõl megkérdeztem õket. 
Egy bizonyos ponton különösen heves szóváltás zajlott 
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köztük arról, hogy a hálószobájukban hova tegyenek egy 
festményt, amelyet egy rokontól kaptak. Ez a festmény több 
mint egy éven keresztül a padlón állt, a falnak támasztva. 
Beléptem, és egyetlen kérdéssel leegyszerûsítettem a dolgot: 
„Tetszik Önöknek ez a festmény?” Egyszerre válaszoltak 
egy értelmû nemmel. Ezután együtt nevettek. Ez a „nem” 
ismét összetartozást teremtett köztük. A vitájuk valójában 
nem a festményrõl szólt, hanem a kapcsolatukról. A dol-
gok leegyszerûsítésével képesek voltak elengedni azt, hogy 
belemerüljenek a kapcsolati zûrzavarba, ismét kapcsolatba 
kerültek, és zavartalanul együttmûködtek. Az utolsó fejezet 
megtanítja majd, hogyan tehetjük ezt meg.

A könyv során mindvégig feladatokat adok, amelyek 
segítenek, hogy az olvasó mindezt átültesse a gyakorlatba. 
Bizonyos feladatok abban segítenek, hogy beazonosítsuk 
felesleges védõpáncélunkat, és megszabaduljunk tõle. Ez 
a védõpáncél kimeríti az embert, és egyébként sem fest túl 
jól. Más gyakorlatok arra az érzelmi zûrzavarra irányulnak, 
amely zavart okoz bennünk és a kapcsolatainkban. Megint 
más feladatokat arra szántam, hogy a hozzánk közel álló 
személyekkel együtt végezzük el.

Végül a könyv felteszi és elmélyíti az eredeti kérdést: 
„Vajon ez jelenleg értékes-e számomra, vagy megsza-
ba dul  hatok tõle?” Így ismét kapcsolatot teremthetünk 
ön ma gunkkal és másokkal. Megtanuljuk tényszerûen 
meg vizsgálni a környezetünkben lévõ dolgokat, és meg-
határozni, hogy azok segítik-e az életünket és a kapcsola-
tainkat. Rémisztõ lehet mérlegelni valamit, amire energiát 
fordítottunk. De mi a helyzet akkor, ha együtt élünk va-
lamivel, ami valójában fájdalmat okoz számunkra?

A másokkal való összetartozás jelenti az egyik legöröm-
telibb élményt, és ez a könyv segíteni fog, hogy eltávolít-
sunk mindent, ami akadályoz ebben.
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ELSŐ FEJEZET

A feleslegessé vált 
hamis védőpáncél 

Amikor megérkeztem a kliensemhez, a bejárati ajtóra ki-
   függesztett papírdarabka fogadott, amely eltakarta az 

üveget. A cetlin a következõ szöveg állt: „A lakók itthon 
vannak, és fegyverük van.” A fegyverük szó vastagon, tollal 
aláhúzva. „Íme az »Isten hozott« lábtörlõ ellentéte. Azt hi-
szem, azt szeretné, ha békén hagynák” – gondoltam. Sze-
rencse, hogy nem szokásom magamra venni az ilyesmit. 

Megnyomtam a csengõt.
– Ki az? – hallatszott az ajtó mögül, védekezõ állásból.
– Brooks vagyok, a lomtalanító.
Négy zár kattant. Az ajtó megnyikordult, és résnyire 

nyílt, majd kikandikált rajta egy férfi  arca. Biccentettem 
és köszöntem, mire ajtót nyitott. Az ötvenes évei végén 
járt, feketét viselt, és egyfajta „kemény fi ckó vagyok, ne 
kekeckedj velem” hangulatot árasztott. Charles Bronsonra 
emlékeztetett a Bosszúvágy címû fi lmbõl. Kezet ráztunk. 
Egy pillanatra a durva külsõ alatt félelmet és szomorúsá-
got pillantottam meg a férfi  szemében. Emlékszem, arra 
gondoltam, hogy olyan érzést kelt, mintha a lelke mélyén 
könnyeket hullatna.

Behívott a lakásba. Nehezen haladtunk el a bejáratot 
borító papírkupacok és dobozhalmok mellett. A lakásban 
sötét volt. Az elõszoba végében halvány villanykörte pislá-
kolt, ennek fénye mutatta az ösvényeket, amelyeket a férfi  
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vájt magának a lomok között. A járatok labirintust alkot-
tak. A le  vegõben érzõdõ dohos penészszag miatt nehezen 
kaptunk levegõt. A férfi  eldicsekedett vele, hogy én csupán 
a harmadik ember vagyok, akit az elmúlt tizenkét évben 
beengedett a házába.

Aztán végigvezetett a házon. Nem láttam, mennyi ka -
catot tárolt az egyes szinteken, mert az ócskaságokból 
emelt falak jó fél méterrel a fejem fölé magasodtak. A ku-
pacokat gumikötelek tartották, nehogy leomoljanak. Attól 
féltem, elszakadnak a kötelek, és a ránk boruló szeméthegy 
mindkettõnket megöl. A kliensem megmutatta, hol szo-
kott aludni: egy piszkos takarón, amely az egyik ösvényen 
hevert. A lakás kísértetjárta helynek tûnt. Nem voltak üres 
terek, semmi élet nem érzõdött a helyiségekben. A férfi  
nyers, durva hangon, tényszerûen közölte, hogy az elmúlt 
hat hónap során minden este lefeküdt az ágyába, és pus-
kacsövet dugott a szájába, de valami miatt nem tudta rá-
szánni magát, hogy meghúzza a ravaszt. 

Ez volt az elsõ alkalom, amikor nyomasztónak érez-
tem egy feladatot. Nem tudtam, hogyan segíthetnék neki. 
A férfi  szemét ekkor könnyek lepték el. A torkát köszö-
rülte, igyekezve megállítani a kitörni készülõ érzelmeket. 
Halkan, recsegõ hangon szólalt meg:

– Nem tudom tovább elviselni ezt a fájdalmat. Annyira 
szégyellem magam, amiért így élek!

Ez volt a kezdet, a rés, ahol bejutott a fény. A férfi  szín-
lelt keménységének fala ledõlt, és feltárta törékenységét.

Hirtelen ihletem támadt. Megragadtam egy szemetes-
zsákot, és rávetettem magam a kacatokra. 

– Kezdjük itt! – mondtam. Úgy tûnt, a férfi  megdöb-
bent. Kihúztam egy üres üdítõs palackot. – Mi a helyzet 
ezzel? Szüksége van rá, vagy megválhatunk tõle?

Nem tudta, mit mondjon. Annyira eltöltötte a tehe tet-
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lenség, hogy nehezére esett a gondolkodás. Valahogy 
mégis sikerült kinyögnie:

– Azt hiszem, el tudom engedni.
Miközben dolgoztunk, elmesélte, hogy régen lomtalan 

életet élt. Volt néhány tárgya, és szeretett úgy élni, hogy 
nyitott terek vették körül. Nagyon is társasági ember volt. 
Kreatív munkát végzett vezetõ állásban, és szeretett dol-
gozni. Úgy érezte, a munkatársai alkotják a családját. De 
tizenkét évvel ezelõtt váratlanul és kegyetlenül kirúgták, 
ami mélyen megsebezte, és védekezésképpen elzárkózott 
a világtól. Felesleges dolgokkal tömte tele a lakását, hogy 
elszigetelõdjön a környezetétõl, de sosem érezte magát 
eléggé biztonságban. 

Pár órányi közös munkát követõen megkérdeztem:
– Mi a helyzet a bejárati ajtón lévõ kiírással: „A lakók 

itthon vannak, és fegyverük van”? Elengedhetjük?
A férf i arca ismét elsötétült és megkeményedett, 

sebezhetõsége szertefoszlott.
– Nem, az a kiírás ott marad! Meg kell védenem ma-

gam. Soha senki nem próbált betörni hozzám, mert ott 
van a szöveg! – felelte. 

Szelíden elmondtam neki, hogy a fi gyelmeztetés nem 
védte meg õt az egyetlen embertõl, aki a legnagyobb fáj-
dalmat és nyomorúságot okozta számára: önmagától. Arra 
kényszerítette magát, hogy mocsokban éljen. Minden este 
puskacsövet dugott a szájába, és az életét veszélyeztette. 
Terrorizálta önmagát. A kiírás õt nem állította meg.

Könnyek futották el a szemét, és teljes testében rázkó-
dott a sírástól. Olyan érzés volt, mintha bilincsek pattantak 
volna le a testérõl. Ez az ember úgy érezte, hogy az erõ -
szak és a hatalom kisugárzásával kell megvédenie magát 
a sérülésektõl. De az önvédelemre használt dolgoktól 
nem érezte magát nagyobb biztonságban; ezek a tárgyak 
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fájdalmat okoztak neki. Látta, hogy többé nem hagyat-
kozhat rájuk, és szíve rendkívüli ereje kelt a védelmére. 
Lement a földszintre, és levette a fi gyelmeztetést. Amikor 
visszajött, visszatért az arcába a szín. Éreztem, ahogy átra-
gyog rajta valódi jelenléte. A történtek Az ördögûzô címû 
fi lmre emlékeztettek, amikor a démon elhagyja a fi atal 
lányt, aki ismét egészséges lesz.

A következõ néhány hónapot azzal töltöttük, hogy le-
bontottuk a kacatokból emelt erõdöt a lakásában. Miközben 
egymás mellett dolgoztunk, láttam, ahogyan ügyfelem ih-
letettsége erõsödik, amint újra kapcsolatba került a szívével.

Miután levetette mogorva, védekezõ alapállását, fel-
elevenítette a kapcsolatot egy harminc évvel korábbi 
barátnõjével, és ismét összejöttek. Esténként és hétvégen-
ként együtt voltak, és élvezték az együtt töltött idõt. Az-
által, hogy letette hamis páncélját, a férfi  helyreállította az 
önmagához fûzõdõ kapcsolatát, és nyitottá vált arra, hogy 
másokkal is kapcsolatba lépjen.

Amikor ez a rendkívüli kliensem végzett a lomtalaní-
tással, eladta a lakását, és egy kis házikót bérelt egy régen 
elveszett barátja családjától. Most már naponta találkoznak, 
és gyakran együtt vacsoráznak. Emellett festeni kezdett, és 
mûveit Los Angeles-i galériákban állította ki. Egy állást is 
elvállalt, ahol szerencsétlen és kétségbeejtõ helyzetben lévõ 
embereken segít. Még mindig tartjuk a kapcsolatot. Úgy 
tûnik, rájött, hogy csak úgy élhet biztonságos és kielégítõ 
életet, ha nyitott saját érzékenysége iránt, a kacatok zava-
ró hatása nélkül.

Az érzékenység szépsége

Minden élményünk domináns tényezõje az önmagunkhoz 
fûzõdõ viszonyunk. Ha az embert erõs kapcsolat fûzi saját 
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nyitott, érzékeny énjéhez, hajlamos rábízni magát az esemé-
nyek sodrására. Több elégedettséget nyer az életébõl. Élénk 
kíváncsiságot táplál a dolgok alakulása iránt. Tisztábban 
lát, a maguk valóságában látja az elõtte álló eseményeket.

Ha az életünkben lévõ felfordulás megfoszt bennün-
ket ennek az alapvetõ viszonynak a megtapasztalásától, 
ha gyenge az önmagunkhoz fûzõdõ kapcsolatunk, akkor 
gyötrelem kínozhat bennünket életünk különbözõ terü-
letein. Nagyfokú aggodalmat és félelmet élhetünk át az 
esetleges jövõbeli eseményekkel kapcsolatban. A másokhoz 
fûzõdõ kapcsolataink gyakran kaotikusak. Félreértjük azt, 
ami történik, és olyan döntéseket hozunk, amelyek még 
több bánatot okoznak számunkra.

Több mint tíz éven keresztül fi gyeltem, amint emberek 
százai válnak meg a feleslegessé vált hamis védõpáncéltól, 
amelyhez valaha kétségbeesetten ragaszkodtak annak érde-
kében, hogy biztonságban érezzék magukat. A félelemmel 
való együttélést egy õszintén érzékeny élet szépségének 
elfogadásával váltották fel.

Az érzékenység szót nem negatív értelemben használom. 
Az érzékenységet gyakran tekintik azonosnak a gyengeség-
gel. „Ha nyitott vagyok arra, hogy túl sok érzést éljek át, 
megsérülhetek.” Én szívesebben használom az érzékenység 
szót pozitívabb értelemben. Az érzékenység azt jelenti, hogy 
tudatában vagyunk önmagunknak és a környezetünk-
nek. Tudjuk, mit érzünk. Átéljük, ha valami jó érzés, és 
tudjuk, ha valami sért bennünket. Ha nyitottak vagyunk, 
olyan módon reagálunk, ami táplál és védelmez bennün-
ket. Ha ezt megtagadjuk vagy leplezzük, akkor dermedt 
állapotban élünk. Nem tudunk pozitívan reagálni, ha nem 
vagyunk tudatában annak, ami történik. Bizonyos érte-
lemben nem vagyunk védettek, még akkor sem, ha ennek 
az ellenkezõjét gondoljuk.
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