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ELÕSZÓ

A Merj gyógyulni egy angyallal való birkózásról szól. Az angyal neve: 
 Félelem. Ahhoz, hogy felszabadulhass, el kell nyerned azt az 

áldást, amelyet csak ez az angyal adhat neked. A könyv segít megta-
lálnod és felszabadulnod, hogy valóban teljes mértékben megélhesd 
az életet.

Amikor elõször hallottam Jákob és az angyal történetét, kisgyerek 
voltam. Egyike volt ez is annak a sok bölcs történetnek a Teremtés 
könyvébõl, amelyet drága nagyapám mesélt nekem, aki ortodox rabbi 
volt, és odaadóan tanulmányozta a kabbalát. Ahogy nagyapa mesélte, 
Jákob egyedül vándorolt, és amikor leszállt a sötétség, megállt, hogy 
elkészítse a vacsoráját, és aludjon, amíg fel nem kel a nap. A hely elég 
biztonságosnak tûnt, de mégsem volt az. Az éjszaka kellõs közepén 
arra riadt fel, hogy izmos karok ragadják meg és szegezik a földhöz. 
Olyan sötét volt, hogy nem látta a támadóját, csak az erejét érezte. 
Jákob maga is erõs ember volt, és mindent beleadott, hogy kiszaba-
duljon az ellenfél szorításából, de a támadóban emberére akadt, és 
nem bírt vele. A földön birkóztak egymásba kapaszkodva, hempe-
regve egész éjszaka.

Amikor végre pirkadni kezdett, és véget ért az éjszaka, Jákob meg-
látta, hogy egy angyallal birkózott. Az angyal ekkor engedett Jákob 
szorításán, és megpróbált felemelkedni, de Jákob nem engedte el. 

– Bocsáss el engem – kérte az angyal Jákobot –, mert eljött a hajnal. 
Jákob azonban szorosan fogta továbbra is. 
– Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet – mond-

ta neki. 
Az angyal próbált kiszabadulni, de Jákob szorosan tartotta. És ak-

kor az angyal az áldását adta rá.
Kislányként én ezt egyáltalán nem értettem. Jákob egész éjszaka 

azért küzdött, hogy kiszabaduljon. Miért nem engedte el az angyalt, 
és menekült el? Mert én ezt tettem volna. És különben is, szerettem 
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az angyalokat. Hogyan lehetséges, hogy valaki nem tud megkülön-
böztetni egy angyalt az ellenségtõl? És ami még rejtélyesebb: hogyan 
áldhat meg az ellenség? A kérdéseimmel megnevettettem nagyapát. 

– Az emberek folyton összetévesztik az angyalokat az ellenséggel – 
válaszolta. – Jákob pedig azért nem engedte el addig az angyalt, amíg 
meg nem áldotta, mert az angyal áldása szabadította fel õt.

Sok év telt el, mire megértettem a történetet. Akkoriban erõsen 
kapaszkodtam a félelmeimbe. Azt hittem, hogy csak úgy lehetünk 
biztonságban, ha félünk.

A családom konkrétan beleplántálta a félelmet a gyerekekbe. Mi-
után egyszer csúnyán megharapott egy kóbor kutya, és egy sorozat 
fájdalmas oltást kellett kapnom veszettség ellen, minden állattól félni 
kezdtem. Abban a hitben, hogy ez majd biztonságban tart, a szüleim 
bátorították a félelmemet. Ennek köszönhetõen annyira felerõsödött 
az állatoktól való félelmem, hogy fóbiává vált.

Huszonhét éves voltam, amikor Kaliforniába jöttem, hogy folytas-
sam az orvosi egyetemet. Elõször az ismerõseimnél laktam, akiknek 
több kisgyerekük volt, meg egy hatalmas juhászkutyájuk ijesztõen 
hosszú, sárga fogakkal. A gazdái próbálták elmondani, hogy a kutya 
szelíd és barátságos, de nekem nem volt bátorságom szembenézni 
a félelmeimmel. A pár hét alatt, amíg náluk laktam, az egész család 
összedolgozott, hogy biztosan mindig legyen legalább egy csukott ajtó 
köztem és a kutya között. Éjjelente szabadon mászkált a házban, én 
pedig nemcsak csukva tartottam a szobám ajtaját, hanem be is zártam.

Egyszer korán reggel felébredtem arra, hogy ki kell mennem 
a fürdõszobába. Még csak hat óra volt, és a család nagy része még 
nyilván aludt, úgyhogy a félelmem csapdába ejtett a szobámban. Vagy 
lehet, hogy valaki más is ébren van már ezen a korai órán? Óvatosan 
résnyire nyitottam az ajtót, és megkönnyebbülten hallottam meg, 
hogy a négyéves Bridget magában énekel a nappaliban. Ha elérek 
hozzá, mielõtt a kutya megtalál, õ kiküldheti az udvarra. A félelme-
met legyõzve lábujjhegyen végigosontam a folyosón, és az ajtófélfánál 
állva bekukucskáltam a nappaliba. De Bridget nem magában énekelt. 
Ott volt a juhászkutya is, a szõnyegen hasalva. Kis rózsaszín pizsamá-
jában Bridget is ott hasalt a szõnyegen. Egy tubus fogkrém és egy fog-
kefe volt a kezében, és a kutya hatalmas fogait sikálta, miközben egy 
reklámdalocskát énekelt neki: „Mosd a fogad Pepsodenttel, és fehér 
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lesz, mint a friss tej!” A kutya szája tele volt habbal, és annyira vadul 
csóválta a farkát, hogy zengett alatta a padló. Mély levegõt vettem, 
és kitört belõlem a nevetés.

Egyetlen szempillantás alatt megszabadultam a félelemtõl, amely 
húsz éven át szorosan tartott a markában. Abban a pillanatban tud-
tam, hogy nem azoktól az állatoktól félek, amelyek itt élnek ebben 
a világban; csakis azoktól félek, amelyek az elmémben élnek. A fé-
lelmem nem tartott biztonságban az állatoktól; csak elválasztott en-
gem a szeretetüktõl. Késõbb, amikor megtaláltam a saját lakásomat, 
megmentettem egy hatalmas vörös kandúrt. Azóta is mindig egy-egy 
szeretett állat társaságában élek. Az a pillanat a nappaliban ötven éve 
volt, és az az angyal azóta is mindennap megáld.

Sokunkban, akik úgy érezzük, hogy nincs bátorságunk szembe-
nézni a félelmeinkkel, lehet, hogy több bátorság van, mint gondol-
nánk. Ha sok félelmed van, ahhoz is bátorság kell, hogy szóba állj egy 
idegennel, hogy felvedd a telefont, vagy elmenj a boltba kenyérért. 
Vagy hogy hangosan megszólalj. A bátorság – ahogyan a nap mint 
nap munkába vett izmok – megerõsödik, ha használjuk. Egy napon, 
amikor azért szedjük össze a bátorságunkat, mert valami igazán fon-
tos dologról van szó, elõször döbbenhetünk rá hatalmára és erejére.

A Merj gyógyulni címû könyvbõl az is kiderül, hogy meglepõ módon 
a bátorság nem a félelem ellentettje. A félelem ellentettje az öröm. Ré-
gen azt hittem, hogy az öröm és a boldogság ugyanaz, pedig az öröm 
sokkal maradandóbb a boldogságnál. Az örömkapacitásunk az élet-
tel való fenntartás nélküli kapcsolat folyománya; abból ered, hogy 
hajlandók vagyunk szembenézni azzal, ami jön, akármi legyen is az. 
Nyíltság, mely túlvisz az élet irányítására irányuló vágyon, és eljuttat 
az élet ünneplésének képességéhez. Az élettel fenntartott ellenséges 
kapcsolattól eljuttat odáig, hogy megtapasztaljuk mindazt a titkot 
és csodát, mely az élet legmélyén található. És végül meggyógyíthat.

Mindenkiben van egy olyan rész, amely túlmutat azon, ahol az 
eredmények a legfontosabbak, egy olyan hely, ahol a nyertes/vesz-
tes mentalitás megszûnik – a félelemmel együtt, amely ezen hízik. 
A Merj gyógyulni által ajánlott választási lehetõség: bízzunk az életben 
magában, és a felismerésben, hogy talán nincs mit veszítenünk, csak 
ha nem játszunk. Ez a csodálatos könyv arról szól, hogy értsük meg 
és fogadjuk el a félelmeinkben rejlõ áldást, és ismerjük fel, hogy a fé-
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lelmeink képesek elvezetni minket a gyógyuláshoz, a szabadsághoz 
és az örömteli élethez. Nincs olyan élõ ember, aki ne találna gyógy-
írra benne.

Dr. Rachel Naomi Remen
A Kitchen Table Wisdom és a My Grandfather’s Blessings 

New York Times-sikerlistás szerzõje 
Mill Valley, Kalifornia, 2014
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BEVEZETÕ

A félelem csak megfordított hit; a jó helyett a rosszban.
FLORENCE SCOVEL SHINN

Amikor behajtottunk egy alagútba a Colorado Springsben talál-
  ható festõi Pikes Peak felé vezetõ úton, az unokatestvéremmel, 

Rebeccával erõs Thelma és Louise-érzésünk volt a lehajtott tetejû nyi-
tott kocsinkban, ahogy a nyári szélben lobogott a hajunk. Még egészen 
az alagút elején jártunk, amikor megláttuk, hogy egy autó torlaszolja 
el az utat. Két férfi állt a kocsi mögött, és a csomagtartó fölé hajoltak, 
mintha defektet kaptak volna, és éppen a pótkereket keresgélnék. Fé-
keztünk, és már nagyon lassan haladtunk, amikor a két férfi hirtelen 
hátraarcot csinált, és felénk kezdett futni – símaszk takarta az arcu-
kat, a kezükben pedig fegyver villant. Mivel a tetõnk le volt hajtva, 
és az egyirányú alagútból nemigen lehetett kitolatni, jól látszottunk, 
teljesen sebezhetõk voltunk, és csapdába kerültünk. Minden sejtem 
összeszorult a testemben, amint a maszkos férfiak futva megtették 
azt a pár lépést, ami elválasztotta õket a kocsinktól. A szívem vadul 
kalapált, és a vérem olyan hangosan zúgott a fülemben, hogy alig 
hallottam, amint ránk kiabáltak, hogy adjuk oda nekik a táskánkat.

Féltem, de abban a pillanatban egy másik részem vette át az irá-
nyítást. A helyzet minden apró részletét éles tudatossággal érzékel-
tem; egyszerre figyeltem a két maszkos fegyverest, azt, hogy hol van 
Re becca, hogy mennyire átérzem, õ mit érez, valamint a saját testem 
érzeteit is. És bár féltem, valami furcsa nyugalom szállt meg, amint 
ez a… valami átvette az irányításomat, és végignavigált a helyzeten.

Amikor az egyik férfi elkérte a táskámat, a nyugodt részem figyel-
te, ahogy elõhúzom az ülés alól, és átadom neki. Nem volt benne túl 
sok érték – pár dollár, valami hitelkártya és egy rúzs. Az egyik rabló 
átkutatta a táskámat a virsliujjaival; hatalmas aranygyûrût viselt. Ki-
vette a jogosítványomat, és zsebre vágta. Olyan közel hajolt hozzám, 
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hogy éreztem az alkoholos leheletét, amint kitépte a hajamból a ló-
farkamat összefogó hajgumit és az ezüst hajcsatomat, úgyhogy a ha-
jam most már eltakarta a szememet.

Hallottam, amint az egyikük ráordít Rebeccára, hogy azonnal száll-
jon ki a kocsiból. A nyugodt részem kimondott szavak nélküli men-
tális üzenetet küldött neki: Tedd, amit mond, és nem lesz bajunk. De 
Rebecca vitába szállt a férfival, aki zsebre vágta a fényképezõgépét.

– Nem tarthatnám meg legalább a filmet? – könyörgött.
A férfi elismételte, hogy húzzon ki a kocsiból. A szemem sarkából 

láttam a halántékához emelt fegyver alakját. Végre engedelmeskedett, 
és odaállt mellém – az arcunk odapréselve az alagút hideg betonfalá-
hoz, a karunk magasra emelve.

Akkor megéreztem a tarkómhoz tartott hideg pisztolycsövet. Meg-
dermedtem, de a nyugodt részem ezt suttogta: Csak lélegezz. Semmi 
hirtelen mozdulat! A fegyvert még mindig a fejemhez szorította, ami-
kor pisztolylövést hallottam, és egész testemben reszketni kezdtem. 
Elektromos löketek jártak át, és felfordult a gyomrom. Nem éreztem 
fájdalmat, de azt igen, hogy valami meleg folyadék csorog le az arco-
mon. Letöröltem a kezemmel és megnéztem – a sebészként igen jól 
ismert mélyvörös színre számítottam. De nem a vérem volt az. Csak 
a verítékem lehetett.

Felmértem a helyzetet – próbáltam mind az öt érzékemmel érzékel-
ni, hogy mi történik. Éreztem a puskapor szagát. Hallottam a lépéseket 
az aszfalton és a támadóink nehéz légzését. Figyeltem, hogy hallok-e 
más autókat közeledni, de nem hallottam. Érzékeltem Rebeccát ma-
gam mellett, és azt is, hogy az õ energiája még az enyémnél is nyu-
godtabb volt. Jött egy széllökés, és belefújta a hajamat a szemembe. 
Semmit nem láttam, úgyhogy a többi érzékem kiélesedett.

Az elmém gyorsan feldolgozta a pisztolylövést. Mi történt? Ha 
engem nem lõttek le, akkor Rebeccára lõttek? A hullámszerûen rám 
törõ pánikban rájöttem, hogy rosszabb lenne túlélni a családtagom 
és legközelebbi barátnõm halálát, mint ha engem ölnének meg. Az-
tán Rebecca köhögött, és elárasztott a megkönnyebbülés. Még mind-
ketten életben voltunk.

A két férfi továbbra is a fegyverrel hadonászva megparancsolta, 
hogy forduljunk meg, menjünk a kocsink mögé, és feküdjünk has-
ra az aszfalton. Tettük, amit mondtak, majd az egyikük azt kiáltotta: 
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– És most ne mozduljatok! 
Aztán pisztolylövéseket hallottam, és éreztem, amint éles kõda ra-

bok csapódnak a meztelen vádlimhoz. Csend lett – majd nehéz lég-
zést hallottam és elfojtott suttogást, amit nem értettem, és amelyet 
gyors, dobogó léptek zaja követett. Kocsiajtók nyíltak és csukódtak, 
majd zajosan beindult egy motor, és kerekek csikorogtak. Az autó el-
húzott, és minden nagyon csendes lett.

Végtelennek tûnõ, hosszú ideig feküdtem ott. Az arcom még min-
dig tüzelt az aszfalton. Végül meghallottam egy kocsit, ami abból az 
irányból jött, amerre a fegyveresek elmenekültek. A motort leállítot-
ták. Két ajtó kinyílt és becsapódott. Lágy hangon kérdezte meg egy 
férfihang, hogy jól vagyunk-e.

Felnéztem; két túrázáshoz öltözött férfi állt felettünk. 
– Szükségük van segítségre?
Elmúlt a veszély…

AMIKOR A FÉLELEM A BARÁTOD

Amit a testem és az elmém a rablás során megtapasztalt, az igazi fé-
lelem volt – az a fajta félelem, amit a testünknek rendesen éreznie 
kell, amikor veszélyben forog az életünk. A félelem azt a válaszreak-
ciót váltotta ki belõlem, amit Walter Cannon fiziológus a Harvardon 
több évtizede „üss vagy fuss” reakciónak vagy „stresszreakciónak” 
nevezett el. Ez egy egészséges túlélési mechanizmus, mely teljes ké-
szültségre kapcsolta a testemet arra az esetre, ha el kellett volna fut-
nom a támadóim elõl, vagy herkulesi erõt kellett volna kifejtenem 
ahhoz, hogy megmentsem Rebecca életét vagy a sajátomat. Ha va-
laki pisztolyt tart a fejedhez, a félelem nagyon jól jön. Az a dolga, 
hogy megvédjen.

Ilyen típusú félelem nélkül besétálhatsz egy forgalmas út közepé-
re, csörgõkígyóval barátkozhatsz, ejtõernyõ nélkül ugorhatsz ki egy 
repülõgépbõl, éjjel kettõkor sétálgathatsz egy veszélyes környéken, 
vagy õrizetlenül hagyhatod a kisgyerekedet a medence partján. Ha 
megfelelõ stresszreakciót vált ki valami belõled, a tested természetes 
túlélési mechanizmusai segítenek megvédeni magadat és a szerette-
idet. A megfelelõ fajta félelem ily módon vigyázhat az egészségedre. 
Még az életedet is megmentheti.
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Ritkán esik meg azonban, hogy az életed komolyan veszélybe 
kerül. Az õsembereknek sokkal gyakrabban volt szükségük ezekre az 
õsi ösztönökre, hiszen nagyon sebezhetõk voltak a ragadozókkal, az 
elemekkel, az éhínséggel és a betegségekkel szemben. A dolgok azon-
ban változtak azóta. A könyv olvasói közül keveseket fenyeget olyan 
veszély, hogy megeszi egy tigris, vagy éhen hal. Ma az életünket leg-
inkább megkeserítõ félelmek csak a képzeletünkben léteznek. Nem 
valódi fenyegetések ezek, az agy õsi részében lévõ amygdala azonban 
nem tudja megkülönböztetni a kettõt, ezért az idegrendszer megreked-
het a felesleges stresszreakciókban. A figyelmeztetõ mechanizmusaink 
rosszul mûködnek, emiatt szükségtelenül félünk, ami pedig rombolja 
az egészségünket, és felesleges szenvedéshez vezet.

Ha a félelem árthat és boldogtalanná tehet, könnyen feltételez-
heted, hogy a félelem olyasvalami, amitõl meg kell szabadulnod. Le-
het, hogy most azt képzeled, hogy az „egészségesen enni” és „többet 
mozogni” típusú újévi fogadalmak mellé beillesztheted a „félelembõl 
való kigyógyulást” is. A könyvemben azonban nem ezt fogom taná-
csolni. Arra foglak biztatni, hogy alakítsd át a félelemmel való kap-
csolatodat, hogy maga a félelem gyógyítson meg.

Hagyjuk ezt most leülepedni egy kicsit. Mi van, ha a félelem nem 
is olyasmi, amit kerülni kell, aminek ellen kell állni, vagy ami miatt 
szégyenkezni kell? Mi van, ha a félelem azért van itt, hogy segítsen? 
Mi van, ha a félelem az az ujj, amely rámutat mindarra, ami közötted 
és a valódi jólléted között áll? A legtöbben rengeteg energiát fordí-
tunk arra, hogy az egész életünket úgy szervezzük, hogy elkerülhes-
sük, amitõl a legjobban félünk. A félelem azonban ébresztõ üzene-
teket hozhat az életben, hogy rányissa a szemedet mindarra, ami az 
életedben gyógyításra szorul. Ha például van tetõ a fejed felett és pénz 
a bankszámládon, de félsz, hogy elszegényedsz, a félelem olyan min-
tákra mutathat rá, amelyeket még gyerekkorodban tanultál a pénz-
hiányról. Ahhoz, hogy megtapasztald a bõség békéjét, elõ for dulhat, 
hogy foglalkoznod kell a pénzzel kapcsolatos korlátozó meg gyõ zõ-
dé seiddel, amelyek visszatartanak a pénzügyi felvirágzástól. Ha félsz 
megmutatni a sebezhetõségedet és kitárni a szívedet a szeretet elõtt, 
a félelem üzenhet neked a múltadban elõforduló és máig gyógyítat-
lan szívfájdalmakról, amelyek gyengéd, szeretetteljes ellátást igényel-
nek. Ha félsz, hogy megbetegedhetsz, a félelem azt jelezheti, hogy 
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ne adj másoknak mindent, és kezdj odafigyelni a saját igényeidre is. 
A félelem értékes üzenetet hordoz, és ha hajlandó vagy odafigyelni 
rá, ahelyett hogy elszaladnál elõle, a félelmed segíthet felgyorsítani 
a tested, az elméd és a lelked gyógyulását.

Ha össze akarsz barátkozni a félelemmel, tudnod kell, hogyan re-
agálj rá, amikor eláraszt. Ha közvetlen veszélyben van az életed, a fé-
lelem adja az extra üzemanyagot a cselekvésedhez. Ha azonban az, 
amitõl félsz, csak a képzeletedben létezik, rajtad a sor, hogy kiboga-
rászd a félelem által közvetíteni próbált üzenetet; különben átveszi 
feletted az uralmat, és õ fogja irányítani a döntéseidet. A félelemmel 
való kapcsolatod átalakításához az kell, hogy meg tudd különböz-
tetni azt a félelmet, amelyik valós, fennálló veszélyekre mutat, attól, 
amelyik csak a saját vakfoltjaidra és a fejlõdésed korlátjaira mutat rá 
az életedben. De hogyan érheted ezt el?

Azok a pszichológusok, akik a pszichoterápia Elfogadás és Elköte-
lezettség Terápiának (ACT, Acceptance and Commitment Therapy) 
nevezett ágát képviselik, különbséget tesznek „tiszta fájdalom” és 
„piszkos fájdalom” között. A tiszta fájdalom valódi életesemények kö-
vetkezménye – egy szerettünk elvesztése, szívfájdalom vagy pél dául 
valamilyen sérülés. A piszkos fájdalom általunk megírt mentális tör-
ténetek és a saját fájdalmas életeseményeinkrõl alkotott megítélése-
ink eredménye. Tegyük fel például, hogy szakít veled a kedvesed. Ez 
tiszta fájdalmat okoz. A piszkos fájdalom akkor következik, ha egész 
történetet találsz ki arról, hogy nem vagy eléggé szexi vagy okos ah-
hoz, hogy méltó legyél a srác szerelmére, aki dobott, aztán a saját 
meg íté lésedtõl szenvedsz tovább. Tiszta fájdalmat akkor érzel, amikor 
eltöröd a lábadat baseballozás közben. A piszkos fájdalom annak az 
eredménye, ha meggyõzöd magad arról, hogy ki fognak rúgni a csa-
pat ból, elveszíted az ösztöndíjadat, soha többé nem fogsz tudni ját-
szani, és értéktelen leszel.

A félelem érzései is hasonlóan oszlanak meg. Eredetileg ez a meg-
oszlás ihletett arra, hogy arról írjak, amit „tiszta félelemnek” és „pisz-
kos félelemnek” akartam elnevezni. Aztán aggódni kezdtem, hogy 
a „piszkos félelem” kifejezés esetleg a szégyen érzését keltheti fel azok-
ban, akiket ez az érzés akadályoz. A folyamatban, melynek során ha-
gyod, hogy a félelem gyógyítson, nincs helye az ítélkezésnek. Úgy dön-
töttem, hogy inkább „igazi félelemrõl” és „hamis félelemrõl” fogok 
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beszélni, hogy tisztán lásd, hogyan használd a félelem által átadott 
információt úgy, hogy az ihletett cselekvésre késztessen. Az igazi fé-
lelem olyan félelem, amely szükséges stresszreakciókat vált ki a saját 
védelmedben. Az igazi félelem akkor üt be, amikor az életed forog 
veszélyben, és azt jelzi neked, hogy CSINÁLJ VALAMIT, mégpedig 
azonnal! Az igazi félelem életmentõ tettekre sarkallhat, és a szerette-
idet is segít megóvnod a veszélytõl.

A hamis félelem a piszkos fájdalomhoz hasonlóan csak a képze-
letedben létezik. Ennek a hangja súgja a füledbe, hogy a férjednek 
viszonya van, pedig erre gyakorlatilag nincs bizonyítékod – csakis az 
ad alapot a gyanakvásra, hogy az apád megcsalta az anyádat. A kép-
zeleted nyaggat folyton azzal, hogy a fõnököd arra készül, hogy ki-
rúgjon, pedig éppen most kaptál fizetésemelést. Ez a félelem sugallja, 
hogy nem szeret senki, és egyedül fogod végezni, pedig szép számmal 
vannak körülötted olyanok, akik bármit megtennének érted. Ez az 
attól való félelem, hogy az utcára kerülsz és koldusbotra jutsz, pedig 
most, még ha apad is a bankszámládon lévõ összeg, ki tudod fizetni 
a lakbért, és van mit enned.

A földön minden ember átél mind igazi, mind hamis félelmeket, 
és mind a kettõ segíthet. Az igazi félelem szó szerint megvéd, ha te 
magad vagy egy szeretted veszélyben van, és a hamis félelem is segít-
het, ha hagyod, hogy tanítson téged. Ebben a könyvben azt mutatom 
meg, hogyan áshatod elõ a természetes bátorságodat, hogy a hamis 
félelem a fejlõdésedet segíthesse, ahelyett hogy tönkretenné az éle-
tedet, aláásná az egészségedet, és megfosztana az örömtõl. Ahelyett 
hogy vakon teljesítenéd a hamis félelemben gyökerezõ gondolataid 
parancsait, megtanulhatod kiszûrni a félelem üzeneteit azáltal, ha 
hagyod, hogy az általam „belsõ õrlángnak” nevezett részed lefordít-
sa õket neked.

A BELSÕ ÕRLÁNGOD

A belsõ õrlángod az a mindig sugárzó, mindig ragyogó, százszázalé-
kosan eredeti isteni szikra, amely a lényed legmélyén lakozik. Nevezd 
a lelkednek, a szellemednek, a valódi énednek, a Krisztus-tudatossá-
godnak, a Buddha-természetednek, a magasabb énednek vagy a belsõ 
gyógyítódnak – ez a részed a tiszta tudat. Abban a pillanatban, ami-
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kor a lényed elképzelése megfogant, ez a szikra meggyulladt, és azóta 
is folyamatosan ragyog.

A belsõ õrlángodnak, bátorságod bölcsõjének, megvan az ereje ah-
hoz, hogy a hamis félelmed félelmes, bátorságcsökkentõ gondolatait 
olyan üzenetekké alakítsa át, amelyek a lényegedbõl gyógyítanának 
meg. Ennek a bölcs részednek a hangja jelenik meg intuíció képében, 
és a hamis félelem által tüzelt gondolatokkal ellentétben erre mindig 
rábízhatod magad, hogy vezesse a tetteidet. Ha megtanulod meghal-
lani ezt a hangot és engedelmeskedni az iránymutatásának, hihetet-
len bátorságra fogsz szert tenni. Mark Nepo filozófus Unlearning Back 
to God címû könyvében nagyon szépen írja le ezt a részedet az éned 
eredeti, megronthatatlan központjaként: „Mindenki egy teljesen te-
hermentes folttal születik, ahol nincsenek elvárások és megbánás, 
ahol nincs ambíció és szégyenkezés, sem félelem vagy aggodalom; 
ez a kegyelem köldökfoltja, ahol Isten elõször érintett meg minket. 
A kegyelemnek ez a foltja bocsátja ki a békességet.” 

Nem kell vallásosnak vagy különösebben spirituális gondolkodá-
súnak lenned ahhoz, hogy ráhangolódj belsõ õrlángod iránymuta-
tására. Csak hajlandónak kell lenned visszaemlékezni annak igazsá-
gára, hogy ki vagy valójában. A belsõ õrlángod soha, még az életed 
legsötétebb idõszakaiban sem ég ki, de elhomályosulhat – és ha el-
veszíted a kapcsolatot a lényednek ezzel a lényegi részével, nagyon 
valószínû, hogy hagyni fogod, hogy a hamis félelmek irányítsák az 
életedet. Amikor nem kapcsolódsz rá a belsõ õrlángodra, nem hallod 
az üzeneteket, amelyeket a hamis félelmek át akarnak adni neked, te-
hát a félelem nem fog tudni meggyógyítani. Ehelyett nemcsak hogy 
boldogtalanná tesz, hanem, amint azt a könyvben késõbb bebizonyí-
tom, még meg is betegíthet, vagy akár meg is ölhet.

Ez történt velem, miután pisztolyt tartottak a fejemhez.

HOGYAN SZENVEDTEM A HAMIS FÉLELEM MIATT?

A Colorado Springsben történtek után rémálmaim voltak: láttam 
Rebeccát a fekete aszfalton feküdni egy hatalmas vértócsában, vagy 
éreztem a fejemhez szorított fegyvercsövet, hallottam a lövést, és 
éreztem, amint meleg folyadék csurog végig az arcomon, amely, mi-
után hozzányúltam, vörösre festette a kezemet. Több mint egy évig 
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többször is erre riadtam éjszakánként zakatoló szívvel, elektromos 
szurkálásokkal az egész testemben, miközben hangosan zúgott a vé-
rem a fülemben.

Egy éjszakai ügyeletemen a kórházban szülész-nõgyógyász rezi-
densként a folyosón toltam éppen egy beteget egy kerekes hordágyon, 
amikor hirtelen, minden „jogos” kiváltó inger nélkül elõjött bennem 
a jelenet. Míg a kognitív elmém tudta, hogy biztonságban vagyok, 
a testem pániküzemmódba kapcsolt. Mivel napi tizenhat órát dolgo-
zó elfoglalt rezidens voltam, nem kerestem szakértõ segítséget, ahogy 
kellett volna. Ehelyett végigbukdácsoltam a rablótámadás utólagos 
hatásain, ami ráadásul pont egybeesett a házasságom felbomlásával.

Már a Colorado Springs-i incidenst megelõzõen is számtalan fé-
lelem terhelt. Féltem attól, hogy megerõszakolnak hajnali négykor 
a tömegközlekedési eszközökön a kórházba menet. Rettegtem, hogy 
valamit elszúrok a kórházban, és ez valakinek az életébe kerülhet. Fél-
tem, hogy csalódást okozok a szüleimnek. Aggódtam, hogy soha nem 
lesz belõlem elég jó orvos. Féltem, hogy a válás után egyedül mara-
dok. Még a csótányoktól is rettegtem. Izgultam, nehogy átlásson va-
laki a tökéletesség maszkján, amit abban a reményben viseltem, hogy 
így a sok-sok hibám ellenére is szeretnek és elfogadnak majd engem.

Colorado Springs után azonban már mindentõl féltem – a sötét-
ség tõl, a hangos zajoktól, a szép kilátást nyújtó helyektõl, a nyitott te-
tejû kocsiktól, a repülõgépektõl, az idegenektõl a parkban, attól, hogy 
elveszítek valakit, akit szeretek, vagy hogy újra szerelmes leszek. Még 
attól is féltem, hogy bárkinek beszéljek az incidenst követõen fellépõ 
pánikról; féltem, hogy gyengének tûnhetek, féltem, hogy ez megárt 
a szakmai hírnevemnek, féltem, hogy valaki majd Xanaxot ír fel ne-
kem, amire rászokom, és a rehabon végzem, vagy, ami még rosszabb, 
kényszerzubbonyt húznak rám, és bezárnak valahova.

Amikor a fejemhez nyomták azt a pisztolyt, a félelem, amit érez-
tem, igazi félelem volt. Az életem valóban veszélyben forgott. Minden 
ezt követõ félelem azonban már hamis volt. Kizárólag a képzeletem-
ben léteztek, és azok közül, amiktõl féltem, semmi sem következett 
be. Ezek a hamis félelmek kétségbeesetten próbáltak felrázni, hogy 
felébredjek, és megmutathassák nekem az igazságot: hogy poszttra-
umás stressz szindrómában szenvedek. Könyörögtek, hogy keressek 
segítséget, de én akkor még mindig mélyen aludtam, nem álltam kap-
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csolatban a belsõ õrlángommal, és nem tudtam, hogy a félelem csak 
akkor gyógyíthat meg, ha megnyílok erre a lehetõségre. Ehelyett ren-
geteg felesleges szenvedést okoztak az életemben ezek a hamis félel-
mek. A hamis félelem fejemben visító hangjainak a kakofóniájában 
a végén úgy éreztem, hogy elvesztem, egyedül vagyok, és ki vagyok 
téve a veszélyes világ kényének-kedvének.

Nem kellett volna, hogy meglepjen, hogy mindezek közben egy 
rutinvizsgálat során az orvosom észrevette, hogy riasztóan magas 
a vérnyomásom. Egy szívspecialistához küldött, ahol aztán még több 
kóros dolog kiderült: szívzörej, szívritmuszavar és még magasabb vér-
nyomás. A kardiológus a hipertónia olyan másodlagos okaira is fel-
hívta a figyelmemet, amelyek talán felvihették a vérnyomásomat 
– veseverõér-szûkület, mellékvesetumor, pajzsmirigy-túlmûködés, 
Cushing-szindróma –, de minden más leletem normális volt.

A diagnózis így szólt: „krónikus magas vérnyomás”, és az orvos 
háromféle gyógyszert írt fel nekem. A vérnyomásom azonban ezekre 
sem reagált. Az orvosok megállapították, hogy a betegségem króni-
kus, az életem hátralévõ részében gyógyszereket kell majd szednem, 
és hogy – mivel komolyan magas a vérnyomásom, és fiatalon diag-
nosztizálták – valószínûleg fiatalon fogok meghalni szívbetegségben. 
Soha az egyik orvosom sem kérdezte meg, hogy mi egyéb zajlik éppen 
az életemben, és mivel az egészségügyben nekem is az elme és a test 
elkülönülését tanították, bennem sem merült fel egyszer sem, hogy 
a magas vérnyomásom és a szívproblémáim esetleg összefügghetnek 
megszámlálhatatlan félelmemmel.

Ez majdnem tizenöt évig ment így; akkor végeztem a kutatást 
a Gyógyulás gyógyszerek nélkül – Bizonyíték az öngyógyítás hatékonysá-
gára címû könyvemhez, és csak akkor értettem meg teljes mértékben, 
hogy a félelem hogyan térítette el nemcsak az elmémet, hanem a tes-
temet is. Nemcsak a magánéletemben és a karrieremben zajló dol-
gok érzelmi és spirituális utóhatásaitól szenvedtem a rablástól kezdve 
a váláson át a kimerítõ munkámmal járó stresszig. Az idegrendsze-
rem teljesen felpörgött, és ez a testem minden sejtjére kihatott egy 
sereg nagyon összetett hormonális reakción keresztül, ami megbe-
tegített.

Ha nem ébredtem volna rá, hogy egy ismételten kiváltott stressz-
reakció mennyiféle módon járul hozzá nemcsak a magas vérnyomá-
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