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Az élet nem szólhat pusztán a biztonságról, kell hozzá bátorság is
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– Amikor olvastam önről, meglepett, hogyan 
volt bátorsága otthagyni az egyetemi katedrát 
és egy sikeres karriert, és teljes irányváltásba 
fogni. Hogyan érik ez meg az emberben?

– Mindig is igyekeztem odafigyelni az intuitív, 
ihletett üzenetekre, és nagyon kényesen ügyel-
tem arra, hogy jól érezzem magam abban, amit 
csinálok, ne pedig a rutin, a megszokás vagy a 
megélhetési kényszer vezessen. Ha lelkileg már 
nem táplál a munkám, vagy úgy érzem, nincs 
teljesen összhangban ezzel a mélyebb sugal-
lattal, akkor kényelmetlenül érzem magam. A 
tudományos és az egyetemi oktatói karrier egy 
darabig sokat jelentett számomra, de később 
úgy éreztem, nem szeretnék innen nyugdíjba 
menni. A környezetemet meglepte, amikor 
elbúcsúztam az egyetemtől, ritka, hogy valaki 
otthagyja a biztos állását, fix jövedelmét. De én 
belül éreztem, hogy ez jó irány. Olyan mód-
szerekkel akartam dolgozni, amiket fontosnak 
tartok, új, eredményes terápiákkal, amik velem 
összhangban vannak, és ezek egy ponton túl 
már nem illeszthetők be a hivatalos egészség-
ügybe és oktatási rendszerbe.

– Nagy kockázatot vállalt. Nem tartott attól, 
hogy a családját nem tudja majd eltartani?

– Ha önálló, új útra indulunk, abban van 
kockázat, de én ezt nem éreztem ijesztőnek. 

Később bebizonyosodott, hogy ha az időt, 
energiát kreatívabb és dinamikusabb módon 
használom fel, az megtérül.

– Miért választja mégis az emberek többsége 
inkább a biztonságot?

– Ez mély és messzire vezető kérdés, az én 
munkámban gyakran elő is kerül. Alapvető 
igény, hogy biztonságban érezzük magunkat, 
és ezt nem mindig haladja meg az a másik 
motiváció, hogy szeretnénk élményeket átél-
ni, haladni valamerre, alkotni valami újat. Ha 
a fenyegetettségtől való félelem mélyről jön, 
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Az önszeretet mindössze eszköz mások szolgálatához

akkor ez nem vagy nehezen megy. Minden-
nek meg kell fizetni az árát. Ha valami csak 
biztonságos, az előbb-utóbb unalmas, szür-
ke és korlátozott lesz. Az az élet, ami csak és 
kizárólag a biztonságról szól, vegetálás.

– Akkor arra ösztönzi a pácienseit, hogy 
merjenek az álmaiknak élni?

– Nem tudom, hogy az „álom” szó meg-
felelő-e. Kövesd az álmaid, blablabla, ennek 
jó a reklámja, de ez így túl egyszerű. Nem 
mindegy, honnan jönnek ezek az álmok. Ha 
olyan belső nyugtalanságból fakadnak, amit 

szenvedés, szorongás, érzelmi probléma vagy 
régről hozott, ismételgetett lelki, kapcsola-
ti mintázat okoz, akkor lehet, hogy csupán 
menekülés abból a helyzetből, amivel nem 
tudunk mit kezdeni. Ezért szerencsésebb, ha 
az ember megtanulja elfogadni és kezelni azo-

kat a dolgokat, amikben éppen van, beleértve 
a saját testét is. Az el nem fogadásból elég sok 
konfliktus, kényszer fakad. Inkább érdemes 
összhangot találni azzal, ami van, és nem min-
denféle fantáziák mentén szaladgálni hol erre, 
hol arra, hanem békét kötni a jelen körülmé-
nyekkel és közben nyitottnak maradni az ins-
pirációra. Arra figyelni, mit vár tőlem a világ, 
mi az, amivel a legjobbat adhatom, a legszeb-
ben szolgálhatom a környezetemet. Ez gyak-
ran nem ugyanaz, mint a „kövesd az álmaidat” 
kicsit felszínes, illuzórikus szlogenje.

– A legtöbb ember nem a környezetét akarja 
szolgálni, hanem saját maga szeretne boldog lenni.

– Ameddig valakiben nincs egy elégedett, 
boldog, derűs alapattitűd, az az érzés, hogy 
rendben vagyok így, ahogy vagyok, addig 
bárkivel találkozik, azt nézi, mit kaphat, és a 
felbukkanó lehetőségeket először az önérdek 
szűrőjén engedi át. Sokkal jobban szolgálhat 
másokat az, aki önmagával és a saját életével 
elégedett. Ezért nagyon hasznos, ha valaki 
dolgozik azon, hogy jól érezze magát, de ha ez 
válik élete fő céljává, akkor baj van. Az egész-
séges önszeretet – amivel az utóbbi időben elég 
sokat foglalkozom – egy darabig nagyon jó 
cél. Életcélnak viszont silány, inkább egy esz-
köz, feltétel ahhoz, hogy az ember jól ki tudja 
bontakoztatni a képességeit. Ne arra menjen 
el az energia, hogy önmagát próbálja rendben 
tartani, hanem élje meg, hogy szabad olyannak 
lennie, amilyen, függetlenül a környezetétől 
és annak véleményétől. Akkor jut ideje, ereje 
kreatív alkotásra, egy jó ügy szolgálatára.

– A belső szabadság nagyon fontos. Én azt 
látom, hogy sokakat ebben az előítéletek és a 
beidegzett, előregyártott vélemények is akadá-
lyoznak.

– Így van, és ebbe sajnos bele kell értenünk 
saját magunkat is, mert hiába látjuk, hogy 
milyen előítéleteink vannak, hogyan korlá-
toznak az intellektuális paneljeink, senki nem 
kivétel, csak a saját korlátaink kevésbé tűnnek 
fel. A legtöbb ember nehezen veszi észre a saját 
szemében a gerendát, mert ahhoz már hozzá-
szokott. Az, ahogyan gondolkodunk, egyben a 
korlátainkat is kijelöli, de ezt nem mindig vesz-
szük észre, akár a hal a vizet az akváriumban.

– Ugyanakkor viszont eligazodni is segítenek 
ezek a panelek, nem kell mindig mindent újra-
értékelni.

– Pontosan, ezért érdemes dolgokat megta-
nulni, és a szüleink is ezért mondják: kislányom, 

ezt jegyezd meg, az 
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tem tanára volt, közben elsősorban 
pszichológiai és szociológiai tanul-
mányokat folytatott. Nyolcévi kutató-
munkával megszerezte a PhD címet az 
alternatív/komplementer gyógyászat 
szociológiai és pszichológiai össze-
függéseinek témakörében. Megbízást 
kapott az egyetemtől, hogy meg-
alapítsa az ország első, komplemen-
ter medicinával foglalkozó tanszékét, 
amelyet évekig vezetett. Közben egyéni 

pszichoterápiás 
praxist folyta-
tott, önismereti 
csoportokat 
vezetett, válla-
lati tréningeket 
tartott. 

Évtizedes szakmai tapasztalatait 
ötvözve kidolgozta két saját módszerét, 
a Szomatodrámát, valamint az Ultra-
rövid terápiát. 2013-ban jelent meg első 
könyve, a „Mit üzen a tested?”, 2016-
ban a második, a „Mit üzen a lelked?”, 
mindkettő nagy példányszámban kelt 
el. Emellett több könyv társszerzője, 
több tankönyvet és kézikönyvet is írt. 
Jelenleg elsősorban előadásokat és 
tanfolyamokat, továbbképzéseket és 
egyéni konzultációkat tart, új könyvein 
dolgozik.

Párbeszéd  ben
az univerzum  mal



22

Ö N A R C K É P

Az életét mindenkinek magának kell kitalálnia és élnie

van... Ezeknek egy része hasznos lehet, megvéd 
attól, hogy belesétáljunk bizonyos csapdákba, de 
egy ponton túl korlátoz: akkor is bizalmatlanok 
és gyanakvók leszünk, amikor erre nincs szük-
ség, és így fontos lehetőségek vagy kapcsolatok 
mellett mehetünk el. Ezért kell az egyensúly, 
hogy zárójelbe tudjuk tenni az előítéleteinket, 
paneleinket éles helyzetekben. Adyashanti azt 
írja, hétéves korában azon gondolkodott, hogy a 
felnőttek miért ilyen űzöttek, stresszesek, miért 
vannak állandóan konfliktusban egymással, 
és arra jutott: az a bajuk, hogy elhiszik, amit 
gondolnak. Nem vesszük észre, hogy a gondo-
lataink nem a valóság, hogy azok szubjektívek, 
és jelentős részük fölött egyáltalán nincs is 
kontrollunk. Így eléggé le lehet maradni az élet 
meglepetéseiről és arról a szellemi szabadságról, 
amiről beszéltünk.

– Miért megy olyan nehezen a nézőpontváltás?
– Minél több energiát fektettünk egy meg-

győződés kialakításába, az annál erősebb. Az 
elengedéséhez szellemi érettség és szabadság 
kell, az, hogy még a legfontosabb gondola-
taimat is hajlandó legyek felülvizsgálni. Ken 
Wilber azt mondja summásan: mindenkinek 
igaza van! Mindenki a maga szubjektív vilá-
gában él, ahol az ő szempontjából valószínű-
leg igaza van, a sérelmei indokoltak, a felhá-
borodása jogos, a szomorúsága megalapozott, 
a függőségei megmagyarázhatók…

– Ám ha ragaszkodik hozzájuk, akkor ő 
maga lesz boldogtalan.

– Mert nem tudja ezt jól összeegyeztetni 
másokéval. Nem tűnik fel például, hogy a part-
nere, a házastársa vagy a gyereke egy másik 
univerzumban él – az elme szempontjából. 
Két embernek, még ha együtt is élnek vagy 
akár egypetéjű ikrek, nincs egyetlen azonos 
élménye sem. Mindenki máshogyan éli meg, 
máshogy értelmezi, ami történik. Nem tudja 
ugyanarról a helyről nézni a világot két külön 

ember. Ezt akkor is nagyon fontos 
észben tartani, amikor valaki gurut, 
terapeutát, mestert, tanítót keres-
gél. Bárki legyen, akitől tanulok, 
nem ott van, ahol én, nem tudja 
onnan nézni a helyzetemet, ahon-
nan én. Végeredményben nekem 
kell megalkotnom, megálmodnom 
az életemet, mert annak én vagyok 
a közepén. Nincs senki más, aki az 
én perspektívámból látná a világot. 
Van, akit túl korán szembesítenek 
azzal, hogy nem ő a világ közepe, és 
előbb-utóbb ezt elkezdi úgy értel-
mezni, hogy a saját szubjektív néző-
pontja nem helytálló, nem lehet 
a saját világa közepében, hanem 

állandóan igazodnia kell valakihez. Később 
nagy valószínűséggel majd olyan embereket 
keres, olyan iskolákat, szellemi áramlatokat, 
amikkel azonosulhat, és ezeket időről időre 
belehelyezi a saját világa közepébe.

– Akkor az a jó, ha a gyermek nevelése során 
viszonylag nagy szabadságot engedünk? Elfogad-
ni, hogy ő a világ közepe? Hány gyermeked van?

– Két saját gyermekem van, és háromnak a 
nevelésében vettem részt, így elég sokféle élet-
kor és szituáció ismerős. Ettől függetlenül nem 
vagyok gyereknevelési szakértő. De az a véle-
ményem, hogy szülőként sem érdemes azon 
erőlködni, hogy a gyerekem életének én legyek a 
közepén. Az ő világának ő kell, hogy a közepén 
maradjon, ez nagyon fontos. Ha ő fázik, akkor 
fázik, akkor is, ha szerintem meleg van. Nem 
szabad felülírni a személyes érzéseit. A nevelés 
másik pillére azonban az, hogy föl kell ismer-
nie idővel, hogy amúgy semmi másnak nincs a 
közepén. Tehát ő nem a világ közepe, még a csa-
lád világában sem, nemhogy bárhol másutt. Van-
nak, akik beleszorulnak abba az illúzióba, hogy a 
saját világukon túl másutt is ők a legfontosabbak. 
Ez vezet az egocentrikus világképhez, amikor 
valaki azt hiszi, hogy neki járnak dolgok, megér-
demel ezt vagy azt, és mindig olyan partnereket 
keres, akikre ráerőltetheti, hogy a világuk köze-
pében lehessen. Vannak ilyen kapcsolatok, ahol 
az egyikről szól minden, és a másik próbál alkal-
mazkodni. Ahhoz, hogy valaki egészséges felnőtt 
legyen, fontos, hogy a saját világának a közepén 
maradjon, másrészt elfogadja, hogy más is a saját 
élete középpontjában van. Persze nem mindig 
könnyű bátran beleállni a saját életünkbe! Ehhez 
gyakran csalódást kell okoznunk a közvetlen 
környezetünknek, akár azoknak is, akiket a 
legjobban szeretünk. Úgy is nevezzük ezt: 
„self-empowerment” – önmagamat fel-
hatalmazom arra, hadd legyek olyan, 
amilyen vagyok, hadd járjam a saját 

utamat. Más oldalról viszont nagyon fontos, 
hogy közben a tudatában maradjunk: az univer-
zum szempontjából egy porszem jelentőségével 
sem bírunk. Közel nyolcmilliárd ember van, 
és mindenki a maga világának a közepe, nem 
beszélve arról, hogy van egy egész bolygó, ahol 
lakunk, és egy egész világegyetem. A Marson 
semmi jelentősége nincs, hogy velem mi törté-
nik, de már a szomszéd városban, lehet, hogy a 
szomszéd házban sem. Ennek a megértése alá-
zatra és hálára int. Ha az ember tisztában van 
azzal, hogy a saját világa közepe, egyben azzal is, 
hogy mennyire jelentéktelen más szempontból, 
ez a kettő együtt önmagában bízó, erős, de aláza-
tos és szerény attitűdhöz vezet.

– Akik önhöz fordulnak, azok többnyire nem 
ilyen emberek.

– Nyilván azok kérnek segítséget, akik úgy 
élik meg, hogy valami nem olyan az életük-
ben, ahogyan kellene. A betegségek, a rossz 
hangulat, a kapcsolati problémák, a hétköz-
napi fiziológiai szintű dolgok, alvással, evéssel 
kapcsolatos gondok mind arra utalnak, hogy 
valaki keresi a helyét, nincs az életének igazán 
a közepén. Az a cél, hogy együtt fölfedezzük, 
mi akadályozza meg ebben, mit tesz önmaga 
és a saját lelki harmóniája közé. Ezek általá-
ban régről ott maradt dolgok.

– A mai társadalomban még mindig megvan 
az az előítélet, hogy pszichiáterhez az megy, aki 
bolond. Találkozik ezzel?

– Vannak, akik szégyellik magukat, hogy 
itt vannak. Nálam talán azért jelentkezik ez 
kevésbé, mert én nem alkalmazok gyógysze-
res terápiát, több mint húsz éve nem írtam fel 
receptet. Nem használok pszichiátriai diagnó-

zisokat sem. Megelégszem 
azzal, hogy ezeket isme-

rem, tudok ezen a 
nyelven beszélni, ha 
kell. Nem eseteket 
látok, hanem embe-
reket. Ezt szeretném 

is megőrizni, és 
ezt is 

taní-
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Fizikai tünetek is elmúlhatnak, ha lelkileg rendbe jövünk

tom. Az Ultrarövid terápia egyik alappillére, 
hogy semmiféle diagnózist nem használunk, 
hanem megpróbáljuk az embert mélyebb 
rétegekben látni. Ha egy rövid időkeretben 
szeretnénk a lelki vagy testi betegségek kap-
csán terápiát folytatni, akkor a címkézés 
„luxusát” nem engedhetjük meg magunk-
nak. Azt kell megértenünk, megfigyelnünk 
és mélyebben modelleznünk, hogy mi zajlik, 
mi az, ami az adott embernek fontos, mi van 
annak a hátterében, hogy ő most szenved, 
ilyen-olyan tünetei, panaszai vannak. Maga az 
Ultrarövid terápia arra lett kifejlesztve, hogy 
egyetlen találkozás keretében tudjunk lényegi 
felismeréseket, előre vivő lehetőségeket, válto-
zási irányt találni. Mivel nincs sok időnk fel-
építeni a kapcsolatot, nem alakul ki szorosabb 
kötődés, nem ez lesz a változás motorja, Egy 
kétórás konzultációban kulcstényező, hogy 
a páciens biztonságban érezze magát, ennek 
pedig az egyik feltétele, hogy ne legyen diag-
nosztizálva és ne legyen elvárás a gyógyulás, 
a változás. Nem úgy állunk hozzá, hogy én 
rendben vagyok, de benned valami elromlott, 
és megpróbállak megjavítani. A szótárunkból 
ki van húzva a „gyógyítok” kifejezés. Ami az 
embert gyógyítja, az nem egy másik ember, 
hanem egy közeg: a szépség, az igazság, a ter-
mészet, a szeretet gyógyít. Ha terapeutaként 
rátalálunk arra, hogyan segítsük ehhez hozzá, 
hogyan asszisztáljunk ahhoz, hogy ezt megta-
lálja, és önmagához mélyebben eljusson, meg-
érezze, mi van közte és a gyógyulása között, 
akkor lehet a találkozásunk eredményes.

– A másik módszer, amit kifejlesztett, a Szo-
matodráma. Ez miben áll?

– Elég sokáig keresgéltem a legmegfelelőbb 
módszereket, és egy idő után rájöttem, hogy 
magamnak kell megalkotnom egy olyan 
módszert, amivel teljesen azonosulni tudok. 
Különböző módszertani irányzatokból, ami-
ket tanultam – pszichoterápia, pszichodráma, 
családállítás, szomato-pszichoterápiák (vagyis 
testközpontú lelki terápiák) –, összeállt ben-
nem évek során ez a kiscsoportos módszer. 
Alapeleme az úgynevezett gyógyító játék. 
Van egy játékvezető, egy főszereplő, akinek 
a témájával, betegségével foglalkozunk, és 
két-három-négy játékos, aki vállalja, hogy 
belép ebbe a világba, és érzések mentén kép-
viseli a rá bízott szervet, figurát. Ebből pró-
báljuk intuitíven kibontani a dolgok lényegét. 
Ez persze csak felületes ismertetés, megvan-
nak a belső szabályai, amik alapján merőben 
eltér a hallingeri vagy bármilyen más hasonló 
módszertől. Sokan, akik a családállításban 
jártasak, egyfajta nyitásként, továbblépésként 
élik át a szomatodráma élményét.

– Bizonyos betegségek, fájdalmak, testi prob-
lémák lelki okaira is rá lehet mutatni ezzel a 
módszerrel?

– Természetesen, ez az egyik leggyakoribb 
téma. Ha mondjuk allergiás vagyok, abban 
szerepet játszanak a testem bizonyos részei, 
például a bőröm, a hörgőim vagy a vérem 
alkotórészei stb. Ha a tüneteimet nem tudom 
összekötni a lelki folyamataimmal, mert 
mondjuk nagyrészt tudattalanok, vagy nem 
egyszerű az összefüggés, legjobb közvetlenül 
a saját testemet megkérdezni. A szomatod-
ráma játék során tehát gyakran testrészeket, 
fizikai folyamatokat modellezünk, és bízunk 
abban, hogy a szereplők spontán, intuitív 
megélései és kapcsolódásai visznek minket 
valamerre. A legtöbben teljes elképedéssel 
fedezik fel, hogyan tárul föl a játék során 
az a lelki dimenzió, amit esetleg rejtegettek 
önmaguk elől is. Szintátlépésnek nevezzük a 
Szomatodrámában azt, amikor valaki hirtelen 

felismeri, hogy ezek már nem testrészek itt, 
játékostársa nem is az epe, epekő vagy epehó-
lyag, hanem meglepve látja: ez anyám, apám 
meg én kisgyerekként! Az epehólyag ponto-
san ugyanolyan pofákat vág, mint az apám... 
satöbbi. Nagyon izgalmas összefüggések 
lehetnek hirtelen nyilvánvalók, és onnantól 
azon az új szinten haladunk tovább, igyek-
szünk harmóniát teremteni, megbocsátani, 
elengedni, ezeket a folyamatokat bátorítani 
– de semmiképp sem erőltetni. Igyekszünk 
a főszereplő saját tempójában haladni a rejt-
ettől a nyíltig, az izolálttól az összetartozóig, 
az elutasítottól az elfogadottig, a félelemtől a 
szeretetig vezető úton.

– Adott esetben egy krónikus és orvosilag 
gyógyíthatatlan probléma megoldhatóvá válik 
ezzel a módszerrel? Gondolok például arra, 
hogy valakinek húsz éve fáj a feje vagy rossz 
alvó. Ha sikerül ráébrednie arra, hogy ezt mi 
okozza és sikerül feldolgoznia, akkor lehetsé-
ges, hogy megszabadul a krónikus egészségügyi 
problémájától is?

– Igen, erre nagyon sok példánk van. Gyak-
ran előfordul, hogy migrénes vagy más állan-
dó fájdalom, allergiás tünet elmúlik. Ez sem 
csodamódszer, nem erről van szó, de nagyon 
sok ember csodaként éli meg, ami vele tör-
ténik. Amikor a betegséget fenntartó, folya-
matosan üzemanyaggal ellátó megoldatlan 
lelki konfliktusok megszűnnek, a szervezet 
elkezdheti meggyógyítani magát. Ha a fizi-
kumban még nincsenek erős lenyomatok, 
például valakinek három hónapja nagyon 
fáj a csípője, a válla vagy a nyaka, és ráébred 
hirtelen arra, hogy ez teljesen szinkronban 

van a párkapcsolati konfliktusával és azzal a 
dilemmájával, hogy mennyit viseljen még el, 
és azután elkezd rendet tenni, abban a pilla-
natban a fizikai gyötrelem csettintésre meg-
szűnhet. De amikor ízületi gyulladásról vagy 
erős bőrtünetekkel járó betegségről van szó 
például, olyasmiről, amire a szervezet évek 
óta berendezkedett és a fizikai elváltozások 
már jelentősek, akkor inkább azt várjuk, hogy 
a folyamat álljon meg, és meglátjuk, mire 
képes a szervezet. Ez is nagyon hasznos. Elő-
fordul, hogy egy betegséggel foglalkozunk, és 
nagy előrelépés következik be lelkileg, de a 
fizikum szintjén marad, ami volt, ezt is érde-
mes tudomásul venni. 



Ö N A R C K É P

24

A párkapcsolat a nyugati ember jógája: mindig hoz új feladatot

– Ezt a fajta munkát még nem unta meg?
– Nem, ez végtelenül izgalmas és élve-

zetes! Már nem dolgozom reggeltől estig 
páciensekkel, mert rájöttem, hogy nem 
így vagyok a leghasznosabb, hanem úgy, 
ha tanítom a módszereimet, átadom, amit 
tudok, több emberrel foglalkozom egyszer-
re, előadásokat, tanfolyamokat tartok, köny-
vet írok. 

– Ezek a módszerek nem személyiségfüg-
gők? Átadható, egy 
másik szakember 
ugyanolyan jól meg 
tudja csinálni?

– Jól, kevésbé jól 
vagy még jobban. 
Másképp. Kétségtelen, 
van egyfajta stílusom, 
de mindenki ki tudja 
fejleszteni a mód-
szeren belül a saját 
stílusát, ezt örömmel 
látom és bátorítom. 
Néhány éve úgy lát-
tam, hogy a Szoma-
todráma van abban az 
életkorban és tapasztalati szinten, hogy már 
le tudom írni tankönyv formájában, ha valaki 
ezt meg akarja tanulni, elég alapos útmutatót 
kap, egészen a szóhasználatig vagy addig, 
hogyan kell bánni a zsebkendővel, amikor 
valaki elkezd sírni. Azóta a Szomatodráma 
játékvezetők több generációja használja, már 
a tanítványaim is tanítják.

– Csak pszichiáter foglalkozhat ezzel?
– Nem. Nyilván hasznos, hogy én, aki taní-

tom, pszichoterapeuta vagyok, de aki dolgo-
zik vele, annak el kell felejtenie az egyetemen 
tanultakat. Az Ultrarövid terápia szintén nem 
pszichoterápia, hanem egyszerű, praktiku-
sabb, kevesebb időt igénybe vevő hétköznapi 
segítség. Csak az a fontos, hogy aki alkalmaz-
za, az ne gondolja magáról, hogy pszichoterá-
piát csinál! Sok időt fordítunk arra, hogy jól 
át tudjuk tekinteni, kinek való és kinek nem, 
akár páciensként, akár terapeutaként, mik a 
kompetenciahatárok, hol kell megállni, hol 
kell átadni a beteget más szakembernek. Min-
dig hangsúlyozom, hogy a szakmai arrogan-
ciának, gőgnek, fölényeskedésnek mindenféle 
formáját próbáljuk elengedni, mert van egy 
célunk, és ez a cél az, hogy hasznára legyünk 
a másiknak. Ennek a célnak a mentén az sem 
szerencsés, ha valaki túllépi a hatáskörét, de 
az sem, ha nem teszi meg, amit megtehet-
ne. Sok ember van, aki figyelmes, empatikus, 
nagyszerű kísérő lehet, csak szüksége van 
néhány jól működő módszerre. 

– Mikor 
mondhat-
juk azt, 
hogy most 
már készen 
vagyunk, 
rendben 
vagyunk?

– Mondjuk 
így: rendben 
vagyunk, de nem vagyunk készen. 
Az élet folyamatos fejlődés. Érde-
mes párbeszédes viszonyban lenni 

az univerzummal. Ez nagyon hasznos. Kevés-
bé hasznos, ha az ember csak hallgat és figyel 
állandóan, mindig csak próbálja megérteni, 
mit közöl vele a világ, mindig várja, mit hoz 
a sors. Más meg állandóan beszél az univer-
zumhoz, mindig akar valamit, követelőzik. 
Gyakran a beszélgetései is ilyenek, nincs ideje 
arra, hogy befogadjon, hogy megértse a mási-
kat, csak azzal van elfoglalva, amit ő akar. 
Legjobban az működik, ha valaki hajlandó 
közölni valamit, megnyilvánul, felvállalja 
magát, a sebezhetőségét, az egyediségét, lép 
egyet, és azután megnézi, hogy mit reagál erre 
a világ. Ha érzi, hogy nem tetszik ez a reakció, 
akkor tanul belőle és változtat. Így szép lassan 
lehet előrehaladni. Olyan ez, mint egy tánc.

– Hogyan fogadja a szakma, hogy úgymond 
laikusok is foglalkoznak az emberi lélekkel?

– Ebben megoszlanak a vélemények, és én 
mindkét tábor érveit értem. Az egyik tábor azt 
mondja: mi vagyunk a szakma képviselői, mi, 
pszichológusok, pszichiáterek tudjuk, hogyan 
kell foglalkozni az emberekkel. Értem, miért, 
az egész tudományos munkámat az alterna-
tív gyógyászat tanulmányozásával kezdtem, 
és jogos a kérdés, szabad-e valakinek fellépnie 
gyógyítóként, segítőként egy hétvégi kurzus-
sal a háta mögött. A másik tábor azt mondja: 
miért sajátítják ki azt, hogy ki foglalkozhat 
emberekkel? Majd a piac eldönti, ki az eredmé-
nyes! A hétköznapi életben is segítjük egymást, 
adunk tanácsokat másoknak, de amint valaki 

ezt hivatásszerűen teszi és pénzt kér érte, más 
a felelőssége. Én úgy gondolom, az alapelv az, 
hogy szerencsés, ha hasznára tudunk lenni 
egymásnak. Ha valakinek van tehetsége ahhoz, 
hogy emberekkel foglalkozzon, akkor tanuljon, 
gyakoroljon, olyan módszerekben legyen jártas 
vagy olyanokat fejlesszen ki, ami neki való, és 
amivel érzi a saját határait, ne csússzon át arro-
ganciába, ne terjeszkedjen túl a képességein, 
de azon a területen, ahol otthonosan mozog, 
tudjon segíteni. Ez fontos, mert rengeteg a 
rászoruló és a baj. A mi világunk nem kedvez a 
kiegyensúlyozottságnak, a harmóniának.

– Másrészről meglep, hogy az emberek mi 
mindenből csinálnak problémát, milyen hét-
köznapi helyzeteket élnek meg nehezen. Miért 
ragaszkodnak annyira ahhoz, hogy mérgesek, 
bosszúsak, irigyek, féltékenyek legyenek? 

– Ez is összetett kérdés. Számomra kikristá-
lyosodott, mi az a három dolog, amire a felnőtt 
embereknek érdemes összpontosítaniuk, és én 
is így teszek. Az egyik, hogy mit üzen a testünk, 
amiről az első könyvemet is írtam. A testtel való 
párbeszéd, az, hogy a testi-lelki dolgok összefüg-
géseiben jártasak legyünk, nagyon fontos. Kiszol-
gáltatott az, aki nem tudja, mi köze a saját beteg-
ségéhez, szaladgál fűhöz-fához, méregdrága keze-
léseken vesz részt, és közben nem tudja, hogyan 
kösse össze ezt a saját életével, lelki világával. A 
másodikat a „Mit üzen a lelked?” című köny-
vemben fejtettem ki: fontos, hogy tudjuk szeretni 
önmagunkat, hogy abbahagyjuk az önszabotázst, 
az önutálatot, önpusztítást, az öngyűlöletből 
fakadó fölösleges erőfeszítéseket, és rátaláljunk 
a jó viszonyra saját magunkkal. A harmadik a 
múlton való túllépés, az elengedés – mostanában 
főleg ebben a témában tartok előadásokat. Ebbe 
a három szóba tömörítettem a tanfolyamomat is: 
Felismerés – Elengedés – Megújulás. A mai kor 
emberének nem evidens, hogyan kell ezt csinál-
ni. Nem úgy működünk, hogy fejben eldöntjük, 
valamit elengedünk, és kész. Emlékeink érzelmi 
mintázatokba vannak becsomagolva. A „kognitív 
bypass”, azaz kerülő út lehetősége mindig fennáll: 
anélkül akarunk rendet tenni a múltban, hogy 
az érzelmi oldalát végigélnénk, feldolgoznánk és 
elengednénk. Csakhogy ez nem nagyon szokott 
tartósan működni. Divat az úgynevezett „spiri-
tuális bypass” is, amikor a saját lelki-érzelmi ter-
mészetű problémáinkra ráöntünk egy spirituális 
szószt: elfogadom, hogy ennek így kellett lennie, 
az univerzum így akarta, és hasonló szlogenek-
kel elfedjük a dolgokat, de a probléma valójában 
ekkor sincs megoldva, feldolgozva. Ezért állan-
dóan mantráznunk kell valami pozitívat, és el 
kell terelnünk a figyelmünket arról, ami még 
mindig fáj. A múltbéli fájdalmaktól és sérelmek-
től egy folyamat során lehet megszabadulni, ami 
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A múlt elengedéséhez fel kell dolgozni a hozzá kötődő érzelmeket

tanulható, tanítható. Erről szeretném a követke-
ző könyvet írni. A tanfolyamon megpróbálom 
keresztülvezetni a résztvevőket az egyes lépé-
seken, ezt gyakorolni kell. Az embernek azért 
is érdemes gyakorolnia az elengedést, mert az 
érzelmi szituációkban nem a fejünkkel döntünk, 
hanem indulatok és reflexek alapján. Minél köze-
lebbi egy kapcsolat, annál jobban tetten érhetők 
ezek a mintázatok: jellemző, miért sértődünk 
meg rendszeresen vagy mik a rigolyáink, amiket 
már régen el lehetett volna hagyni. A párkap-
csolatban ez különösen élesen jelentkezik, a pár-
kapcsolat a nyugati ember jógája. Egyfolytában 
lehet fejlődni, mindig hoz valamit. Vagy azért, 
mert nincs, vagy azért, mert van, de éppen nem 
a boldog szakaszban. A párkapcsolatot illetően 
nagyon mélyen és nagyon fájón beivódott refle-
xek működhetnek.

– Ön hogyan boldogult ezen a nehéz területen?
– Nekem is a mai napig kihívást jelent. Annyi 

biztos, hogy úgy a legintenzívebb, ha benne van 
az ember és csinálja, akárcsak a gyereknevelést. 
A feleségemmel 9 és 14 éves lányunkat neveljük, 
de az ő előző házasságából származó nagyobb 
gyerekek is a szűk családunk tagjai. Nagyon 
élvezem a lányokkal való együttélést, hihetet-

lenül szórakoztatóak, otthon nagy az érzelmi 
turbulencia, nem unalmas az élet. Feleségem 
művészettörténész és kineziológus, az utóbbi 
években rendkívül értékes és úttörő munkát 
végzett az intimitás területén, saját különleges 
módszereivel. Nálunk nem ritkák a konfliktu-
sok, de azzal tisztában vagyunk: egy párkapcso-
lat, sőt az egész család is akkor működik jól, ha 
mindenki a saját életének a közepében lehet, és 
közben tudja, hogy a másik is így van ezzel. 

– A szavaiból, megfogalmazásaiból úgy 
látom, hogy tanulmá-
nyozta a keleti filozó-
fiákat is.

– Igen, a tőlem tel-
hető legalaposabban 
és folyamatosan. Én 
a nyugati vallásosság 
gyökereit hoztam a 
családomból, teológiát 
is tanultam a főiskolán 
az orvosi tanulmá-
nyaim mellett, mindig 
is nagyon érdekelt az 
ember és Isten kapcso-
lata. Amikor az alter-

natív gyógyászattal elkezdtem foglalkozni, 
szélesedett ez a perspektíva. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy nem szeretném letenni a voksot 
egy keleti vagy nyugati vallás vagy filozófia 
mellett, hanem tanulmányozom azokat és 
figyelem, mi van a hasznomra, illetve hasz-
nára annak a munkának, amivel próbálok 
másoknak segíteni.
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