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■ Világkép

Az orvostudomány bizonyos területe-

ken igen messzire jutott, egyebütt vi-

szont nem sokra vitte. Ami a sérülések 

kijavítását illeti, pótolhatatlan, s kivívta 

nagyrabecsülésemet. Ha megnézzük, 

hogyan ültetnek be az apró gyermeki 

szívbe új billentyűket a szívsebészek, 

elismerően fejet kell hajtanunk ügyes-

ségük láttán. Szinte mindannyiunknak 

vannak meggyőző tapasztalataink a 

fogászat hihetetlen fejlettségéről. Ta-

lán még ennél is hatásosabbak a he-

veny betegségek gyógyítása terén elért 

eredmények. 

Annak, hogy az orvostudomány a kuta-

tás egyes területein ilyen messzire jutott, 

másutt azonban ugyanilyen mértékben 

elmaradt, társadalmi és gazdasági beren-

dezkedésünkben keresendők az okai.

Természetesen mind az orvosok, mind az (ál-

lítólag) nekik dolgozó gyógyszeripar pénzt 

akar, amiért is a gyakorlatban inkább az or-

vosok dolgoznak a gyógyszeripar kezére. Ez 

voltaképpen érthető is egy olyan társadalmi 

rendszerben, ahol az ember értékét lényegé-

ben a keresete szabja meg. Következésképpen 

az ipar és az orvosi társadalom egyaránt azt a 

területét hangsúlyozza munkájának, amely-

lyel pénzt keres. Csakhogy a valódi gyógyí-

tás, vagy pláne a megelőzés erre igen ritkán 

ad lehetőséget az orvosoknak, a gyógyszer-

iparnak pedig szinte sosem; ennek következ-

tében az orvoslás legfontosabb területe mára 

jóformán teljesen háttérbe szorult.

Az orvosok olyan munkára törekszenek, 

amelyet haszonnal tudnak elszámolni a tár-

sadalombiztosítással. Ha egy röntgenkép 

vagy egy laborteszt elkészítése sokkal több 

pénzt eredményez, mint egy alapos elbeszél-

getés, akkor hosszú távon ritkábbak lesznek 

a beszélgetések, és gyakoribbak a másfajta 

intézkedések. Az eredmény a háromperces 

diagnózis, amely az elszámolási lehetőségek-

nek megfelel ugyan, de a beteg és az orvos 

természetének már nem. Itt a gyógyszerészet 

fogása tűnik kézenfekvőnek: a beteg mégis-

csak kap valamit, s legalább nem olyan elége-

detlenül megy haza. Ráadásul ő is, és orvosa 

is megtanult hinni a gyógyszeripar csodála-

tos ígéreteiben.

Ám még ebben a helyzetben is egyre 

szembeötlőbb, hogy a gyógyulás folyamatá-

ban más tényezők is szerepet játszanak, s po-

zitívan befolyásolják az eredményt. Sokévi 

tisztéről történő lemondása után az angol 

betegsegélyező orvosok elnöke azt mondta, 

hogy szerinte a háziorvosi praxisban felírt 

orvosságok 90 százaléka placebóként hatott. 

A placebo látszatorvosság, amely nem tar-

talmaz hatóanyagot, ám a beteg nem tudja 

megkülönböztetni a valódi gyógyszertől. 

Vélhetőleg tehát a szuggesztió, vagyis egy 

lelki folyamat gondoskodik a hatékonyság-

ról. Ez az arány annyira megrémített, hogy 

megkérdeztem orvos barátaimtól, hogyan 
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látják ők a helyzetet. A placebo-tényező 

arányát egyikük sem becsülte ilyen nagyra, 

de 50 százaléknál kisebbre sem. Ez azonban 

még mindig azt jelenti, hogy a felírt orvos-

ságok több mint a fele nem a benne lévő ké-

miai anyagok, hanem megmagyarázhatat-

lan lelki tényezők által hat. Az ijesztő az, 

hogy a kémiai anyagokat mégiscsak tartal-

mazó allopátiás szerek mindegyikének van-

nak mellékhatásai. 

Az orvostudomány is él a gyanúperrel, hogy 

gyakran nem a felírt orvosság jelent gyógy-

írt, hanem egy másik, többnyire lelki tényező, 

amit kifejező szóalkotással élve „doktor-drog-

nak” nevezünk. Ez nem más, mint annak (ké-

sői) felismerése, hogy egy jó orvos gyakran 

jobban gyógyít, mint a kémia. A napjainkban 

végzett orvosok kezdettől fogva azt tanulják, 

hogy könnyebben objektivizálható kritériu-

mokra hagyatkozzanak, így a legjobb esetben 

gyógyszerorientált doktorokká, rosszabb eset-

ben pedig „medicinikusokká” válnak, de nem 

orvosokká, akik a maguk módján, saját kisu-

gárzásuk által gyógyítanak.

Jómagam először egy nagy, messzemenőkig 

a gyógyítás tudományos irányát követő német 

bőrklinikán tettem szert a tudatosan alkalma-

zott gyógyító rituáléval kapcsolatos tapasz-

talatra. Az ottani ambulancián rutinszerűen 

martak ki szemölcsöket. Ez azonban csak rit-

kán vetett véget további burjánzásuknak. Egy-

szer aztán érkezett egy anyuka a gyermekével, 

aki annyira tele volt szemölccsel, hogy a szo-

kásos módszer komoly komplikációkhoz ve-

zethetett volna. Ehelyett a felelős főorvos má-

gikus-misztikus légkört teremtett: a helyiséget 

elsötétítette, a háttérben különböző fényeket 

gyújtott, majd bevezette a gyermeket. Ezután 

rúdlámpájával titokzatos keresésbe kezdett, 

hogy felderítse az úgynevezett „anyaszemöl-

csöt”. Végül megtalálta, s egy vastag fi lctollal 

megjelölte a gyermek bőrén a helyét. Aztán a 

szokásos módon kimarta. A gyermeknek csak 

annyit mondott, hogy a jelölést semmi eset-

re sem szabad eltávolítania. Amikor anya és 

gyermeke néhány nap múlva visszajöttek, már 

a többi szemölcs is leesett – hiszen a gyermek 

világában „anya” nélkül azok sem élhettek to-
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vább. Itt az orvos szándékosan átlépte a tudo-

mányos orvoslás határait, és a gyógyítás egy 

sokkal ősibb, még rituálékkal dolgozó fokához 

nyúlt vissza.

Még sokkal veszélyesebb helyzetekben is 

rendkívüli gyógyerővel bír a placebo-hatás és 

a „doktor-drog” együttese. Carl Simonton írta 

le egy súlyos rákbeteg történetét, amely rávilá-

gít a téma mindkét oldalára. Megkérdezték a 

betegtől, amikor már csupán néhány hetet jó-

soltak neki, hogy kipróbálna-e egy olyan rák-

gyógyszert, amelyet emberen még nem tesz-

teltek, de nagy reményekkel kecsegtet. A beteg 

nyomban beleegyezett, és csodálatos módon 

hamarosan felgyógyult. Hónapokkal később, 

miközben a legjobb egészségnek örvendett, 

ugyanazon a klinikán, egy kontroll alkalmá-

val sajnos azt olvasta egy orvosi folyóiratban, 

hogy a szóban forgó orvosság nagy csalódást 

okozott. A rák szinte nyomban visszatért. Ku-

darcba fulladt a kísérlet, hogy ismét – ezúttal 

azonban tudatosan alkalmazott placebóval 

– segítsenek rajta, s a beteg hamarosan meg-

halt. Nyilvánvalóan fontos tehát, hogy a keze-

lőorvos is higgyen az általa felírt orvosságban, 

s ezzel is hozzájáruljon betege belső gyógyító 

impulzusához.

Sajnos túl keveset tudunk még ezekről a 

lelki összefüggésekről, és ez minden bizonnyal 

sokáig így is marad, mivel ezen a téren a ku-

tatás anyagilag nem jövedelmező, hiszen nem 

szabadalmazható. A gyógyszeripar korántsem 

önzetlenül működik, és nemigen kutat olyas-

mit, ami mindenkinek egyformán javára vál-

hat. Ezt nem szemrehányásnak szántam; egy-

szerűen más el sem képzelhető jelen gazdasági 

rendszerünkben. Inkább az egyetemek felada-

ta lenne ez a kutatás, csakhogy azok egyre ag-

gasztóbb mértékben függenek az ipar anyagi 

támogatásától, így aztán kutatásaik minden-

nek nevezhetők, csak éppen szabadnak nem.

Ha az orvostudomány kevéssé él is a ritu-

álék erejével és az ezekhez kapcsolódó lelki 

folyamatok adta lehetőségekkel, a gyakor-

latban és a klinikákon mégis folyton felbuk-

kannak, akaratlanul is. A kórház bejáratánál 

a betegnek még mindig fel kell adnia minden 

önrendelkezési jogát. Ennek külső megnyil-

vánulásaként le kell vetnie rendes öltözékét. 

A vizitek alkalmával félistenek lábai előtt he-

ver, és meghunyászkodva várja, milyen sor-

sot szab ki rá a végzet. Természetesen ezek 

a félistenek most is, mint mindig, ragyo-

gó fehér öltözetet viselnek, és csak a beava-

tottak számára érthető nyelven beszélnek. 

A fehér szín mellett érthető okok szólnak. Ez 

ugyanis, amióta világ a világ, a teljesség szí-

ne volt, s ezért a guruktól a papokig sokan 

máig is ezt részesítik előnyben. Az összes 

többit magában foglaló, tökéletes színként 

a fehér nemigen vesz fel más rezgéseket, így 

sok szempontból valóban a gyógyítói hivatás 

megfelelő színe.

Még mindig felfedezhetők a modern or-

vosokban a sámánok. Titokzatos kristályok 

helyett ma sztetoszkópot tartanak maguknál, 

s ahelyett, hogy a szív hangjára fi gyelnének, 

inkább a szívtónust és a bélzajokat hallgatják. 

A lélek belső hangjára nem kíváncsiak, a tes-

tet viszont a legapróbb szegletéig átkutatják a 

beteg számára még mindig rendkívül okkult-

nak ható eszközeikkel és berendezéseikkel. 

Magunk között legyen mondva: eff ajta intéz-

kedéseik még mindig roppant veszélyesek, 

sőt néha teljességgel érthetetlenek, amit még 

inkább hangsúlyoznak a stratégiailag közbe-

vetett latin morzsáival.

Sok minden szól amellett, hogy a placebo-

hatás még a műtétek esetében is nagy szerepet 

játszik. A világ legnagyobb részén sokkal rit-

kábbak a vakbélműtétek, mint például Auszt-

riában és Németországban, ahol a sebészek 

képzésének rendje ezt és más operációkat is 

indokolatlanul, ám jövedelmezően támogat. 

Az így megműtött vakbelek többnyire persze 

érintetlenek, ahogyan ezt saját tapasztalatom-

ból is tudom. Leginkább az a tény izgatott, 

hogy a beteg hasfájása az ilyen „felesleges” 

műtét elvégzésével többnyire el is múlt. Ez és 

sok hasonló élmény viszont arra a megállapí-
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tásra vezetett, hogy nálunk szikével végzik a 

pszichoterápiát.

A praxisokban is sok a rituális elem, a la-

tinul türelmest jelentő pácienseket hirtelen 

valóban türelmessé varázsoló várótermi pro-

cedúrától kezdve a laikusok számára megfejt-

hetetlen hieroglifákig, amelyeket a modern 

sámán a rituálé záróakkordjaként fi rkant egy 

kis cetlire. Ezek a jelecskék tanúskodnak róla, 

hogy rajta és a többi fehér köpenyesen kívül 

senki sem találná meg a majd’ 100 ezer lehe-

tőség közül az igazit. Sok beteget még mindig 

ezek a rituálék gyógyítanak meg. Az orvostu-

dománynak sürgősen meg kellene mondani, 

hogy inkább gondosan őrizze és tanulja újra 

megérteni az ősi hagyomány e maradványait 

ahelyett, hogy feláldozza őket az átlátható és 

megismételhető tudományosság oltárán. Sze-

rencsére azonban az ősi rituális elemektől 

aligha tudnak megszabadulni.

Semmi sem szól az ellen, hogy olyan orvost 

keressünk, akivel részletesen megbeszélhetjük 

panaszainkat, mert átérzi azokat, és megértést 

tanúsít a lelkünk mélyén zajló s az egész vizs-

gálati rituáléban a legnagyobb gyógyerővel 

bíró folyamatok iránt. Megfontolandó dolog 

lenne például olyan orvoshoz fordulni, aki 

nemcsak időt szán ránk, hanem egészséges-

nek is tűnik, s ezáltal is egészséget sugároz és 

közvetít.

Aki hozzáfér saját gyógyító erőihez, az 

egyrészt saját maga is sokkal egészségesebb, 

másrészt leginkább ő képes továbbadni ezt 

az erőt. Ez nem jelenti azt, hogy egy jó orvos 

nem lehet beteg, de mégiscsak neki kell meg-

találnia az útját-módját annak, hogy megta-

nuljon bánni ezzel a helyzettel, és – ahol csak 

lehet – megszabadítsa magát belőle. Ugyan 

ki vásárolna olyan autókereskedőtől, aki 

maga csak egy ócska tragaccsal jár, ami foly-

ton szétesik?

Ebből aztán egy sor lehetőség adódna rá, 

hogy az ember saját elképzelése szerint éljen 

önnön gyógyerejével, még mielőtt a tüne-

tek és a kórképek erre kényszerítenék. Szinte 

valamennyi írásom erről az öngyógyító or-

voslásról szól. Hadd utaljak ezek közül most 

elsősorban a vezetett meditáció egyszerű le-

hetőségére, amelyet több oldalról is bemutat 

a Belső utazás című könyv, illetve annak a 

Goldmann Verlagnál megjelent hanganyaga. 

Azt, hogy a „belső orvos” vagy a belső han-

gunk felé tett lépések gyógyítóan hatnak, már 

a pszichoneuro-immunológia területén vég-

zett tudományos kísérletek is igazolták.

Ahelyett, hogy száműznénk a placebo-ha-

tást, a „doktor-drogot” és a rituálékat, inkább 

pozitív lépéseket kellene tennünk saját gyógy-

erőnk mobilizálásának irányában. Senki sem 

gátol minket abban, hogy a reggeli toalettün-

ket mélyen tisztító rituálévá tegyük, az evés 

előtti kézmosást pedig az evés érzéki élvezetét 

előkészítő, rövid belső felkészülés tudatos szer-

tartásává varázsoljuk. A gyakorlatban lehető-

ségeink korlátlanok, az eredmények pedig va-

lóban csodálatosak. Persze arra is mód nyílna, 

hogy egyszerű gyakorlatokkal kerüljünk jobb, 

mert élőbb és tudatosabb kapcsolatba a tes-

tünkkel, például úgy, hogy egy-egy mosolyt 

küldünk egyes területei és szervei felé. Ez a 

mélyreható belső utazás elvezethet bennünket 

belső hangunkhoz, ezen keresztül pedig sa-

ját belső orvosunkhoz. Neki mindig van ideje 

ránk, amikor időt szánunk magunkra. Össze-

hasonlíthatatlanul jobban ismer bennünket 

bármelyik külvilági orvosnál, bármennyi időt 

és fáradságot pazaroljon is ránk.

Ajánlott irodalom:

Belső utazás – Vezetett meditációk a belső 

úton, Bioenergetic Kiadó, Budapest (2003).

Rüdiger Dahlke CD-i és kazettái a Goldmann-

Verlagtól (Arkana-Audio sorozat)
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