
Időkufárok
Csörög a telefonom.
– Szia, Balázs! Tudsz nekem segíteni? Most nem munka miatt kereslek!
– Persze! Miről van szó?
– Hát, majd szóban részletesebben elmesélem, de a pajzsmirigyemmel van gond.
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Az életünkben felbukkanó problémáink, 
kellemetlenségeink és betegségeink kivétel nélkül 
viselkedésmintáknak tekinthetők. Bármit teszünk, 
arról egy személyben magunk döntünk. Mi dönt-
hetjük el, hogy olyat teszünk, ami nekünk jó, vagy 
olyat, ami rossz. Ha az utóbbit választjuk, akkor 
sajnos szükségünk van valamilyen magyarázatra, 
hogy meggyőzzük magunkat, miért tesszük ezt. 
Senki nem tehet ugyanis olyasmit, ami neki rossz, 
anélkül hogy erre fel ne hívná figyelmét a lelkiisme-
ret-furdalás.

A logika kiválóan alkalmas a szükséges ok-
fejtés megalkotására. Briliáns módon meg tudjuk 
magyarázni magunknak, hogy miért jó nekünk az, 
ami valójában rossz. Ettől azonban a helyzet még 
nem változik. A tudattalant egyáltalán nem hatják 
meg az efféle magyarázatok, hiszen fogalma sincs 
sem jóról, sem rosszról. Csak teszi a dolgát.

Pont ez a betegség legfőbb haszna. Lehetet-
len értelmes magyarázatot alkotni rá, illetve, ha si-
kerül, attól még nem múlik el, s ha el is mulasztják 
valamilyen furfangos vegyi anyaggal, akkor lesz 
majd helyette másik.

Ez a taktika persze kiválóan alkalmas az 
időhúzásra. Előbb-utóbb csak eltelik az élet, és 
nem kell szembenézni a helyzettel. Pedig érdemes 
vele szembenézni, mert akkor elmúlik. A tünet 
csak addig áll fenn, amíg szükség van rá. Az élet 
nem pazarol; ami felesleges, attól megszabadul.

Így van ez a pajzsmirigy megnagyobbodásával is. 
Ha több energia kell, akkor gyorsabban kell égetni 
az üzemanyagot. A pajzsmirigy addig termeli tehát 
a többletüzemanyagot, amíg félünk attól, hogy ha 
leállunk és nem hajtunk, abból baj lesz. Ha már nem 
félünk, akkor akár hajthatunk is, de le is állhatunk. 
Mindegy, mert így is, úgy is jó nekünk. Ehhez azon-
ban a logika kevés. Nem megérteni vagy megma-
gyarázni kell a dolgot, hanem változtatni magun-
kon, azaz változtatni a viselkedésünkön.

A viselkedés motorja viszont az érzelem. 
Attól, hogy megmagyarázzuk, az érzelem még 
nem változik. Csakis attól változik, ha tudomásul 
vesszük, hogy amit érzünk, az rossz nekünk, de 
képesek vagyunk változtatni rajta. Ezt megtehet-
jük egyedül is, de könnyebb, ha ketten vagyunk. 
Kell egy, aki figyeli az érzelmeket, és figyeli, hogy 
jó vagy rossz neki az, ami történik. Ő az, aki változ-
tat, aki gyógyulni akar. Ezért ő nem használhatja a 
logikáját. Logika híján viszont könnyen eltévedhet, 
hiszen nem tudja, merre vezet az út. Kell hát egy 
másik is, aki helyette is logikus, viszont nem ütheti 
bele az orrát az öngyógyításba, mert az nem az ő 
feladata.

Loós Balázs
hipnocoach, mester hipnotizőr

info@hipnoziscentrum.hu
www.hipnocoaching.hu

„Az orvos kezel, a természet gyógyít.”
Gaius Petronius Arbiter

Nem sokkal később nálam találko-
zunk, és megtudom, hogy daganatról van 
szó. Már kitűzték a műtét időpontját. Néhány 
kérdésből kiderül: ismerősöm tökéletesen 
tisztában van vele, hogy betegségének lelki 
háttere van. Elolvasott mindent, utánajárt 
mindennek, csak éppen nem tudja meg-
oldani. Felteszek néhány szokásos kérdést 
a témával kapcsolatban: „Pörögsz, kevés 
időd van, állandóan szét vagy esve?” Kicsit 
meglepetten, kicsit csodálkozva válaszolgat. 
Három munkahely, a gyerekeket egyedül ne-
veli… Hát igen. Ehhez aztán kell energia, az 
biztos…

Manapság nem ritka, hogy egy találko-
zó így kezdődik: „Már mindent kivizsgáltak 
nálam, és semmit nem találtak. Azt mondta 
az orvos, hogy ennek lelki eredete van. Tud-
na segíteni?” Nagyritkán, ha elég közvet-
lennek érzem a hangvételt, visszakérdezek: 
„Tud esetleg más okot is mondani, mint lelki 
eredetűt?” Hát… például fertőzés? Sem-
melweis Ignác biztos örült volna egy ilyen 
válasznak, de az ő korában nem volt senki, 
aki elfogadta volna, amit mondott. Anélkül 
halt meg, hogy felfedezésének jelentőségét 
fel- és elismerték volna. Nem megyek most 
messzebbre vissza az időben, ennyiből is 
látszik, milyen hatalmasat fordult a világ cir-
ka százötven év alatt. Ma vajon száz ember 
közül hány fogadja el azt, hogy betegsége 
lelki eredetű?

„Néhány kérdésből kiderül: 
ismerősöm tökéletesen tisztában van 
vele, hogy betegségének lelki háttere 
van. Elolvasott mindent, utánajárt 
mindennek, csak éppen nem tudja 
megoldani.”

TAVASZI
EXPO   

KIÁLLÍTÁS, KONFERENCIA ÉS VÁSÁR

POZITÍV GONDOLKODÓK

Részletekért gyere a honlapra:
www.PozitivGondolkodokNapja.com

Egy csodálatos aranybánya
a játékos önismeret- és személyiségfejlesztés jegyében

2013. április 27. szombat
9.00 – 18.00

Tudod, hogyan érheted el azt, 
hogy a munkád és a szabadságod 

ugyanazt jelentsék számodra?


