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Harmadik fejezet

Új lehetőség kettőnk között:  
a tudatos elválás bevezetése

Szomorú szívvel döntöttünk úgy, hogy külön folytatjuk 
tovább… arra jutottunk, hogy bár nagyon szeretjük 
egymást, a továbbiakban külön fogunk élni. Ám mindig 
is egy család leszünk, és több szempontból közelebb 
vagyunk egymáshoz, mint valaha.35

Gwyneth Paltrow és Chris Martin

A tudatos elválás egy gyönyörű színésznő és tehetséges ze-
nész férje bejelentése után került be a köztudatba, akik ez-
zel a szófordulattal hozták nyilvánosságra azon döntésüket, 
miszerint különválnak. Ezért örökre hálás leszek nekik. 
Huszonnégy órán belül több millióan beszéltek arról, hogy 
talán tudatosabban kellene befejezni házasságainkat, és fej-
lesztenünk kellene azokat az ellenséges és veszekedős mód-
szereket, amelyeket eddig normaként elfogadtunk.
  akkoriban épp a Costa rica-i dzsungel mélyén vol-
tam, önkéntes visszavonultságban, hogy megírjam ennek a 
könyvnek az alapjait. A könyv (amiből azóta ez a könyv lett) 
bemutatja a tudatos elválási folyamatot, hogy miként lehet 
méltósággal befejezni egy romantikus kapcsolatot, amelyet 
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2009 óta folyamatosan fejlesztek, és amelyre több ezer embert 
tanítottam meg. Éveken át számos kollégámmal együtt azzal 
a tudattal küzdöttünk, hogy az ezen a területen történő pa-
radigmaváltás nem csupán lehetséges, de hatalmas szükség 
is van rá. Bár a számomra elérhető legtávolabbi helyre utaz-
tam, hogy a lehető legkevesebb dolog vonjon el a munkától, 
virtuális világunkban kevés búvóhely létezik. A bejelentést 
követő pár órán belül ott találtam magam egy apró szobá-
ban, amely szinte alig volt nagyobb, mint egy szekrény, és 
az egyetlen vonalas telefonon beszéltem, ami azon a helyen 
elérhető volt a vendégek számára. Szerte a világból beszéltem 
újságírókkal, akik – egyik a másik után – egyetlen egyszerű 
kérdésre akarták tudni a válaszomat.

Mi a csuda az a tudatos elválás?

A következőt mondtam nekik.
a tudatos elválás olyan szakítás vagy válás, amelyet rendkí-
vüli jóakarat, nagylelkűség és tisztelet jellemez, ahol az el-
váló felek megpróbálják minimalizálni a saját magukat, az 
egymást és a gyermekeiket érő károkat (ha van gyermekük), 
emellett olyan új egyezségek és struktúrák után kutatnak, 
amelyek által mindenki győztesként, jó érzéssel és elégedet-
ten léphet tovább az életben.
  a tudatos elválás leginkább a számtalan kedves, nagylel-
kű gesztusról ismerszik meg, és arról, hogy őszinte erőfeszí-
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téseket teszünk arra, hogy helyes lépéseket tegyünk a helyes 
cél érdekében. röviden szólva, ez egy olyan válás, amelynek 
sikerül leküzdenie a  tudattalan, primitív és biológiai alapú 
impulzusokat, dacolnia velük és győzedelmeskednie fölöt-
tük – azokon az impulzusokon, amelyek miatt felcsattanunk, 
büntetünk, bosszút állunk és/vagy más módokon ártunk a 
másiknak, aki szerintünk nekünk is ártott.
  ezt könnyebb mondani, mint megtenni.
  Hiszen, ahogy azt megtudtuk, az agy nem feltétlen a leg-
nagyobb támogatója elsődleges párkapcsolatunk újra kon fi g u-
rá lá sá nak. amikor nemrég találkoztam dr. louis Cozolinóval 
Beverly Hills-i otthonában – ahol a polcokat könyvek töltik 
meg, és az íróasztal is roskadásig van pakolva könyvekkel 
és folyóiratokkal –, alkalmam nyílt megkérdezni, hogy mi 
történik az agyunkban, amitől még a legkedvesebb ember is 
hirtelen kegyetlen ragadozóvá válik. a jó doktor, aki kikö-
pött mása a színész Harry Hamlinnek, egészen a divatos, a 
tetején hosszabbra hagyott frizurájáig, elmagyarázta nekem. 
Hasnyálmirigyünktől, vesénktől vagy májunktól eltérően az 
agyunk tulajdonképpen szociális szerv, amely a több millió 
év során úgy fejlődött, mintha szándékosan arra tervezték 
volna, hogy a körülöttünk levők agyával kapcsolatba lépjen. 
A kötődéses kapcsolási séma36 miatt az agyunk egyetlen in-
teraktív rendszerré válik, amely más funkciók mellett arra 
szolgál, hogy szabályozza a hangulatainkat és érzéseinket. 
Az idegtudomány világában ezt „szociosztázisnak” neve-
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zik, és ezért válunk mélységesen, sőt, némileg rögeszmésen 
is függővé a szerelmünktől. Más szavakkal, minden kötődés 
mélyén a félelem szabályozása áll, és legközelebbi kapcsola-
taink azt a célt szolgálják, hogy lecsillapítsanak, amikor az a 
veszély áll fenn, hogy elveszítjük a kontrollt.
  Dr. Cozolino ezt úgy mutatja be,37 hogy elmeséli, mi-
ként verekszik meg egymással két csimpánz. a csimpánzok 
gyakran halálig menő harcot folytatnak. Amikor egyértel-
művé válik, hogy az egyikük elveszíti a csatát, ez az állat, 
a béta csimpánz azért, hogy mentse az életét, gyakran egy 
közelben lévő anyához rohan, kiragadja a kölykét a karjaiból, 
és dühös ellenségének a képébe dobja. Amint az alfa csim-
pánz meglátja a kölyköt, tesztoszteronszintje zuhanni kezd, 
és megnyugszik, így csökken az esélye annak, hogy megölje 
a béta majmot. abban a pillanatban a csimpánzkölyök szabá-
lyozta az alfa majom érzelmeit.
  Hű, gondoltam magamban, ez megmagyarázza, miért 
van az, hogy még ha egy szerelmünk kegyetlen és bántal-
mazó is volt, miért őt akarjuk látni, miért vágyunk ugyan-
úgy a jelenlétére, ahogyan a heroinfüggő vágyik a következő 
adagjára. a természet, elég igazságtalan módon, láthatóan 
úgy alkotott meg minket, hogy az egyetlen személy az egész 
világon, aki legjobban meg tud nyugtatni minket, sajnálatos 
módon ugyanaz a személy, akitől rettegünk. Emellett kezd-
tem megérteni azt is, hogy miért őrülünk meg egy szakítás 
során, miért lesznek viharosan úrrá rajtunk a rémítő érzések, 
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amelyek azzal fenyegetnek, hogy minden józan észtől és tu-
datosságtól megfosztanak minket. A kötődés megszakadása 
a súlyos félelem állapotába taszít minket, és kevésbé tud-
juk szabályozni saját érzéseinket, mivel még nem szoktunk 
hozzá az új körülményekhez, nem találtunk új önnyugtató 
 módszereket, amelyek megakadályoznák, hogy összeomol-
junk.
  Mindannyian tudjuk, hogy amint hagyjuk, hogy a féle-
lem magával ragadjon minket, és átvegye az irányítást az éle-
tünkben, képesek vagyunk olyan dolgokat mondani és tenni, 
amelyek egy része nagy butaság vagy meglehetősen pusztító 
dolog. A félelem egyszerűen ostobává tesz minket. Abban a 
pillanatban, amikor leginkább szükségünk lenne gondolko-
dó elménkre, hogy segítsen néhány rendkívül fontos döntés 
meghozatalában, amelyek következményével elég hosszú 
éveken át fogunk még együtt élni, az agyunk arra van prog-
ramozva, hogy egyáltalán ne is gondolkodjon.
  amint ezt megértettem, még inkább elkezdtem tisztelni 
annak az embernek a döntését, aki képes tudatos maradni az 
elválás során. Aki küzd azért, hogy felülkerekedjen a limbi-
kus agy indukálta impulzusokon: hogy ne gyújtsa fel a há-
zat, ne törje össze a porcelánkészletet, vagy vigye a volt párja 
drága öltönyeit a turkálóba. Ehelyett úgy dönt, hogy józanul 
cselekszik, és egészséges döntéseket hoz, amelyek jobban 
megfelelnek a lelkiismeretnek, és amelyek középpontja az 
agy racionális része, a kéregállomány. Ez lényünk azon része, 
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amely visszatart minket attól, hogy őrjöngő, sebzett vadál-
latként viselkedjünk, és lehetővé teszi, hogy az erkölcseink 
győzedelmeskedjenek az érzelmeink fölött.

Dianna és Brian tudatos elválása

Hogy létrejöhessen a tudatos, békés elválás, egy ötlépéses fo-
lyamatot fejlesztettem ki, amely segít átkelnünk az elveszített 
szerelem rögös terepén, biztonsággal átjutnunk a túloldalra, 
miközben szívünk, elménk és lelkünk ép marad. Az összetört 
szív segíti a fejlődésünket, ha hatalmas fájdalmunkat arra 
használjuk, hogy túllépjünk régi szerelmi mintáinkon, emel-
lett ráébreszt arra, micsoda erő lakik bennünk, és tudatosítja, 
hogy ezzel az erővel újraalkothatjuk az életünket, még jobbá, 
mint amilyen volt. amint belevetnek a szenvedés elmondha-
tatlanul mély kútjába, borzasztó döntést kell meghoznunk. 
Vajon elsüllyedünk-e vagy megtanulunk úszni?
  dianna megtanult. Bár utunk kezdetén bizonytalan vol-
tam abban, hogy merrefelé fog elindulni.
  Az első, amit Diannával, a vonzó, negyvenes évei köze-
pén járó ingatlanjogi ügyvéddel kapcsolatban észrevettem, 
amint türelmetlenül lapozgatta a People magazint a várószo-
bámban, az volt, hogy milyen csinos, sötétkék gyapjúkosz-
tümöt visel. A második, hogy milyen düh ül a szemében, 
amikor felpillant, hogy köszönjön. amikor az irodám  ajtaja 
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becsukódott mögöttünk, arca ellágyult, és felvett egy mély-
ségesen szomorú, fájdalmas és zavart kifejezést. Története 
már akkor kiszakadt belőle, mielőtt még esélyem lett volna 
leülni. Férje, Brian, a feltörekvő filmes, és négyéves lányuk, 
Stephanie elsődleges gondviselője, viszonyt folytat valakivel. 
Pár nappal ezelőtt közölte Diannával, hogy elhagyja a szere-
tőjéért. Egyértelművé tette, hogy válni akar.
  Dianna egyszerre volt döbbent és dühös. Éveken át támo-
gatta anyagilag Briant, hogy az a „nem létező filmkarrier-
jét” építgethesse, miközben ő hosszú órákat dolgozott végig 
ügyvédként. Készületlenül érte, milyen intenzív, dühös érzé-
sekkel reagált erre az igazságtalanságra és sértésre. élénken 
fantáziálgatott arról, hogy hipót önt a férfi összes ruhájára, 
betör a számítógépébe, kitörli és tönkreteszi a forgatóköny-
veit, majd odaautózik a szerető lakásához, és betöri az összes 
ablakot. diannát megrémítették ezek az érzések, és valahol 
mélységesen bizonytalan volt saját magában; úgy érezte, ha 
még tovább provokálják, elveszíti az önuralmát, és mindezt 
meg is teszi. eleinte kiélte ezeket az érzéseket, amikor felbé-
relt egy agresszív ügyvédet, aki biztosította róla, hogy Brian 
aligha fog többel távozni a házasságból, mint amennyivel be-
lement. De itt Dianna megállt, vett egy nagy levegőt, a sze-
membe nézett, és bevallotta, hogy nem akar olyan ellenséges 
és gyűlöletes módon viselkedni, ahogy a szülei tették, ami-
kor nagyjából harminc évvel ezelőtt elváltak; az a viselkedés 
mély depresszióval és kétségbeeséssel teli időszakokat hozott 
dianna gyermekkorába.
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  Együtt elkezdtük kigyomlálni a fájdalmat, és átgondol-
tuk a dolgokat, hogy megpróbáljunk tisztán látni. Hogyan 
hat majd ki Stephanie életére, ha két dühös szülő között ver-
gődik? Ha Dianna első felindulásában bosszúálló módon vi-
selkedik, akkor dühös cselekedetei miként hatnak majd egy 
esetleges romantikus kapcsolatra, amelyre a jövőben esélye 
lehet? Valóban meg akarja adni Briannek és szerelmének azt 
a hatalmat, hogy ők döntsék el, ő maga milyen emberré fog 
válni? A körülményeket tekintve, amelyek nem valószínű, 
hogy megváltoznak, mi lehet a lehető legjobb végkimenetel 
az érintettek számára?
  Így kezdődött a munkánk. A tudatos elválás első lépésé-
vel kezdtük: „Találd meg az érzelmi szabadságot!” Ez megta-
nította diannának, hogyan tartsa kordában az általa tapasz-
talt, vad és bonyolult érzelmek intenzitását, és hogyan tudja 
átalakítani őket, hogy a destruktív, ártó indulatokból konstruk-
tív, hosszan tartó pozitív változás legyen. ezek a konstruktív 
energiák segítettek katalizálni Dianna saját fejlődését azon 
a nőn túl is, aki valaha Brian felesége volt: aki bizonytalan 
volt, vágyott mások elismerésére, elhanyagolta saját magát, 
és betegesen túl sokat adott azért, hogy mások előtti értékét 
bizonygassa.
  Azáltal, hogy elengedte magától az őrjöngő dühöt, Dianna 
olyan mély bánatba zuhant, hogy azt gondolta, belefullad. 
Hosszú és nehéz csönd után beismerte, hogy ez a szomorú-
ság nem idegen tőle. Már sokkal azelőtt jelen volt az életében, 
hogy a férjét megismerte volna. gyermekkorában alkoholista 
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anyja alig szólt hozzá, akármennyire is jól viselkedett, akár-
mennyire is szeretett volna megfelelni neki, akármilyen jól is 
teljesített az iskolában. dianna jól ismerte a fájdalmat, hogy 
milyen az, ha tartósan alultámogatnak minket, és magunkra 
vagyunk utalva az életben. Úgy döntött, ezt az összeomlást 
arra használja, hogy túllépjen régi, fájdalmas mintáin, azon, 

hogy egyedül érzi magát az életben, 
és eltökélte, hogy a szakítás katalizá-
torként hat majd új életére.
  Aztán rátértünk a második lé-
pésre: „Szerezd vissza az erőd és az 
életed!” Ez segített Diannának abban, 
hogy többé ne rágódjon rögeszmésen 

minden egyes sértésen, amelyet Brian valaha a fejéhez vá-
gott, hanem figyelmét inkább saját maga felé fordítsa. Hogy 
felfedezze, milyen szerepet játszott ő maga a közöttük történ-
tekben. Ez azonban nem volt könnyű feladat. Dianna mégis 
felismerte, hogy értelmeznie kell a történteket, hogy egy jö-
vőbeni szerelem esetén ne kövesse el ugyanazokat a hibákat.
  Dianna sután beismerte, hogy a szakítás előtt Brian két 
éven át kérlelte, menjenek el házassági tanácsadóhoz; férje 
panaszkodott Dianna hosszú munkaórái miatt. Akkoriban 
Dianna túlságosan is elfoglalt volt ahhoz, hogy eljárjon a 
tanácsadóhoz. Csak később kezdett összeállni benne a kép 
az elhanyagolt gyermekről, aki valaha ő maga volt, és a je-
lenleg elhanyagolt férjéről és kislányáról. Bár fájdalmas volt 
beismernie, végül az, hogy szembenézett az igazsággal, fel-

Nem akarom azt a békét, 
amely elhozza az egyetértést. 
Azt az egyetértést akarom, 
amely elhozza a békét. 

Helen Keller
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szabadította és komoly változtatásokat indított el az életében. 
emellett segített megértenie bizonyos bonyolult eseménye-
ket, és így nem elégedett meg egy áldozatról  szóló történet 
féligazságával, ami azzal a kockázattal járt volna, hogy soha 
többé nem képes bízni a szerelem lehetőségében.
  Majd továbbhaladtunk a harmadik lépésre, amely a kö-
vetkező: „Szakíts a mintával, gyógyítsd be a szíved!” Itt meg-
kerestük Dianna eredeti sebét – a szívét ért elsődleges törést, 
amely a szülei válása során következett be, és amelytől ér-
zelmileg hontalanná vált; emellett mélyen megtapasztalta, 
hogy milyen kiszorulni valahonnan. Együtt tudatosítottuk, 
hogy mi is az a történet, amelyet erre az élményre válaszul 
Dianna megalkotott. „Egyedül vagyok.” „A férfiak mindig 
elhagynak.” „Soha nem kaphatom meg másoktól, amire 
igazán szükségem van.” Most, hogy képes volt távolabbról 
szemlélni a dolgokat, mintha élete filmként peregne előtte, 
dianna megpróbált rájönni, hogy miként is ismétli önkénte-
lenül azóta ezt a szomorú történetet. Meglepetten látta, hogy 
számos olyan burkolt gondolata és cselekedete volt, amelyek 
megnehezítették mások számára azt, hogy belépjenek a vi-
lágába. Büszke volt az önállóságára. Olyan emberként, aki 
élvezi, hogy független, ritkán kért segítséget, és gyakran ak-
kor sem fogadta el, amikor felajánlották neki. nem szívesen 
beszélt az érzéseiről, és gyakran úgy tűnt, hogy mindene 
megvan, és senkitől semmire nincs szüksége. Amint Dianna 
látta, hogy kiábrándító szerelmi történetének eredője ő maga, 
rájött, hogy magányosságáért saját magát okolhatja.
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