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ELŐSZÓ

Paulát az elmúlt tíz évben szinte napi rendszerességgel rettenetes fejfájás, 
szörnyű migrén kínozta. Gyakorlatilag állandó fájdalommal küszködött. 
Makacs fejfájása és álmatlansága miatt az általam felírt migréngyógyszer és 
altatószer szedése ellenére is havonta mintegy négy alkalommal a sürgősségi 
osztályon kötött ki. Pedig a gyógyszerek szedésén kívül olyan életmódbeli 
változtatásokat is véghezvitt, amelyek bizonyítottan segítettek már hasonló 
problémákkal küzdő embereknek. Például gluténmentes ételeket kezdett 
fogyasztani, elhagyta étrendjéből a különféle húsokat és a tejtermékeket, 
odafi gyelt a rendszeres időközönkénti alvásra és táplálékkiegészítőket kez-
dett fogyasztani – mindhiába. Fejfájása sehogy sem akart enyhülni, valóság-
gal tönkretette az életét.

Egy orvos számára nincs szomorúbb látvány páciense szenvedésénél. 
Végül elhatároztam, hogy elküldöm Paulát EFT-specialista, „kopogtató” 
barátomhoz, Nick Ortnerhez, aki hihetetlen eredményeket mutatott már fel 
praktizálása során. Nicket egy közös barátunk mutatta be nekem még az 
előző év folyamán. Beszélgetésünk során beavatott a módszer tudományos 
hátterébe, elmagyarázta, miért működik nagyon jól számos olyan egészség-
ügyi és mentális probléma kezelése esetén, mint például a különféle fi zikai és 
lelki fájdalmak, a fóbiák megszüntetése, illetve emberi kapcsolataink jobbá 
tétele. Miközben reméltem, hogy a technika segítségével megoldódik Paula 
problémája, még mindig szkeptikus voltam. Kételyeimet megosztottam páci-
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ensemmel is, de ekkor ő már eljutott arra a pontra, hogy bármit kipróbált 
volna. Mindkettőnk számára világossá vált, hogy mindenképpen egy gyöke-
resen új gyógymódra van szüksége, amely egyúttal a kezelése során kialakult 
gyógyszerfüggőségéből is kigyógyítja, hiszen valószínűleg hosszú távon ez 
legalább annyira aláásta volna az egészségét, mint eredeti betegsége.

Már néhány hónappal azelőtt, hogy Paula újra eljött volna hozzám, nagy-
szerű híreket hallottam felőle, miszerint enyhültek a fájdalmai és már jóval 
kevesebb orvosságra van szüksége. Amit pedig a saját szájából hallottam, 
az rendkívüli módon megdöbbentett. Ekkorra Paula már száz százalékig 
tünetmentes volt, és a gyógyszerei szedésével is felhagyott. Nick kezelései 
során, amit ő „érzelmi utazásként” defi niált, nemcsak minden fájdalomtól, de 
a gyógyszerektől is megszabadult. Végeredményben tehát újra esélyt kapott 
egy normális, aktív, teljes életre. Micsoda lenyűgöző változás!

Az EFT-módszer rendkívüli eredményességét látva természetesen szeret-
tem volna minél többet megtudni róla, így aztán magam is tanulmányozni 
kezdtem. Immár két évtizede gyógyítom emberek ezreit a hagyományos 
orvoslás és az EFT módszerének ötvözésével, de a nehezebb eseteket a mai 
napig Nick szakértelmére bízom, aki folyamatosan megbízható és tartós 
eredményeket ér el kezelései során.

Praktizáló orvosként, valamint a megelőzés és az egészségvédelem szen-
vedélyes szószólójaként izgatottan várom, milyen eddig kiaknázatlan lehető-
ségeket rejt még magában ez a technika. Az orvoslásban, mint minden tudo-
mányban, folyamatosan egyre kijjebb kell tolnunk tudásunk határait és át kell 
értékelnünk a gyógyításhoz való hozzáállásunkat. Nemcsak az a feladatunk, 
sőt kötelességünk, hogy folyamatosan kutassuk a tünetek kezelésének legha-
tékonyabb módszereit, hanem az is, hogy elfogadtassuk azt a szemléletmó-
dot, hogy a betegségeket a kiegyensúlyozatlanság és a különböző blokkok 
okozzák. Ahelyett, hogy egy kiszáradófélben lévő fa leveleit öntöznénk meg, 
a gyökerét kell meglocsolnunk, hogy új leveleket növeszthessen.

A probléma gyökerét, azaz az egészséget és a jóllétet felborító okot kell 
megragadnunk ahhoz, hogy gyors és hatékony választ adhassunk a testet érő 
stresszhatásra. Amint az hamarosan kiderül, a könyvben ismertetett „kopog-
tató” módszer az egészség helyreállításának hatékony eszköze mentális, 
érzelmi és fi zikai szinten egyaránt. Az EFT-vel hatékonyan és megbízhatóan 
kezelhető a depressziótól kezdve a szorongáson, a stresszel összefüggő beteg-
ségeken (mint például a poszttraumás stressz szindróma), a fi bromyalgián 
át a fi zikai fájdalmakig egy sor más rendellenesség is. Az EFT-t egészséges 
életmóddal, korszerű, zöldségben és gyümölcsben gazdag táplálkozással, 
rendszeres testedzéssel és természetes eredetű táplálékkiegészítők követke-
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zetes fogyasztásával kiegészítve gyorsan, proaktívan kezelhető a testünket 
leginkább sebezhetővé, betegségekre fogékonnyá tevő stressz.

Ha egy pillanatra megpróbálunk az orvostudomány jövőjébe tekinteni és 
elgondolkozunk egy kicsit azon, hogyan fog kultúránkban változni az életfel-
fogás az elkövetkezendő években, évtizedekben, a magam részéről könnyen 
el tudok képzelni egy olyan világot, amelyben az EFT segítségével meg-
szabadulunk a gyógyszerektől és egy teljesebb, jobb, sokkal szerethetőbb 
és egészségesebb életet élhetünk. Egyaránt hálás és izgatott vagyok amiatt, 
hogy hozzájárulhatok ennek az új világnak a megteremtéséhez, és remélem, 
hogy ennek a könyvnek az olvasói a módszer által kínált számtalan jótékony 
hatás minél több gyümölcsét fogják learatni.

dr. Mark Hyman

Előszó



BEVEZETÉS

Jobban belegondolva, meglehetősen bután festhettem. 
2004 tavasza volt. Egyedül voltam a szobában, a számítógép monitorát 

bámultam, miközben magamban beszéltem, és a testem különböző pontjait 
kopogtattam. Ha valaki benézett volna az ablakomon, valószínűleg azt gon-
dolta volna, hogy elment az eszem.

Az igazat megvallva, egy kicsit tényleg meg voltam őrülve. Olyan elvi-
selhetetlen nyakfájással ébredtem ugyanis aznap, hogy el se tudtam képzelni, 
hogyan élem túl a napot. Bizonyára mindenki számára ismerős az a fájda-
lom, ami akkor alakul ki, amikor egy alvás közbeni rossz testhelyzet miatt 
begörcsöl a nyak. Ilyenkor egész nap, de előfordul, hogy két vagy akár három 
napig is csak nagyon lassan tudjuk elfordítani a fejünket, amitől leginkább 
egy robotra hasonlítunk.

Bármit megtettem volna, hogy mielőbb megszűnjön ez az állapot.
Akár egy olyan különös látványt nyújtó valamit is, mint az EFT.
Sokat hallottam már a „kopogtató módszerről”, vagyis az EFT-ről (Érzelmi 

Felszabadítás Technikája). Általában az ősi kínai akupresszúra és a modern 
pszichológia ötvözeteként jellemzik, amelynek segítségével – hívei szerint – 
rengeteg probléma orvosolható. Miután egyik csodálatos történetet olvastam 
a másik után, azt gondoltam magamban: Miért ne próbálhatnám ki? Végül is, 
mi bajom történhet?
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Legnagyobb meglepetésemre a fájdalmam – ami normál esetben napok 
alatt szokott elmúlni – tíz percen belül elillant. Micsoda megkönnyebbülés! 
Ismét ugyanúgy tudtam forgatni a fejemet, mint minden egészséges ember, 
nem kellett az egész napomat kínlódva eltöltenem. A kopogtató módszer 
valóban működött! Elégedetten és fájdalommentesen mehettem az utamra.

És ekkor valami szöget ütött a fejembe: sokkal többről van itt szó, mint 
csupán a nyakfájásról. Kíváncsi lettem, hogy ha a kopogtatás működött a nya-
kam esetében, vajon mi mindenben lehet még a segítségemre. Mint a legtöbb 
embernek, nekem is megvolt a magam sajátos világnézete – és ebben nem 
szerepelt az azonnali fájdalomcsillapítás. Végeredményben ez a kis kísérlet 
nyitotta meg az elmémet a korábban számomra teljességgel elképzelhetetlen 
lehetőségek valóságos óceánja felé. 

Ha jobban belegondolunk, legtöbbünknek azt tanították, hogy a prob-
lémák megoldásához szükség van bizonyos időre – és ha ezt elhisszük, ez 
rögzül a tudatunkban. De mi van akkor, ha az egészségügyi panaszok, a füg-
gőségek, a súlyproblémák, a kapcsolati problémák és a pénzügyi nehézségek 
valójában gyorsan és egyszerűen orvosolhatók? Mi van, ha a lehetetlen való-
jában nagyon is lehetséges?

Ezek a gondolatok kavarogtak a fejemben az első elvégzett EFT-
gyakorlatom után. Talán a nyakfájásom miatt nem volt kielégítő az agyi vér-
ellátásom, azért gondolkodtam a fájdalom megszűnte után tisztábban! Egyre 
világosabban kezdtem látni, mi mindent változtathatnék még meg az életem-
ben és hogyan segíthetnék azoknak, akik ezt igénylik.

Kezdetben a módszer gyakorlása nem volt több számomra hobbinál. Saját 
hasznomra is egyre több területen alkalmaztam, később pedig már a barátai-
mat és a családomat is bevontam a munkába. Aztán hamarosan pácienseim is 
lettek. A körülöttem lévők gyorsan megtanulták, hogy ha bármilyen problé-
májuk akad az életben – a fi zikai panaszoktól az érzelmi terhekig –, a legjobb 
amit tehetnek, ha segítségül hívják a módszert. Akit csak lehetett, rávettem 
ennek a hihetetlenül hatékony technikának a kipróbálására.

Újra és újra elbűvölt az, amit az alkalmazás során tapasztaltam. Visz-
szatekintve, egyszerűen úgy fogtam fel a dolgot, hogy „nem igazán tudom, 
hogyan, de működik, és csak ez számít”. A legújabb tudományos kutatások 
eredményei azonban rávilágítottak az EFT-módszer működési elvére és hogy 
miért hoz olyan radikális pozitív változást.

Abban az időben már több tíz, ha nem több száz ember, sőt emberek 
ezrei használták ezt a módszert világszerte. Létezett egy aktív közösség is, 
amelynek tagjai megosztották egymással ezeket az elveket és eredményei-
ket. Ugyanakkor rengeteg szkepticizmus is övezte még a módszert. Bennem 
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pedig égett a vágy, hogy aktív részese, segítője lehessek a technika minél 
szélesebb körben való elterjesztésének.

Így történt, hogy minden fi lmes tapasztalat nélkül – meglehetősen szű-
kös költségvetésből, hitelkártyák és rövid lejáratú hitelek igénybevételével 
– elhatároztam, készítek egy közérthető dokumentumfi lmet az EFT-módszer 
rendkívüli eredményességéről. Nemcsak azért lett meggyőző, mert az embe-
rek arról beszéltek benne, hogyan alkalmazták a módszert, hanem mert elké-
pesztő sikereiket is bemutatták. Munkámat kisebbik húgom, Jessica és a leg-
jobb barátom, Nick Polizzi (igen, őt is Nicknek hívják) segítette.

A fi lmkészítés első hat hónapját azzal töltöttük, hogy az országot bejárva 
interjúkat készítettünk olyan szakértőkkel, orvosokkal, pszichológusok-
kal, pszichiáterekkel, személyiségfejlesztéssel foglalkozó előadókkal és 
sikerkönyvszerzőkkel, akik maguk is alkalmazzák az EFT-t. Rengeteg lelkes 
beszámolót hallottunk és rögzítettünk, számtalan pozitív tapasztalatot osz-
tottak meg velünk a fi lm szereplői. Mindez azonban hiába volt nagyon hasz-
nos, a módszert alkalmazó laikusok beszámolói nélkül még nem volt teljes a 
történet. Ez utóbbit pedig nem úgy képzeltük el, hogy elmeséltetjük velük a 
múltbeli tapasztalataikat, hanem szerettük volna az EFT-t a gyakorlatban is 
bemutatni, valós időben. 

Így jutottunk el Nickkel 2007 őszén Jodi McDonald otthonába. Jodi 
fi bromyalgiában, ebben a fájdalmas és gyakran félrediagnosztizált betegség-
ben szenvedett. Austin városában, Texasban kerestük fel, hogy előzetes fel-
vételeket készítsünk egy olyan eseményhez, amelyre néhány héttel később 
került sor – többek között krónikus hátfájásban, fi bromyalgiában, búskomor-
ságban, álmatlanságban szenvedő betegeket toboroztunk arra az alkalomra, 
hogy demonstráljuk, miként segít problémájuk megoldásában az EFT.

Azért mentünk tehát, hogy dokumentáljuk Jodi állapotát és hogy milyen 
kihívásokkal kell szembenéznie, mielőtt munkához látunk vele. Izgatottan 
vártam a találkozást, vajon sikerül-e rájönnünk, pontosan mi okozza a tüne-
teit, és hogyan segíthet rajta az EFT-módszer.

Jodi széles mosolyát és ragyogó szemeit nézve lehetetlenség lett volna 
kitalálni, milyen súlyos fájdalmakkal kell együtt élnie. Gyakran előfordult 
például, hogy mászva tudott csak közlekedni, éjszakánként pedig tizenöt-
húsz alkalommal is felébresztették a fájdalmai. Azt sem feltételezte volna 
róla senki, hogy krónikus térdfájása miatt a természetjárással is fel kellett 
hagynia, aminek pedig sok-sok éven keresztül hódolt.

A valóság azonban az volt, hogy olyan akut fájdalmai voltak, hogy lép-
csőzni is alig tudott. Nyolc éve diagnosztizálták nála a fi bromyalgiát, és azóta 
fokozatosan romlott az állapota, egyre inkább megkeserítve az életét.

Bevezetés




