
A tünetek tükrében – Sclerosis multiplex 

 

  Milyen érzés lenne, ha lenne egy varázspálcád, és a segítségével megvalósulnának a 
gondolataid, a kívánságaid úgy, hogy már előre látod, hogy hogyan fog megteremtődni? Hogy 
éreznéd magad, ha minden úgy lehetne, ahogy te szeretnéd függetlenül mások elképzeléseitől? 
Milyen lenne, ha felépíthetnél egy olyan világot, amelyben te magad vagy a mindenható, s előre 
láthatnád az események lefolyását, és ha mindig csak olyan dolgok történnének, amikre 
számítasz?  

  Ha lenne egy, a fentiekre szakosodott varázspálcánk, eleinte talán élveznénk minden 
pillanatot, ám ahogy telne az idő, egyre unalmasabbá válnának a napok. Hiszen előre tudnánk, 
hogy mi fog következni, s mivel úgy alkottuk a világunkat, hogy mindig minden kiszámítható 
legyen, semmi váratlan meglepetés nem érhet bennünket. Egyre szürkébb, egyre komorabb 
lenne minden, s elveszítenénk az érdeklődésünket ez iránt a világ iránt, hiába a mi teremtésünk. 
Motiváció hiányában mozdulatlanná válnánk, s már nem akarnánk részt venni aktívan a 
teremtésben, hiszen úgyis mindig ugyanazt a kalandmentes világot élhetnénk. Hogy miért? 
Azért, mert a legizgalmasabb kalandnak is előre látnánk minden történését, alakulását. Ahogy 
az előbb említettem, nem lennének számunkra rejtett dolgok.  

  Ez ahhoz hasonlít, amikor egy izgalmas filmnek, amit meg akartunk nézni, elmondják előre a 
történetét. Ennek általában nem szoktunk örülni, mégis valahol mindannyiunkban él egy olyan 
lélekrész, aki nagyon szeretne mindent irányítani, és megijed a kiszámíthatatlanságtól.  

  Mi lenne, ha azt mondanám: nincsenek véletlenek, hanem minden egy hatalmas rendező elv 
szerint működik a világban. Ahhoz, hogy megérezzük ezt a rendező elvet, az első lépés, hogy 
letesszük képzeletbeli varázspálcánkat, és megadjuk magunkat. Elfogadjuk, hogy nincs 
mindenről tudomásunk, és ezért hisszük azt, hogy az előre nem látható, ki nem számítható 
történés pusztán a véletlen műve. Ám az önmegadás segít megtapasztalni mindazt az ajándékot, 
amit ezek a „véletlenek” hordoznak magukban a számunkra.  

  Amikor görcsösen ragaszkodunk valamihez, merev elképzelések uralják a mindennapjainkat 
azzal kapcsolatban, hogy minek hogyan kellene lennie, akkor nagyon távolra kerülünk 
Önvalónktól. Hiába súgja a belső hang, hogy minden rendben, nem jut el hozzánk. Megszakad 
a kommunikáció valódi lényünk és földi személyiségünk között.  

  Ezt jelzi voltaképp a sclerosis multiplex (SM) tünetegyüttes. Az orvostudomány azt mondja 
róla, hogy autoimmun betegség, amikor is a szervezet idegennek ítéli meg a saját alkotórészeit, 
és megtámadja. Így esik áldozatul ez esetben az agy és a gerincvelő idegeket körülvevő 
myelinhüvely – az idegrostok szigetelőanyaga. A szervezet ellenanyagokat és fehérvérsejteket 
küld hozzá, amitől gyulladás alakul ki, majd a károsodás miatt hegek alakulnak rajta, s 
hosszútávon az idegek is sérülnek. Ez akadályozza az idegszálakon keresztül zajló 
kommunikációt, vagyis a központi idegrendszerből a perifériára küldött üzenetek nehezen vagy 
egyáltalán nem jutnak ki. Az központ felé haladó információ áramlás is akadályokba ütközik. 
Nehezedik a mozgás, az aktív, teremtő életmód egyre bonyolultabbá válik, s az ember 
belecsúszik a kiszolgáltatottság állapotába. Mások segítségére szorul. Vajon mi lehet ennek az 
üzenete egy olyan ember számára, akiben nagyon erősen ott él a kontroll iránti ragaszkodás?  

  „Add át magad, kérlek! Bízz bennem! Minden rendben van!” – súgja a hang.  



A testünk leképez mindent, ami a fejünkben zajlik, ahogy Deepak Chopra mondja: A testünk a 
gondolkodásunk háromdimenziós tükörképe. Vizsgáljuk meg hát mindazt, amit a testünkben 
tapasztalunk, s általa megismerjük a gondolkodásunk minőségét. Az elvárásainkat, a 
ragaszkodásainkat, a merevségeinket, a kontrollálásainkat, a bénultságainkat, az 
elakadásainkat, és minden más olyan mintát, ami meghatározza a mindennapi rutint, a 
viselkedésünket, a szóhasználatunkat.  

  A sclerosis multiplex potenciálisan rokkantsághoz vezet. Mivel a központi idegrendszerhez 
kapcsolódik, így kihatással lehet bármelyik belső szervünkre: zsibbadnak, érzéketlenné 
válhatnak az izmok, remegés, koordinációs zavar, bizonytalan járás, szédülés, 
egyensúlyvesztés, és fáradtság társulhat még a tünetekhez. Romolhat a látás, kettőslátás, vagy 
homályos látás alakulhat ki, sőt, akár a teljes látásvesztésig is eljuthat a szem állapota. Szexuális 
problémák, ürítési zavarok jelentkezhetnek. 

  Minden tünet rendkívül beszédes, csak legyen fülünk arra, amit üzenni kívánnak az egonk 
számára. Minden ember jól ismeri a saját történetét a saját szemszögéből. Ha az SM tünetei 
jeleznek, akkor itt az idő a megállásra, és annak átgondolására, átértékelésére, hogy biztosan 
minden úgy van-e jól, ahogy ő gondolja, ahogyan ő maga hiszi.  

  Amint képessé válunk arra, hogy az önmagunkkal és másokkal szembeni keménységünket 
felismerjük, és engedjük átminősülni, máris a gyógyulás útjára tértünk. A SM tünetei a kontroll 
elvesztésének mérhetetlen félelméről árulkodnak, s annak fényében, hogy épp milyen 
stádiumban van a tüneteket mutató ember, más és más mélységben mutat rá az állapota, hogy 
mi a feladat, és mire legyen tudatos az ember. Figyeljük meg ilyenkor, hogy képesek vagyunk-
e a bennünk lévő női minőségeket felszínre hozni: befogadás, megengedés, biztonságos háttér, 
érzelmek, érzések birodalma, a könnyek általi oldódás, elengedés, gyengédség, lágyság, stb. 

Mindezek ott vannak bennünk, hiszen, ha ebben a pillanatban épp az izmok megkeményedését 
tapasztaljuk, az csupán azért lehetséges, mert ismerjük azt is, hogy milyen lágynak lenni. Az 
ismeretlentől való félelemben ott rejtőzik a hárítás, az ellenállás, amit oly jól ismerünk és 
sokszor tapasztalhatunk. Ám ezt csak akkor tudjuk beazonosítani, ha korábban megtapasztaltuk 
már a megengedés és a befogadás minőségeit. A feladat tehát az, hogy megkeressük magunkban 
minden jelenleg tapasztalható tünet ellenpólusát, a párját, és elkezdünk abból, mint erőforrásból 
táplálkozni. Ez meghatározó lépés minden gyógyulni vágyó életében.  

Ebben rengeteget tud segíteni a család és a barátok is. Nekik fontos felismerni, hogy itt a 
bizalomról, a türelemről, a feltételek nélküli szeretetről, a megértésről és az odaadásról kap épp 
tanítást mindenki, aki érintett valamilyen formában e helyzetben. Ha valaki képes ezekre a 
dolgokra rálátni, akkor arra is képes, hogy más szemmel tekintsen a „betegségekre”, jelen 
esetben a sclerosis multiplexre.  
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