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1. fejezet

AZ ELSŐ LÉPÉS
Hogyan vágj bele?

Minden cselekedetnek következményei vannak. Érdemes mélyebben meggondolni, mit jelent ez. Ha nálad vagy egy családtagodnál rákot diagnosztizáltak, a józan ész azt mondja, hogy minden elérhető külső segítséget
igénybe kell venni. Csakhogy, mint az életben mindig, a végkimenetelt
ezúttal is jelentősen befolyásolja, hogyan reagálsz, mit lépsz, és ténylegesen
mit teszel.
Aki felveszi a kesztyűt, és megküzd a betegséggel, visszaszerezheti az
egészségét.
Mit kell tenni? Manapság rengeteg forrás áll rendelkezésre a tájékozódáshoz: baráti tanácsok, az orvosok és más egészségügyi szakemberek véleménye, nagyszerű könyvek és már-már fullasztóan sok információ az interneten. Ebben a könyvben hosszú évek tapasztalatait szűrtem le és rendeztem logikus cselekvési tervbe, hogy mérlegelni tudd a lehetőségeket, és
hogy támaszt nyújtsak az út során.
Az első két fejezetben áttekintjük a különböző lehetőségeket a diagnózistól a hosszú távú gyógyulásig. Utána azok a részletek jönnek, amelyek
nélkül egyetlen jó ötletet sem lehet a gyakorlatban megvalósítani. A rák
legyőzhető: elmondom, hogyan.

Legfontosabb a remény
A kiindulópont, hogy ne add fel a reményt! Nem számít, hogy mennyire
sötétnek tűnik a kép az út kezdetén, hinned kell benne, hogy a rákból fel
lehet épülni. Talán nem lesz könnyű, talán gondos tervezést és kitartást
igényel, de egyértelműen és biztosan lehetséges.
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A legrosszabb időszakban mindenki azt hitte, hogy csak néhány hetem
van hátra. Ez 1976 elején történt! A felépülésem után dr. Ainslie Meares
mondott nekem valami nagyon fontosat: – Elég egyszer megcsinálni, hogy
kiderüljön: lehetséges. – Mára rengeteg dokumentált esetet ismerünk,
amikor alacsony túlélési esélyű betegek meggyógyultak. Két könyv szerkesztésében is részt vettem, amelyek az életüket, a módszereiket és a felépülésüket mutatják be. Az első Inspiring People3 címmel 44 beteg történetét
gyűjtötte össze, akik a korai önsegítő csoportjaim résztvevői voltak, és
hosszú távon tünetmentesek maradtak. A régi könyvet egy újabb követte
Surviving Cancer4 címmel, amely huszonnyolc ember gyógyulásának történetét tartalmazza. A nagyszerű mű szerzője, Paul Kraus az egyik legismertebb mellhártyarák- (mesothelioma-) túlélő. Ha inspirációra van szükség, érdemes ezt a kötetet felütni, és beleolvasni.

Miben hasonlítanak a túlélők?
Az általam ismert ráktúlélőknek két lényeges közös vonásuk van: az első,
hogy nagyon odatették magukat, tényleg mindent elkövettek a gyógyulásért; a második, hogy nagyjából ugyanazt az utat követték, természetesen
sok kisebb kacskaringóval.
Néhány évvel ezelőtt 35 hosszú távú ráktúlélővel készítettem interjút.
Mindnyájukkal kitűnő szakemberek közölték, hogy csak kevés idejük van
hátra. Mégis úrrá lettek a betegségen, és hosszú évekkel később is életben
voltak. A felmérésben megkértem őket, hogy rangsorolják fontosságuk
szerint azokat a tényezőket, amelyek segítségükre voltak a betegség leküzdésében. Kértem, hogy gondolják végig, mennyit számítottak az orvosi
kezelések, a természetes terápiák, a halálfélelem legyőzése, a megbocsátás,
a helyes táplálkozás, a meditáció, minden tényező, ami csak felmerülhet.
Szembetűnő volt, hogy mindegyikre elég magas pontszámot adtak,
ami arra mutat, hogy ezek az emberek sok mindent komolyan végigcsináltak a gyógyulás érdekében. Egy súlyos betegség legyőzése nem gyerekjáték.
Rengeteg munkát kell beletenni. A túlélők mind elszánt emberek. Sokat
tettek, és nagy jelentőséget tulajdonítottak a különböző tényezőknek.
Ezután megkértem őket, hogy nevezzék meg a három legfontosabbat,
ami a segítségükre volt. Érdekes módon többen hangsúlyozták, hogy egyáltalán nem tetszik nekik a kérdésfeltevés. Olyan sokat tettek, annyi minden segített nekik, hogy nehezen tudtak három tényezőt kiemelni.
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Végül mindenki válaszolt, és a válaszaikat nagyon tanulságosnak érzem. Íme a három messze legtöbbre értékelt szempont: a helyes táplálkozás, a meditáció és a spirituális fejlődés.
Az interjúalanyok között akadtak olyanok, akik már legalább tíz évvel
túlélték a halálos ítéletüket. Megkértem őket, hogy adjanak egy tanácsot
azoknak a rákbetegeknek, akiket éppen frissen diagnosztizáltak. Négy dolgot emeltek ki, köztük ismét a táplálkozást és a meditációt; emellett arra
buzdították a sorstársaikat, hogy keressenek egy jól vezetett, életmódcentrikus önsegítő csoportot (bizonyára részben a gyakorlati módszerek elsajátítása, részben a támogatás miatt), valamint hogy találják meg az életük
célját és értelmét.
Mi a helyzet tehát a spiritualitással, az élet céljával és értelmével? A túlélők az elme, a gondolkodásmód fontosságára hívták fel a figyelmet. Mi
jelent számunkra inspirációt? Mi motivál? Milyen célból szeretnéd jobban
érezni magad? Mennyire fontos neked, hogy jobban legyél? Mennyire
vagy rá felkészülve? Milyen erőfeszítést tennél meg érte? Mit tanulhatsz
a betegségből? Milyen célt és értelmet világít meg számodra? Mit kezdenél
az egészségeddel? Mihez kezdesz az életeddel, ha újra egészséges leszel?
Ezek a kérdések mind az elmét érintik. A spiritualitás, cél és értelem
kategóriába tartoznak. Azt mondják, ha meg akarsz tenni valamit, akkor
a „hogyant” könnyen megtalálod. Ha erős benned az életvágy, és logikusan
gondolkodsz, minden okod megvan a reménykedésre.
Legyen benned elég bátorság hinni a lehetőségben. És lépj tovább a következő feladatra.

Az első nagy kérdés: valóban szeretnél újra jól lenni?
Ez a kérdés látszólag teljes őrültségnek tűnik. Az igazság azonban az, hogy
sok beteg, akinél rákot állapítanak meg, elfogadja, hogy a kór halálos, és
nem tudja elképzelni, hogy felgyógyulhat belőle. Sokaknál ez annak a jele,
hogy kifogyott a szívükből a valódi remény. Máig általános hiedelem egyes
országokban, hogy a rák törvényszerűen halált okoz. Egyes családokban,
emberekben makacsul él ez a tévhit, talán valamilyen morbid rettegés
eredményeként, vagy mert szemtanúi voltak egy gyászos végkimenetelű
rákbetegségnek.
Mi a beletörődés ellenszere? Csakis a remény! A nehéz helyzetbe
került embereknek bátorításra van szükségük, hogy hinni tudjanak a gyógyulásban. Ebben segíthetnek a betegeket támogató csoportok, külö-

Az első lépés

19

nösen akkor, ha lehetőséget nyújtanak az élő, hús-vér túlélőkkel való
találkozásra. Már az is segít, ha sikeres gyógyulásokról olvasunk, mivel
a pozitív kicsengésű történetek visszaadják a reményt, és továbblépésre
ösztönöznek.
Nem szabad azonban megkerülni egy mélyebb kérdést. Találkoztam
olyan betegekkel, akik magát az életet adták fel. Voltak, akik olyan világosan látták a helyzetüket, hogy őszintén kimondták: túl nehéz nekik az élet.
A rák okairól szóló fejezetben részletesebben megvizsgáljuk ezt a kérdést,
de egyelőre állapítsuk meg, hogy vannak emberek, akik – ha jobban megismered őket – bevallják, hogy elvesztették az életkedvüket. Talán egy korábbi trauma miatt, vagy hosszú idő alatt felgyűlt sérelmek miatt a jövőt
nagyon borúsan látják. Mintha elegük lenne az életből, és a rák kiutat jelentene számukra, ezért nem veszik fel ellene a harcot.
Mit lehet tenni az életösztön elgyengülése ellen? Ahogy a túlélők javasolták: találd meg a célt és az értelmet! Mi az, amit szenvedélyesen szeretsz? Mi jelent inspirációt? Miért érdemes élni? Volt valami, amiről
a múltban lemondtál, de titokban máig vágysz rá? Tudsz változtatni a körülményeiden, hogy az élet újra értelmesnek tűnjön? Élni különleges adomány. Még ha nehézségek közt kell is élni. Ha meggondoljuk, annyi mindent találhatunk, amiért érdemes élni.
De mit lehet tenni a mostani helyzetben? Ha biztosan tudod, hogy szeretnél meggyógyulni, ne habozz, tedd meg! Lépj tovább a következő kérdésre! Ha bujkál benned a kétely, és nem vagy biztos benne, hogy tényleg
kívánod az életet, először keress magadnak reményt és inspirációt. Ha mélyebb kétely vagy félelem gyötör, vagy nincs elég motivációd, nézz szembe
őszintén magaddal, és keresd meg a megoldást. Talán itt az ideje, hogy beszélj egy igazán közeli baráttal, vagy egy tapasztalt pszichológussal, akik
segítenek rálelni az okokra.
A jó halálban kétségtelenül van méltóság, és egy napon mindnyájunknak készen kell állni a halál elfogadására, de ennek a könyvnek a fókuszában a gyógyulás folyamata, az élet és az egészség áll.

A második nagy kérdés: ki felelős a döntéseimért?
Ezt a kérdést legkönnyebb úgy megvilágítani, hogy elképzelünk egy látogatást az orvosnál. Vajon így fordulsz a doktorhoz: – Itt van a betegeskedő
testem. Javítsa meg! Mondja meg, mi ment tönkre! Döntse el, milyen kezelésre van szükségem. Elfogadom, bármit mond. Magáé a felelősség.
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Vagy inkább így közelíted meg: – Itt van a betegeskedő testem. Mit
tehetnénk, hogy újra jól működjön? – Az utóbbi kérdésfeltevés sokkal
egyenlőbb viszonyt feltételez. Ahelyett hogy átadnánk a felelősséget a jóllétünk – az életünk – fölött egy másik személynek, próbáljuk meg együtt
visszanyerni az elveszett egészséget, közös erőfeszítéssel.
Nagyon valószínű, hogy az idő múltával nem egyetlen orvossal fogsz
találkozni. A szakértelmük és a kommunikációs képességeik között egyaránt óriási eltérések lehetnek. Lesznek köztük remek orvosok, de lehetnek
köztük – idő, képességek és érdeklődés hiányában – olyanok is, akik ügyetlenebbül kommunikálnak. Olyanokkal is összehozhat a sors, akik nem
a legjobbak a szakmájukban. Tisztán praktikus szempontból legjobb, ha
egyes orvosokkal és egészségügyi dolgozókkal nem alakítasz ki különösebb kapcsolat. Igénybe veszed a tudásukat, elfogadod a kezeléseket, miközben tudomásul veszed, hogy nem lehet velük mély és lényegi eszmecserét folytatni az állapotodról.
Sokkal fontosabb, hogy találd meg azt az orvost, aki kulcsszerepet játszik a csapatodban. Az ideális választás a háziorvos lenne. Erre a szerepre
keresni kell egy széles látókörű, kiválóan képzett doktort, akit tisztelsz, és
akiben megbízol. Akivel szabadon lehet beszélni. Egy olyan embert, akit
valóban érdekel a te egyedi, kizárólag rád jellemző élethelyzeted, reményeid és nézeteid. Aki képes világosan felvázolni a különböző opciókat, elmagyarázni a lehetőségeket és a kockázatokat, és elég időt szán a kérdéseidre.
Egy olyan orvost, aki nem fél elmondani a saját véleményét, mintha az élettársának, szülőjének vagy gyerekének adna tanácsot. Aki ezek után bátorít,
hogy hozd meg a te döntésedet, és később is kitart melletted.
Manapság a kórházak integráltabb módon működnek. A betegeket egy
szakértőkből álló orvoscsapat kezeli, akik összeülnek, hogy megvitassák az
eseteket, és javaslatokat tesznek. Ez nagyon hasznos, de nem oldja meg
a kérdést: kivel beszélj? Ki fogja koordinálni a kezelésedet? Ki jelent számodra referenciát?
Miközben fenntartom, hogy a felelősséget végső soron senkinek ne engedd át, továbbra is ott lebeg megoldatlanul a kérdés: ki legyen a főtanácsadód?
Ha szerencséd van, összehozhat a sors egy kiváló rákspecialistával, aki
vállalja ezt a szerepet. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez nem túl
gyakori. Az orvosok megkerülhetetlen szereplők, de szomorú tény, hogy
a betegek és a családtagjaik sokszor panaszkodnak a kommunikációs
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képességeik miatt. Ez a helyzet régóta fennáll, és kétségtelenül nagyon sok
gyakorlat és tapintat kell hozzá, hogy valaki a rossz hírt is közölni tudja,
de csak remélni lehet, hogy idővel az orvosok kommunikációs képességei
javulni fognak.
Egyes kórházakban az ápolónők veszik át a bizalmas főtanácsadó szerepét. Ennek ellenére egy jól képzett, az integrált gyógyítás iránt elkötelezett
háziorvos jelenti a legjobb választást.
A statisztikák szerint egy átlagos háziorvos évente három új rákbeteggel találkozik. Csak hárommal. Éppen ezért egy új diagnózis nekik is jelentős esemény. A háziorvosok a helyzetüknél fogva átlátják, hogy a betegségre az orvostudomány milyen kezeléseket kínál, és az összes többi lehetőséget is. Van (lehetne) idejük mindent alaposan megbeszélni, rendelkeznek
a szükséges képzettséggel, és van tapasztalatuk a betegtanácsadásban.
Lehet, hogy a mostani háziorvosod, akihez talán évek óta jársz, tökéletesen alkalmas a szerepre. Sajnos többnyire inkább az történik, hogy az
emberek az első panaszokkal felkeresik a háziorvosukat, aki a diagnózis
során még mellettük áll. Ezután különböző szakorvosokhoz kerülnek, sok
időt töltenek velük, és többé nem találkoznak a háziorvosukkal. Tartsd
észben, hogy a háziorvoshoz bármikor vissza lehet menni, hogy együtt
áttekintsétek a kezelés állását, vagy kereshetsz másik orvost, aki jobban
megfelel az igényeidnek.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy megtaláld az orvosi főtanácsadódat. Mondj el neki mindent. Mesélj el minden kezelést. Mutasd meg, milyen étrend-kiegészítőket és gyógyhatású készítményeket szedsz vagy szeretnél szedni. Ő segíthet, hogy ne szedj fölöslegesen túl sokat valamiből,
vagy a különböző szerek ne oltsák ki egymás hatását. Kérd a támogatását és
a bátorítását. Egy jó háziorvos felbecsülhetetlen segítséget jelent, tisztánlátást, önbizalmat és stabilitást nyújt. Lehet az életvezetési tanácsadód.
Érdemes rendszeres kapcsolatot fenntartani vele.
Összefoglalva: építsd fel a csapatodat, kérj tanácsot és támogatást,
és hozd meg a döntéseidet.

A harmadik nagy kérdés: honnan várható a gyógyulás?
Alapvetően három fő forrása lehet a gyógyulásnak: a hagyományos orvostudomány, a nem konvencionális gyógymódok (ez maga is három komponensből áll) és a saját erőforrásaid, amelyeket én életmódgyógyászatnak
nevezek.
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1. Hagyományos orvostudomány
A kezelési eljárásait alapvetően orvosi egyetemeken oktatják, kórházakban
végzik, és megfelelnek az elfogadott tudományos elveknek és az ellátási
gyakorlatnak.
2. Nem konvencionális gyógymódok – összetevői:
A) Kiegészítő gyógymódok
Azokat a gyógymódokat, eljárásokat soroljuk ebbe a csoportba, amelyek a hagyományos orvostudomány kiegészítéseiként alkalmazhatók.
A kiegészítő (komplementer) gyógymódok oktatását egyre inkább beépítik az orvosképzésbe, és széles körben elfogadottá válnak. Több kutatást és figyelmet érdemelnek.
B) Hagyományos (tradicionális) orvoslás
Hagyományos orvoslásnak nevezzük azokat a jól dokumentált vagy bevett eljárásokat és terápiákat, amelyek a hagyományos orvoslás művelőinek hosszú idő alatt összegyűlt tapasztalatain nyugszanak.
Ebbe a fogalomkörbe tartozik a hagyományos kínai orvoslás, az
ájurvédikus orvoslás, a nyugati természetgyógyászat és a homeopátia.
A nyugati orvostudományhoz képest a gyógyítás teljesen más paradigmáját képviselik.
C) Alternatív gyógymódok
A tudományos tekintélyek általában alternatív gyógymódnak minősítik azokat a módszereket, amelyeket marginálisnak, nem bizonyítottnak vagy kártékonynak tartanak.
A gyógyulásról szóló fejezetben részletesen szemügyre vesszük,
hogy ezek a módszerek milyen segítséget nyújthatnak.
Érdemes emlékezni rá, hogy mind a hagyományos orvostudomány,
mind a nem konvencionális gyógymódok feltételezik, hogy a beteg
külső segítséget kér, és a kezeléseket egy másik személy végzi rajta vagy
számára. Ez nem véletlen. Azért fordulsz sebészhez, masszázsterapeutához vagy akupunktúrás szakemberhez, hogy segítsen rajtad. Beveszed
az előírt gyógyszereket, készítményeket és étrend-kiegészítőket, és várod a hatásukat. Külső tényezők hatnak a gyógyulásod érdekében.
Létezik egy teljesen másik lehetőség is – amit te tehetsz önmagadért.
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3. Életmódgyógyászat
Az életmódgyógyászat azzal foglalkozik, hogy mit tehetsz magadért
a mindennapi élet kontextusában. Ennek a könyvnek a fókuszában az életmódgyógyászat áll, ami különlegesen kedvező terápiás hatású módszer.
Javítja az életminőséget, és jelentősen növeli a hosszú távú túlélés esélyeit.
Az életmódgyógyászatnak van fizikai, pszichológiai, társasági és spirituális vonatkozása. A tényleges technikák körébe tartozik a táplálkozás,
a testmozgás, a napfény, a stresszkezelés, a társasági támogatás, az érzelmi
egészség, a helyes gondolkodás, a relaxáció, a képzelet, a tudatosság és
a meditáció.
Kifejezetten javaslom, hogy mindenki, akinél rákot állapítottak meg,
az első perctől kezdve kezdjen el tudatosan foglalkozni az életmódjával.
A hagyományos orvosi kezelés mellett az életmódgyógyászat enyhíti
a mellékhatásokat és hozzájárul a kezelés eredményességéhez. Ha az orvostudomány nem kecsegtet gyógyulási eséllyel, az életmódgyógyászat még
mindig valós reményt ígér.

Integratív orvoslás – találj egy megfelelő orvost
Ismerkedjünk meg egy új fogalommal:

Integratív orvoslás
Az integratív orvoslás egy holisztikus orvosi gyakorlat, amely a hagyományos orvostudomány legjobb és legbiztonságosabb kezelései mellé integrálja az életmódgyógyászatot és a nem konvencionális orvoslásnak azokat az
elemeit és eljárásait, amelyek hasznosságát a tények igazolják. Arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló módszerek közül mindig a legmegfelelőbbet
alkalmazza, és a páciensnek megadja a lehetőséget, hogy felelős döntéseket
hozzon. Az integratív orvoslás gyűjtőfogalom, amely az orvoslás mindhárom fő ágát magában foglalja, köztük az életmódgyógyászatot is.
Az integratív orvoslás napjainkban egyre népszerűbb irányzattá válik,
és egyre több orvos nevezi a saját gyógyítási eljárását, filozófiáját integratívnak. Valójában nincs benne semmi újdonság: a jó orvoslás mindig integratív volt, figyelembe vette a páciens egészét, és szövetségben dolgozott
a többi egészségügyi segítő szakma képviselőivel.
Amikor orvosi főtanácsadót, csapatkapitányt választasz, érdemes az integratív orvoslás hívei vagy akár egy ilyen jellegű szervezet tagjai között
keresgélni.
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A rákbetegségből való kigyógyulás útja a legtöbb esetben az orvosnál
kezdődik. Most tekintsük át logikus rendben, hogyan érdemes kezelni
a diagnózist, a kórjóslatot és a kezelési lehetőségeket.

Kezdjük az elején – ismerjük meg a pontos diagnózist
A diagnózis a modern orvostudomány egyik fő erőssége. Általában nem
szoktak tévedni annak megállapításában, hogy van-e rákunk, milyen fajta,
hol helyezkedik el és mennyire kiterjedt. Mint mindenben, ebben is előfordulnak néha hibák, különösen a szokatlan kórképeknél, ezért mindig
érdemes kikérni egy másik orvos véleményét is, de a diagnózist alapvetően
tényként kell kezelni, és el kell fogadni mindazt, ami vele jár.

Az első reakciók
Vannak, akik a rák tényét képesek higgadtan tudomásul venni, de többször
tanúja voltam, hogy a legkülönbözőbb korú és foglalkozású emberek számára megrendítő sokkot jelentett, amikor elhangzottak a szörnyű szavak:
– Ön sajnos rákos. – Az erős érzelmi reakció teljesen általános és érthető.
Gyakran hitetlenkedés és bénultság a válasz, máskor a betegből ömleni
kezd a panasz, vagy zavarodottság, talajvesztés és félelem áll be. Mindezek
a reakciók teljesen indokoltak és normálisak, de egyik sem megfelelő lelkiállapot ahhoz, hogy az ember jó döntést hozzon.
Az egyik legfontosabb tanács következik: a diagnózist követően hagyj
időt magadnak, hogy érzelmileg alkalmazkodj az új helyzethez, mielőtt
bármilyen fontos kérdésben döntést hoznál. A közhiedelemmel ellentétben a rákgyógyászatban nagyon ritka, hogy a betegség végkimenetelét
egy-két hét várakozás érdemben befolyásolná. Sokan azt hiszik, hogy a kezelést mielőbb el kell kezdeni, mintha a rák vérzéshez hasonlítana, amit
a leggyorsabban el kell állítani – most, azonnal. Lehetnek olyan orvosi
vészhelyzetek, amikor a gyors beavatkozás valóban indokolt, de az esetek
döntő többségében egy-két hét nem oszt, nem szoroz. Kicsit később sokkal
jobb lelkiállapotban tudsz dönteni, mint közvetlenül a diagnózis után,
és jobban együtt tudsz dolgozni a vállalt kezelésekkel.
Ezt az átmeneti időt érdemes a családdal és a legközelebbi barátokkal
tölteni, különösen azokkal, akik állandóan jelen vannak az életedben, és
szilárd hátteret nyújtanak érzelmi viharok idején. Fontos tisztázni egy közkeletű félreértést. Az emberek általában úgy érzik, hogy „pozitív” hozzáállást kell mutatniuk, és ez valóban így van; csakhogy sokan azt hiszik,
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hogy a „pozitív” érzelemmentességet jelent, ami nagy tévedés. Tapasztalatból tudom, hogy vannak, akik soha, semmi pénzért nem sírnának.
Természetesen, ha valaki minden álló nap sír és panaszkodik, az problémát
jelent, de teljesen normális és természetes, hogy a rákdiagnózis feldolgozásához szükség van néhány kiborult, érzelmileg ingatag napra, hiszen
ez a betegség tényleg megváltoztatja az ember addigi életét és a körülötte
élőkét is.

Mit tegyünk az érzelmekkel?
Az egészséges érzelmek természetes érzelmek. Az érzelmek csak akkor
egészségtelenek, ha az emberen eluralkodnak a vad emóciók, vagy – és
a rákbetegek esetében ez gyakoribb – amikor az érzelmeket elfojtják.
Mindenkinek vannak érzelmei. Az igazi kérdés az, hogyan fejezzük ki
őket. Megfigyelhető tény, hogy az emberek között jelentős különbségek
mutatkoznak ezen a téren. Vannak, akik az arcukon hordják a lelküket,
mások kifejezetten zárkózottak. Ezt különböző tényezők befolyásolják.
Egyes kultúrákban elfogadott az érzelmek intenzív kimutatása, például
közismert módon az olaszoknál. Máshol elvárják, hogy uralkodjunk az érzéseinken; az angolszász világra, ahonnan származom, inkább ez jellemző.
Mindenesetre az emberek ebben, mint minden másban, nagyon különböznek. Egyszerűen legyél önmagad. Viselkedj természetesen, és úgy mutasd ki az érzelmeidet, ahogy számodra megfelelő.
Az érzelmek annyira fontosak, hogy a témának két külön fejezetet
szenteltem, ezért egyelőre elég annyi, hogy a természetes érzelmek kimutatása természetes, normális és egészséges. A rákdiagnózis kiváltotta érzelmek fájdalmasak, mégis engedj nekik szabad folyást, akár magadban, akár
a hozzád közel állók társaságában. Úgy fogod érezni, mintha mázsás kő
gördült volna le a melledről, és sokkal jobb állapotban vágsz bele a kezelésbe, mozgósíthatod a belső erőforrásaidat, és elindulhatsz a gyógyulás felé.
Ha nem igazodsz el az érzelmeiden, ha nem érzel semmit, vagy ha egyáltalán nem akarnak csitulni a viharok, legyél bátor. Itt az ideje segítséget
kérni egy képzett pszichoterapeutától vagy egy közeli baráttól, hogy tisztázd magadban a helyzetet.
Tapasztalataim szerint nagyon nehéz világosan gondolkodni, jó döntéseket hozni, és elköteleződni a helyes irány mellett, ha az érzelmek erősen
háborognak. A diagnózis kiváltotta érzelmi válasz többnyire utat tör magának, kifejezést talál, és lassan veszít a hevességéből. A jövőben ezek az
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érzelmek újra feltámadhatnak. Ez is természetes és normális jelenség.
Legyél önmagad. Fogadd el, ahogyan az érzelmeidet kimutatod, és fogadd
el, hogy az érzelmek hozzátartoznak az élethez.
Adj időt magadnak. Legyél együtt azokkal, akiket szeretsz. Hallgassatok
együtt. Sírjatok együtt. Beszélgessetek és vitatkozzatok. Hagyd leülepedni. Add ki magadból. Engedd magad lehiggadni. És ekkor kezdj el tervezgetni. Lépj megint egyet előre.

