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Dr. Gyökossy Endre

A szeretet pszichológiája
„A szeretetheti nincs/életem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félel
met; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett 
tökéletessé a szeretetheti. ' „Azt ajxirancsolatot is kaptuk tőle, 
hogy aki szereti Istent, szeresse a test!érét is ”(ljn  4:18, 21).
„Aszeretet... épít'XlKor8:lb).

Sajátos szempontból szeretnék valamit elmondani egy 
új tudományról. Ez a pszichofiziológia, pszichobiológia vagy 
pszichokémia -  azzal foglalkozik, hogy kimutassa: nemcsak 
a test hat a lélekre s a lélek a testre, hanem vannak biológiai, 
fiziológiai, kémiai folyamatok, amelyek az agyunkban, ideg- 
rendszerünkben mennek végbe, visszahatnak a lelkünkre, és 
ugyanakkor ezek a nagyon finom, hormonszerű anyagok 
visszahatnak érzelmeinkre is.

A pszichofiziológia feladata tehát, hogy bebizonyítsa: 
vannak negatív érzések, gondolatok, amelyek olyan sajátos 
anyagokat tennelnek ki szervezetünkben, amelyek rom
bolják az életünket, lényünket, testünket, lelkünket, és van
nak olyan érzések, amelyek építik, és amelyeket laboratóri
umokban bizonyos anyagokból már ki lehet mutatni. -  Tehát 
ezek az anyagok, amiket a szervezetünk termel, életünket 
vagy építik, vagy rombolják. A pozitív érzelmek -  mondja ez 
az új tudomány -  jobban gyógyítanak, mint bármilyen cso
da cseppek.

Azt gondolhatná valaki, hogy „a szeretet épít” kedves, 
vallásos kifejezés. S íme, kiderül, hogy másképpen is épít. 
Amit afféle kedves, apostoli jótanácsnak véltünk, azt kiderül, 
hogy a kutatók gyógyító szándékkal ajánlják megelőző 
gyógyszerként.

Néhány példával illusztrálnám: egy amerikai kardioló
giai intézetben (American College o f Cardiologie), ahol 
infarktuson átesett, vagy infarktustól félő embereket kezeltek, 
a testnedveikből és vérükből kiszűrtek bizonyos anyagokat. 
Ezekből megállapították, hogy azoknál, akik valamiféle 
szeretetkapcsolatban állnak valakivel, akik szeretetet elfogad
ni tudnak -  egészségesebbek, szervezetük ellenállóbb.

Sajnos, nem mindenki tud szeretetet elfogadni, sőt nem 
mindenki tud szeretni. Az is kiderült, hogy azok, akik 
szeretetkapcsolatban vagy szeretetelfogadásban élték 
életüket a szívbetegek között, egy sajátos anyag: dopamin és 
norepinephrin termelődik (hormonszerű anyagok), amelyek 
erősítik az immunrendszert, vagyis ellenálló képességünket, 
egészségvédő rendszerünket.

Sokkal több ilyen sajátos védőanyagot találtak azok 
testnedveiben, vérében és nyirokedényeiben, akik szeretet
kapcsolatban éltek, mint akik magukba roskadva, szeretet 
nélkül gyűlölködtek. Tehát a szeretet, ez a pozitív érzés 
(hiszen az Isten szeretet) olyan biofiziológiai vagy kémiai 
elváltozást hoz létre bennünk, ami egész valónkat „építi”.

Máris az Igénél vagyunk. Kétezer évvel ezelőtt micsoda 
ihletése volt az apostolnak, amikor azt mondta: a szeretet 
épít! Építi még sejtjeinket is. Építi idegrendszerünket, életün
ket -  mondja a pszichofiziológia.

McClelland professzor különös kísérletet végzett: a 
kísérlet előtt ugyanezeket a testnedveket megmérte betegei
ben, és megmérte IGA szintjüket (sajátos honmonszerű anyag 
rövidítése, amely a védekező rendszerünket a baktériumok, 
vírusok ellen védi). A vizsgálat után bevitte ezeket a

betegeket egy vetítőterembe, hogy néhány filmet játsszon le 
nekik, többek között Teréz anyáról, erről a kis albán kato
likus nőről, aki szinte töpörödött, de lélekben és hitben -  
óriás, aki egész életét „nővéreivel”, segítőivel az indiai 
szegényeknek, haldoklóknak és éhező gyerekeknek áldozza.

Vetítés előtt kiderült, hogy többen ateisták, akiket az 
egész „Teréz-ügy” nem érdekel, de a professzor kérésére 
mégis bementek a terembe. Akár hívő volt valaki, akár nem, 
a professzor a film végén újra megmérte IGA szintjüket, ami 
háromszorosára, négyszeresére emelkedett attól, hogy látták: 
valaki szeret, valakik szolgálnak; egész életüket másokért 
odaszentelik. Ennek látványától sok betegnek az 
immunrendszerét erősítő IGA szintje emelkedni kezdett. Még 
azoké is, akik ajkbiggyesztve beszélgettek erről a Teréz 
anyáról (ma már Magyarországon is rendje van).

Több ilyen filmet vetítettek. Mindenütt, ahol a szeretet 
megjelent, ahol az érzelmek felbuzogtak, megindult a nézők
ben valami sajátos pszichobiológiai vagy pszichofiziológiai 
folyamat, ami az immunrendszert, a védekezési rendszert 
erősítette.

Ugyanezt a kísérletet a Harvard egyetem is megis
mételte, és ugyanerre az eredményre jutott. A chicagói 
egyetem egyik professzora, Stemberg, ugyanakkor megál
lapította, hogy azoknál, akik gyűlölködnek, keseregnek, akik 
egyik depresszióból a másikba menekülnek (mert akkor 
sajnálják, totojgatják őket, ezért fegyverként használják a 
búskomorságot), a szeretet nagyon fontos. Többen arra a 
következtetésre jutottak tehát, hogy egy kórházban, ahol 
valaki törődik velük -  nemcsak gyógyszereli őket, hanem 
szereti is -, ezeknek az állapota javul.

Akiknek tele van a szívük keserűséggel, azoknak az 
IGA szintjük majdnem semmi; ezért védekezési rendszerük 
gyöngül, könnyebben kapnak a betegágyban tüdőgyulladást, 
vagy akármilyen bajt, és belehalhatnak betegségükbe.

íme bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött ne
gatív szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserííség. Betegek, 
mert hiányzik belőlük a deríí és a szeretet gyógyító ereje.

Európa egyik legnevesebb csecsemőpszichológnsa, 
Petié Spitz, már évtizedekkel ezelőtt leírt egy döbbenetes 
kísérletet két csoporttal. Kísérletében az első csoport egy 
nyugatnémet női börtönben volt, ahová az édesanyák áldott 
állapotban mentek be és ott szülték meg a gyermeküket. A 
másik női csoportban olyan gyermekeket vizsgált, akiket az 
utcán találtak, valahol egy pólyában vagy egy szemétkosár 
tetején, úgynevezett lelencgyerekeket. A nyugati állam na
gyon higiénikus körülmények között nevelte őket egy 
bizonyos intézetben -  mindent megadva nekik.

René Spitz elgondolkoztató eredményre jutott: a 
börtönben az anyáknak volt idejük, hogy szoptassák, szeres
sék, csókolgassák csecsemőjüket. Ezért e gyerekek közül 
sokkal kevesebben haltak meg, jobban gyarapodtak, nőttek, 
mint a sok nővér által korrektül ellátott, etetett, itatott, de 
anya nélkül felnőtt csecsemők; ezeknek a súlya kisebb volt, 
sokkal többen betegedtek meg, és négyszer annyian haltak 
meg, mint a börtönben születettek közül.

Ma már a kísérleti csecsemőpszichológia kimutatja, 
hogy van egy sajátos hormonszerűség, ami a csecsemőknél
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érintésre indul be: simbgatásra, csókolgatásra, ölelgetésre: 
növekedési honnon. Tudjuk, hogy azok a gyerekek, akiket 
csókolgatnak, ölelgetnek, szeretgetnek, miért fejlődnek job
ban. így érthető, hogy a gyermekorvosok és a gyermekpszi- 
chológusok miért mondják: Anyuka, addig szoptassa a gyer
mekét, ameddig csak lehet; annyiszor csókolja meg, ahány
szor jólesik.

Ti. abban a pillanatban az anyai csóktól, simogatástól, 
az apai érintéstől -  növekedési honnon lövell be a gyermek 
szervezetébe, és ezáltal immunrendszere erősödik.

íme, egy új tudomány, amely igazolja, hogy a szeretet 
valójában épít, még a sejteket is össze tudja rendezni. Beindít 
valamit a csecsemőben, aminek hiánya halált okozhat.

Ma már azt is tudjuk, miért nem fáradnak el a szerelme
sek, miért tudnak kilométereket gyalogolni, miért tudnak 
órákig olyasmit tenni, amit ha magányosak, vagy búsko
morak -  nem tudnának. Ma már tudjuk, miért vannak öreg 
házasok, akik hosszú évtizedeken át kevésbé öregszenek, és 
sok nehézséget el tudnak viselni, testileg is mgalmasabbak.

Hogy mondja az Ige? „Elfáradnak a legknlönbek is, de 
akik az Irban bíztuikiakik az Urat szeretik), erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem fáradnak el" 
(Ézs 40:31).

Ma már az is kiderült, mert a pszichológia, biológia, ké
mia kimutatja, hogyha valaki kesereg -  tejsavszintje emelke
dik. De ha valaki szeret, lia tele van melegséggel, akár fiata
lon szerelmes, akár öregkorban szereti a párját, vagy tud sze
retve szolgálni, akkor csökken ez a szint; és ez az az „anyag", 
amely a fáradtságot okozza.

Született egy új tudomány, amely ki tudja mutatni, hogy 
ha ennek az anyagnak a szintje csökken, akkor jobban tu
dunk gyalogolni, tovább tudunk élni, tovább tudunk szelle
mileg, testileg fiatalok maradni. A szeretet és a tiszta szerelem 
csökkent valamit bennünk, ami ártalmas volna szervezetünk 
számára.

William fames valláskutató és T. Dobzhanski, amerikai 
evolúciógenetikus hívő közösségeket vizsgált meg felekezeti 
különbség nélkül. Megkérte a hívő embereket, engedjék 
meg, hogy laboratóriumi vizsgálat alá vessék őket: vérüket, 
testnedveiket. Sokan hozzájárultak, IxHementek a vizsgála
tokba, mert látták, hogy jó és nagy dologról van szó.

Az eredmény az lett, hogy a szolgáló samaritánus hivő 
közösségek embereiben, akik Nyugat-Németországban, 
Svájcban, a Benelux államokban, Amerikában a narkósok 
fölé hajolnak, akik az alkohol rabságában szenvedőkön 
készek segíteni, akik szeretetintézményekben önként áldoz
zák szabadidejüket, ezekben egy bizonyos testnedvszint 
gyorsan emelkedik. Következésképpen: derűsebbek, 
egészségesebbek Az immunrendszerük sokkal erősebb, vé
dekezésre képesebb, mint azokéi, akik csak maguknak 
élnek, akik nárcisztikusan csak maguk körül forognak, 
magukról beszélnek. Tehát a mások felé forduló emberek 
védettebbek. Laboratóriumban kimutatható módon erős 
védőszert termel a szervezetük.

Van egy sajátos neurokémiai substancia: az endorphin. 
Aki a felsorolt szolgálatokat végzi, annak szervezete ezt ter
meli. Ennek az anyagnak az összetételét most kutatják. Kide
rült, hogy félelmet csökkentő Itatása van; akiben ez magas 
szintű, annak a szorongása elmúlik.

íme, a szeretet leküzdi a félelmet: bizonyítja a 
tudomány is.

Ugyanennek a tudóscsoportnak gerentológiával, geri
átriával, vagyis az öregedés pszichofiziológiájával foglalkozó 
részlege rájött, hogy a kultúmépek között a legtovább élnek 
a japánok. Életmódjuk talán még keményebb, mint az

amerikai embereké, többet dolgoznak és kevesebb a szabad
ságuk. Annak ellenére, hogy több halat esznek, mint az 
amerikaiak, koleszterinszintjük -  ami a szívre rossz hatással 
van -  olyan, mint az amerikaiaké, és mégis tovább élnek.

A kutatók rájöttek a titokra: s ez az amae effektus. 
Különös japán szó: amae-liatás. Azt jelenti, hogy a japánok
nak évezredek óta van egy sajátos magatartásuk: megbe
csüléssel figyelnek egymásra. Ez nemcsak köszönési szokás, 
ők  lélekben is meghajolnak egymás előtt. Ott a szomszéd 
„tiszteletreméltó”, arra odafigyelnek. A család és az öregem
ber is az. Nem teszik őket elfekvőbe. Csak a családon belül 
szabad és lehet megöregedni.

Kiderült, hogy azok a japánok, akik átköltöztek Ameri
kába és átvették az amerikaiak életmódját, néhány évtized 
alatt a halálozási arányszámukat is átvették -  kivéve azokat, 
akik egy tömbben éltek, és megtartották az amae életmódot. 
Ezek ugyanúgy éltek és ugyanolyan magas kort értek el, mint 
Japánban. -  Az amae tulajdonképpen azt jelenti: égi sugár
zás. A japánok tehát az égi sugárzást adták tovább. Keresz
tyén nyelvre lefordítva: az Isten Lelkét. (A z amae: Isten 
szeretetének továbbsugárzása a másik ember felé.)

Mi a szeretet? Égi sugárzás... Hogyan mondja Jáno^ 
apostol? Az Isten agapé! Az Isten sugárzás; a Szentlélek su
gárzása...

A sárga arcú világ és a fehér arcú világ ugyanazt mond
ja: nincsen két igazság a világmindenség tengelyében. 
Egyetlenegy van. Az egyik sugárzásnak nevezi, a másik 
szeretetnek. Az egyik Szentléleknek nevezi, a másik égi su
gárzásnak.

Valaki egyszer elmondta, hogy egy ismerőse megltívta 
Japánba, hogy ott fejlessze japán nyelvtudását. Egy kis 
szigeten gyakorolta a japán nyelvet mint vendég. Ott- 
tartózkodása alatt ezen a kis szigeten végigsöpört egy tájfun. 
Szinte mindent letarolt. Ott tájfunbiztosra építik az új iiázakat, 
és ő egy ilyen bunkerházban húzódott meg. Túlélték az 
orkánt -  ám nem minden ház volt tájfunbiztos. A kis kuny
hók összeomlottak.

Amint a viharnak vége lett, mindenki kirohant a liázból 
szomorii szemmel, szótlanul, de először a szomszédjukat 
nézték meg -  él-e? Segítenek egymásnak, és estére mindent 
eltakarítottak. Gyakorolták az amae-t. Ezért élnek sokáig. Ez 
a titkuk. -  Ezért tudnak megöregedni. Mert az öregek meg
becsültek -  kikérik a tanácsukat; és ha már mozdulni sem 
aidnak, akkor is ott ülnek a családban. Mert a japánokban 
van amae; egy nem keresztyén nép szentségesen szép élet
gyakorlatából jó volna valamit magunkévá tenni.

Saját érdekünk tehát bárhol a világon, hogy ne 
gyűlölködjünk, ne liaragudjunk, ne keseregjünk. Ellenben a 
szeretet kiűzi a félelmet, míg endorphint termel, és az 
megszünteti bennünk a szorongást.

Saját érdekünk, hogy tájfun idején (van sokféle tájfun) 
nagyon nézzünk oda, mi van a szomszédunkkal! A 
gyülekezeti testvérekkel, a barátokkal, a rokonokkal, van-e 
egy szelet kenyerük? Hogy ne a kukában kelljen turkálniuk. 
Nem tudom -  senki sem tudja milyen tájfun jön ránk. De 
az amae sugározzák belőlünk -  az Isten Szentlelke!

Hogy mondja Isten igéje? A szeretetben nincsen féle
lem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelem
mel, szorongással jár, aki pedig fél, abban nem lehet teljessé 
a szeretet! Ellenben, ha valaki azt mondja, szereti az Istent, a 
testvérét viszont gyűlöli -  az hazudik.

Kemény! De az Ige mondja: Mert aki nem szereti a test
vérét, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, Akit nem lát’  (ljn  
4:20).

(Dr. Gyökössy Endre. Életápolás című kön yvéből)


