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A placebo hatékonysága adott körülmények között szintén nagyon változékony. Kilenc 
placebot aszpirinhez hasonlító dupla-vak kísérletben a placebo ötvennégy százalékban ugyan-
olyan hatásosnak bizonyult, mint a tényleges érzéstelenítő.20 Vélhetnénk, hogy a placebo 
még kevésbé lenne hatékony, amikor egy sokkal erősebb fájdalomcsillapítóhoz, mint például  
a morfiumhoz hasonlítjuk, de nem ez a helyzet. Hat dupla-vak kísérletben bebizonyosodott  
a placebók ötvenhat százalékban ugyanolyan sikeresen csillapítják a fájdalmat, mint a morfium.21

Miért? Egy tényező, ami befolyásolhatja egy placebo hatékonyságát az, hogy hogyan ad-
ják be. Az injekciókat általában hatásosabbnak tekintik, mint a pirulákat, tehát hogyha egy 
placebot injekcióban adunk be, megnövelhetjük a hatásosságát. Hasonlóképp a kapszulákat 
hatásosabbnak tekintik a tablettáknál, sőt még a pirula mérete, alakja és színe is szerepet 
játszhat. Egy tanulmány során, ahol arra próbáltak rájönni, milyen szuggesztív hatása van 
egy pirula színének, a kutatók azt fedezték fel, hogy az emberek hajlamosak a sárga vagy 
narancssárga pirulákat hangulat befolyásolónak tekinteni, akár élénkítőnek, akár csillapító-
nak. A sötétvörös tablettákra nyugtatószerként gondolnak, a levendulakék pirulák halluci-
nogének, a fehér tabletták fájdalomcsillapítók.22

Egy másik tényező az orvos hozzáállása, amikor felírja a placebot. A California-i Kaiser 
Hospital placebo specialistája, dr. David Sobel elmond egy történetet egy orvosról, aki egy 
asztmás beteget kezelt, akinek szokatlanul nehéz volt nyitva tartania a légcsövét. Az orvos 
mintát rendelt egy hatásos új gyógyszerből egy gyógyszercégtől, és beadta az embernek. 
Perceken belül a beteg látványos fejlődést mutatott, és sokkal könnyebben lélegzett. Azon-
ban amikor legközelebb volt rohama, az orvos úgy döntött megnézi mi lesz, ha placebot 
ad. Ez alkalommal a beteg panaszkodott, hogy valami baj lehet azzal, amit kapott, mert 
az a szer nem szüntette meg teljesen a légzési nehézségeit. Ez meggyőzte az orvost, hogy ez  
a hatásosnak hirdetett új szer valóban hatásos lehet az asztma kezelésében – egészen addig, 
amíg nem érkezett egy levél a gyógyszercégtől, hogy az új csodaszer helyett véletlenül egy 
placebot küldtek neki! Úgy tűnik, az orvos akaratlan lelkesedése az első placebo iránt, és 
hogy ez nem volt jelen a másodiknál lehet az ellentmondás oka.23

A holografikus modell értelmében, a beteg figyelemre méltó válasza a placebo asztma 
orvosságra azzal is magyarázható, hogy a test/elme végső soron nem tud különbséget tenni 
az elképzelt és az igazi valóság között. A beteg azt hitte, hogy most egy erős új asztma gyógy-
szert kapott, és ez a hit ugyanolyan drámai élettani hatással volt a tüdejére, mintha az igazi 
gyógyszert kapta volna. Achterberg figyelmeztetését, hogy az egészségünkre kiható idegi ho-
logramok sokfélék és sokoldalúak, kiemeli az a tény is, hogy még egy olyan finom dolog is, 
mint az orvos kicsit más hozzáállása (és talán testbeszéde), miközben beadja a két placebót, 
elég ahhoz, hogy az egyik placebó működjék, a másik pedig ne. Ebből tisztán láthatjuk, hogy 
még a tudat alatt kapott információ is nagyban befolyásolhatja egészségünket irányító hitein-
ket és elmeképeinket. Ilyenkor érdemes elgondolkozni, hány gyógyszer működött (vagy nem 
működött) csak az orvos által tanúsított hozzáállás miatt, miközben beadta/felírta őket. 

Forró kályhára tett hógolyóként olvadó daganatok

Fontos megérteni, hogy az ilyen tényezők milyen szerepet játszanak egy placebo hatékony-
ságában, mert ez megmutatja, hogyan alakítják hiteink holografikus testünket irányító ké-
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pességünket. Elménk képes eltüntetni szemölcsöket, kitisztítani légcsöveket, és morfium-
ként fájdalmat csillapítani, de mivel nem vagyunk e hatalmunk tudatában, át kell verniük 
minket, hogy használjuk. Ez majdnem vicces lenne, ha nem botlanánk úton-útfélen a saját 
hatalmunk figyelmen kívül hagyásának köszönhető tragédiákba. 

Ezt mi sem mutatja be jobban, mint egy mára híressé vált eset, amiről Bruno Klopfer 
orvos számol be. Klopfer előrehaladott nyirokcsomó rákkal kezelt egy Wright nevű férfit. 
Kimerült minden szokványos kezelési módszer, és úgy tűnt, Wright-nak kevés ideje maradt 
hátra. Nyaka, hónalja, mellkasa, hasa és ágyéka mind tele volt narancs méretű daganatokkal, 
lépe és mája pedig úgy megdagadt, hogy mellkasából minden nap több mint kétliternyi 
tejes folyadékot kellett lecsapolni. 

Azonban Wright nem akart meghalni. Hallott egy Krebiozen nevű új izgalmas gyógy-
szerről, és könyörgött orvosának, hogy próbálja ki rajta. Az orvos először visszautasította, 
mert a Krebiozent addig csak olyan betegeken próbálták ki, akiknek előreláthatólag volt 
legalább három hónapja hátra.  De Wright annyira hajthatatlanul könyörgött, hogy az orvos 
végül beadta derekát. Pénteken Wright-nak adott egy Krebiozent injekciót, de szíve legmé-
lyén nem hitte, hogy túléli a hétvégét. Aztán az orvos hazament. 

Legnagyobb megdöbbenésére hétfőn Wright-ot nem találta az ágyában. Felkelt, és az 
udvaron sétálgatott. Klopfer arról számolt be, hogy a daganatok „forró kályhára tett hógo-
lyóként” olvadtak el, és eredeti méretük felére apadtak. Ez sokkal gyorsabb csökkenés volt, 
mint amit a legerősebb gammasugár kezelések valaha is elértek. Tíz nappal az első Krebio-
zen injekció után Wright elhagyta a kórházat, amennyire az orvosok meg tudták állapítani, 
rákmentesen. Amikor kórházba hozták, oxigén maszk kellett neki, hogy lélegezni tudjon, 
de távozáskor elég jól volt ahhoz, hogy különösebb probléma nélkül haza tudja vezetni saját 
repülőgépét 3600 méter magasan. 

Wright két hónapig teljesen rendben volt, aztán elkezdtek cikkek megjelenni, hogy  
a Krebiozen valójában semmilyen hatással sincsen a nyirokcsomó daganatokra. A gondolko-
dásában mereven logikus és tudományos Wright nagyon levert lett, betegsége kiújult, és újra 
kórházba került. Ekkor orvosa úgy döntött, elvégez egy kísérletet. Azt mondta Wright-nak, 
hogy a Krebiozen tényleg annyira hatásos, amilyennek állítják, de az orvosság első adagjai 
szállítás során megromlottak. Aztán megsúgta, hogy neki van ebből a drogból egy erős sű-
rítménye, és tudná Wrightot ezzel kezelni. Természetesen az orvosnak nem volt semmiféle 
sűrítménye, és sima vizet szándékozott Wrightnak beadni. Hogy megteremtse a megfelelő 
légkört, még egy aprólékosan kidolgozott eljárást is elvégzett, mielőtt beadta Wright-nak  
a placebót. 

Az eredmények ismét drámaiak voltak. A daganat tömegek eltűntek, a mellkasi folya-
dék megszűnt, Wright ismét gyorsan lábra állt, és remekül érezte magát. Újabb két hónapig 
tünetmentes maradt, de ezután az American Medical Association kiadott egy országos ta-
nulmányt, ami a Krebiozent értéktelennek nyilvánította a rák gyógyításában. Ez alkalom-
mal Wright hite teljesen összeomlott. A rákja ismét új életre kapott, és két nappal később 
meghalt.24

Wright története szomorú, de erőteljes üzenet: amikor elég szerencsések vagyunk ahhoz, 
hogy túljussunk hitetlenségünkön, és merítsünk a bennünk lakozó gyógyító erőből, ripsz-
ropsz el tudunk olvasztani daganatokat. 
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A Krebiozen esetében csak egy emberről volt szó, de vannak sokkal több embert érintő 
hasonló esetek. Vegyük például a cis-platinum nevű kemoterápiás hatóanyagot. Megjelené-
sekor ezt is csodaszerként tukmálták fűre-fára, és a kezelésben résztvevő emberek hetvenöt 
százaléka jobban lett. De a kezdeti izgalom hullám után, ahogy egyre rutinszerűbbé vált  
a cis-platinum használata, hatékonysága leesett huszonöt-harminc százalékra. Úgy tűnik,  
a cis-platinumból nyert legtöbb javulás a placebo hatásnak köszönhető.25

Működik ténylegesen bármilyen orvosság?

Az ilyen események felvetnek egy fontos kérdést. Hogyha az orvosságok, mint például  
a Krebiozen és a cis-platinum, akkor működnek, ha hiszünk bennük, és nem működnek, 
ha nem hiszünk bennük, mit mond ez úgy általában az orvosságok működéséről? Nehéz 
e kérdés megválaszolni, de van néhány nyomunk. Például, a Harvard Medical School or-
vosa Herbert Benson rámutat, hogy az 1800-as években felírt gyógykezelések nagy része,  
a piócáktól a gyíkvér fogyasztásig mai szemmel haszontalannak tűnnek, de a placebo hatás 
miatt kétségtelenül segítettek az esetek jórészében.26 Akkor száz év múlva, hogy fogják látni 
a mai „modern” orvosi módszereinket?

Benson, a Harvard Thorndike Laboratory-ban dolgozó Dr. David P. McCallie Jr.-el 
együtt átnézett számos tanulmányt az angina pectorisra az évek során előírt különböző ke-
zelésekről, és rájöttek, ugyan a gyógykezelések jöttek és mentek, a sikerességi fokuk – még 
a mára lejáratott kezelések esetén is – mindig magas maradt.27 Ebből a két megfigyelésből 
nyilvánvalóvá válik, hogy a placebo jelenség fontos szerepet játszott az egészségügy múlt-
jában, de vajon ez a helyzet még ma is? Úgy tűnik, a válasz: igen. A The Federal Office of 
Technology Assessment úgy becsüli, a jelenlegi egészségügyi gyógymódok több mint het-
venöt százaléka nem ment át megfelelő tudományos vizsgálaton, ez a szám pedig azt jelenti, 
hogy az orvosok tudtukon kívül ma is placebókat adnak. (Benson például úgy hiszi, hogy 
legalábbis is sok recept nélkül kapható orvosság főként placebóként működik).28

Figyelembe véve az ez idáig megvizsgált bizonyítékokat, szinte adja magát a kérdés, 
hogy vajon nem minden gyógyszer kizárólag placebóként működik-e. A válasz úgy tű-
nik nem. Számos gyógyszer hatásos, akár hiszünk benne, akár nem: a C-vitamin enyhíti  
a skorbut tüneteit, és az inzulin segít a magas cukorszinten, még ha kételkedünk is benne. 
De a kérdés még mindig nem olyan nyilvánvaló, mint amilyennek sok szakember kezeli. 
Tűnődj el a következőn:

Egy 1962-ben végzett kísérlet során Dr. Harriet Linton és Dr. Robert Langs azt mond-
ták az alanyoknak, hogy egy LSD hatásait kutató tanulmányban fognak részt venni, de e 
helyett placebót adtak nekik. Ettől függetlenül, félórával az után, hogy bevették a placebót, 
az alanyok elkezdték megtapasztalni az LSD utazás klasszikus tüneteit, elvesztették tetteik 
fölötti irányítást, sejthetően bepillantottak a létezés értelmébe, és így tovább. Ezek a „place-
bo utazások” több órán át tartottak.29

Néhány évvel később, 1966-ban egy mára hírhedté vált Harvard pszichológus, Richard 
Alpert keletre utazott szent embereket keresni, akik betekintést adhatnak neki az LSD ta-
pasztalatról. Számos a drog kipróbálására hajlandó jelentkezőt talált, és érdekes módon kü-


