


SHANNON KA ISER

KALANDOK

21 LÉPÉS,  HOGY MEGTEREMTSD 

AZ ÉLETET,  AMIRE 

M IND IG IS  VÁGYTÁL

kalandok_a_leleknek.indd   3 2016.06.06.   14:52:56



Tartalom

kristine carlson előszava 11
bevezetés 15

egy: Indítsd újra magad! 29
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Megalkuszunk, mert azt hisszük, nekünk nem jár jobb
 A boldogság útja: Indítsd újra magad!

kettő: Tedd félre a bosszúságokat! 45
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  A bosszúságaink áldozatai vagyunk
 A boldogság útja: Tedd félre a bosszúságokat!

három: Engedd szabadjára az érzéseidet! 57
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Az eszünkre hallgatunk, nem a szívünkre
 A boldogság útja: Engedd szabadjára az érzéseidet!

négy: Játssz a benned élő gyermekkel! 75
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Az álmaink nem rettentenek meg
 A boldogság útja: Játssz a benned élő gyermekkel!

öt: Légy tudatos! 85
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Belekényelmesedünk a kényelmetlenbe
 A boldogság útja: Légy tudatos!

kalandok_a_leleknek.indd   7 2016.06.06.   14:52:57



8 Tartalom

hat: Én számítok! 101
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Azt hisszük, hogy önmagunkat szeretni önzés
 A boldogság útja: Én számítok!

hét: Csináld meg magadat! 115
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
   Hagyjuk, hogy az összehasonlítgatás megkeserítse 

az örömünket
 A boldogság útja: Csináld meg magadat!

nyolc: Támaszkodj a szeretetre! 127
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Megmásíthatatlannak hisszük a döntéseinket
 A boldogság útja: Támaszkodj a szeretetre!

kilenc: Tanulj valamit minden leckéből! 139
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Megcsaljuk a jövőnket a múltunkkal
 A boldogság útja: Tanulj valamit minden leckéből!

tíz: Irány a boldogság! 146
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy:
  Nem látunk túl a hibáinkon
 A boldogság útja: Irány a boldogság!

tizenegy: Önts olajat a tűzre! 159
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Az aggodalom porig rombolja az inspirációt
 A boldogság útja: Önts olajat a tűzre!

tizenkettő: Félelemmegvonás 167
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Hagyjuk, hogy a félelem legyen az úr
 A boldogság útja: Félelemmegvonás

kalandok_a_leleknek.indd   8 2016.06.06.   14:52:57



 Tartalom 9

tizenhárom: Teremtsd meg a lehetőségek tárházát! 201
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Annyi mindent „kellene”!
 A boldogság útja: Teremtsd meg a lehetőségek tárházát!

tizennégy: Törd össze a tükröt! 209
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Mindent magunkra veszünk
 A boldogság útja: Törd össze a tükröt!

tizenöt: Találd meg a célod és a szenvedélyed! 219
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Úgy érezzük, mintha hiányozna valami
 A boldogság útja: Találd meg a célod és a szenvedélyed!

tizenhat: Tárd fel a célokat! 233
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Arra koncentrálunk, amit nem akarunk
 A boldogság útja: Tárd fel a célokat!

tizenhét: Színezd ki az illúzióidat! 247
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Ellenállunk a változásnak
 A boldogság útja: Színezd ki az illúzióidat!

tizennyolc: Ízleld meg a megadás édes ízét! 259
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Azt hisszük, kisiklott az életünk
 A boldogság útja: Ízleld meg a megadás édes ízét!

tizenkilenc: Villantsd fel a belső fényed! 267
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
   Azt hisszük, hogy aki nem támogat minket, 

azt nem érdeklik a céljaink
 A boldogság útja: Villantsd fel a belső fényed!

kalandok_a_leleknek.indd   9 2016.06.06.   14:52:57



10 Tartalom

húsz: Engedd el! 277
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Rászoktunk a stresszre
 A boldogság útja: Engedd el!

huszonegy: Játssz a világgal! 289
 A szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy: 
  Azt hisszük, a boldogság valahol rajtunk kívül van
 A boldogság útja: Játssz a világgal!

befejezés 299
köszönetnyilvánítás 303
a szerzőről 305

kalandok_a_leleknek.indd   10 2016.06.06.   14:52:57



Kristine Carlson előszava

Érezted már valaha úgy, hogy menten felrobbansz a belső nyo-
mástól, amely hosszú időn át gyülemlett fel benned? Ahogy egy-
re inkább úrrá lett rajtad a szorongás és a félelem, mert képtelen 
voltál elérni azt, amire oly nagyon vágytál? Talán nem is igazán 
tudod, mire vágysz. Talán annyira az elméd foglya vagy, hogy 
nem is hallod a szíved hangját. De egyet se félj, van remény! A Ka-
landok a léleknek az az útikalauz, amely elvezet a változásokhoz.

Amikor átfutottam a Kalandok a léleknek tartalomjegyzé-
két, azon kaptam magam, hogy mosolygok, mert Shannon 
Kaiser fején találta a szöget. Ez lesz életed legnagyobb kalandja! 
Shannon az egyik legboldogabb ember, akit csak ismerek, ő fog 
végigkalauzolni ezen az utazáson, és megmutatja a kivilágított 
ösvényt, amely az életed megváltoztatása felé vezet.

Egy lényeges dolog, amit érdemes fontolóra venni: gondol-
kodó lények vagyunk, és a gondolkodásunk pont annyira auto-
matikus, mint a lélegzésünk. Naponta több ezerszer megtesszük, 
és éppen úgy nem veszünk tudomást róla, mint a lélegzésünkről, 
hacsak fel nem nyitjuk a szemünket, és nem kezdünk el tudato-
san odafi gyelni rá. Shannon a kezedbe adja a szükséges eszközö-
ket, hogy tudatosítsd magadban: a mentális lemezjátszód újra 
és újra ugyanazt a dalt játssza. Ugyanakkor megoldást is kínál, 
amelynek révén megváltoztathatod a szokásiadat, és rátérhetsz 
a boldogsághoz vezető útra.

Ne feledd, a boldogságot nem szabad hajszolni, hiába csábító 
a gondolat. Úgy tűnik, hogy az életben minden ajándékot juta-
lomként kapunk, azért, ahogy kinézünk, és azért, amit elérünk. 
De nem, a boldogság nem ilyen. A boldogság maga az utazás. 
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12 KALANDOK A LÉLEKNEK

Shannon megosztja veled az „öröm útját”, hogy megváltoztat-
hasd a gondolkodási mintákat, amelyek megakadályozzák… 
nos, nem azt, hogy elérj dolgokat, hanem azt, hogy örülni tudj 
neki, amikor eléred őket. Az egymást kergető gondolataink 
tudattalanul bevett gondolkodási minták rabjaivá tesznek ben-
nünket, ami olyan, mintha alvajáróként élnénk le az életünket. 
Az egyetlen módja, hogy megszabadulj ettől a megbéklyózó, 
álomszerű állapottól, ha búcsút intesz az ismétlődő gondolko-
dási mintáknak, amelyek kétségtelenül olyanok, akár az ön-
sorsrontó és fojtogató álmok. A túl sok gondolkodás összezavar, 
és könnyen elveszíthetjük a tiszta elménk és a szívünk között 
zajló természetes kommunikáció iránti érzékünket. A Kalandok 
a léleknek lehetővé teszi, hogy újra megnyissuk ezt az utat, és 
megtaláljuk az igazi boldogságot.

Ismertem egy Amy nevű diáklányt, aki nagyon negatív volt, 
és lépten-nyomon az áldozat szerepét játszotta. Kívülről nézve 
Amynek megvolt mindene. Okos volt, csinos és szerethető. Jó 
családból származott, felelősségteljes volt és törődő. Egyetlen 
dolognak volt híján: nem tudta, hogy a szorongás és a boldog-
talanság száz százalékban belülről fakad, mert folyton azt nézte, 
mi a baj az életében, ahelyett hogy a jó dolgokra összpontosított 
volna. Túl magasra tette a lécet önmaga és mások számára, aztán 
dühbe gurult, amikor a túl magas elvárásai nem teljesültek. Ezt 
gyakran követte depresszió, és ellökte magától az embereket, 
akik a leginkább törődtek vele. Nem tudta, hogy minden baja 
gyökere az, hogy nincs tisztában a boldogság egyszerű elveivel, 
miszerint a gondolatok megelőzik az érzelmeket és az érzelmi re-
akciókat, amelyeket az életünk történései váltanak ki belőlünk.

Íme, három dolog, amelyet meg fogsz tanulni 
ebből a könyvből:

1. Hogyan ne légy a félelmeid és szorongásaid rabja.
2. Hogyan ismerd fel és változtasd meg a szokásokat, amelyek 

meggátolják, hogy meghalld a szíved hangját.
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3. Hogy az utazás, amelyet az elmédben teszel, hogy visszatér-
hess a boldogság felé vezető útra, nagy kaland!

A változás mindig belül kezdődik, és Shannon megmutatja, 
hogy igaz, amit sokan vallanak: ha ingyenjegyet akarsz a bol-
dogságvonatra, jobb, ha először megérted, hogy a gondolataid 
vonata, amelyekkel oly sokat foglalkozol, az ellenkező irányba 
visz, mint amerre igazából menni akarsz. És nincs rajta kalauz.

A legjobban azt szeretem ebben a könyvben, ahogy Shannon 
megmutatja, hogy életünk minden területén az öntudatosság 
a siker kulcsa, legyen szó emberi kapcsolatokról, karrierről vagy 
egészségi állapotról. Shannon górcső alá veszi az egészséget és 
annak viszonyát a boldogsághoz, ami lényeges, hogy azzá vál-
hass, akinek születtél, szemben azzal a tudattalan lénnyel, akit 
megbízható belső iránytű híján észrevétlen szokások hajszol-
nak. A Kalandok a léleknek segíteni fog kifejleszteni ezt a belső 
iránymutatást. A tű az elme, a test és a szív összhangjára fog 
mutatni, hogy elfogadhasd a boldogságot, amely a szívünknek 
azon legmélyebb vágyait beteljesítő örömteli gondolkodásmód-
ból ered, hogy a lehető legjobb, legelégedettebb életet élhessük.

És pontosan ezért olyan alapos könyv a Kalandok a lélek-
nek, kötelező olvasmány mindenkinek, aki előnyben részesíti 
a boldogságot, amelynek kedvéért annyi mindent megteszünk 
az életben másokért és magunkért. Ez a játék arról szól, hogy 
tegyünk kis lépéseket, és eszközöljünk apró változtatásokat, 
amelyek aztán nagy eredményekkel járnak, és elvezetnek a bol-
dogsághoz. A könyvben megfogalmazott elvek megvilágítják 
az utat, és megismertetik veled a mentális átalakulás eszköze-
it, amelyek az ijesztő hullámvasutazást kalanddá varázsolják, 
ahogy visszatalálsz a természetes állapotodhoz, a boldogsághoz.

Értékeld az élet adományait és a szeretetet:
Kristine Carlson

A Ne csinálj a bolhából elefántot-sorozat 
társszerzője

kalandok_a_leleknek.indd   13 2016.06.06.   14:52:57



Bevezetés

Ma elképesztően boldog embernek érzem magamat, de ez nem 
volt mindig így. Az az igazság, hogy óriási lépéseket tettem azért, 
hogy itt tarthassak, ahol ma tartok. Mélyre kellett ásnom önma-
gamban, hogy megtaláljam azt a fajta őszinte örömöt, amelyet 
nem lehet hamis reményekből és népszerű pszichológusoktól 
átvett mantrákból összeeszkábálni. Régen minden éjjel álomba 
sírtam magam. Chicago fagyos utcáit róttam, miközben fásult-
nak, bénultnak éreztem magam, és untam az életet. Éjszaka 
a könnyek egyre feltartóztathatatlanabbul patakzottak, és álom-
ba ringattak. Álló nap gyötrődtem, borzalmas bűntudat és szo-
rongás kínzott a táplálkozási zavaraim, a gyógyszerfüggőségem, 
a balul sikerült párválasztási kísérleteim és a gyűlölt munkám 
miatt, amelyben megrekedtem. És ezek a rossz érzések vissza-
űztek a rossz szokásaimhoz. Minden tőlem telhetőt megtettem, 
hogy megszabaduljak a mardosó érzéstől, hogy utálom az éle-
temet és azt, aki vagyok, ezért aztán étellel, gyógyszerekkel és 
társfüggőséggel próbáltam elkábítani magam. Ördögi kör volt.

Amikor észrevettem, hogy valami baj van, felkerestem az or-
vosomat. Klinikai depressziót diagnosztizált nálam, és felírt egy 
receptet. Ahogy kinyitottam a gyógyszertár ajtaját, szó szerint 
egy láthatatlan falba ütköztem. Mintha egy erőmező nyílt volna 
meg előttem, és megakadályozta, hogy kiváltsam a gyógyszert. 
Ahogy a macskakaparással írt papírra néztem, felébredtem. 
Noha tudom, hogy a depresszió valós, komoly kedélybetegség, 
amely kezelést igényel, ezért van szükség a különféle antidep-
resszánsokra, egy belső hang azt súgta: „Ez nem te vagy. Neked 
nem kellenek pirulák, hogy jobban érezd magad. Csak hallgass 
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a szívedre!” Nem egészen tudom, honnan fakadt ez a meggyőző-
dés. Jóllehet hiszek benne, hogy a szívünk mélyén mindnyájan 
tudjuk, kik és mik vagyunk, ezt a belső hangot sokáig elnyom-
ta a kínzó önutálatom. Ez volt életem fordulópontja. Amint 
széttéptem a receptet, megfogadtam magamnak, hogy mindig 
a szívemre fogok hallgatni, és nem keresek többé mentséget 
arra, hogy boldogtalan vagyok. Ebben a pillanatban ráébred-
tem, hogy nem irányíthatom az egész világot, de azt megtanul-
hatom, hogyan irányítsam a saját életemet. Hagyhatom, hogy 
a dolgok továbbra is csak úgy történjenek velem, de tehetek is 
valamit, például választhatom azt, hogy egészséges és boldog 
leszek. Ha a fájdalomból tervet kovácsolok, akkor talán mégis 
megérte a depresszió és az a sok borús nap. Van választásom: 
járhatok továbbra is azon az úton, amely megsebezte a lelkemet, 
vagy rendbe tehetem az életemet, a gondolataimat, a helyze-
temet. Belevágtam hát a küldetésbe: meggyógyítom magam. 
Arra gondoltam, hogy ha eggyel kevesebb ember szenved a föl-
dön, máris jobbá tettem a világot. Úgy döntöttem, felelősséget 
vállalok magamért. Senki másért, csakis magamért. És a leg-
nagyszerűbb dolog történt: boldog lettem. Magamra találtam. 
Megszerettem az életet.

Őszinte leszek: nem csodás gyógyulás volt, és nem egyik 
napról a másikra következett be. Sokkal inkább volt valamiféle 
állhatatos törekvés arra, hogy jelen legyek, és vállaljam a fele-
lősséget önmagamért és az életemért.

Idővel a dolgok a helyükre kerültek. A békés állapotot 
azokkal a módszerekkel értem el, amelyeket bemutatok eb-
ben a könyvben. Rátalálni a reményre, a belső békére és a bol-
dogságra egy folyamat. De ha belekezdünk ebbe a folyamatba, 
már meg is tettük a magunkét, és ez elég. Csakhogy éppen ez 
a küzdelem legnehezebb része. Én egyre mélyebbre hatoltam: 
kis lépéseket tettem a boldogság felé. Örökbe fogadtam egy 
kutyát (a mai napig társam a kalandokban), akiben rettentő 
sok örömöm telt a fájdalom múló perceiben. Visszaköltöztem 
az oregoni Portlandbe, ahol felnőttem, hogy közelebb legyek 
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a családomhoz, otthagytam a reklámszakmát, hogy jobb állást 
találjak, és így felfedeztem magamnak azokat a dolgokat, ame-
lyeket ma is csinálok. A sok apró lépés az életem nagy átalaku-
lásához vezetett.

Eddig a pontig a félelem uralkodott minden tettem fölött. Az 
attól való félelem, hogy „nem vagyok szeretetre méltó”, „nem 
számítok”, „jelentéktelen vagyok”, biztonsági játékossá tett. 
Tudattalan félelem volt, de meghatározta a választásaimat. Pél-
dául mivel azt hittem, nem vagyok szeretetre méltó, problémás 
férfi ak mellett kötöttem ki, akik uralkodó típusok vagy gyógy-
szerfüggők voltak. Ők megerősítettek abbéli hitemben, hogy 
nem számítok. De amint megláttam, hogy a félelem irányítja az 
életemet, megláttam azt is, merre tartok. Nyomorultul éreztem 
magam. Aztán arra gondoltam: mi volna, ha elmerülnék a féle-
lemben, ahelyett hogy nem veszem tudomásul, vagy menekü-
lök előle? A depresszió, a gyógyszerek és a táplálkozási zavarok 
mind olyan maszkok voltak, amelyek eltakarták előlem az igazi 
énemet. Amint nyíltan elismertem a félelmeimet, rögtön láttam, 
hogy nem valósak, és képes vagyok változtatni a dolgokon. Azon 
nyomban kiszálltam a szerencsétlen kapcsolatomból. Megtettem 
a szükséges lépéseket, hogy megszabaduljak a függőségektől és 
a táplálkozási zavaraimtól. Csatlakoztam önsegítő csoportokhoz 
és tizenkét lépéses programokhoz, tanárokat, könyveket és spiri-
tuális útmutatásokat kerestem, hogy segítsenek meggyógyulni. 
És a megfelelő tanárok és könyvek rám találtak, képes lettem 
megszabadulni a gyötrő múlttól. Hangsúlyozom: nem egyik 
napról a másikra történt. Azért mondom, mert amikor az önfej-
lesztés útjára lépünk, sokszor azonnali eredményeket várunk. 
És ha nem látjuk a változást, feldúltak leszünk, bűntudatunk 
támad, és megharagszunk saját magunkra. Az utazásom során 
úgy határoztam, hogy nem támasztok elvárásokat a gyógyulá-
sommal szemben, helyette inkább abba vetem minden reménye-
met, hogy amit teszek, tényleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
egészségesebbnek és boldogabbnak érezzem magam. Ahogy 
jártam az életutamat, egyre mélyebbre hatoltam a gyógyulásba, 
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18 KALANDOK A LÉLEKNEK

és hagytam, hogy a folyamat kibontakozzon. Vagyis elengedtem 
minden önostorozó bűntudatot és stresszt, ami lehetővé tette, 
hogy gyorsabban gyógyuljak, és okosabb döntéseket hozzak.

Otthagytam tehát a menő reklámszakmai állásomat, hogy 
visszaköltözzem a nyugati partra, és közelebb legyek a családom-
hoz. De hiába fordítottam hátat a munkámnak és a párkapcsola-
tomnak, hiába intettem búcsút a függőségeknek és a táplálkozási 
zavaroknak, az utazás a jóllét felé még csak ekkor kezdődött.

Elkezdtem bízni a belső iránytűmben. Amikor kiléptem 
a munkahelyemről, még nem tudtam, mihez kezdek, csak azt, 
hogy amit csináltam, nem volt jó. Aztán elkezdtem arra össz-
pontosítani, hogy mit akarok, ahelyett hogy mit nem akarok. 
Attól függetlenül, hogy nem tudtam, mit szeretnék csinálni az 
életem színpadán, azt tudtam, hogy élvezni akarom a pillanatot. 
Ezért olyan dolgokra, tevékenységekre és emberekre koncent-
ráltam, amelyek boldoggá tettek. Megnyíltam az élet lehetősé-
gei előtt, és megváltozott a nézőpontom. Más színben kezdtem 
látni a dolgokat. Ráébredtem, mennyire gazdag az életem, csak 
korábban a félelem és a depresszió eltakarta ezt a szemem elől. 
Az olyan apró dolgok, mint nézni a falevelek táncát a szélben, 
hallgatni a madarak énekét, az ég felé fordítani az arcomat, és 
fi gyelni a hatalmas felhőket, mind hihetetlen örömöt jelentettek. 
Éltem. Elkezdtem az élet egyszerű örömeit ünnepelni, és hálás 
voltam azért, hogy létezem. Újra hallottam, mit súg a szívem.

Minden kaland, amelyben részem volt, a spirituális ébre-
dés és a létem jelképe lett. Elővettem a bakancslistámat, és el-
kezdtem kipipálni rajta olyan dolgokat, mint az ejtőernyőzés, 
ami azt jelképezte, hogy leküzdöttem a félelmet, és elértem 
a szabadságot. Ahogy egyre tudatosabban éltem az életemet, 
elkezdtem írni. Amikor leírtam az élményeimet, történt valami. 
Elárasztott a szeretet, az öröm és az igazi béke érzése. Az írás lett 
a menedékem. Elkezdtem cikkekkel dokumentálni a gyógyulá-
somat, amelyeket a helyi lapban és a blogomon tettem közzé. 
Arról írtam, hogyan győztem le a félelmet olyan kalandokkal, 
mint amilyen a bungee jumping vagy az ejtőernyőzés. Miután 
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megosztottam a történeteimet, az olvasók megkerestek, és el-
mondták, mennyire élvezték az írásaimat. A szívem csordultig 
telt minden üzenettel és történettel, amelyet papírra vetettem. 
Hirtelen ötlettől vezérelve elküldtem egyet a Chicken Soup for 
the Soul nevű kiadónak. Nem is foglalkoztam sokat később 
a dologgal, mígnem jó pár hónap múlva kaptam egy levelet, 
amelyben azt írták: „Gratulálunk! Írását beválogattuk a követ-
kező Chicken Soup for the Soul: Think Positive című kötetünkbe.” 
A föld fölött lebegtem a boldogságtól, és évek óta először az 
öröm könnyei ömlöttek a szememből. Felfedeztem, hogy író 
vagyok. A legnagyobb örömöm, ha megoszthatom az élményei-
met másokkal. Kislánykorom óta élt bennem a vágy, hogy író 
legyek. Szünetben, amíg a többi gyerek szaladgált vagy hintázott 
az iskolaudvaron, én a fűben ültem a naplómmal, és verseket 
írtam állatokról és a természet csodáiról. Miután lehántottam 
magamról a félelem és a fájdalom burkait, visszatérhettem az 
igazi énemhez, a fi atalabb önmagamhoz, aki mindig is bennem 
élt, csak újra fel kellett fedeznem.

Ráeszméltem, hogy a szívem mélyén ott élnek az álmok és 
célok, csak eddig túlságosan elfoglalt voltam, hogy meghalljam, 
és túlságosan féltem, hogy méltányoljam és kövessem őket. 
Amikor depressziós voltam, ezek a titkos álmok szunnyadtak, 
és a boldogság elkerült. Ám amint ráébredtem a szívem igazi 
vágyaira, és végre mertem is követni őket, varázslatos dolog 
történt: boldogabb lettem, és az életem kiteljesedett. De nem 
a célok és álmok elérése keltette bennem ezt az érzést, hanem 
a feléjük tartó utazás öröme. Ami megakadályozott abban, hogy 
kövessem az álmaimat, ami megakadályozott abban, hogy előre-
lépjek az életemben, ami megakadályozott abban, hogy boldog 
legyek, az a saját negatív gondolkodásom volt. És csak amikor 
volt merszem félretenni ezeket a gondolatokat, és elvetni ezeket 
a meggyőződéseket, akkor váltam képessé rá, hogy elinduljak 
az úton a kiteljesedés felé.

A szívünk mélyén mindannyian ugyanazt akarjuk – boldo-
gok akarunk lenni, és csodálatos életet szeretnénk élni –, noha 
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különbözőképpen szembesülünk ezzel az igénnyel. Rájöttem, 
hogy mindannyian boldogabbak lehetünk, ha tudjuk, mi hát-
ráltat minket a boldogság elérésében. A korlátozó meggyőző-
dések és a félelem meggátol minket abban, hogy előrelépéseket 
tegyünk az életben. Sok esetben a napi szokásaink mintákká 
váltak, amelyek akadályokat gördítenek a boldogságunk útjá-
ba. Ha észrevesszük ezeket a mintákat, és készek vagyunk rá, 
megtörhetjük őket. Felismerhetjük és legyőzhetjük az önsors-
rontó szokásaink okozta szenvedéstől való függőségünket. Ezek 
voltak az én aha-élményeim, amelyeket a boldogság felé tartó 
utamon éltem át. A boldogság felé vezető út kaland a léleknek, 
és ösvény a szabadság felé, egy érzelmi utazás, amelyre azért in-
dulunk, hogy felfedezzük a szívünk mélyén megbújó vágyakat.

Az igazi énem felfedezésének folyamata elvezetett oda, hogy 
elkezdtem élni az álmomat. Hátat fordítottam a reklámszak-
mának, és íróvá, életvezetési tanácsadóvá, tanárrá és előadóvá 
váltam. Miután feltártam a boldogság felé vezető út titkát, úgy 
éreztem, nem ragadhatok le. Magasabbra tettem a lécet, és meg-
valósítottam az álmaimat.

Éppen a mexikói Puerto Vallartában jártam, hogy az uta-
zásomról írjak, és előadást tartsak egy csoportnak, amikor be-
lém hasított a felismerés, hogy legközelebb arról a folyamatról 
írhatnék, amelyen azért mentem keresztül, hogy kikecmereg-
jek a gödörből. Így született meg a Kalandok a léleknek. Arról 
a módszerről szól, amelyet másoknak tanítottam, és amelyet 
én is használtam, hogy magam mögött hagyhassam a szomo-
rúságot, megbánást, depressziót és félelmet, ez tette lehetővé, 
hogy megéljem az álmaimat, bejárjam a világot és hirdessem 
az üzenetemet. A coachingon és workshopokon részt vevő ügy-
feleim elé már eddig is példaként állítottam az életemet, hogy 
kigyógyulhassanak az önsorsrontó mintáikból és függősége-
ikből, és most eljutottam oda is, hogy leírjam ezt a módszert 
ebben a könyvben.

Csakhogy volt egy kis gond… Mindig is ésszel tanítottam. De 
a Kalandok a léleknek alapjában véve a szívhez szól. És bár átéltem 

kalandok_a_leleknek.indd   20 2016.06.06.   14:52:57



EGY

Indítsd újra magad!

a szokás, amely megakadályozza, hogy boldog légy
Megalkuszunk, mert azt hisszük, 

nekünk nem jár jobb

Sok ember tudattalanul is kispályás játékot játszik, hogy szere-
tetben és biztonságban élhessen. Ám ha olyan munkát vállalunk, 
amely nem tartogat kihívást, és nem hoz minket tűzbe, vagy 
túl sokáig maradunk egy rossz kapcsolatban, azt fogjuk érez-
ni, hogy a megalkuvás az elvárások kezelésének és a fájdalom 
csillapításának normális módja. A kutatásaim és a tanácsadás 
során gyűjtött tapasztalataim alapján felismertem az emberi 
viselkedés egyértelmű mintáit: az emberek vágyakoznak az új 
élményekre és a szenvedélyre, de az ismeretlentől való félelmük 
nagyobb, mint a boldogság utáni sóvárgásuk. Az ismeretlentől 
való félelem az egyik legelterjedtebb korlátozó érzelmi szokás, 
amellyel valamennyien rendelkezünk. Ám ez megfoszthat min-
ket az álmainktól.

Ebben a könyvben minden szokásra, amely gátolja, hogy 
boldogok legyünk, a saját életemből, valamint a tanácsadásai-
mon és workshopjaimon részt vevő ügyfeleim életéből fogok 
példákat hozni. Nyugodtan képzeld bele magad ezekbe a hely-
zetekbe, mert a többségük mindenkire érvényes.

Először arra gondoltam, azt a címet adom ennek a fejezet-
nek: „Hawaiira költözésem, avagy miért ne alkudjunk meg”, de 
nem illett volna a többi fejezetcím közé. Pedig a helyzet az, hogy 
nemrég nagy változás állt be az életemben: Hawaiira költöztem, 
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hogy befejezzem ezt a könyvet, és közben felfedeztem, mekkora 
hatalma lehet a megalkuvásnak, ha nem vagyunk tudatában. Ha 
megalkuszunk, feláldozzuk önmagunkat, és ártunk a másokkal 
való kapcsolatainknak.

Ráébredtem, hogy én is hajlamos vagyok rá az életem több 
területén is. Például a párkapcsolataimban, ahol feláldozom a vá-
gyaimat, hogy egyensúlyban tartsam a viszonyt. Amikor a rek-
lámszakmában dolgoztam, észrevettem, hogy a munkám nem 
elégít ki, ennek ellenére tovább csináltam. A városban, amelyet 
otthonomul választottam, megfeneklettem. Talán te is magadra 
ismersz mindebben. Van olyan területe az életednek, amelyen, 
úgy érzed, korlátokba ütközöl, és unatkozol? Sokan nincsenek 
is tudatában, hogy csak a megszokások kedvéért alkusznak 
meg. Csak azért csinálják, hogy túléljék valahogy. De én boldog 
akarok lenni, és ha valaki boldog akar lenni, annak észre kell 
vennie azokat a szokásokat, amelyek gátolják ezt a törekvését. 
A megalkuvás egy alapvető szokás, amelyet azért veszünk fel, 
hogy biztonságban érezhessük magunkat.

A legkirívóbb és legfrissebb példa erre az életemben, amikor 
megalkudtam a környezetemmel: egyrészt a lakhelyemmel – az 
oregoni Portlandben éltem –, másrészt a testemmel, amelyben 
nem éreztem jól magam.

Amikor eljöttem a munkahelyemről, hazaköltöztem Ore-
gonba. A családommal töltött idő fontos volt a gyógyulásom és 
az új munkám szempontjából, hiszen ekkor kezdtem el az írói 
és életmód-tanácsadói karrieremet. De ahogy telt az idő, egyre 
jobban meghíztam, és teljesen bezárkóztam, sosem volt ked-
vem kimozdulni és csinálni valamit. Ráeszméltem, hogy nem 
érzem jól magam a városban, ahol élek, és kezdett visszatérni 
a depresszióm.

Akkor elégeltem meg a dolgot, amikor rájöttem, hogy bár 
közel vagyok a családomhoz és a gyerekkori barátaimhoz, még 
mindig magányosnak és szomorúnak érzem magam. Ekkor is-
mertem fel a környezet fontosságát és azt, hogy a lakóhelyünk-
nek óriási hatása lehet a boldogságunkra. Ha nem szeretjük 

kalandok_a_leleknek.indd   30 2016.06.06.   14:52:58



 Indítsd újra magad! 31

a környezetünket, vagy elszigetelődünk, a saját legjobb énünkkel 
sem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Én ez idő alatt tizenhárom 
kilót szedtem fel. Voltaképpen megtagadtam magamtól a bol-
dogságot, amikor egy ilyen legkevésbé sem megfelelő helyzet-
ben maradtam.

A hely nem ihletett meg, aminek óriási hatása volt az egész-
ségemre fi zikailag, érzelmileg és spirituálisan. A megalkuvás-
nak sok fi zikai következménye lehet, mint például a depresz-
szió, függőségek, adósság és elhízás. És ezek az egészségtelen 
szokások aztán hétköznapi módszerekké válnak, amelyekkel 
a kielégületlen szükségleteinket kezeljük: evéssel, alkohollal, 
vásárlással vagy önsorsrontással vigasztalódunk, ahelyett hogy 
szembenéznénk a valódi problémával. Én is ebbe a hibába estem, 
és tudtam, hogy tennem kell valamit, mielőtt késő lesz. Amikor 
végre meghallottam a belső hangot, amely azt súgta, nincs szük-
ségem antidepresszánsokra, hanem csak a szívemre kell hallgat-
nom, gyökeresen megváltoztattam az életemet, többek között 
eljöttem a munkahelyemről és kiléptem a rossz kapcsolatomból. 
Hazaköltöztem. De az az igazság, hogy míg kezdetben valóban 
ott volt a helyem, a szívem azt súgta, ne maradjak. Begubóztam 
egy sötét lyukban egy olyan városban, amely nem tetszett, és 
beletörődtem, hogy a testem egészségtelen és túlsúlyos. Amikor 
megalkuszunk, elfojtjuk az álmainkat. A környezetem okozta 
boldogtalanságom kiölte a vágyakat a szívemből, és mivel en-
gedtem a boldogtalanságnak, és csak azért küzdöttem, hogy 
átvészeljem a hétköznapokat, nem adtam magamnak időt arra, 
hogy átgondoljam, mit is akarok valójában. Mígnem olyan rossz-
ra fordultak a dolgok, hogy megint elkezdtem álomba sírni ma-
gam éjjelenként, és bár leküzdöttem a gyógyszerfüggőségemet, 
evésbe menekültem: nagy éjszakai eszem-iszomokat tartottam, 
és felhagytam a testmozgással. Szégyelltem, hogy olyan sokat 
felszedtem, és nem láttam értelmét az életemnek. Ezt okozhatja 
a megalkuvás! Megkeseríti az örömünket, motivációhiányban 
és tehetetlenségben ölt testet. Ekkor telt be a pohár.

Nálad mikor telik be? Abban a percben, amikor rájössz, 
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