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Louise Hay bevezetője

K

Hosszú éveken át mondogattam a következõ meg  -
 erõ sítést: Csak jó dolgok várnak rám. Ez a megnyug-

tató gondolat megsemmisíti az összes, jövõvel kapcso-
latos félelmet, és lehetõvé teszi, hogy minden áldott 
nap magabiztosan, nyugodtan ébredjek. Nagy öröm-
mel szoktam fi gyelni, ahogy az Élet elhozza számomra 
a következõ remek kalandot, amely gyakran bámula-
tos meglepetéssel szolgál.

Akkor is így éreztem, amikor megtudtam, hogy 
Reid Tracy, a Hay House igazgatója azt tervezgeti, 
hogy közös könyvet írat Cheryllel és velem. Széles mo-
sollyal fogadtam a lehetõségeket, amelyek az ötlet ha-
tására betöltötték tudatomat.

Elõször rengeteg kérdés vetõdött fel bennem. Mi rõl 
fogunk írni? Hogyan illik majd egymáshoz kettõnk stílu-
sa? Mivel nagyon távol élünk egymástól, vajon kapunk-e 
az Élettõl elegendõ idõt, amit együtt tölthetünk? Ha-
marosan azonban ráébredtem, hogy az Élet nem kínál-
hatott volna ilyen jó ötletet az alapok biztosítása nélkül. 
És valóban gondoskodott az alapokról. Cheryl és én 
azon kaptuk magunkat, hogy különbözõ városokban 
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idõzünk, itthon is, külföldön is, és tökéletesen elegendõ 
idõnk van egy-egy fejezet megtervezésére. Amikor pe-
dig nem voltunk együtt, Skype-on beszéltünk – gyakran 
pizsamában ülve, fésületlenül, smink nélkül –, ami olyan 
volt, mintha egy szobában lettünk volna.

Cheryl is, én is rendkívüli pozitív változásokat vit-
tünk véghez az életünkben, és szeretnénk megosztani az 
olvasóval azt, amit megtanultunk. Mindenki javíthat az 
életminõségén, ha gyakorolja az önmagáról gondosko-
dás mûvészetét, és olyan gondolatokra tanítja az elmé-
jét, amelyektõl jól érzi magát. Ha ezt tesszük, örömteli 
élményeket vonzunk, amelyek gazdagítják az életünket.

Úgy gondoltuk, hogy a lehetõ legegyszerûbb módon 
mutatjuk be ezeket a módszereket, hogy lé pésrõl lé-
pésre megtanulhasd a lelki béke megteremtését – azt, 
hogy aggodalmaktól mentesen élj egy egészséges test-
ben, bõséges jövedelemmel rendelkezz, miközben él-
vezed a kapcsolataidat. Végül meg akartuk mutatni, 
hogyan változtathatod meg úgy az életedet, hogy többé 
ne áldozatnak érezd magad, hanem egy élvezetes élet 
teremtõjévé válj.

Miközben fejezetrõl fejezetre olvasod ezt a köny-
vet, észreveszed majd, hogy vállad ellazul, homlokod 
kisimul, és oldódik benned a feszültség és a félelem, 
mert ráébredsz, hogy jobban is élhetsz.

Ez egy olyan út, amely örömöt hoz. Nem az a lényeg, 
hogy elszáguldj egy úti célig. Szeretetünk és támoga-
tásunk kísér téged, miközben elindulsz velünk erre a 
remek, új kalandra, amely egy kivételes élet felé vezet!
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Cheryl Richardson bevezetője

K

Létezik egy egyetemes energia, egy isteni erõ, amely 
 megteremt bennünket, életben tart, összeköt min-

ket, és a gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel 
együttmûködve létrehozza az élettapasztalatainkat. 
Ami  kor felismerjük ezt a jótékony erõt, és megta-
nulunk együttmûködni vele, saját sorsunk uraivá vá-
lunk. A képlet egyszerû: Gondolj olyan gondolatokat, 
ame lyek tõl jól érzed magad, hozz olyan döntéseket, ame-
lyektõl jól érzed magad, és tégy olyan lépéseket, ame lyektõl 
jól ér zed magad! Azután mondj le az ered ményrõl, és 
bízz benne, hogy az Élet elhozza majd számodra azt, 
amire szükséged van a fejlõ dés hez, és ahhoz, hogy bol-
dog légy. 

Ez az egyszerû képlet nagymértékben javított az 
életminõségemen, és a tiéden is javíthat. Ha haszná-
lod, és megtanulsz bízni benne, akkor csodálatosan 
kibontakozik az élet. Rendkívüli lehetõségekkel ta-
lálkozol majd, amelyek révén teljessé teheted az éle-
ted, és nyomot hagyhatsz a világban. Számomra ez 
a könyv az egyik ilyen rendkívüli lehetõség.

Z
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Késõ délután ültünk le ebédelni Reid Tracyvel, a 
Hay House vezetõjével. Már hosszú évek óta ismertük 
egymást, és az utóbbi idõben egy olyan work shopon 
tanítottunk, amely tapasztalt szak ér tõknek szólt, akik 
meg akarták tanulni, hogyan ter jesszék ki a hatáskö-
rüket. Végigvezettük a részt vevõket az írás és a kiadás, 
a nyilvános beszéd, a rá diós és televíziós szereplések és 
a közösségi hálózatok használatának folyamatán, amivel 
közönséget teremthetnek a munkásságuknak. A work   -
shopnak az Elõadás, írás és támogatás: meghatni és felrázni 
a közönséget címet adtuk. Ez egy nagy múltú program, és 
megtiszteltetést jelent számunkra, hogy az önmegvalósí-
tás területének új, tudatos vezetõivel foglalkozhatunk.

Ebéd közben épp a legutóbbi workshopunk alaku-
lásáról beszélgettünk, amikor váratlan felkérést kap-
tam Reidtõl, amely készületlenül ért.

– Az új feladatodon gondolkoztam, és tudni szeret-
ném, érdekelne-e egy közös könyv Louise-szal.

Óvatosan letettem a villámat a tányér mellé, és 
Reid re pillantottam.

– Louise Hayre gondolsz? – kérdeztem tele szájjal, 
döbbenten.

– Igen – felelte mosolyogva. – Louise Hayre gon-
dolok. 

Louise-t az önsegítõ mozgalom egyik alapítójának 
tekintik, és a testi-lelki gyógyítás úttörõjének. Már 
több mint húsz éve ismerem. Eleinte nem ismertem 
személyesen, csak az írásain és elõadásain keresztül. 
Az 1984-ben kiadott Éld az életed! címû könyve az 
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elsõk között tárta fel a fi zikai betegségek és az azok-
nak megfelelõ gondolati minták és érzelmi problémák 
közötti kapcsolatot. Tudtam, hogy Louise könyveibõl 
már több mint 50 millió példány elkelt, és munkája 
a világ minden táján hatással volt az emberekre. 

Reidre meredtem, és hirtelen a következõ kifejezés 
jutott eszembe: teljes kört írtam le. Írjak együtt Louise 
Hayjel? Gondolatban visszatértem az elsõ találkozá-
sunkhoz. Az 1980-as évek közepén történt. Fiatal nõ 
voltam, és próbáltam megtalálni önmagamat. Az Éld 
az életed! egyike volt az elsõ könyveknek, amelyek elin-
dítottak engem a gyógyulás útján.

Akkoriban a massachusettsi Cambridge-ben dol-
goz tam önkéntesként, egy Interface nevû helyen. Ez 
a holisztikus oktatási központ olyan tananyaggal büsz-
kélkedhetett, amelyet élvonalbeli gondolkodók taní-
tottak. Köztük volt például Marion Wood man, a jungi 
analízis képviselõje, a nõi pszichológia út tö rõje, John 
Bradshaw, aki Bradshaw On: The Fa mily cí mû televízi-
ós mûsorával tette ismertté Amerikában a diszfunkci-
onális család fogalmát, és Bernie Sie gel se bész, aki arra 
ösztönözte az orvosokat és a betegeket, hogy a gyó-
gyulást holisztikus folyamatnak tekintsék, amely ma-
gába foglalja érzelmi és spirituális életünket, valamint 
fi zikai testünket. Louise a köny vé rõl tartott elõadást 
az Interface-ben, és engem választottak, hogy elvigyem 
õt a re pü lõ térrõl a szállodába. 

Izgalmas gondolat volt, hogy felvehetem Louise 
Hayt a reptéren. Egyszerre éreztem izgatottságot és el-
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ragadtatást amiatt, hogy találkozom valakivel, aki eny-
nyire mély hatást gyakorolt az életemre. A könyvében 
Louise olyan bátran mesélte el bizalmas élettörténetét, 
és úgy szólt a sebezhetõségrõl, amit érzett, hogy ro-
kon léleknek tartottam õt. Az a képessége, amelynek 
révén az erõszakos, durva múltat békével és gyógyítás-
sal teli jelenné tudta változtatni, engem is arra ösztön-
zött, hogy az egészséges utat válasszam. Emellett arra 
késztetett, hogy a fejlõdést gyökeresen új nézõpontból 
lássam: ha meg akarom változtatni az életemet, akkor 
elõször a gondolkodásomat kell megváltoztatnom. 
Többé szó sem lehet arról, hogy a körülmények áldoza-
ta vagyok. Eljött az ideje, hogy határozottan átvegyem 
a vezetõ szerepet, azáltal hogy a Louise által kínált gya-
korlati eszközöket használom a pozitív, tartós változá-
sok eléréséhez. 

A repülõtérre vezetõ úton fi gyelmeztetnem kellett 
magamat, hogy tartsam kordában az izgatottságomat, 
ne ostromoljam Louise-t kérdésekkel, és hagyjak te-
ret számára. Amikor megérkeztem, felfedeztem, hogy 
kaliforniai járata késik. Több mint két órán keresztül 
ültem a kapunál, de izgatottságom szemernyit sem 
csökkent. Inkább fokozódott. Végül, amikor Louise 
kilépett a repülõgépbõl, a kapuhoz mentem és bemu-
tatkoztam. Mosolygott, kezet rázott velem, és a kocsi-
hoz sétáltunk. A szállodáig szinte egy szót sem szóltam. 

Néhány év elteltével az élet ismét összehozott ben-
nünket – ez alkalommal nagyon más körülmények 
között. Az a fi atal lány, aki az 1980-as években olyan 
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elszántan igyekezett megtalálni önmagát, olyan nõvé 
érett, aki könyveket írt, és másokat vezetett az ön-
felfedezés útjára. Louise és én egy íróknak szervezett 
vacsorán találkoztunk, amelyet Louise saját kiadóvál-
lalata, a Hay House adott. Ez volt az elsõ olyan találko-
zónk, amely lehetõvé tette számunkra, hogy személye-
sebben – és alaposabban – megismerjük egymást. 

Az évek múlásával az együtt töltött idõnek kö szön-
hetõen egy olyan ember üdítõ látványát élvezhettem, 
aki még most, 84 évesen is nagy szorgalommal gyako-
rolja mindazt, amit tanít. Louise gyönyörû példa arra, 
hogy a gondolataink és a szavaink révén kiemelkedõ 
élethez juthatunk.

Most, amikor Reid elém tárta elképzelését, elõ ször 
arra gondoltam: ez egy páratlan lehetõség arra, hogy egy 
olyan asszonytól tanuljak, aki óriási hatással volt az életem-
re és több millió ember életére. Nem kell gondolkoznom 
a felkérésen. Már magáért az élményért is megírom 
a könyvet. Ennél azonban többrõl volt szó. Az életem-
re még mindig jelentõs hatást gyakorolt Louise böl-
csessége. 

Az elmúlt egy évben például mindennap elvégeztem 
egy gyakorlatot, amelyet Louise meg erõ sí té sekrõl szó-
ló tanítása ihletett. Reggelente, mielõtt elkezdtem vol-
na a napom, írtam a naplómba néhány oldalt, amelye-
ket spontán megerõsítések listájával zártam. Minden 
alkalommal alig vártam ezt az új szertartást, és kíváncsi 
voltam, hogyan befolyásolhatja az életemet. 

Amint elkezdtem ezt az új gyakorlatot, máris kéz-
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zelfogható változásokat észleltem. Jobban éreztem 
magam napközben, több lelkesedést éreztem az élet 
iránt, és könnyebbnek találtam, hogy az engem bosz-
szantó vagy zaklató dolgokról szóló gondolataimat 
olyan gondolatokra változtassam, amelyektõl jól ér-
zem magam. Ezenfelül minél hosszabb ideje foly-
tattam a mindennapos gyakorlatokat, annál inkább 
képessé váltam mélyebb, személyesebb szükséglete-
im felismerésére. Hónapokon belül mintázatokat és 
motívumokat kezdtem felfedezni az általam alkotott 
megerõsítésekben. Bizonyos megerõsítések újra meg 
újra felbukkantak, és olyan élményekre fi gyelmeztet-
tek, amelyeket nagyon szerettem volna bevonni az 
életembe. Különösen a következõ megerõsítés kapott 
központi szerepet:

Kreatív együttmûködésben dolgozom okos, 
ihletet adó emberekkel olyan feladatokon, 

amelyek hozzájárulnak a világ gyógyulásához.

Ez a megerõsítés eleinte meglepett. Természe tem -
bõl adódóan magányos alkat voltam – valójában meg-
szállott irányító –, és mindig jobban szerettem, ha 
enyém volt a felelõsség, és én hoztam a döntéseket. Ez 
a magányosság azonban kezdett egyre kevésbé ki elé-
gítõ mûködési móddá válni. Egyre többet gondoltam 
arra, hogy együtt dolgozzak másokkal, akik kihíváso-
kat teremtenek és ihletet adnak számomra, ahelyett 
hogy egyedül járnám végig az életet. Most megfi gyel-
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hettem, ahogyan az Élet nyilvánvalóvá tette: fi gyel 
rám. Az energiám összpontosításának ereje valami új 
dolgot teremtett.

Ahogy tovább gondolkoztam Reid felhívásán, el-
döntöttem, hogy belépek az ajtón, amely megnyílt 
elõttem.

– Igen, szeretnék könyvet írni Louise-szal – mond-
tam. – Mi a következõ lépés?

Z
Hetekkel késõbb találkoztunk Louise-szal, hogy 

a közös munkáról beszéljünk. Egyetértettünk abban, 
hogy a könyv megírása remek ötlet, és eldöntöttük, 
hogy valami olyasmit teszünk, amire csak a kor és a 
tapasztalat ösztönözhet: bízunk az Életben. Ahelyett 
hogy vázlatot írnánk vagy valami konkrét tervet kö-
vetnénk, hagyjuk, hogy megmutatkozzon a könyv. Így 
is történt.

Miközben észak-amerikai és európai rendezvénye-
ken vettünk részt, Louise és én egy sor meghitt, õszinte 
beszélgetést folytattunk az életünket alakító spirituális 
alapelvekrõl. Noha a könyvet a saját szemszögembõl ír-
tam meg, az mégis a közös élményeinket tükrözi, ame-
lyek során mindenrõl beszéltünk, sokféle témát érin-
tettünk, önmagunk és a testünk szeretetétõl kezdve 
az öregedésig, és jelenlegi, földi életünk befejezésének 
méltóságteljes, békés megközelítéséig.

Õszintén kívánjuk, hogy ezek a beszélgetések ösz-
tönzést nyújtsanak számodra ahhoz, hogy kialakítsd 
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azokat a spirituális szokásokat, amelyek támogatnak 
téged abban, hogy kivételes életet élj. Ha így teszel, 
hamarosan felfedezed majd azt, amit Louise és én a 
legfontosabb egyetemes igazságként ismerünk: Az 
Élet szeret téged!
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