


MICHAEL NEILL

GONDOLOD VAGY ÉLED A VALÓSÁGOT?



A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Michael Neill / The Inside-Out Revolution

The Only Thing You Need to Know to Change Your Life Forever
Hay House Inc., USA, 2013

A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com internetes 
oldalon érhetõ el.

Fordította
Takács Zoltán

Szerkesztette
Molnár Eszter

Copyright © Michael Neill, 2013
Hungarian translation © Takács Zoltán, 2014

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG, 2014
Cover design © Neemtree Corporation AG, 2014

Image p.70 © ScienceCartoonsPlus.com

Minden jog fenntartva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem 
egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható 

vagy közölhetõ, semmilyen formában és értelemben, 
elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve 

a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, 
bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést 

vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelõs kiadó Novák András igazgató

Fõszerkesztõ és Mûszaki vezetõ Melher Viktor
Tipográfi a Alinea Kft.

Borítót készítette Édesvíz Kiadó Kft.
Nyomta Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelõs vezetõ György Géza vezérigazgató

ISBN 978 963 529 190 8

belso forradalom.indd   4 2014.12.02.   10:35:34



 

Ninának mindenért s mindörökké

belso forradalom.indd   5 2014.12.01.   14:30:00



 

„Ha az emberek csupán azt tanulnák meg, 
hogy ne féljenek a tapasztalataiktól, 

ez önmagában megváltoztatná a világot.”

Syd Banks
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ELŐSZÓ

Három évtizeddel ezelõtt találkoztam egy Sydney 
Banks nevû illetõvel, majd társalapítója lettem a pszi-
chológia új paradigmájának, amely azóta csendben 
elterjedt az egész világon. Az életet megváltoztató 
új látásmód egészen mostanáig rendkívül jól õrzött 
titok volt. Új könyvében Michael Neill minden-
ki számára elérhetõvé teszi e szakterület alapelve-
it, így a kötetet kezébe vevõ olvasó radikálisan új 
szemszögbõl láthatja saját életét. Célközönség: az élet 
minden területérõl bárki, függetlenül attól, jelenleg 
mennyire gondtalan vagy problémákkal terhelt az 
élete. A kötet egyfajta „áfi um ellen való orvosság” 
a belsõ jóllét és a hatékony teljesítmény tekintetében. 

A rossz passz mindenkinél többször elõfordul, 
mint szeretné. Mindnyájunkat elér a stressz és az 
aggodalom kellemetlen érzése, sõt néha úgy tûnik, 
hogy ezekben élünk. Ez pedig megakadályozza az 
élet élvezetét, s rontja kapcsolataink minõségét. Bár-
melyik kiváló értékesítõ megmondhatja, hogy az el-
adási teljesítményt legjobban gátoló tényezõ a csüg-
gedtség, s bármelyik jeles terapeuta rámutathat, 
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hogy a reménytelenség lemeríti az energiaforráso-
kat, rontja az ítélõképességet, s végül depresszióhoz 
vezet. Így tehát magától értetõdõ, hogy a krónikus 
rosszkedv és a negatív érzések csökkentik az ember 
teljesítõképességét. 

Ám mindezek ellentettje is igaz. Mindenki meg-
tapasztalja a mentális egyensúly és a jóllét állapotát. 
Még a legelmeháborodottabbaknak is van „normá-
lis” periódusuk, függetlenül betegségük súlyossá-
gától. Személyesebb síkra terelve pedig mindnyá-
junknak volt olyan élményünk, amikor hirtelen, 
látszólag a semmibõl kipattant ötlet mentett meg 
minket. Gyerekeink néhanapján olyan bölcsességgel 
állnak elõ, amely túlmutat élettapasztalatukon és is-
kolázottsági fokukon. Folyamatosan szembesülünk 
azzal, hogy árvizek, földrengés vagy akár halálos 
kórral diagnosztizált betegek esetén a pozitív érzé-
sek hullámai magasra csapnak. Éppen ezért tehát az 
élet élvezetének, a mentális tisztaságnak, a kreati-
vitásnak és a kapcsolatokkal való megelégedettség-
nek sokkal nagyobb a lehetõsége, mint ahogyan az 
a hétköznapokban megjelenik. Mi is ez a lehetõség, 
honnan jön, s hogyan részesüljünk belõle? Michael 
Neill választ ad ezekre a kérdésekre. 

A tudomány jelenlegi álláspontja szerint külön-
bözõ magyarázatok léteznek arra nézvést, hogy az 
emberek miért úgy éreznek, s miért úgy cseleked-
nek, ahogyan: a genetikától és a család kondicionálá-
sától kezdve a gyerekkori traumáig, az életkörülmé-
nyekig, sõt az idõjárásig ível az indokok sora. Ezen 
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Előszó

magyarázatok mindegyikét rengeteg kivétel és rend-
ellenesség kíséri, s ami talán még fontosabb, egyik 
sem segít a szokásos érzelmi állapot javításában vagy 
a fenntartható viselkedésbeli változások elérésében. 

Ezzel szemben a Michael által elõvezetett alapel-
vek olyan magyarázattal szolgálnak az emberi tapasz-
talatot és érzelmi állapotot illetõen, amely átfogó, 
kivételektõl mentes, s mindenki számára rendkívül 
hasznos. Ezek az alapelvek sehol máshol nem ta-
lálhatók meg: sem a pszichológiában, sem a médiá-
ban, sem az önfejlesztéssel foglalkozó területeken. 
Akik osztoznak ebben az értelmezésben, pontosan 
ugyanabból a forrásból jutottak hozzá. Ez mindössze 
az emberi tapasztalat új és világos megértése, hogy 
honnan származik, és hogyan lehet megváltoztatni 
bármiféle módszer, praktika vagy elvárt viselkedés 
alkalmazása nélkül.

Már csak ezért is érdemes elolvasni a könyvet, 
ám szerencsére Michael roppant tehetséges író is. 
A párbeszédes, rendkívül személyes hangvételû kötet 
olvasása közben úgy érezzük, mintha az író nappa-
lijában üldögélnénk, s ott hallgatnánk gondolatait. 
Én pontosan ezt javaslom az olvasónak. Elsõre ne 
próbáljuk megérteni tövirõl hegyire. Úgy fi gyeljünk 
a kötetben rejlõ üzenetre, mintha zenét hallgatnánk: 
élvezzük, és hagyjuk, hogy magával ragadjon. 

Elsõ kézbõl származó tapasztalatból tudom, hogy 
aki felfogja a kötetben leírt tanítást, annak jóllétében 
azonnali javulás következik be, függetlenül attól, 
éppen milyen lelkiállapotban van. Sokkal jobban tel-
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jesít, s fokozottabban értékeli munkája gyümölcsét, 
mint addig. 

Mindegy tehát, honnan indulunk, hiszen a da-
gállyal az összes hajó emelkedik, s a kötetben leírt 
alapelvek megértése jobbítja életünket a fedélzeten. 
Tisztábban gondolkodunk majd, öngyógyítókká vá-
lunk (hamarabb átesünk a nehéz idõszakokon), ha-
tározottan kreatívabbak leszünk, illetve hosszú távú 
védettséget szerzünk a kiégés ellen. 

Noha tudatában vagyok, hogy mindez túlzásnak 
tûnhet, de immár harminc éve tanítom a Michael 
által megosztott ismeretanyagot, s azóta folyamatosan 
tapasztalom az eredményeket, amelyeket így egyálta-
lán nem találok lenyûgözõnek, sõt meglepõnek sem. 
Egyszóval tehát ez a könyv az igazi.

George Pransky PhD
La Conner, Washington
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BEVEZETÉS: 
SZEMÉLYES FORRADALOM 

Mi történik akkor, ha kiderül, hogy teljesen helyte-
len, amit a valóság mûködésérõl tanultál? 

2007-ben azt hittem, a csúcson vagyok. A coach-
ingüzlet dübörgött, az alkalmazott pszichológia terén 
megbecsült pozícióra tettem szert, elsõ könyvem a si-
kerlisták élére került, második munkám éppen kiadás 
elõtt állt. Nina idestova húsz éve volt a házastársam, 
három gyerekünk világrajövetele pedig több, mint 
amire valaha is számítottunk.

Életem egyetlen bonyodalma a feleségemmel 
folytatott vita volt arról, hogy vajon új házba költöz-
zünk-e, vagy maradjunk a régiben. Ez természetesen 
úgynevezett „minõségi probléma” volt, mégsem gá-
tolt meg abban, hogy bárkinek kiöntsem a szívemet, 
aki meghallgatott. 

Egy barátom megunta az állandó panaszárada-
tot, s elküldte Dr. George Pransky The Relationship 
Handbook címû könyvét, amelyet én semmiképpen 
sem akartam elolvasni. Egyáltalán nem vagyok oda 
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a kapcsolatokról szóló munkákért, amelyek tele van-
nak olyan tanácsokkal, amelyek nagyszerûen be-
válnak, ha történetesen te vagy a szerzõje annak 
a bizonyos kötetnek. Mégis kezembe vettem, s el-
olvastam az elsõ fejezetet. Várakozásommal ellen-
tétben teljesen lenyûgözött Dr. Pransky „jókedély-
terápiáról”, illetve „ápolásmentes kapcsolatokról” 
szóló leírása. 

Estig az egész könyvet elolvastam, s megfogadtam 
magamnak, ha legközelebb valaki olyan olvasmányt 
ajánl, amely szerinte a javamat szolgálja, nyitottabb 
leszek.

Egészen addig nem is jutott eszembe a könyv, 
amíg valaki meg nem kérdezte, hogy mi a helyzet 
Ninával és velem.

– Hogy érted? – kérdeztem vissza. 
– Úgy, hogy jól kijöttök-e?
– Persze. Nagyon jól. De miért kérded?
Nagyjából további féltucatnyi kérdés után végül 

eszembe ötlött, hogy nem egészen egy héttel azelõtt 
még házasságunk egyik legnagyobb vitájának kellõs 
közepén tartottunk. Hideg borzongás futott végig 
a gerincemen. Valami ok folytán a könyv egész 
egyszerûen elfeledtette velem azt, amirõl azt hit-
tem, hogy életem legnagyobb problémája. Legna-
gyobb meglepetésemre már egyáltalán nem tekin-
tettem problémának csetepaténkat – így sem, hogy 
újfent eszembe jutott. Furcsa módon már Ninának 
sem okozott gondot, pedig egyáltalán nem jutottunk 
dûlõre. A ház ügye egész egyszerûen megoldotta 
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önmagát, én pedig teljesen elképedtem. Muszáj volt 
többet megtudnom errõl.

KÍVÁNCSISKODÓ ÉS KÍVÁNCSISKODÓ

Amikor utánakerestem a világhálón, legnagyobb 
megdöbbenésemre olyan pszichológiai szakterü-
let szórványos leleteire bukkantam, amelyrõl még 
soha nem hallottam. A ’70-es évek vége felé kü-
lönös nevek alatt tûnik fel a szakirodalomban: „az 
elme pszichológiája”, „egészségmegvalósítás” vagy 
„három alapelv”. Richard Carlson, a Ne csinálj a bol-
hából elefántot… könyvsorozat szerzõje volt a terü-
let leghíresebb szakértõje, ám amióta sikert sikerre 
halmozott, szerintem meglehetõsen eltávolodott az 
eredeti alapeszmétõl.

Amint egyre mélyebbre ástam, felfedeztem, hogy 
a szakterületre leginkább egy Syd Banks nevû illetõ 
volt hatással, aki megvilágosodásélményét követõen 
egyszerû faipari munkásból világszerte elismert guru 
és oktató lett. A terület avatott szakértõi egytõl egyig 
állították, hogy a Syddel való találkozás vagy mun-
káinak olvasása megváltoztatta az életüket. Én pedig 
egyre kíváncsibb lettem, hiszen húsz év pszichológiai 
és személyiségfejlesztõ tapasztalattal a hátam mö-
gött még soha nem hallottam róla, sõt még az általa 
ihletett területekrõl sem. Hogy még inkább össze-
kuszáljam a szálakat, mindenki azt állította, hogy 
semmiféle „módszer” nem áll a változásuk mögött 
– egyszerûen csak Sydet vagy a munkájában kellõen 
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jártas személyt hallgatták, amint három egyszerû 
alapelvrõl beszélt, miközben egyszer csak megtör-
tént az átalakulás, s az életük is teljesen megváltozott. 

A szakterület mûvelõi által citált eredmények 
nagyfokú hitet igényeltek. Bûnszervezetek egyko-
ri tagjai lakókörnyezetük pozitív példaképeivé vál-
tak. Az alkoholisták hosszú, küzdelmes évek vagy 
bárminemû terápia helyett azonnal letették a poha-
rat. Miután az Egyesült Államok legmagasabb em-
berölési mutatóival rendelkezõ városnegyedek lakóit 
megismertették az alapelvekkel, három év alatt gya-
korlatilag megszûnt a bûnözés. 

Beszéltem olyan cégvezetõvel is, aki azzal, hogy 
megtanította ezt a belsõ megértést a munkatársai nak, 
dollármilliókról milliárdokra növelte vállalata bevé-
telét, majd hagyta, hogy a számok végezzék a dol-
gukat. A pszichológia más területein tevékenykedõ 
„szakértõktõl” eltérõen szinte az összes általam meg-
ismert ember boldog házasságban élt, jó kapcsolatot 
ápolt gyermekeivel, és közel harminc év munka után 
is még mindig élvezetet nyújtott számára a szakte-
rülete. 

Úgy határoztam, fel kell adnom az objektivitást, 
és el kell utaznom a kanadai határ mellett fekvõ kis-
városba, hogy közelebbrõl is megvizsgáljam ezt az 
irányzatot. 

Tapasztalataim fenekestül felforgatták az életem, 
feje tetejére állították munkásságom, s megváltoz-
tatták világlátásom. Mindez nem egy különleges 
technika elsajátításán vagy varázstabletta bevételén 
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alapult, hanem csupán egy különleges típusú beszél-
getésen múlt. Ez a fajta párbeszéd a pácienseimmel 
folytatott munka alapkövét képezi, ezért mi is így 
fogunk társalogni a könyvben. 

A TÁRGYALT TÉMÁK ÁTTEKINTÉSE 

Együtt töltött idõnk során olyan újfajta megközelí-
tést mutatok, amely feje tetejére állítja a pszicholó-
gia legtöbb szakterületét. Miután megismerjük az 
összes emberi tapasztalat mögött álló három alap-
elvet, lehetségessé válik az élet mögötti mélyebb 
értelem megcsapolása, ami helyreállítja mentális 
egészségünket, bölcsességgel és útmutatással lát el, s 
elképzelhetetlen teremtõerõt szabadít fel bennünk. 
Megvizsgáljuk, miképpen térhetünk vissza az „ere-
deti kegyelem” állapotába, s rátérünk arra is, hogy 
a belsõ megértés segítségével könnyedén vehetjük 
az élet akadályait, teljes odaadással és félelem nél-
kül játszhatjuk a létezés játékát, majd a kiteljesedett-
ség kulisszái mögé pillantva megtaláljuk helyünket 
a nagy kibontakozásban. 

Amióta rábukkantam erre a forradalmian új lá-
tásmódra, a világ minden táján több ezer ember-
nek adtam át az ismeretet. Százaknak személyesen 
adtam tanácsot, hogy miként változtassák meg az 
alapokat, hogyan boldoguljanak és éljenek belülrõl 
kifelé. Pácienseim és diákjaim pozitív, olykor drasz-
tikus változásokat tapasztaltak meg kapcsolataikban, 
pénzügyeikben, mentális és fi zikai egészségükben s 
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jóllétükben. Boldogabbá, magabiztosabbá, mások 
iránt együtt érzõbbé váltak. 

Sokan közülük azonban rendkívüli problémák-
kal szembesültek. Elveszítették munkájukat, tönk-
rementek, megbetegedtek, vagy olyan családi válság 
ütötte fel a fejét náluk, amitõl még most is könnybe 
lábad a szemem. Szinte mindegyikük az öngyógyítás 
és a kreativitás vaskos tartalékaira bukkant, amelyek 
segítségével sokkal könnyebben oldották meg prob-
lémáikat, mint azt gondolták. 

Ha szóba elegyednél velük, pontosan olyan válto-
zatosnak találnád õket, amilyenek csak lehetnek az 
emberek: férfi ak, nõk, fi atalok, öregek, gazdagok, 
szegények. Ám amióta pontosan megértették a belsõ 
forradalom lényegét, két dolgot biztosan észreve-
hetsz rajtuk: a csillogást a szemükben, s a jelenlétüket 
körüllengõ kellemes érzést. 

Egyesek úgy írják le ezt az átalakulást, mint-
ha leszállnának a hullámvasútról, vagy lebegnének 
a vízen; mások pedig, mint a magukkal való elsõ ta-
lálkozás élményét. „Olyan, mintha újra csatlakoztam 
volna a fõ vezetékhez” – mesélte egyik páciensem. 
Leggyakrabban azonban úgy jellemzik ezt a jelen-
séget, mintha hosszú idõ után végre hazatérnél. Míg 
tapasztalatod egyedi, ráébredésed belsõ szikrádra és 
újbóli összeköttetésed az életenergiával közösen el-
töltött idõnk ígérete és célja.

Noha e könyvben fõleg én fogok beszélni, a te 
feladatod is pontosan ugyanolyan fontos: hogy nyi-
tott elmével fi gyelj, legjobb képességed szerint te-
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kints az általam mutatott irányba, s mindenekfelett 
egészen a végiéig ne lépj ki a párbeszédbõl. Akik 
nem tartottak ki a végéig, legtöbbször semmit sem 
profi táltak, hiszen ily módon nem láthatták meg az 
érem másik oldalát. 

A könyv nem tartalmaz semmilyen módszert – 
semmit sem kell megtanulnod, memorizálnod, gya-
korolnod vagy véghezvinned. Én csupán az élet alap-
vetõ igazságaira fogok rámutatni, s meglátjuk, mit 
történik majd. Néha olyan érzés keríthet hatalmá-
ba, hogy sehová sem jutunk el, sõt inkább visszafelé 
haladunk. Máskor pedig a felismerések olyan gyors 
ütemben követik egymást, hogy nehéz lesz lépést 
tartanod velük.

Ha azonban nyitott elmével és reménnyel teli 
szívvel olvasol tovább, megígérem, hogy nemcsak 
jobbá válik az életed, hanem a körülötted lévõk éle-
tére is hatással lesz.

Íme, egy levél, amelyet egy fi atal hölgy küldött, 
miután részt vett a Living from the Inside Out prog-
ramban, amikor életkörülményei már nem is lehet-
tek volna rosszabbak:

Amikor elôször olvastam a belsô megértés mögött 
felsejlô alapelvekrôl, azon gondolkodtam éppen, 
hogyan vethetnék véget az életemnek. Tanításaid 
segítségével mindössze néhány nap alatt nagyfokú 
tisztánlátásra és lelki békére tettem szert. Ihletett 
állapotba kerültem, s amikor azt hittem, soha nem 
tapasztalom meg a szeretetet, egész lényem szere-
tetté vált, s vibrált. 
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