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Szeretett hallgatóságomnak ajánlom, akik oly sok éven át 
velem voltak, és azoknak is, akikkel még ezután találkozom, 

hogy életük gazdagabbá váljon. Tartsatok velem, 
és tanuljátok meg hogyan tehetjük hátralévõ 

napjainkat életünk legjobb és leghasznosabb éveivé 
ezen a szép bolygón, a Földön.

TE segíthetsz a társadalom gyógyulásában!
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Előszó

Elhatároztam, hogy megírom ezt a könyvet, az Éld az 
 életed! és Az erõ benned van! folytatásaként. Nagyon sok 

levelet és kérdést kapok elõadásaim során olyan alapvetõ 
témákról, mint a lét értelme. Vagy megkérdezik, mikép-
pen lehetnek a tõlük elvárható legjobb emberek – múlt-
béli tapasztalataik ellenére, olyan dolgok ellenére, me-
lyek hatottak rájuk, vagy éppen egyáltalán nem hatottak, 
és annak fényében, mit várnak még az életüktõl. Kér-
dezõim metafi zikus fogalmakat használnak, és gondol-
kodásuk formálásával megváltoztatják az életüket is. 
Megszabadulnak a régi, negatív mintáktól és meg gyõ zõ-
désektõl. Tanulják azt is, miképpen szerethetik jobban 
önmagukat.

A könyvem címe Life! (Életet!, ez a mû eredeti címe – 
A szerk.), ezért a felépítésében érvényesítettem egy laza 
idõrendi beosztást, amely követi azt a fejlõdést, amin 
életünk során keresztülmegyünk. Ezért elsõként az ifjú-
kort tárgyalom (gyermekkori dolgokat, kapcsolatokat, 
munkát stb.) és a végén az idõskor kérdéseihez jutok el.

Most pedig, gondolva arra, hogy olvasóm számára ta-
lán ismeretlen az én fi lozófi ám és az a fogalomrendszer, 
amelyet a magyarázataimban alkalmazok, elöljáróban 
tisztázok néhány dolgot.
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Mindenekelõtt, gyakran használok ilyen fogalmakat 
mint a Világegyetem, Végtelen Intelligencia, Magasabb Hata-
lom, Egyetemes Tudat, Lélek, Isten, Egyetemes Hatalom, Belsõ 
Bölcsesség és hasonlókat. Ezekkel arra az Erõre utalok, 
ami a Világegyetemet teremtette, és ami benned is meg-
található. Ha bármelyikük használata idegen számodra, 
helyettesítsd egy neked megfe le lõ vel. Végül is, nem maga 
a szó fontos, hanem a mögöttes tartalom.

Látni fogod, hogy néhány szót másképp betûzök, mint 
az emberek általában. Példa a betegség szó (angolul disease = 
betegség – dis-ease = nem könnyû, zavart; az angolból nem 
ültethetõ át magyar nyelvre – A szerk.), kiemelve a szó 
valódi jelentését, kiemelve, hogy valami nincs rendben 
veled, vagy körülötted. Hasonlóképpen sosem írom le 
nagybetûvel az AIDS szót, mindig csak kis betûvel, így: 
aids. Úgy érzem, hogy ezzel gyengíthetem a szó hatalmát.

Ami általános fi lozófi ámat illeti, fontosnak érzem, 
hogy összefoglaljam néhány irányelvemet, amelyek szerint 
élek, annak ellenére, hogy hallhattad már tõlem ezeket – 
de elõfordulhat, hogy nem ismered még a munkáimat.

Az egész igen egyszerû, úgy hiszem, amit kifelé adunk, 
azt kapjuk majd vissza; tehát mindannyian hozzá já ru lunk 
és felelõsek vagyunk azokért az eseményekért, melyek 
az életünkben megtörténhetnek – a jóért és az úgyne-
vezett rosszért is. Az élményeket mi magunk teremtjük 
– a szavakkal, melyeket kimondunk és a gondolatokkal, 
melyeket gondolunk. Ha elménkben békét és harmóniát 
teremtünk, pozitív gondolatokat gondolunk, akkor von-
zani fogjuk a pozitív élményeket és a hasonló felfogású 
embereket. Megfordítva, ha „beleragadunk” a szemrehá-
nyó, vádaskodó mártírszerepbe, akkor életünk fruszt-
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ELŐSZÓ

ráló és terméketlen lesz, és mágnesként vonzzuk majd 
a hozzánk hasonlókat. A lényeg tehát az, hogy amit ma-
gunkról és az éle tünk rõl gondolunk – az valósággá válik 
számunkra.

Filozófi ám további alapvetõ pontjai a következõk sze-
rint foglalhatók össze:

��  Ez csak egy gondolat, a gondolatot pedig meg tu-
dod változtatni

Hiszem, hogy életünkben minden elõször gondolatként 
születik meg. Függetlenül a problémától, a tapasztalata-
ink csak a belsõ gondolatok külsõ következményei. Az 
öngyûlölet nem más, mint egy önmagadról õrzött gondo-
lat gyûlölete. Például, van egy gondolatod, ami azt közli 
„Rossz ember vagyok”, ez a gondolat pedig kialakítja ben-
ned az önutálat érzését, mellyel jól bevásároltál. Ha nincs 
benned ez a gondolat, akkor nincs benned az érzés sem. 
A gondolatokat megváltoztathatod. Tudatosan válassz 
egy új gondolatot, például azt, hogy „Csodálatos vagyok”. 
Változtass a gondolatodon, és változnak az érzéseid is. 
Minden elgondolt gondolatunk formálja a jövõnket.

��  Az erõ mindig a jelen pillanatban van
Minden vagyonunk a jelen pillanatban van. Amit most 
gondolunk, hiszünk és mondunk, az alakítja a holnap, 
a jövõ hét, a jövõ hónap, a jövõ év eseményeit. Ha teljes 
fi gyelmünket a most, a jelen pillanat gondolataira és el-
képzeléseire fordítjuk, ha olyan gondosan választjuk ki 
ezeket a gondolatokat és meggyõzõdéseket, mint a leg-
jobb barátunknak szánt ajándékot, akkor megerõsödve 
engedünk teret saját választásainknak a saját életünkben. 
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Ha a múlt felé fordulunk, nem marad túl sok energiánk 
a jelen pillanatra. Az egyetlen valóságos pillanat a jelen 
pillanat. Most kezdõdik számunkra a változás folyamata.

�� A múltat el kell engedni, és mindenkinek meg kell 
bocsátani
Egyedül mi vagyunk elszenvedõi annak, ha kitartunk 
a múlt sérelmei mellett. Átengedjük a hatalmat múltunk 
eseményeinek és szereplõinek, és ugyanezek az esemé-
nyek és emberek gúzsba kötik a lelkünket. Folyamatos 
irányítás alatt tartanak, amíg bebetonozódunk az engesz-
telhetetlenségbe. Ezért annyira fontos, hogy a megbocsá-
táson dolgozzunk.

Bocsáss meg – elengedve mindazokat, akik megsér-
tettek –, és többé nem vagy azonos azzal, akit megbán-
tottak. Kiszabadulhatunk a hiábavaló fájdalom, harag és 
bosszúvágy ördögi körébõl, ami a saját szenvedésünk bör-
tönébe zár. A tettet nem nézzük el, de az elkövetõknek 
megbocsátunk – megbocsátjuk a szenvedésüket, a zavart-
ságukat, az ügyetlenségüket, a kétségbeesésüket és az 
emberségüket. Amint felszabadítjuk és szélnek eresztjük 
a rossz érzéseket, máris továbbléphetünk.

�� Elménk mindig kapcsolatban áll az Egyetlen Vég-
telen Tudattal
Kapcsolatban állunk a Végtelen Tudattal és az Egyete-
mes Erõvel, ami megteremtett bennünket, az élet tüze, 
önmagunk Magasabb Énje és az Erõ által, ami bennünk 
lakozik. Szellemünk azonos azzal a Szellemmel, amely 
az élet egészét irányítja. Az a dolgunk, hogy megtanul-
juk az Élet Törvényeit és megtartsuk ezeket. Az Egye-
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ELŐSZÓ

temes Erõ szereti minden teremtményét, és szabad vá-
lasztást enged minden döntésünkben. Ez az Erõ a jóért 
van, és amikor engedjük, eligazítja az életünket minden 
téren. Nem bosszúálló és büntetõ erõ. Az ok és okozat 
törvénye. Tisztán szeretet, szabadság, megértés és kö-
nyörület. Derûs nyugalommal szemléli, amint tanulgat-
juk, hogyan kerüljünk vele kapcsolatba. Fontos, hogy 
életünket a Magasabb Én felé fordítsuk, mert általa nye-
rünk üdvösséget.

�� Szeresd önmagad
Légy feltétel nélkül elfogadó és nagylelkû önmagad sze-
retetében. Dicsérd önmagad, amennyire csak tudod. 
Ahogy megérzed, hogy szeretnek, ez a szeretet mindent 
eláraszt az életedben és megsokszorozva tér vissza hoz-
zád újra meg újra. Önmagad szeretete éppen ezért segít-
het planétánk gyógyulásában is. A neheztelés, rettegés, 
bírálat és bûntudat okozza a legtöbb problémát, de mi 
képesek vagyunk változtatni gondolatrendszerünkön, 
megbocsátani magunknak és másoknak, megtanulni az
én szeretetét, és ezzel a romboló érzéseket a múltba szám-
ûzhetjük.

�� Mindannyian eldöntöttük, hogy ezen a bolygón, 
a tér és idõ egy bizonyos pontján testet öltünk azért, 
hogy megtanuljunk néhány leckét, melyek tovább-
segítenek spirituális fejlõdésünk ösvényén
Hiszem, hogy mindannyian egy végtelen utazás részt-
vevõi vagyunk az örökkévalóságon át. Választunk nemet, 
bõr színt, országot, aztán megkeressük a legmegfelelõbb 
szülõpárt, akik „tükröt tartanak” nekünk. Életünk min-
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den eseménye és minden egyed, akivel találkozunk, ér-
tékes leckéket ad nekünk.

Szeresd az életed és önmagad… én ezt teszem!

Louise L. Hay
1995, Dél-Kalifornia
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Bevezetés

Az utóbbi öt évben csökkentettem az elõadások és az 
   utazások számát, és amolyan földmûves lettem. 

Idõm java részét az én szépséges kertemben töltöm. Te-
lis-tele van mindenféle növényekkel, virágokkal, zöldsé-
gekkel és fákkal, és leírhatatlan gyönyörûséget jelent, ha 
letérdelek a földre és gyomlálgatok. Szeretettel áldom 
a talajt, és az bõségesen terem.

Biokertész vagyok. Egyetlen falevél sem hagyja el a 
birod almamat, minden a komposztáló toronyba kerül. 
Apránként alakítom a földet, hogy gazdag és tápláló 
legyen. Annyit eszem a terményeimbõl, amennyit csak 
tudok. Egész évben élvezem a friss gyümölcsöket és zöld-
ségeket.

Azért említettem meg itt a kertészkedést, hogy be-
vezessem a témát, amirõl ebben a könyvben beszélni 
fogok. Képzeld el, hogy gondolataid a magok, melyeket 
a saját elméd kertjében vetsz el. Meggyõzõdéseid képezik 
a termõtalajt, melyre a magok hullanak. A gazdag, termé-
keny talajon erõs, egészséges növények fejlõdnek. Még 
a kiváló vetõmagok is küszködve növekednek a szegény, 
köves talajon, ahol burjánzik a gaz.

A kertészek tudják, amikor egy új kerthez fognak, 
vagy felfrissítenek egy régit, hogy a legfontosabb dolog 
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a talaj elõkészítése. Elõször el kell távolítani a köveket, 
törmeléket, a gazt és a régi, elöregedett növényeket. 
Azután, az igazi kertész duplán felássa a kertet kétla-
pátnyi mélyen és újabb gyökereket és köveket forgat ki 
a földbõl. Aztán annyi szerves anyagot adsz hozzá, ameny-
nyit csak lehetséges. Én elõnyben részesítem a szerves 
komposztot, a lótrágyát és a hallisztet. Tíz centiméteres 
vastagságban elterítem ezeket a talajjavítókat, a tetejé-
re komposzt kerül, majd beforgatom a talajba, hogy jól 
elkeveredjen. Most már érdemes ültetni! Bármit ültet-
hetek, az szárba szökken és erõs, egészséges növénnyé 
fejlõdik.

Ugyanígy van ez az elménk és alapvetõ meggyõ zõ dé-
seink termõtalajával. Ha új, pozitív megerõsítésekre vá-
gyunk – ilyen gondolatokra és szavakra –, és azt akarjuk, 
hogy azok a lehetõ leggyorsabban valóra váljanak, ak-
kor különleges erõfeszítésekkel kell elõkészíteni az 
elmét, hogy az új eszméket befogadja. Készíthetünk 
listát mindenrõl, amit hiszünk (például „Mit hiszek 
a munkáról, a gazdagságról, a kapcsolatokról, az egész-
ségrõl stb.”) és kikereshetjük a negatív mintákat. Fel-
teheted magadnak a kérdést: „Vajon továbbra is ilyen 
korlátozó fogalmakra akarom építeni az életemet?” Ez-
után következhet a kétszeres felásás, hogy kihúzkodd 
azokat a régi eszméket, melyek sosem fogják segíteni 
az életedet.

Amint kidobtál annyi régi, negatív elképzelést, ameny-
nyit csak tudsz, adj hozzá nagy adag szeretetet és jól dol-
gozd bele elméd termõföldjébe. Ha most új meg erõ sí-
téseket ültetsz el az elmédben, bámulatos gyorsasággal 
kicsíráznak majd. Életed olyan gyorsan jobbra fordul, 
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BEVEZETÉS

hogy csak ámulsz, mi történt. Meglátod, mindig megéri 
az a külön erõfeszítés, mellyel elõkészíted a talajt – akár 
a kertedrõl, akár a fejedrõl van szó.

A könyv minden fejezetét pozitív megerõsítésekkel 
zárom, ezek azokra az eszmékre vonatkoznak, melye-
ket már átvettünk. Válassz ki néhányat, melyeknek szá-
modra jelentõsége van, és ezeket gyakran ismételd el. 
A feldolgozás a fejezetek végén: pozitív eszmék özöne. 
Segíthetnek, hogy a tudatod átalakuljon élet erõsítõ meg-
gyõ zõdések rendszerévé. Észreveheted, hogy minden 
meg erõsítést egyes szám elsõ személyben, jelen idõben 
írtam. Sose mondjuk azt, hogy „majd”, „ha”, „amikor” 
vagy „mintha”; ezek halogató kijelentések. Bármikor 
feldolgozást vagy megerõsítést végzünk, abban mindig 
a „nekem van”, „én vagyok”, „én mindig” vagy „én elfo-
gadom” szerepeljen. Ezek azonnal elfogadó állítások, és 
a Világegyetem odafi gyel rájuk, már MOST!

Kérlek, emlékezz rá, hogy néhány eszme, melyeket 
a kö vetkezõ fejezetekben olvasol, nagyobb jelentõséggel 
bírnak számodra, mint mások. Érdemes lenne egyszer vé-
gigolvasni a könyvet, azután térj vissza, és dolgozz azok-
kal a fogalmakkal, melyekre ráéreztél és illeszkednek 
életed jelenlegi állásába. Ismételd el a megerõsítéseket! 
Olvasd el a feldolgozást! Váljanak részeddé ezek az 
eszmék! Késõbb feldolgozhatod azokat a fejezete-
ket, melyek megnyomnak benned egy gombot, vagy 
azokat, melyekrõl úgy érzed, hogy egyáltalán nem ille-
nek hozzád.

Amint egy területen megerõsödsz, könnyebb lesz majd 
más területeken is munkához látnod. Tudod, a következõ 
dolog az lesz, hogy rájössz, a kis hajtásból magas, cso-
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dálatos fa cseperedett, gyökerei mélyen kapaszkodnak 
a talajba. Más szavakkal: kivirágzol abban az összetett, 
nagyszerû, titokzatos, semmivel nem összehasonlítható 
valamiben, melyet úgy hívnak…

ÉLET!
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