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Bevezetés

Kedves Olvasó!

Az alábbi fejezetekben úgy szólítalak majd meg, mintha a szerel-

mem lennél. Lehetsz akár egyedülálló, akár házas, egy könyv ere-

jéig számomra a kedvesem leszel. Talán soha nem fogunk talál-

kozni az életben, de úgy érzem, így tudom a leginkább közvetíteni 

számodra a gondolataimat.

Évek óta tartok workshopokat a világ minden táján, ahol a jelen-

lévő férfiak és nők szívük legmélyebb vágyait osztják meg velem 

és egymással – és ennek hatására én is mindig teljesen megnyílok 

előttük. Úgy látszik, magunkat igazán mások szemén át ismerhet-

jük meg; főleg, ha ez az illető nagyon szeret minket. Mert akkor 

hajlandó lesz kitárulkozni nekünk, és olyannak látni minket, ami-

lyenek valójában vagyunk; és figyelni fog ránk, hogy ráérezzen 

szívünk valódi vágyaira.

Teljes odaadással szeretni, és teljes odaadásban részesülni – va-

lójában mindenki ezt szeretné, te is, és én is. Mindannyiunk szí-

ve mélyén ugyanaz a vágy él. Azért szeretném felfedni előtted az 

érzéseimet, hogy ezáltal – reményeim szerint – te is kicsit jobban 

megismerd önmagad. Előttem már nagyon sokan nyíltak meg, 

őszintén, bizalommal; én pedig általuk értettem meg önmagam.
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Drága Szerelmem

Minden szív be akarja fogadni Istent, az isteni szeretet végte-

len áramlását. Akár vallásos valaki, akár nem, a felszabadultságra 

mindenki vágyik; arra, hogy korlátok nélkül megmutathassa való-

di énjét. Ezt értem én az alatt, hogy „megnyílni Istennek” – amikor 

magunk körül minden dolgot és minden embert a szeretet isteni 

megnyilvánulásaként tudunk érzékelni.

A szexualitás is a szeretet isteni megnyilvánulása – vagy leg-

alábbis azzá tehető. Az alábbi fejezeteket úgy nyújtom át most ne-

ked, ahogy a szívem tárnám ki szerelmem előtt. Kívánom, hogy 

legyenek segítségedre Isten befogadásában, akár egyedül élsz, 

akár párkapcsolatban; szeretkezés közben éppúgy, mint bármely 

más tevékenység során. Ha gondolataim által sikerül jobban meg-

ismerned önmagad, talán közelebb jutsz majd ahhoz is, hogy meg-

értsd, hogyan akar az isteni szeretet megnyilvánulni mindenki 

szívén keresztül.

S mivel mindannyiunk szívében ugyanaz az erő lakik, ezért a most 

következő gondolatokat úgy osztom meg veled, mintha a drága 

szerelmem lennél.

 David Deida



1.

Szeretet vagy

Drága szerelmem! Mikor a szemedbe nézek, 

érzem szíved vágyait. Semmi sem olyan szép 

nekem, mint a te szerelmed. Inni akarok 

forrásából, el akarok merülni lelked mélyé-

ben, hogy kitárd magad, és meglásd Istent. 

De éreznem kell, hogy be akarsz fogadni. 

Éreznem kell, hogy a bizalmadba fogadsz, 

hogy tudjam: minden porcikád engem hív. 

Kérlek, nyílj meg – és én szíved mélyének 

lakója leszek.
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Drága Szerelmem

Mikor mélyen a szívedbe nézel, a szeretetet érzed. És amikor még 

mélyebbre tekintesz, rájössz: te magad vagy a szeretet.

Ez a szeretet fényesen ragyog, vagyis azt akarod, hogy tényleg 

lássanak téged.

A fény energiaként áramlik; teljes lényed önátadásra vágyik.

Szíved a szeretetet, a szerelmet annak teljes mélységében akarja 

adni és kapni is. Ez szíved legmélyebb kívánsága.

A szeretet a nyitottság. Valójában mindenki szeretne tényleg 

megnyílni. A szeretetre születtél, tested minden porcikája a szere-

tetben való megnyílásra vágyik. Szíved is a kitárulkozást, a teljes 

önátadást várja, azt hogy valaki meglássa benned önmagad való-

di lényegét: a szeretetet. Régóta vágysz a megnyitásra, arra, hogy 

valakinek megnyílhass boldog önfeláldozásban. Onnantól életed 

minden pillanatát beragyoghatja a szenvedély, és fürdőzhetsz a 

szerelem odaadó, sugárzó fényében.

Mégis, a biztonságra, önállóságra való törekvésed során sokszor 

falakat húzol szíved köré, testedben pedig feszültségeket gyűjtesz. 

Habár ezek a védőfalak hasznosak is lehetnek, idővel inkább a fé-

lelmeid építette gátakká válnak, melyek megakadályozzák, hogy 

átéld a valódi szeretetet. Nem engedik láttatni azokat az érzéseket, 

melyeket ki kellene mutatnod; és a szerelem, melyet szíved mé-

lyéig be akarsz fogadni, nem tud áthatolni rajtuk.

Szíved legmélyebb boldogságának megtalálásának titka csupán 

annyi, hogy teljes odaadással kell adni és fogadni a szeretetet, fér-

fival vagy férfi nélkül. Ahelyett, hogy függésben élnél, vagy a fel-

gyűlt csalódásokból emelt falak mögé bújnál, tanuld meg, hogyan 
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Szeretet vagy

nyisd meg a testedet, mintha egyetlen hatalmas szív lenne; véd-

telen, sebezhető, de szeretetet sugárzó, életerős. Egy ilyen nyitott, 

életteli állapotban az egész világ számára ajándék leszel; vonzó-

vá válsz egy olyan férfi számára, akire szíved mélyén leginkább 

vágysz.

Figyeld meg most a légzésed: olyan, mint amikor szerelmes 

vagy? Azt a nyitott, örömteli állapotot érzed minden belégzéskor 

és kilégzéskor, mintha épp szerelmed testéhez simulnál, gyönyör-

teli összefonódásban? Vagy inkább a mindennapi nyűgök és félel-

mek, az érzelmi elszigeteltség, a kétségbeesés és a magány keltet-

te feszültség nyomja a mellkasodat és a légzésedet?

Akár párkapcsolatban élsz, akár egyedül, a spirituális és szexu-

ális boldogsághoz egyaránt kell, hogy napi szinten átéld: boldog 

vagy a testedben, és a szíved nyitott. Máskülönben lelked elszárad 

majd, mint a virág, amit elfelejtettek meglocsolni.




