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Köszönetnyilvánítás

Hálával a szívemben szeretnék köszönetet mindazoknak, aki egy-egy szóval, 
ötlettel vagy tettel támogattak abban, hogy ez a könyv megszülessen. Azok 
iránt is mély hálát érzek, akik nem álltak mellém, vagy látszólag akadályoztak, 
mert valójában csak segítettek elköteleződni az álmom mellett.

Külön szeretnék köszönetet mondani Smid Erikának, aki angyalként 
irányt mutatott, és elvezetett a könyv első kiadójához. Hálás köszönetem 
Hatala Ágnesnek nyitott szívéért és azért, hogy szeretettel fogadott. Köszö-
nöm Berka Krisztinának a lendületet és a profizmust, amivel kezelte a könyv 
első kiadásának feladatait. 

Most, a második kiadásnál még több támogató energia veszi körül a köny-
vet. Köszönöm Kajtár-Schneider Krisztinának a kellemesen nőies, segítőkész 
légkört és az ötleteket. A Bioenergetic Kiadó csapatának a csodálatosan szép 
kivitelezést. Balogh Bélának a kedves ajánló szavakat.

Köszönöm Veres Krisztának, hogy bevezetett az évkör rejtelmeibe. Sarkadi 
Krisztának az egy év együtt utazást a „Course” feladataival, és a gyönyörű 
szövegfordításokat. Köszönöm Gill Roslin Wrightnak, hogy ráirányította a 
figyelmemet a lelkemre, és önmagamra ismerhettem. 

Köszönöm Hollós R. Lászlónak, hogy segítségével jobban megértettem a 
lehetőségeimet és korlátaimat, hogy élhettem az előbbiekkel, és lebonthattam 
az utóbbiakat.

A tanítóknak, akik tudása és írásai nélkül nem lehetnék az, aki ma vagyok. 
A számomra legjelentősebbeket említve: Eckhart Tolle, Chuck Spezzano, 
Neale Donald Walsch, Esther és Jerry Hicks, Rhonda Byrne, Szepes Mária, 
Elisabeth Haich, Gary Zukav, Alice A. Bailey, Müller Péter, Helen Schucman, 
William Thetford, Yogi Bhajan, Guru Nanak és Guru Ram Das.

Mindazoknak, akik megbíznak bennem, és hozzám fordulnak gyógyítá-
sért vagy tanításért. Jelenlétükben én is gyógyulhatok, történeteikből pedig 
tapasztalatot merítek. 
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Barátaimnak, Mezei Elmirának, Hubay Krisztinának, Pákai-Papp Szilvi-
nek és Balázsnak, Bódi Zsófinak, Beniczki Szilviának és Szász Editnek a téren 
és időn átívelő szeretetüket.

Szmelo Juditnak a beszélgetéseket, és hogy Hajnalkát jó kezekben tudha-
tom, amíg írok és dolgozom.

Édesanyámnak, hogy a legelképesztőbb választásaim közben is kitart mel-
lettem. Húgomnak, hogy akkor is segít talpraesettségével, amikor én a felle-
gekben járok. Édesapámnak minden támogatásáért. 

Lányaimnak, Kittinek és Hajnalnak, hogy általuk többet tudtam meg az 
életről, a szeretetről és önmagamról. 

Köszönöm az olvasóimnak, tanítványaimnak, hogy évek óta követik a 
tevékenyégemet, részt vesznek a programjaimon, és visszajelzéseikkel  támo-
gatnak. Remélem, a könyv most még több ember kezébe jut el, és a sorai 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy emelkedjen az életünk. 

Áldás!
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Eló́szó

Pontosan 13 évvel ezelőtt megszületett bennem a vágy, hogy írni kezdjek. 
Rengeteg érdekes téma jutott eszembe, és tettem is kezdeti lépéseket, de a 
könyv és köztem akkor állt még egy hatalmas akadály: önmagam. Mielőtt 
engedélyt kaptam volna önmagamtól, hogy a könyv megszülessen, még az 
akadállyal birkóztam egy jó darabig. 

A birkózásnak az lett a vége, hogy győztem. Legyőztem az ellenállásaimat, 
az önbizalomhiányomat, a kishitűségemet, és elfogadtam magamat olyannak, 
amilyennek a Jóisten megteremtett. Elhagytam a versenyszférát, ahol akko-
riban dolgoztam, elköltöztem a lakásomból, és kicserélődtek az emberi kap-
csolataim. Hála a gondviselésnek, egy teljes újjászületés után elkezdődhetett 
az igazi életem. 

Mi kellett az újjászületéshez? Változás. Rá kellett ismernem, hogy ki 
vagyok én valójában. El kellett engednem azt a valakit, aki addig megfelelési 
kényszerekből és „úgy illikekből” építette fel az életét. Meg kellett fejtenem a 
titkot, hogy mit keresek én itt, a Föld nevű bolygón. Jelentem: sikerült. 

Ma boldogan és szabadon élek, kiteljesedve, szerelemben és szeretetben. 
Most kezdem élvezni a sokéves megmérettetés gyümölcseit. Megvalósult 
mindaz, amire vágytam, és most tudod, mi történik? Megyek tovább. Annyi 
gyönyörű lehetőséget rejt az élet, és én egyre bátrabban álmodom. Beava-
tódtam a lélek titkába, és ezt a titkot szeretném megosztani Veled ebben a 
könyvben. Nagy örömre szolgál, hogy immár a második kiadást tarthatod  
a kezedben. 

A lélekcsemegéket ma már több ezer ember ismeri. 2010-ben kezdtem 
el őket írni a blogomhoz kapcsolódóan. Akkor napi üzenetek formájában 
küldtem egy-egy segítő mondatot, és egyre többen olvasták őket szívesen. Az 
üzenetek később hosszabbak lettek, és összegyűlt belőlük több könyvre való 
is. Ebben a kötetben a szívemnek legkedvesebbeket gyűjtöttem össze.

A lélekcsemegék abban támogatnak, hogy ne hagyd magad! Ne hagyd 
magad lehúzni a negatív események, emberek, hatások által. Ha tartósan 
magasan tartod a rezgésszintedet, az életed is átalakul úgy, ahogy szeretnéd. 
Egy gondolattal többször, több szempontból találkozhatsz, ami az adott gon-
dolat sejtszintű bevésődését szolgálja.
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Ha mindennap rendszeresen elolvasod őket, az abban segít, hogy átala-
kítsd az észlelésedet, és a figyelmed fókusza a sok hatás közül, ami egy nap 
alatt ér, olyan dolgokon legyen, amelyek támogatnak a boldogabb és teljesebb 
élet megteremtésében. Abban támogatnak, hogy az legyél, aki valóban VAGY. 

A lélekcsemegéket dátumozva találod meg a könyvben. 365 lélekcsemege 
szerepel a kötetben, az év minden napjára egy.  Egy ráadást is találsz a szö-
kőévek miatt (február 29.). Azért jó, ha naptári sorrendben haladsz, mert a 
lélekcsemegék magukban rejtik az évkör energiamintázatát. Ha ráhangolódsz 
az évkörre, azzal a saját jóllétedet segíted elő, és jobban megérted a vágyaid és 
a kihívásaid mögött rejlő okokat. Segítségével visszatalálsz a Természetanyá-
hoz és saját valódi természetedhez is.

Azt ajánlom, hogy ha teheted, reggel olvasd el az aznapi üzenetet. Ez segít 
az elmédnek és a szívednek, hogy összehangoltabban működjenek, és hogy 
azokat a dolgokat vonzd be az életedbe, amelyeket valóban szeretnél megta-
pasztalni. Az is jó, ha magadnál hordod a könyvet, és napközben felütöd az 
aznapi üzenetet, hogy az energiája veled maradjon és erősítsen. Ha belefér  
az idődbe, még este is elolvashatod. Ha így teszel, az aznapi üzenetet való-
színűleg már sokkal mélyebben tudod értelmezni, tapasztalatokkal a tarso-
lyodban. Álmodban a megszerzett bölcsesség sejtszintű tudássá alakulhat, és 
másnap reggel nyitott és kipihent elmével kapcsolódhatsz az újabb üzenettel. 

Egy napra egy üzenetet javaslok elolvasni. Ha megadod magadnak az időt, 
hogy a könyvvel együtt fejlődj, akkor valóban megtörténhetnek a szükséges 
változások, míg ha sietsz, akkor éppen a lényegről maradsz le. A csemegék 
szeretni tanítanak, és szeretni csak a figyelmedet odaadva lehet.  Add a figyel-
med most a csemegéknek, és rajtuk keresztül a szeretetedet önMAGadnak. 

A könyv január 1-jével indul, az évkörön azzal az időszakkal, ami a halál és 
az újjászületés közötti csendes időszak, és a legalkalmasabb arra, hogy álmo-
dozz. Miután feltöltődtél ebben az energiában, elindulhatsz a növekedés és 
a kiteljesedés felé, mint ahogy maga a természet is teszi. Ha azonban éppen 
máskor kerül hozzád a könyv, akkor bármikor elkezdheted a szövegekkel való 
együtt utazást, hiszen minden mindennel összefügg felfelé a spirálon. 

Kívánom, hogy a lélekcsemegék töltsenek fel erővel, hittel és bizalommal 
mindennap! Az öröm és a szeretet fényszálai csillanjanak meg életed minden 
pillanatában!
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Január 1.

Sokféle babona létezik, hogy mit érdemes tenned a mai 
napon annak érdekében, hogy boldog legyen az új éved. 
Hangolódj arra az érzelmi szintre, amit át szeretnél élni 
az év legtöbb napján! Ez a legfontosabb, amit megtehetsz.

Nem biztatlak semmiféle mágiára, csupán arra, hogy érezd jól magad. Pihenj, 
és hagyd meg a mai napot arra, hogy átélhesd egy kicsit az elmúlt évtől való 
búcsúzást. Adj hálát mindazért, amit átéltél az elmúlt évben, minden tanulsá-
gért, gyógyításért, találkozásért és örömteli pillanatért. Úgy tekints az elmúlt 
évre, mintha egy felette szálló sasmadár lennél, aki látja az összképet, hogy mi 
hová vezetett, miből mi a tanulság, és hogy milyen irányban repülnél szívesen 
tovább. Most ne merülj el a részletekben, csak könnyedén szállj a látkép felett.

Majd repülj tovább a képzeleted szárnyán a jövőbe. Még ne tervezgess, csak 
könnyedén álmodozz. Akár ágyban is maradhatsz egész nap, ha éppen ahhoz 
van kedved, hiszen egy izgalmas év van mögötted, megérdemled a pihenést. 
Hagyd, hogy a lelked repítsen az álmok mesevilágába, képzeld el azt az életet, 
amelyet méltónak tartasz önmagadhoz. Mit szeretnél tenni, kikkel, milyen 
szándékkal? Milyen örömforrások várnak rád? Mit fogsz megvalósítani, amit 
eddig még nem tettél meg? Hová fogsz utazni? Mit szeretnél megtanulni?

Realitások? Ma ne foglalkozz velük, csak akadályoznának az álmodozás-
ban. Higgy a mesékben! A tündérmeséd valóra válhat, ha te hiszel benne. Ki 
hinne bennük, ha nem éppen te? Attól függ, mit teremtesz meg az életedben, 
hogy mit mersz beleálmodni. 

Az álmaidat senki nem veheti el tőled, 
de senki nem is álmodhatja meg helyetted!



Január 2.

Ha az új évben azt az életet szeretnéd végre élni, 
ami hozzád méltó, akkor emeld fel magad a vágyaidhoz!

Ha a vágyaid egy boldogabb életről, egészségről, szeretetről, bőségről szólnak, 
de jelenleg még nem tapasztalod őket, akkor tudd: nem az számít elsősorban, 
hogy mit teszel a megvalósulásuk érdekében. Könnyedén meg fognak jelenni 
az életedben, ha felemeled hozzájuk a rezgésszintedet. 

Mit jelent ez? Légy következetes, és hozd összhangba a vágyaid rezgésszint-
jét és a saját rezgésszintedet. Hozd egységbe és hangold a vágyaidra a tetteidet, 
az érzelmeidet és a gondolataidat. Sokan vágynak például anyagi bőségre, 
de amikor másokkal beszélgetnek, a legtöbb szó arról esik, hogy mi az, ami 
nincs. Pedig, ha felnyitnák a szemüket, akkor látnák, hogy sokkal több dolog 
van az életükben, mint ami nincs. Márpedig a bőséget csak a VAN rezgés-
szintjéről lehet észrevenni.

Képzeld el úgy, mintha lenne egy fennsík, ahol megtalálod a földi paradi-
csomot, de te éppen most az alatta lévő völgyben állsz. Nem fogod meglátni 
a fennsíkot, csak ha felmászol a völgyből, és onnantól tudod megfigyelni, mit 
találsz ott, amikor a szemed egy síkba kerül a fennsík peremével. Ha jelenleg 
a figyelmed a NINCS-en van, akkor csak a azt fogod észrevenni. Ha elkez-
ded összegyűjteni mindazt, ami már van az életedben, a figyelmed a VAN-ra 
terelődik. Észreveszed a lehetőségeket, amik eddig is ott voltak, csak nem 
észlelted őket, és türelmesen várnak rád, amíg rájuk hangolódsz.

Ne aggódj amiatt, ha eddig nem így láttad a világot. 
Az Univerzum mindig ad újabb lehetőséget.
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Január 3.

A hármas varázslatos szám. Gondolj csak bele!

A sziklamászókat például arra tanítják, hogy a biztonságos felfelé haladás 
érdekében három helyen támasszák meg a testüket a sziklafalon: vagy a két 
lábukkal és egy kezükkel fogjanak biztos pontot, vagy a két kezükkel és az 
egyik lábukkal. Egy kétlábú széken ülve nagy valószínűséggel nem érez-
néd magad túlzott kényelemben. Ehhez képest egy háromlábú széken jóval 
nagyobb biztonságban vagy. Három a magyar igazság, és ott van a Szenthá-
romság szimbolikája is: Atya, Fiú, Szentlélek. Az ÉN-ből és a TE-ből egy 
magasabb minőségű létezés jön létre: a MI.

A hármas:
•	 a test, a szellem és lélek száma;
•	 a magasabb rendű megismerés, a tézis és antitézis találkozásból megszü-

lető szintézis száma;
•	 a szerencse száma; 
•	 összekötő, hidakat építő erővel bír.

Az életben három terület van, amit ha rendbe tettél, akkor tartósan harmó-
niában érezheted magad. Ezek a következők: egészség, anyagi biztonság, pár-
kapcsolat. Bármelyikkel is jelentkezik gond, újra keresni kezded a harmónia 
érzését, arra törekedve, hogy helyreálljon az egyensúly, és elindulj a teljesség 
felé. Amikor elindul egy új év, arra törekszünk, hogy tiszta lappal induljunk. 
Rendet szeretnénk magunk körül, hogy az életünk egy magasabb szintre 
emelkedhessen, hogy végre teljesülhessenek a vágyaink.  

Kapcsolódj ma össze a hármas szám energiájával. 
Fókuszálj a három legfontosabb életterületre, 

hogy a harmóniát kezdd el teremteni.




