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Szeretettel ajánlom ezt a könyvet imádott kis
unokámnak, Baktai Kamillának, a táncosnőnek, a
balerinának, a leendő igazi nőnek.
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Szeretném megköszönni a Sorsnak, a
Forrásenergiának, hogy nőnek születhettem ebben az éle-
temben és megélhettem a felemelően boldog és szenvedé-
lyes csodát a férfiakkal.

Köszönöm a szívemhez legközelebb állónak, lányomnak
Áginak, aki ösztönzött az írásra. Lelkesedésével, hitével,
megérzésével segített, hogy éberen éljen bennem is a hit,
mi szerint értelme van az életnek, ha alkotunk, segítünk
és szeretünk.

Köszönöm a „fiúknak”, drága unokaöcséimnek, hogy
szeretetükkel erősítettek.

Köszönöm a fiatal nőknek és férfiaknak, az új nem-
zedéknek, ismerőseimnek és barátaimnak, akik nagyon
várták már, hogy megjelenjen ez a könyv.

Köszönöm Istennek, aki simogató kezével többet adott
nekem minden földi jónál.
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Bevezetés

Az ember feltett szándéka, hogy boldog legyen. Amíg nin-
csenek korlátok belül és kívül ez meg is valósul többnyi-
re. Gondoljunk csak az ártatlan kisbabákra, akik milyen ha-
mar mosolyognak a világra, de főként ránk. Jelezve ezzel
„örülök, hogy élek”. S később is a kisgyermek általában
boldog. Örömre való képességgel születik a világra. Még-
is sok szenvedés, nehézség és megpróbáltatás kíséri útját,
míg végül valahol útközben veszni látszik képessége öröm-
re és boldogságra. Hol a boldogság mostanában?

Mi az oka, hogy kutatjuk, keressük, hajszoljuk, még-
sem találjuk? Ezzel a könyvvel arra szeretnék rávilágítani,
hogy hol is van a boldogság. Meggyőződésem, hogy ben-
nünk. Nem látható és megfogható formában, de itt van rejt-
ve mélyen. Tedd a szívedre a kezed! Egy percre, érezd
meg, s megbizonyosodsz róla. Egy perc alatt megváltozik
számodra a világ, ha ezt megérzed. Mindenkire vonatkozik
ez, de most a nőkhöz szólok elsősorban. Azért, mert a nők
az erősebbek, az eget is bemeszelők, az életet adók, a leg-
többet vállalók. A felemelők, s felemelkedők, a fáklyavivők.

Amikor a sors már többszörösen ledöntötte őket, még
mindig nem adják fel. A szabad, kedves nőies nőkhöz sze-
retnék szólni, akik különféle okból szunnyadni hagyták sze-
relemre, boldogságra, örömre való csodálatos képességü-
ket. Akik időnként megbotlanak, de bátrak vállalni tévedé-
süket és hibáikat. Szembe mernek nézni önmagukkal és a
világgal. A fiatal nőknek szeretnék tanácsot adni abban,
hogy megértsék a férfiakat, akik nélkülünk egy fabatkát
sem érnek. Akik nélkül pedig mi nem lennénk képesek elő-
hozni magunkból csodálatos önmagunkat. Akik nélkül so-
ha nem lehetnénk ilyen szépek, csinosak, kedvesek és von-
zóak, akik nélkül nem lehetnénk soha igazi nők. Akik nél-
kül nem volna érdemes élnünk, csakis velük együtt. Ezért,
mivel sok–sok tapasztalat áll mögöttem elárulok nektek
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néhány titkot, hogyan működnek a férfiak, melyik alkotó
elemük mire való, s hogyan kell kezelni lelküket, mert az
nekik is van.


	Bevezetés

