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Szeme, füle hangvilla volt, égõ kehely, amely egy gondolat
vagy érzés legapróbb visszaverõdését vagy visszhangját is
elfogta… Hallotta mély rezgését, egyfajta összetett vissz-
hangját mindannak, amit az író mondott, és nem mondott.

WILLA CATHER

Chris Tomasinónak 
szeretettel és hálával, 

és 
Katie-nek,

aki a mélyebb Rezgés,

Örökké

Az egyikük az eget mozgatta meg ehhez 
a könyvhöz, a másik a földet.
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…olyan idõkben, amely szûkölködik igazságban és
bizonyosságban, és tele van szenvedéssel és kétségbe-
eséssel, egyetlen nõnek sem lenne szabad szégyen-
keznie amiatt, hogy a munkáján keresztül megpró-
bál visszaadni egy darabot a világ elveszett szívébõl.

LOUISE BOGAN
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Elõszó az

EGYSZERÛ BÕSÉGHEZ
Megkérdeztem, milyen hosszú. 
– Nyolcszázkilencvenhét oldal – válaszolta. Majd õszin-
tén hozzátette: – Ugye nem hiszik majd azt, hogy sértõ -
döttségemben írtam?

RENATA ADLER, Speedboat (1986)

Üdv, kedves Olvasó! Hihetetlen, hogy ilyen sok idõ telt el az Egyszerû Bõség
megjelenése óta, amely könyv a saját fényünkben sütkérezve élt életet ün nepli.
Minden napra egy, azaz 366 (a szökõnap is számít!) esszében osztottam meg
felismeréseimet, amelyekre abbéli igyekezetem során jutottam, hogy össze han-
goljam legmélyebb spirituális és kreatív vágyaimat a család és a munka gyak-
ran nyomasztó kötelezettségeivel. Régóta sejtettem, hogy nem vagyok egye-
dül frusztrációimmal és vágyaimmal, de arra egyáltalán nem számítottam,
ahogyan nõk milliói reagáltak a könyvemre világszerte. Izgalmas kalandba vág-
tunk bele együtt, amely a hála, a kegyelem és a beteljesedés állandó forrása szá-
momra. És remélem, hogy számodra is.

Az Egyszerû Bõség létrehozása életem legnagyobb küzdelme és kihívása
volt. Akár hiszed, akár nem, az eredeti kézirat 957 oldalas volt. Az 1991 és
1995 között írt, a (legalábbis számomra) merész befelé tekintés és folyamato-
san növekvõ csodálat szellemében születõ Egyszerû Bõség a harmadik köny-
vem. És ez az a könyv, amelynek a megírására születtem. Ám annak ellenére,
hogy huszonöt éven át újságíró voltam, több lapban vezettem állandó rovatot,
és már két könyvet tudhattam magaménak, csüggesztõen nehéz volt kiadót
találni az én drága behemótomnak. Két év alatt harmincszor utasították el.
Végül az ügynököm, Chris Tomasino kíméletbõl már úgy tálalta a híreket,
hogy több fájdalmas levelet is összegyûjtött, hogy egyszerre túllegyek rajta.
Hogy mi volt az oka az elutasításnak? Az egyszerûség nem eladható… és
mindehhez egy hálán alapuló életmódkönyv? Ugyan már!

A sok-sok év, a hétmillió eladott példány, késõbb pedig a megjelenés har-
 minc nyelven mégis teljesen mást sugall.

Erre az új elõszóra készülve átnéztem archív kiadói dossziéimat, hogy kide-
rítsem, hogyan is történt meg végül a csoda. Néhány elutasító levelet még ma
is olyan nehéz elolvasnom, hogy megrándulnak közben az arcizmaim. Nem
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csoda, hogy több éjszakán át sírtam álomba magam, mint azt bárki el tudná
képzelni. Másnap reggel azonban mindig azt mondtam, hogy adok neki még
egy esélyt, és elkezdtem megírni egy újabb meditációt; végül aztán a felhal-
mozódó gondolatok, bekezdések és oldalak valahogy saját teremtõ energiára
tettek szert. A legmegindítóbb papírlap, amelyet most újra megtaláltam,
az akkor tizenegy éves kislányom, Katie levele volt az õrangyalához. (Engem
kért meg, hogy adjam föl, és én azonnal postáztam is a szívemben.)

Drága Õrangyal!
Ez az imádság nem értem, hanem az anyukámért szól. Kérlek, add, hogy az
anyukám szerzõdést kapjon a könyvére. Kérlek, beszélj azoknak az embe rek -
nek az õrangyalaival, akik a kiadásról döntenek…

Pár héttel késõbb, amikor a Warner Books kiadónál Liv Blumer kimondta
az áldott „igen, mi kiadjuk” szavakat, imáink szépséges és bõséges válaszra talál-
tak. Akkor már két éve írtam az Egyszerû Bõséget, és még két év kellett a be -
fejezéséhez. Utána következett a kézirat megnyirbálásának gigászi munkája:
Liv és társszerkesztõje, Caryn Karmatz Rudy olyan finoman és tökéletesen
végezték a munkájukat, hogy soha nem derült ki számomra, végül mit is húz-
tak ki. Arra azonban jól emlékszem, hogyan könyörögtem Carynnek, hogy
ne számozzák meg az oldalakat. Tudtam, hogy nincs olyan nõ a föld kerekén,
aki valaha megengedné magának, hogy ötszáz oldalasnál vastagabb könyvet
vegyen – az elolvasásáról nem is beszélve. Helyette inkább azt javasoltam,
tegyenek bele egy könyvjelzõ szalagot, hogy az olvasó meg tudja jelölni, ahol
tart. A mai napig nem tudom, hány oldalas is a könyv.

Amikor az Egyszerû Bõség elõször megjelent 1995 novemberében, kiderült,
hogy a nõk nem saját maguknak vették meg, hanem nõvérüknek és húguknak,
legjobb barátnõjüknek, lányuknak, menyüknek, anyjuknak, anyósuknak, 
unokahúguknak, szomszédasszonyuknak, fõnöknõjüknek és titkárnõjüknek.
Ajándékképpen vették egymásnak karácsonyra, születésnapra, évfordulókra 
és diplomaosztóra; cserébe pedig megkapták a családjuktól anyák napjára, vagy
a barátnõiktõl, amikor véget ért a házasságuk, megszûnt az állásuk, vagy lesúj-
totta õket egy szörnyû diagnózis. Amikor egy telefonbeszélgetés következté-
ben úgy érezték, hogy kicsúszik a lábuk alól a talaj, hogy összetörtek az álma-
ik, és hogy az egész, addig biztosnak vélt élet szertefoszlott, ugyanolyan
gyakran tûnt fel a rózsaszín könyv a szeretteik kezében, mint egy-egy fazék
vigasztaló leves. Pszichoterapeuták mesélték, hogy fel szokták írni receptre;
tizenkét lépéses programok résztvevõi adták kézrõl kézre; bántalmazott nõk
találtak rá a menhelyek könyvespolcain. Nõk olvasták kemoterápiára várva,
majd otthagyták a nõvéreknek, akik oly gyengéden bántak velük. A nõk
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a világ minden részén az Egyszerû Bõséget ajándékozták egymásnak, hogy
ünnepeljenek, részvétet nyilvánítsanak, vigaszt nyújtsanak és jókedvet csinál-
janak, de mindenekelõtt azért, hogy kommunikáljanak egymással, és megáld-
ják az életet, amelyre e sorok között rátaláltak – a saját életüket.

Soha nem fogom teljesen megérteni az okot, bár ezrektõl kaptam levelet,
amelyben megpróbálják leírni, milyen hatással volt a könyv az életükre.
Leírták saját szívszorító történeteiket, és hogy a könyv hogyan segítette át õket
a nehézségeken, küzdelmeken és szomorúságon. Azt is elmondták, hogyan
lobbantott lángra új szenvedélyt az életükben, vagy hogyan segített feléleszte-
ni egy régi álmot. Olyan módokon volt hatással rájuk, amilyenekrõl soha nem
is álmodtam.

Nemrég az ENSZ fõtitkárának az egyik vezetõ közgazdászával ebédeltem.
Elmondta, hogy az Egyszerû Bõséget ötleteléshez használják a kolléganõi, ami-
kor emberi léptékekben kell értelmezniük és kivitelezniük egy-egy globali-
zációs programot. Arra használják az általam alkalmazott „igaz én” fogalmát,
hogy segítsenek a harmadik világ országainak büszkén megtartani a hagyo-
mányaikat, miközben a modern életmódhoz alkalmazkodnak. 

– Ez volt a szándékod, amikor megírtad az Egyszerû Bõséget? – kérdezte
õszinte kíváncsisággal.

Attól tartok, csalódást okoztam neki. Mert az igazság az, hogy az Egyszerû
Bõséget egyáltalán nem könyvnek szántam. Olyan folyamatként kezdõdött,
amelynek a segítségével talán életemben elõször feltárhattam, mi a legfonto-
sabb nekem. Ha felhasználtam bármit is, akkor az Rosa Parks stratégiája volt 
a világ megváltoztatására. Amikor megkérdezték tõle, hogyan vált a civiljogi
mozgalom szimbólumává, Mrs. Parks nyíltan bevallotta, hogy nem akart õ til-
takozni semmi ellen; egyszerûen csak túl fáradt volt ahhoz, hogy hátramenjen
a buszban Mississippi városában. Csak szeretett volna hazajutni a mun kából.
Bocsáss meg, kérlek, de amikor az Egyszerû Bõséget írtam, az egyetlen nõ, aki-
nek az életén változtatni akartam, én voltam. Azt kívánom, hogy a könyvet
olvasva téged is hasonló dolgok inspiráljanak.

Hogy miért kellett változtatnom az életemen? Mint tizenötmillió másik
dolgozó anyának, az én mindennapi életem is egyfajta kötélhúzó verseny volt
más emberek kívánságai és elvárásai, valamint az én saját, ellentmondás-
ba került vágyaim és elérhetetlen szükségleteim között. Õrülten próbáltam
egyszerre teljesíteni a sok-sok kötelezettséget, amíg végül a szellemem úgy
érezte, hogy folyamatos sprintben kell tartania velem az iramot – s végül csak
akkor ért utol, amikor bezuhantam az ágyba. A reggelektõl rettenetesen fél-
tem: az elsõ tudatos lélegzetem sóhajtás volt; s azzal a gondolattal ébredtem,
hogy miként is tudnám végigcsinálni a napot. Természetesen sohasem panasz-
kodtam másoknak, de magamnak és a Szellemnek addig siránkoztam, amíg
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saját nyavalygásom hangja szó szerint majdnem megõrjített és térdre kény -
szerített.

Ez 1991-ben volt, amikor egy hirtelen gazdasági hullámvölgy hiányszind-
rómába sokkolta Amerikát. Nem volt annyira súlyos, mint a nagy gazdasági
világválság, de ki tudhatta, mit hoz a holnap a népes lakosság számára? Ahogy
Harry Truman találóan megjegyezte: „recesszió az, amikor a szomszédod elve-
szíti az állását – depresszió pedig az, amikor te veszíted el a tiédet”. Hívd,
ahogy akarod, de gyász és sötétség honolt mindenütt – a hiány járványa ural-
kodott. De ha csak a hiányra összpontosítasz, az lehangol, és ha lehangolt vagy,
nem félig telinek látod a poharat, hanem üresnek. És szomjan halsz. Ez pedig
a szenvedés és az „életközeli élmények” könyörtelen, ismétlõdõ körforgását
indítja be. És nincs fény az alagút végén.

Egyik reggel fizikai kimerültségre és spirituális csõdre ébredtem; és a pénz-
nek is szûkében voltam. Két jól jövedelmezõ tanácsadói állást veszítettem el,
és a szabadúszó piac gyorsan zsugorodott, mert az egyetlen sztori a leépíté-
sekrõl szólt a városban. Annyira elegem volt abból, hogy mindig arra figyeltem,
ami az életembõl hiányzik! Isten a tanúm, hogy nem akartam errõl írni.
Lecsapoltnak, kimerültnek és csüggedtnek éreztem magam. A pénz miatti
aggodalmaskodásra pazaroltam legbecsesebb erõforrásaimat: idõmet, teremtõ
energiámat és érzelmeimet. Úgyhogy rákényszerítettem magam, hogy ott rög-
tön leüljek a konyhaasztal mellé, és leltárt írjak arról, ami az adott pillanatban
jó az életemben. Amikor úgy hat óra múlva abbahagytam, a legnagyobb meg-
lepetésemre azt vettem észre, hogy listát készítettem életem számos, addig ész-
revétlen áldásáról. Több mint százötven jó dolgot soroltam fel, és egynek sem
volt köze a pénzhez! És akkor megtörtént az, amit én csak mindennapi meg-
világosodásnak hívok: rájöttem, hogy nincs szükségem semmire, csak arra
a tudatra, milyen áldott vagyok. Ez volt az elsõ alkalom, hogy a hála rám
köszönt, és arra biztatott, hogy használjam átalakító erejét – ne arra, hogy rend-
be hozzam az éltemet, hanem hogy örömömet leljem benne. Eckhart mester,
a XIII. századi német misztikus hitt abban, hogy ha életünkben az egyetlen
ima, amit elmondunk, a „köszönöm”, az épp elegendõ. Rájöttem, mennyire
igaza volt, és olyan izgatott lettem, hogy elkezdtem mindennap öt olyan új
dolgot leírni, amiért hálás lehetek.

Ironikus módon az Egyszerû Bõség egyetlen része, amelyet sértõdöttségem-
ben írtam, az elõszó volt, és késõbb számos olvasóm vallotta be bizalmasan,
hogy éppen emiatt vette meg a könyvet. A nõk azonosultak azzal a dühös,
irigy, neheztelõ, munkaholista, gondaholista vagy gondoskodásmániás perfek-
cionistával, aki titokban mindenen és mindenkin mérgelõdött, csak magán
nem; azzal a nõvel, aki gyakran úgy érezte, hogy kétoldalú ragasztószalaggal
tartja össze az életét; aki már arra sem tudott visszaemlékezni, mikor szunyó-
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kált utoljára, vágatta le a haját anélkül, hogy úgy tett volna, mintha gyökérke-
zelésre menne, vagy hogy mikor volt egy órája, amikor semmit nem kellett
csinálnia. Megadtam nekik a reményt, hogy õk is jobbá tehetik az életüket
alkalmanként egy-egy hálás pillanattal.

Természetesen mondanom sem kell, hogy ez a frissítõ õszinteség csakis
azért törhetett rám, mert hatalmas nyomás alatt voltam. Addigra már leadtam
valamit, amirõl azt hittem, hogy tökéletesen csodálatos bevezetõ lesz. A szer-
kesztõm azonban igazán diplomatikus ellenvetésekkel hozakodott elõ… Ezt
mondta nekem õ, akinek engedelmeskednem kellett: 

– Azt mind tudjuk, hogy az Egyszerû Bõség megváltoztatta az éltedet, de azt
nem igazán tudjuk, hogy milyen voltál azelõtt. Nem lehetsz mindig ilyen nyu-
godt, összeszedett és elégedett. Neked is kell, hogy legyenek rossz napjaid.
A szaftos részeket akarjuk – ne filozofálj annyit; több szókimondásra van szük-
ség. Az igazi nõre. Olyasmit mondj, amit nem tudunk, és amit a könyvedben
sem fogunk megtalálni. Ki volt Sarah Ban Breathnach, mielõtt megírta az
Egyszerû Bõséget?

Olyasmit mondj, amit nem tudunk?
Ezt a nevetséges, értelmetlen és egyáltalán nem helyénvaló kérést hallva

nem akartam hinni a fülemnek. Felháborodtam. Ideges lettem. Voltál már
annyira ingerült, hogy tehetetlenségedben könnyek szöktek a szemedbe?
Aztán elöntött a düh. „Olyasmi, amit nem tudtok, mi? Jól van, hát megkap-
hatjátok!” Egy óra múlva elfaxoltam neki az átírt elõszót, amitõl kicsit jobban
éreztem magam, de úgy néztem ki, mint egy tébolyult. Köztünk legyen szól-
va, én csak kiengedtem a gõzt. Úgysem fogják kiadni azt, amit most írtam,
nem igaz?

– Ez szédületes! – mondta izgatottan a szerkesztõm. – Pontosan erre gon-
doltam.

Sok író a saját elmondása szerint azért ír, hogy olyan kozmoszt teremtsen,
ahol kényelmesen eléldegélhet magában. És természetesen az olvasó ugyan-
ezért olvas. Hogy menedékre leljen, lelki búvóhelyre, biztonságra egy nyilván -
valóan õrült világban. Élvezetbõl olvasunk, vagy azért, hogy harsogó üvöltés-
bõl tompa lüktetéssé csillapítsuk a fájdalmat. Azért olvasunk, hogy meg feled-
kezzünk magunkról, vagy hogy megismerkedjünk magunkkal, a tudásért. De
mindenekelõtt azért olvasunk, hogy megtudjunk valamit, amit azelõtt, hogy
fellapoztuk volna az adott könyvet, még nem tudtunk.

Sajnos nem kell túl sokáig keresgélni vagy messzire menni ahhoz, hogy
meglássuk, mennyire ki vannak éhezve a mai nõk a napi inspirációra. Annak
ellenére, hogy nõi weboldalak és kábelcsatornák százai állnak a rendelkezé-
sünkre, és minden hónapban újra támadnak a felületes önsegítõ könyvek és
önjelölt életviteli tanácsadók, akik gyors és kész megoldást kínálnak öltözkö-
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dési, lakberendezési, kapcsolatkezelési, zseninevelési, pénzszaporítási, testsúly-
csökkentési és életmód-felülvizsgálati kérdéseinkre. A te nevedben persze nem
beszélhetek, de elfoglalt, kimerült és gyakran agyonhajszolt nõként (mit mond-
hatnék, a megvilágosodás árapálya hullámzik körülöttünk) én nem fülsiketítõ
buzdító beszédekre, hanem szelíd biztatásra vágyom. Nincs szükségem egy
újabb tizenkét lépcsõs módszerre – jól adagolt józan észre, együtt érzõ emlé-
keztetõkre és vigaszt nyújtó megerõsítésekre azonban igen! Ha az Egyszerû
Bõség gyakran olybá tûnik, mintha egy 500 oldalas engedélylevelet tartanál
a kezedben, amely finoman taszigál az önkényeztetés felé, akkor jól érzed.
Muszáj elhinned, hogy saját boldogságod és jó közérzeted nem holmi frivol
vágy, hanem alapvetõ spirituális követelmény. Ha még nem tartasz itt, vált-
hatnánk pár szót?

Toni Morrison mondta egyszer, hogy ha van egy könyv, amit nagyon sze-
retnél elolvasni, de még nem írták meg, akkor neked kell megírnod. Én meg-
szívleltem a tanácsát. Érted imádkozom, kedves Olvasó, hogy ha van élet, ame-
lyet élvezni szeretnél, de még nem kezdted el élni, akkor most lapozz egyet.

Kívánom, hogy az Egyszerû Bõség olvasása vigasztaló beszélgetés legyen egy
jó baráttal, aki osztozik a háládban, amiért az útjaink keresztezték egymást.
Amikor a mindennapi varázslat kedves ösvényére nézek, amelyet járunk,
vidám, derûs napokat látok magunk elõtt. Áldottak vagyunk a nõk között, és
milyen csodálatos, hogy végre mindketten tudjuk ezt.

Szívbéli szeretettel és határtalan hálával:

SARAH BAN BREATHNACH

Newton’s Chapel
Lincolnshire, Anglia 

2005 novembere
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JANUÁR

Köszöntsük együtt az újévet,
Mely ismeretlen dolgoktól terhes.

RAINER MARIA RILKE

Beköszönt a január, az új kezdetek és dédelgetett emlékek idõszaka. Hagyd,
hadd szövögesse a tél a maga csodálatos varázslatát: hideg, csípõs, gyapjúsálas
napok, ízletes vacsorák hosszú téli estéi, élénk beszélgetések és magányos örö-
mök. Kint, miközben puhán hull a hó, egyre hidegebb lesz. A természet béké-
sen pihen. Nekünk is ezt kell tennünk. Húzódj a kandalló mellé. Ez a hónap
az álmodozásé, a belsõ utazásé. Tekints az eljövendõ év elébe.
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JANUÁR 1.

Az öröm és felfedezés átformáló éve

Vannak évek, amelyek kérdéseket tesznek fel, és vannak, amelyek vála-
szokat adnak.

ZORA NEALE HURSTON

Az új év elsõ napja. Friss kezdet. Az élet új, megírásra váró fejezete. Ilyenkor
kell feltenni, örömmel fogadni és szeretni az új kérdéseket. Ilyenkor kell felfe-
dezni a válaszokat, majd megélni õket az öröm és önfeltárás átalakító erejû évé-
ben.

Teremts ma magadnak egy csendes kis szünetet, amikor tollal a kezedben
álmodhatsz. Csak az álmok adhatnak életet a változásnak. Milyen remények-
kel nézel a jövõ elébe, ahogy visszatekintesz az elmúlt évekre? Amint átveszed
a saját elégedettséged feletti gyámságot, fokozatosan megtanulod örömmel
fogadni szíved finom vágyakozásait. Idén a nagy elhatározások helyett inkább
legbensõbb vágyaidat írd le. Azokat az álmokat, amelyeket rejtegettél, arra
várva, hogy elérkezzen az idejük. Bízz benne, hogy most jött el a megfelelõ
pillanat. Tedd fel a kérdéseket. Az Egyszerû Bõség útját járva bízunk benne,
hogy megjönnek a válaszok, és hogy nap mint nap rá fogunk ébredni, hogyan
élhetjük meg õket.

Változtass a hozzáállásodon, és kezdd azzal ezt a csodálatos új esztendõt,
hogy hiszel. Higgy magadban. És hidd, hogy létezik egy szeretetteljes Forrás
– egy Álomvetõ –, aki csak arra vár, hogy a segítségét kérd álmaid valóra vál-
tásához.

JANUÁR 2. 

Szeresd a kérdéseket!

Csak egyszer élsz – de ha jól csinálod, egyszer is elég.
JOE E. LEWIS

Hányszor fordítottál már hátat mindannak, ami a szívedben megoldatlanul fész-
kelt, csak mert féltél kérdéseket feltenni? De mi lenne, ha tudnád, hogy mos-
tantól számítva egy év múlva az elképzelhetõ legkreatívabb, legélvezetesebb és
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legkielégítõbb életet élheted? Milyen lenne az az élet? Miken változtatnál?
Hogyan és hol fognál hozzá? Érted már, miért olyan fontosak a kérdések?

A német költõ, Rainer Maria Rilke arra biztat, hogy: „…légy türelemmel
szíved rejtelmei iránt, és igyekezz szeretni magukat a kérdéseket. Ne kutass
olyan válaszok után, amelyeket nem kaphatsz meg, mert nem tudnál együtt élni
velük. Az egyetlen cél az, hogy megélj mindent. Élj hát most a kérdéseknek!”

Meg fognak érkezni a válaszok a kérdéseidre, de csak ha tudod, hogy
melyeket érdemes feltenni. Várj. Éld meg a kérdéseidet. Aztán kérdezz. Légy
nyitott a változásokra, amelyeket a válaszok elkerülhetetlenül hoznak. Ez
idõbe telhet, de az idõ az Újesztendõ bõséges áldása: háromszázhatvanöt ragyo-
gó reggelt és csillagfényes éjszakát; ötvenkét ígéretes hetet; tizenkét átalakító
erejû, csodálatos lehetõségektõl duzzadó hónapot és négy fantasztikus évsza-
kot kínál neked. Egy egyszerûen bõséges, ízlelésre váró évet.

JANUÁR 3. 

Egyszerû Bõség: a belsõ utazás

egyszerû, mn. 1: mesterkéletlen; 2: formájában és gondolatiságában
világos; 3: alapvetõ
bõség, fn. 1: nagy mennyiség, gazdagság; 2: jólét; 3: bõvelkedés
egyszerû bõség, 1: belsõ utazás; 2: a kreatív élet spirituális és gya-
korlati kurzusa; 3: az elégedettség falikárpitja

Ma azt szeretném, hogy tudd: máris birtokában vagy minden olyan belsõ böl-
csességnek, erõnek és kreativitásnak, amely ahhoz szükséges, hogy valóra váltsd
az álmaidat. Ezt a legtöbbünknek azért nehéz megértenie, mert ennek a határ-
talan személyes erõnek a forrása olyan mélyre el van temetve a számlák, a mun-
kába járás tülekedése, a határidõk, az üzleti utak és a szennyes ruhák kupacai
alá, hogy a mindennapjainkban csak nagyon nehezen férhetünk hozzá. Amikor
pedig el vagyunk rekesztve belsõ forrásainktól, arra a hibás következtetésre
jutunk, hogy a boldogságot és az elégedettséget csakis külsõ események hatá-
sára érhetjük el. Ennek az az oka, hogy a külsõ események általában valami-
lyen változást hoznak. Ezért aztán megtanultuk, hogy miközben végigroha-
nunk az életünkön, a rajtunk kívül álló körülményektõl szerezzünk elõre vagy
hátra vivõ lendületet. De többé már nem kell ezt tennünk. Megtanulhatunk a
saját változásunk katalizátorává válni.

JANUÁR
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Az Egyszerû Bõség lényege egy olyan hiteles ébredés, amely a lelkedben
rezonál: máris megvan benned minden, ami ahhoz kell, hogy õszintén boldog
lehess. Ezt a tudatosságot egy olyan belsõ utazás során érheted el, amely érzel-
mi, pszichológiai és spirituális átalakulással jár. A saját valóságodban bekövet-
kezõ mély, belsõ átalakulás az univerzum teremtõ energiájára hangol. Ilyen
változás akkor állhat be, ha felkéred a Szellemet, hogy nyissa fel tudatosságod
szemét arra a bõségre, amely máris a tiéd.

A belsõ úton, amelyet az elõttünk álló évben fogunk bejárni, hat alapelv
vezérel majd minket. Ez a bõséges élet hat fonala, amelyek egybefonva az elé-
gedettség falikárpitját adják, amely belsõ békével, jó közérzettel, boldogsággal
és biztonságérzettel vesz körül minket. Az elsõ fonal a hála. Amikor mentális
és spirituális leltárt készítünk mindarról, amink van, rájövünk, hogy valóban
nagyon gazdagok vagyunk. A hála hozza el az egyszerûséget – a vágyat arra,
hogy letisztítsuk, lecsupaszítsuk és felismerjük mindannak a lényegét, ami
ahhoz kell, hogy valóban jól éljünk. Az egyszerûség pedig a rendet hozza magá-
val mind belsõleg, mind külsõleg. Ha az életünkben rend uralkodik, az har-
móniát eredményez. A harmónia lát el azzal a belsõ békével, amely ahhoz szük-
séges, hogy értékelni tudjuk a nap mint nap minket körülvevõ szépséget, és a
szépség nyit meg minket az öröm számára. Egyetlen gyönyörû hímzett kárpit
esetében sem könnyû azonban meglátni, hol végzõdik az egyik öltés, és hol
kezdõdik a másik. Így van ez az Egyszerû Bõséggel is.

Vedd fel velem a hímzõtût, és kezdd el az elsõ öltéseket életed vásznán.
Kérd meg a Szellemet, hogy nyissa fel belsõ tudatosságod szemét. Maradj
csendben, várj reménykedve, és tudd, hogy mindennapi életed szövedékében
már ma is ott vannak az egyszerûen bõséges holnap aranyfonalai.

JANUÁR 4.

Ez nem jelmezes próba

Amikor szerepelsz… kilépsz önmagadból – nagyobb, erõsebb és
szebb leszel. Percekig hõs vagy. Ez hatalom. Ez földi dicsõség.
És minden este a tiéd. 

AGNES DE MILLE

Nyilván hallottad már a kifejezést, hogy „az élet nem ruhapróba”. Ám sajnos
sokan öntudatlanul is úgy tesznek, mintha az lenne. Ahogyan egy színésznõ
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a próbán csak végigszalad a mozdulatokon, hogy megõrizze teremtõ energiá-
it, és a premierre összpontosítson, mi is visszafogjuk magunkat. Talán a ven-
dégségre tartogatod az ünnepi porcelánkészletet; talán hozzám hasonlóan te
is csak ritkán öltözöl ki otthon egyedül. Ha nem közönségnek játszunk, szá-
mít-e egyáltalán?

Jó, ha feltesszük magunknak ezt a kérdést az új év kezdetén, és megvizs-
gáljuk valódi életutunk minõségét. Több erõfeszítést igényel, hogy szépen
megterítsünk, de fokozza az evés élvezetét. Mindnyájan jobban érezzük
magunkat, ha rászánjuk azt a pár percet, megfésülködünk és kifestjük magun-
kat, de ami még fontosabb, másképp is viselkedünk. Minden színésznõ jól isme-
ri a kellékek és jelmezek varázserejét, amely mind a színpadon, mind pedig
azon túl különleges hangulatot teremt.

Senkitõl sem várható el, hogy élete minden egyes percében szerepeljen.
A legtöbben mégis sokkal gyakrabban megcsapolhatnánk a Való Élet erejét,
izgalmát és dicsõségét, ha a hõsnõ szerepét osztanánk magunkra a saját éle -
tünk ben.

JANUÁR 5.

A nõ, akinek születtél

Sok nõ érez manapság valami megnevezhetetlen szomorúságot. Bár sok
mindennel megbirkózunk, amit célul tûzünk ki magunk elé, úgy érez-
zük, hogy valami hiányzik az életünkbõl, és kívül keressük a vála-
szokat – eredménytelenül. Legtöbbször az a baj, hogy elszakadtunk
igaz énünk érzésétõl.

EMILY HANCOCK

Veled is történt már ehhez hasonló? Éppen az arcodat mosod, amikor hirte-
len egy ismeretlen nõ néz vissza rád. „Ki ez?” – kérdezed a falon a tükörtõl.
Semmi válasz. Valahonnan ismerõsnek tûnik, de igen kevéssé hasonlít arra a
nõre, akit látni szeretnél benne. A pszichológusok ezt a jelenséget „az én elto-
lódásának” nevezik, ami általában a nagyon feszült idõszakokra jellemzõ (ez
pedig sokunk számára mindennapi élmény).

De mi a baj? Mi ez a megnevezhetetlen szomorúság? Olyan kérdés ez, amely
megérdemel egy szeretetteljes meditációt. Melankóliánk lényege talán éppen
az, hogy hiányoljuk a nõt, akivé lennünk kellene. Hiányoljuk igaz énünket. 

JANUÁR
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A jó hír azonban az, hogy még ha évtizedeken át figyelmen kívül hagytad is
javaslatait („Viselj vöröset… Vágasd le a hajad… Tanulj festészetet Párizsban…
Tanulj meg tangózni…”), igaz éned soha nem hagyott el. Türelmesen várja,
hogy felismerd, és újra kapcsolatba lépj vele. Fordulj el idén a világtól, és kezdj
el figyelni. Figyelj oda szíved suttogására. Nézz befelé. Csendes útitársad meg-
gyújtotta a szeretet lámpásait, hogy megvilágítsa a Tel jességhez vezetõ ösvényt.
Végre-valahára nekivághatsz az útnak, amelyre rendeltettél.

JANUÁR 6.

Térdig gázolni a folyóban, 
és szomjan halni

A boldogságra szomjazás soha nem múlik el a [nõi] szívben.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Amikor elõször hallottam Kathy Mattea csodálatos elõadásában a „Standing
Knee-Deep in a River (Dying of Thirst)” (Térdig gázolni a folyóban – szom-
jan halni) címû dalt, épp az iskola felé hajtottam, hogy a nap végén felvegyem
a lányomat. Egyszer csak annyira elsodortak az érzelmeim, hogy sírni kezd-
tem. Félre kellett húzódnom, mert nem láttam az utat magam elõtt. Egészen
addig igen elfoglalt, de jó napom volt. Nem voltam tudatában, hogy szomorú
vagy lehangolt lennék. Akkor miért sírtam?

Ahogy Kathy a barátairól énekelt, akiknek a szeretetét magától értetõ dõ-
nek vette, a szerelmeirõl, akiket ismert, és a csodálatos világról, amely tele van
ismeretlenekkel, akik alig várják, hogy kapcsolatba lépjenek velünk (miköz-
ben mi elfordítjuk a tekintetünket), valami megmozdult bennem legbelül.
Olyan sok mindent vettem én is magától értetõdõnek. Nem akartam tovább-
ra is öntudatlanul élni.

A felismerés, hogy mindenünk megvan az életben ahhoz, hogy boldogok
legyünk, csak a tudatosság hiánya miatt nem vagyunk képesek ezt értékelni,
olyan frissítõ lehet, mint egy pohár limonádé egy forró nyári délutánon. Vagy
akár olyan döbbenetes, mintha hideg vizet fröcskölnének az arcunkba. Há nyan
rohanunk végig a napjainkon kiszikkadva és üresen, boldogságra szomjazva,
miközben valójában térdig gázolunk a bõség folyójában? Egyvalamit azonban
biztosan tudhatunk: az univerzum így vagy úgy – egy szürcsöléssel vagy egy
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loccsanással – mindenképpen fel fogja kelti a figyelmünket. Eny hít sük hát a mai
napon „a jó élet” utáni szomjunkat azáltal, hogy felismerjük mindazt a jót, amely
máris jelen van a saját életünkben. Így aztán felajánlhatjuk az univerzumnak
hálás szívünket.

JANUÁR 7.

Mennyire vagy boldog ebben 
a pillanatban?

Talán ha tényleg tudná az ember, hogy mikor boldog, akkor azt is
tudná, hogy mi az, ami mindenképpen szükséges az életéhez.

JOANNA FIELD

Mennyire vagy boldog ebben a pillanatban? Tudod egyáltalán? A legtöbb nõ
pontosan tudja, hogy mitõl boldogok a szülei, a partnere vagy a gyerekei. Ami -
kor azonban arról van szó, hogy tudjuk-e, az életben pontosan mely dolgok
varázsolnak mosolyt az arcunkra és elégedettséget a szívünkbe, gyakran nemi-
gen jut eszünkbe semmi.

1926-ban egy fiatal angol hölgy, Joanna Field kezdte úgy érezni, hogy az
élet, amelyet él, nem igazán hiteles, és nem tudja, mi is tenné valóban boldog-
gá. Ennek orvoslására naplót kezdett írni, hogy rájöjjön, pontosan mi az, ami
a mindennapi életben örömöt okoz számára. Ez a napló A Life of One’s Own
címmel 1934-ben megjelent könyv formájában. Amint az írónõ bizalmasan
közölte, az írás egy olyan detektív szemszögébõl született, aki a mindennapok
apró részleteiben kutat és nyomoz abban a reményben, hogy valami rávezeti
majd, mi hiányzik az életébõl.

Napjaink nagy részébõl az hiányzik, hogy valóban érezzük, hogy az élet,
amelyet élünk, élvezetes. Nagyon nehéz megélni a boldogság pillanatait, ha
nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is szeretünk igazán. Meg kell tanulnunk
megízlelni és élvezni azokat az apró, valódi pillanatokat, amelyek elégedett-
séggel töltenek el. Kísérletezz egy új süteményrecepttel. Szánd rá az idõt, és
szép lassan rendezgess el egy csokrot, hogy értékelhesd a virágok színét, illatát
és szépségét. Kortyolgass el egy csésze teát a napfényben úszó verandán. Szakíts
rá öt percet, hogy babusgasd egy kicsit a doromboló macskát. Egyszerû örö-
mök ezek, amelyeket megragadhatsz. Egyszerû örömök, amelyeket gyakran
észre sem veszünk.
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