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Bevezetés

Az I Can Do It! című konferencián találkoztam életemben 
először Louise Hay írónővel Las Vegasban, a színfalak mö-
gött. Reid Tracy, a Hay House elnöke mutatott be bennünket 
egymásnak. „Isten hozott a Hay House családban” – köszön-
tött Louise, és szívélyesen megölelt.

Louise-nak tíz perc múlva már a színpadon kellett állnia, 
hogy köszöntse a közönséget, és felkonferálja az első előadót 
– engem. „Kisminkelhetlek?” – kérdezte. Általában nem smin-
kelek, de nem utasíthattam vissza kedves ajánlatát. Louise 
ecsetek, púderek, krémek egész garmadáját használta, és a vé-
gén szájfényt tett az ajkaimra. Nagyon jól éreztük magunkat. 
A színfalak mögött mindenki jól szórakozott. Az utolsó simí-
tások közben Louise a szemembe nézett, és így szólt: „Az élet 
szeret téged.”

Az élet szeret téged Louise egyik kedvenc megerősítése. Én 
úgy gondolok erre a mondatra, mint a rá legjellemzőbb meg-
erősítésre, mely hűen tükrözi életét és munkásságát. Imádja 
ezt mondani az embereknek: „Az élet szeret téged.” Valahány-
szor hallom, hogy kimondja ezeket a szavakat, az zene fü-
leim nek. Már régóta úgy gondolom, hogy Az élet szeret téged 
ki tűnő témául szolgálna egy Louise Hay-könyvnek. Meg is 
említettem ezt Louise-nak. Sőt, Reid Tracyvel is beszéltem. 
„Szólj, ha úgy érzed, kész vagy segíteni neki megírni ezt 
a könyvet” – felelte. Nem gondoltam volna, hogy komolyan 
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gondolja. Mindenesetre akkoriban eléggé lekötöttek a saját 
könyveim.

Néhány évvel később három új könyvet is írtam a Hay 
House kiadónak: a Be Happy címűt, melyhez Louise írta az 
előszót; a Loveabilityt; valamint a Holy Shift! címűt. Az agyam 
hátsó szegletében időről időre felbukkant a gondolat, hogy meg 
kellene írni azt a könyvet Az élet szeret téged témaköréről, de 
mindig elhessegettem. Mikor befejeztem a Holy Shift! megírá-
sát, másnap el akartam menni golfozni. Mire eljött az ebédidő, 
elkészültem a Louise Hay és Robert Holden által írandó Az 
élet szeret téged című könyv összefoglalójával. Nem volt más 
választásom, aznap délelőtt egyszerűen egy isteni sugallatra 
meg kellett írnom az összefoglalót. Még gondolkodnom sem 
kellett rajta. A szavak a semmiből bukkantak elő és kerültek 
a papírra. 

Megmutattam az összefoglalót a feleségemnek, Hollie-nak. 
„Honnan merítetted az ötletet? – szegezte nekem a kérdést. 
– Azonnal küldd el!” – parancsolt rám. Október 7-én küld-
tem egy e-mailt a szerkesztőmnek, Patty Giftnek. Patty még 
aznap válaszolt, és megerősítette, hogy mind neki, mind Reid 
Tracynek tetszett az összefoglalóm, és Reid szeretné meg mu-
tatni Louise-nak. Louise október 8-án ünnepli a születésnap-
ját. Október 9-én kaptam tőle egy e-mailt, tele emotikonokkal: 
lufi, torta, szívecske, ajándékok. Azt írta: „Robert, én annyira 
izgatott vagyok. Mióta tervezed ezt, kedvesem? Megtisztelő, 
hogy részese lehetek ennek a különleges eseménynek. Az élet 
minden lehetséges módon a segítségünkre lesz. Boldog szü-
letésnapot nekem! Szeretettel: Lulu.”

Könyvünk, Az élet szeret téged a Louise és köztem folyta-
tott párbeszéd gyümölcse. Hálaadás és húsvét között három 
alkalommal látogattam meg őt a kaliforniai San Diegóban. 
Összesen kilenc napot töltöttünk el együtt. Minden beszél-

az elet szeret teged_uj.indd   8 2015.11.02.   16:04:31



9

Bevezetés

getésünket rögzítettem. Ezenfelül Skype-on is rendszeresen 
beszélgettünk. Néhány év leforgása alatt több mint húsz I Can 
Do It! konferenciát tartottunk ketten Európában, Ausztráliá-
ban, Kanadában és Amerikában. Interjút készítettem Louise-
zal a Hay House World Summit alkalmából, és Louise is részt 
vett számos beszédemen és tanfolyamomon. Amint látni fog-
játok, ezekről az eseményekről is meg fogok osztani veletek 
történeteket és beszélgetéseket. 

Az élet szeret téged egy utazás, mely lényed legmélyére ka-
lauzol el. Felfedi a világgal való kapcsolatodat. Mélyreható 
kérdéseket tesz fel a valóság természetéről. Az elmúlt évek-
ben már a tudomány is más szemmel tekint a világra. Például 
megtanultuk, hogy az atomok nem különálló parányi részecs-
kék, hanem az univerzális energia megnyilvánulásai. Valójá-
ban soha nem létezett olyan univerzum, melyben egymástól 
különálló dolgok lettek volna. Minden mindennel összefügg. 
Mindannyian egy nagyobb Egység részei vagyunk. Kapcsolat-
ban állunk a csillagokkal, egymással, minden teremt ménnyel. 

A tudomány felismerte, hogy a világ nem csupán egy fi-
zikai hely, hanem egy tudatállapot is. „Az univerzum egyre 
inkább egy nagy gondolatnak tűnik, mint egy nagy gépezet-
nek” – írta Sir James Jeans angol fizikus. A tudatos teremtés 
felfedezése a tudomány új határát feszegeti. Louise-zal azon 
a véleményen vagyunk, hogy a teremtés alapvető építőköve 
nem az atom, hanem a szeretet. Itt most nem a szentimentá-
lis szeretetre gondolok. Nem csupán egy érzelemről van szó, 
hanem az élet tánca mögött meghúzódó kreatív alapelvről. Ez 
a szeretet univerzális és intelligens. Jóindulatú. Mindannyian 
ezen szeretet megnyilvánulásai vagyunk. Ez a valódi termé-
szetünk.

Az élet szeret téged egy izgalmas utazás és egy gyakorla-
ti kézikönyv egyben. Louise spirituális pragmatista, engem 
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pedig csak akkor érdekel egy filozófia, ha az a hétköznapi 
életben alkalmazható. Ezért választottuk a könyv alcímének 
a következőt: 7 spirituális gyakorlat, mellyel meggyógyíthatod 
az életed. A könyv hét fejezetből áll, és minden fejezet végén 
van egy spirituális gyakorlat, melynek segítségével az elméle-
tet átültetheted a gyakorlatba. A hét fő gyakorlaton túl számos 
további feladatot is találsz majd. Ha van kedved, a pároddal 
vagy egy tanulócsoporttal is elvégezheted a gyakorlatokat. 
Kérlek, ne ugord át őket. Végtére is a szeretet nem csupán egy 
ötlet.

Az 1. fejezetben, mely a Nézz a tükörbe! címet viseli, 
a tükörelvet térképezzük fel. Ez az elv rávilágít, hogy a világ-
ban szerzett tapasztalataink a saját magunkkal való kapcsola-
tot tükrözik vissza. Nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy léteznek, 
hanem a látott képre vetítjük rá a saját világunkat. Ezért a 
világ a saját alapvető igazságunkat tükrözi vissza, ami nem 
más, mint hogy szerethető vagyok. Ugyanakkor visszatükrözi 
alapvető félelmünket is, hogy nem vagyok szerethető. A világ 
könnyen sötét és magányos hellyé változhat, ha eltávolodunk 
a szívünktől, és nem szeretjük saját magunkat. Ugyanakkor 
ha őszintén szeretjük magunkat, megtapasztalhatjuk a terem-
tés nagyszerűségét, és új világ tárulhat elénk. Az 1. fejezet 
spirituális gyakorlatai között találni fogsz egy Engedd, hogy az 
élet szeressen téged gyakorlatot és egy Szeretetima meditációt. 

Az élet megerősítése című 2. fejezetben Louise és én az 
iskoláséveinket idézzük fel, amikor először tanítottak minket 
arra, hogyan szemléljük a világot. Elmesélek majd egy törté-
netet egy főiskolai előadásomról, mely örökre megváltoztatta 
a világról alkotott képemet. A címe a következő volt: „Tényleg 
azt hiszed, hogy egy defekt miatt fejfájásod lehet?” Ebben a 
könyvben arra kérünk, hogy értsd meg, az élet nem ítélkezik 
feletted, nem kritizál és nem ítél el. A saját lelki beállítottsá-
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gunk miatt szenvedünk. Lehet, hogy más emberek megbán-
tanak bennünket, de az élet nem ellenünk dolgozik. Miért is 
tenné? Az élet megerősít. Mindannyian a teremtés megnyil-
vánulásai vagyunk, és az élet azt akarja, hogy azok a feltétel 
nélküli ének legyünk, akik valójában vagyunk. A fejezetben 
található spirituális gyakorlatot címe: 10 pont. 

A 3. fejezet a Kövesd az örömöt! címet viseli, és arról szól, 
hogy kövesd a belső iránymutatást, hallgass a belső hangod-
ra. „Az élet szeret téged nem arról szól, hogy hogyan találd 
meg az utadat, hanem arról, hogyan térj le róla” – magyarázza 
Louise. Louise a belső hang járól beszél, én úgy hívom, hogy 
az Igenlő. Az élet folyton-folyvást próbál bennünket terelgetni, 
támogatni és inspirálni. Néha annyira belefeledkezünk a saját 
életünk eseményeibe és a negatív spirálba, hogy észre sem 
vesszük. A spirituális gyakorlat egy megerősítő tábla készíté-
sére inspirál, mely segít észrevenni az örömteli eseményeket 
az életünkben, és boldogabb életet élni. 

A 4. fejezet, A múlt megbocsátása jelenti utazásunk köze-
pét. Itt megvizsgálunk néhány gyakori blokkot, melyek meg-
akadályozzák, hogy az élet szeressen bennünket – például  
a kegyvesztetté válást: az ártatlanság elvesztésének érzését, és 
tanult értéktelenségünk forrását. Feltérképezzük a bűntudat 
történetét, amit a szuperego mesél el nekünk. Ez a történet 
arról szól, hogy az élet egykor szeretett bennünket, de kegy-
vesztetté váltunk. Beszélünk majd a belső gyermekkel való 
kapcsolatunkról és eredeti ártatlanságunk visszanyeréséről.  
A spirituális gyakorlatnak A megbocsátási skála nevet adtuk. 
Ez az általunk ismert egyik leghatékonyabb megbocsátási 
gyakorlat. 

A Légy hálás most! című 5. fejezetben a pszichológusok ál-
tal mind gyermekkorban, mind felnőttkorban kiemelkedően 
fontosnak tartott ősbizalomról beszélgetünk. Az ősbizalom ve-
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lünk születik. Ez egy biztos tudás arról – a lelkünk legmélyén 
érezzük –, hogy részesei vagyunk a teremtésnek, és a szerető 
és nagylelkű Egység támogatását élvezzük. Az ősbizalom fel-
ismeri, hogy az élet nem csupán veled, hanem érted történik. 
Látja, hogy a legjobb helyen vagy az életben. Minden esemény 
– legyen az jó vagy rossz, boldog vagy szomorú, keserű vagy 
édes – lehetőséget ad neked arra, hogy az élet szeressen téged. 
A fejezetben található Napi hálaadás nevű spirituális gyakor-
lat a hálaadást a tükör előtt végzett feladatokkal egészíti ki. 

A Tanulj meg befogadni című 6. fejezet a buddhizmus jó-
indulatú univerzumról alkotott elméletét fejti ki. Louise Az 
áldó Buddha című festményének készítéséről mesél, melyen 
öt évig dolgozott. Az alkotás egyfajta mély meditációt jelen-
tett számára, mely által még mélyebben átérezhette az életet 
átszövő szerető kedvességet. „Az élet folyamatosan szeretni 
akar bennünket, de csak akkor vesszük ezt észre, ha nyitot-
tak vagyunk” – emeli ki Louise. A fejezetben található spiri-
tuális gyakorlat a Befogadásnapló nevet viseli. A napló célja, 
hogy felismerd: az élet ebben a pillanatban is mennyire szeret 
téged.

A 7. fejezet A jövő gyógyítása címet kapta. Itt érkezünk 
meg a Barátságos az univerzum? kérdéshez. Albert Einstein 
szerint ez a legfontosabb kérdés, melyet feltehetünk. Louise 
és én úgy gondoljuk, hogy a Mennyire vagyok barátságos? 
ugyanilyen fontos kérdés. Legmélyebb szinten az életcélunk 
nem más, mint hogy szerető tükröt mutassunk a világ felé. 
Nemcsak az a célunk, hogy engedjük az életnek, hogy sze-
ressen bennünket, de az is, hogy mi is szeressük az életet. 
Azért vagyunk itt, hogy szeressük a világot. Ha mindannyian 
csak egy kicsit jobban törekednénk erre, a világ sokkal barát-
ságosabb hellyé válhatna. A 7. fejezetben található spirituális 
gyakorlat A világ megáldása címet viseli. 
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Louise és én is rendkívül boldogok vagyunk, hogy a ke-
zedben tartod könyvünket. Hálásak vagyunk, amiért közös 
erőfeszítéssel megírhattuk. Őszintén reméljük és imádko-
zunk azért, hogy munkánk hozzájárul ahhoz, hogy engedd, 
az élet jobban szeressen téged, és te is szerető módon lehess 
jelen a világban.

Az élet szeret téged!

louise Hay és Robert Holden 

az elet szeret teged_uj.indd   13 2015.11.02.   16:04:31



az elet szeret teged_uj.indd   14 2015.11.02.   16:04:31



15

ı. FEJEzET

Nézz a tükörbe!
A szeretet tükör,

mely megmutatja igazi lényed,
ha van bátorságod
a szemébe nézni.

RÚMI

Hálaadás napja van. 
Louise és én ünnepi ebédet fogyasztunk el családunk és ba-
rá taink társaságában. Egy hatalmas, ovális étkezőasztal kö-
rül foglalunk helyet, mely roskadozik a két óriási pulyka, 
a bio zöld ségek, a gluténmentes kenyér, egy üveg cabernet 
franc-bor és sütőtökpite súlya alatt. A finomságokat Heather 
Dane-nek köszönhetjük. Heather erősködik, hogy férje, Joel 
is segédkezett. Ő lehetett a főkóstoló. Folyik a társalgás, jó 
a hangulat. „Az élet szeret benneteket” – mondja Louise, mi-
kor magasra emeljük a poharunkat a koccintáshoz. 

A délután során Heather még több finomságot varázsol 
elő mesebeli konyhájából. Az ovális étkezőasztal folyamato-
san roskadozik a finomabbnál finomabb falatoktól. Szerinte 
legalább annyira élvezzük a társaságot, mint az ételeket. Hir-
telen az egyik társunk, Elliot felugrik az asztaltól, és odamegy 
a helyiség túlsó végében lévő falitükörhöz. Előrehajol, és egy 
puszit nyom a tükörre. Louise és én ezt látva egymásra mo-
solygunk.

Kisvártatva Elliot ismét feláll az asztaltól. Visszasétál a tü-
kör höz, és ismét egy puszit nyom a tükörre, majd visszaül 
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a helyére. Majd kiugrik a bőréből örömében. Elliot újra meg 
újra odamegy a tükörhöz. Fel sem tűnik neki, hogy figyeljük, 
pedig most már minden szempár rá szegeződik. El vagyunk 
vará zsol va. Tudjátok, Elliot mindössze másfél éves. Amit csi-
nál az természetes és játékos. A gyerekek imádják a tükröket 
puszilgatni.

Amikor Elliot észreveszi, hogy figyeljük, odahívja az édes-
apját, Greget, hogy csatlakozzon hozzá. Greg nem szívesen 
áll fel az asztal mellől, de Elliot egy jelbeszédből és szavakból 
álló keveréknyelvén nyaggatja. Greg nem tud ellenállni fia 
kérésének, és nemsokára ő is a tükör előtt ül. Elliot megpu-
szilja a tükröt, és azután arra vár, hogy az édesapja is kövesse 
a példáját. Greg lemerevedik. Előredől, és megpuszilja a tük-
röt. Elliot tapsol és sikít örömében. 

– Louise, emlékszel rá, hogy kislány korodban megpuszil-
tad a tükröt? – kérdezem.

– Nem, de bizonyára megtettem – feleli.
Louise ezután megkérdezi, hogy nekem vannak-e ilyen 

kiskori emlékeim.
– Nem, én sem emlékszem rá – felelem. 
– Látod, mégis újra megtehetjük mindketten – jegyzi meg.
– Ezt hogy érted? – szegezem neki a kérdést.
– A tükör előtt végzett munkával – feleli Louise, mintha a 

válasz magától értetődő lenne. 
– Miért pont a tükör előtt végzett munkával?
– A tükör előtt végzett munka segít abban, hogy újra meg-

tanuld szeretni magad – magyarázza.
– Ahogy gyerekkorunkban is tettük?
– Igen. Amikor magadat szereted, látni fogod, hogy az élet 

is szeret téged – teszi hozzá.
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