


A szerzõnek az Édesvíz Kiadónál megjelent kötetei:

Éld az életed, 1992
Az erõ benned van, 1993
Válaszd az életet, 1996

A sikeres nõ, 1998
Millennium 2000, 1999

Louise L. Hay

Tanuld meg használni a megerõsítéseket

ÉDESVÍZ KIADÓ
BUDAPEST

Elj jolc copy.qxd  4/1/2011  9:15 AM  Page 2



A szerzõnek az Édesvíz Kiadónál megjelent kötetei:

Éld az életed, 1992
Az erõ benned van, 1993
Válaszd az életet, 1996

A sikeres nõ, 1998
Millennium 2000, 1999

Louise L. Hay

Tanuld meg használni a megerõsítéseket

ÉDESVÍZ KIADÓ
BUDAPEST

Elj jolc copy.qxd  4/1/2011  9:15 AM  Page 2



TARTALOM

Elsõ fejezet: Bevezetés ........................................................7
Második fejezet: Mik azok a megerõsítések? ..............................9

Harmadik fejezet: Az egészségre vonatkozó megerõsítések .......17
Negyedik fejezet: A félelmekre vonatkozó megerõsítések.........27

Ötödik fejezet: A kritikus gondolkodásra vonatkozó 
megerõsítések .................................................39

Hatodik fejezet: A függõségekre vonatkozó 
megerõsítések.................................................53

Hetedik fejezet: A megbocsátásra vonatkozó 
megerõsítések.................................................63

Nyolcadik fejezet: A munkára vonatkozó megerõsítések ...........73
Kilencedik fejezet: A pénzre és a jólétre vonatkozó 

megerõsítések.................................................83
Tizedik fejezet: A barátokra vonatkozó megerõsítések ..........91

Tizenegyedik fejezet: A szeretetre és a meghittségre 
vonatkozó megerõsítések.............................101

Tizenkettedik fejezet: Az öregedésre vonatkozó megerõsítések.....109

Záró gondolatok .................................................................................117

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Louise L. Hay / Experience Your Good Now!

Hay House, Inc., 2010

Fordította
Kovács Zsuzsa

Szerkesztette
Zsolnai Margit

Copyright © Louise L. Hay, 2010
Hungarian translation © Kovács Zsuzsa, 2011

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2011
Cover design © Neemtree Corporation AG., 2011

Minden jog fenntartva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében,

sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhetõ,
semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy 

mechanikus módon, beleértve a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot,
a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást,

a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelõs kiadó Novák András igazgató

Fõszerkesztõ Molnár Eszter
Mûszaki vezetõ Erdélyi Anna

Tipográfia Alinea Kft.
Borítót készítette Decoflex Kft.

Borítófotó Shutterstock
Nyomta Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelõs vezetõ Vágó Magdolna vezérigazgató

ISBN 978 963 529 100 7

5

Elj jolc copy.qxd  4/1/2011  9:15 AM  Page 4



TARTALOM

Elsõ fejezet: Bevezetés ........................................................7
Második fejezet: Mik azok a megerõsítések? ..............................9

Harmadik fejezet: Az egészségre vonatkozó megerõsítések .......17
Negyedik fejezet: A félelmekre vonatkozó megerõsítések.........27

Ötödik fejezet: A kritikus gondolkodásra vonatkozó 
megerõsítések .................................................39

Hatodik fejezet: A függõségekre vonatkozó 
megerõsítések.................................................53

Hetedik fejezet: A megbocsátásra vonatkozó 
megerõsítések.................................................63

Nyolcadik fejezet: A munkára vonatkozó megerõsítések ...........73
Kilencedik fejezet: A pénzre és a jólétre vonatkozó 

megerõsítések.................................................83
Tizedik fejezet: A barátokra vonatkozó megerõsítések ..........91

Tizenegyedik fejezet: A szeretetre és a meghittségre 
vonatkozó megerõsítések.............................101

Tizenkettedik fejezet: Az öregedésre vonatkozó megerõsítések.....109

Záró gondolatok .................................................................................117

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Louise L. Hay / Experience Your Good Now!

Hay House, Inc., 2010

Fordította
Kovács Zsuzsa

Szerkesztette
Zsolnai Margit

Copyright © Louise L. Hay, 2010
Hungarian translation © Kovács Zsuzsa, 2011

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2011
Cover design © Neemtree Corporation AG., 2011

Minden jog fenntartva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében,

sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhetõ,
semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy 

mechanikus módon, beleértve a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot,
a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást,

a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelõs kiadó Novák András igazgató

Fõszerkesztõ Molnár Eszter
Mûszaki vezetõ Erdélyi Anna

Tipográfia Alinea Kft.
Borítót készítette Decoflex Kft.

Borítófotó Shutterstock
Nyomta Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelõs vezetõ Vágó Magdolna vezérigazgató

ISBN 978 963 529 100 7

5

Elj jolc copy.qxd  4/1/2011  9:15 AM  Page 4



ELSÕ FEJEZET

Bevezetés

Üdv a megerõsítések világában. Ha a könyvben bemutatott 
módszerek mellett határozol, olyan tudatos döntést hozol,

amelynek a segítségével meggyógyíthatod az életedet, és rálép-
hetsz a pozitív változások ösvényére… Eljött az ideje ennek 
a pozitív változásnak! Nincs a jelen pillanathoz fogható másik
idõpont, amikor átvehetnéd az irányítást a gondolataid felett.
Csatlakozz te is ahhoz a rengeteg emberhez, akiknek azáltal sike-
rült jobbá tenniük a saját életüket, hogy a könyvemben bemuta-
tott módszerek mellett döntöttek.

A megerõsítésekkel nem nehéz dolgozni. Örömmel tapasz-
talhatod mindezt, amint megszabadulsz a régi negatív meggyõ-
zõdések terhétõl, és visszaengeded a semmibe, ahonnan valami-
kor érkeztek.

Pusztán, hogy elhittünk valami negatív dolgot magunkkal
vagy az életünkkel kapcsolatban, nem jelenti azt, hogy maga 
a meggyõzõdés igaz. A gyerekként hallott, magunkra és az éle-
tünkre vonatkozó negatívumokat fenntartások nélkül elfogad-
juk, és igaznak tekintjük. Most meg fogjuk vizsgálni azokat 
a dolgokat, amelyeket elhittünk, hogy utána eldönthessük,

A megerõsítések olyanok, mint amikor magot vetünk a földbe.
Elõször kicsíráznak, majd gyökeret eresztenek, és csak utána 

növesztenek hajtást – átdöfve a talajt. Beletelik bizonyos idõbe,
amíg egy mag teljesen kifejlett növénnyé érik. Így van ez 

a megerõsítésekkel is – az elsõ kijelentéstõl a végsõ beigazolódásig 
bizony várni kell. Légy hát türelmes!

Louise L. Hay
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MÁSODIK FEJEZET

Mik azok a megerõsítések?

Most azoknak mesélek egy kicsit a megerõsítésekrõl és a mû-
ködésükrõl, akik nem tudják, mik ezek, és még soha nem

dolgoztak velük. Nagyon leegyszerûsítve a kérdést, megerõsítés
bármi, amit mondunk vagy teszünk. Az emberek mondaniva-
lójának és gondolatainak a nagy része általában elég negatív,
ami nem vezet jó tapasztalásokhoz. Ha meg akarod gyógyítani
az életedet, pozitív mintákkal kell átformálnod a gondolkodá-
sodat és a beszédedet.

A megerõsítés nyitja meg a kaput; ez a bejárat a változás ös-
vényéhez. Ilyenkor valójában ezt közlöd a tudat alatti elméddel:
„Felelõsséget vállalok. Tudom, hogy van valami, amit a változás
érdekében megtehetek.” Megerõsítések alatt olyan kifejezések tu-
datos megválasztását értem, amelyeknek a segítségével vagy ki-
küszöbölhetsz valamit az életedbõl, vagy kialakíthatsz benne va-
lami újat.

Minden elgondolt gondolat és minden kiejtett szó meg-
erõsítés. Önmonológod, teljes belsõ dialógusod is a megerõsí-
tések folyama. Akár tudatában vagy ennek, akár nem, minden
egyes pillanatban megerõsítésekkel élsz. Minden szóval és min-

továbbra is hiszünk-e bennük – mert támogatnak, örömtelivé és
teljesebbé teszik az életünket –, vagy elengedjük õket. Szeretem
úgy képzelni, a régi meggyõzõdéseimtõl úgy szabadulok meg,
hogy beleejtem õket egy folyóba, amely gyengéden magával vi-
szi, feloldja, majd végül eltünteti õket, hogy soha többé ne tér-
hessenek vissza.

Lépj be az életkertembe, és ültess új, szépséges, életadó gon-
dolatokat és elképzeléseket. Az Élet szeret téged, és a legjobbat
akarja neked. Az Élet azt akarja, hogy helyreálljon a lelki békéd,
és hogy belsõ örömre, magabiztosságra, valamint az önértéke-
lés és önszeretet bõségére lelj. Megérdemled, hogy mindig min-
denkivel nyugodt légy, és jó életet teremts magadnak. Hadd se-
gítsek hát elültetni ezeket a gondolatokat az új kertedben. Gon-
dozhatod õket, figyelheted, amint csodálatos virággá fejlõdnek,
és gyümölcsöt hoznak, amelyek aztán téged táplálnak és ké-
nyeztetnek egész életedben.

A mellékletben található CD-n még több olyan információt
találhatsz a megerõsítésekkel kapcsolatban, amelyet gyakorlati-
lag minden életterületen alkalmazhatsz. A nap vagy az éjszaka
bármely szakaszában hallgathatod a CD-t, ha pozitív gondola-
tokra vagy a tudatodat átjáró, reményt és örömöt hozó elkép-
zelésekre vágysz.

ÉLD JÓL AZ ÉLETED – MOST!
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azonban felébredned, és elkezdened tudatosan úgy alakítani az
életedet, hogy az kielégítõ legyen, és elõsegítse a céljaidat. Képes
vagy rá. Én is képes vagyok rá. Mindannyian képesek vagyunk rá
– csak meg kell tanulnunk, hogyan. Fogjunk hát hozzá!

A könyvben megemlítek néhány konkrét témakört és vonat-
kozást (egészség, félelmek, kritikus gondolkodás, függõségek,
megbocsátás, munka, pénz és gazdagság, barátok, szerelem és
meghittség, valamint az öregedés), és mindehhez mutatok pár
gyakorlatot, amelyeknek a segítségével pozitív változást idéz-
hetsz elõ az adott életterületeken.

Vannak, akik azt állítják, hogy a megerõsítések nem mûköd-
nek (ami önmagában véve egy megerõsítés), pedig csak azt nem
tudják, hogyan használhatják õket helyesen. Lehetséges, hogy
amikor azt mondják, „egyre gazdagabb vagyok”, közben azt gon-
dolják: „micsoda hülyeség ez az egész, biztosan nem fog mûködni”.
És mit gondolsz, melyik megerõsítés nyer majd a kettõ közül?
Természetesen a negatív, mert ez a régi, megszokott, meggyöke-
resedett életszemléletük része. Vannak, akik naponta egyszer el-
mondják a megerõsítéseiket, majd végigpanaszkodják a nap
hátralévõ részét. Ha így használjuk a megerõsítéseket, nagyon
sok idõ kell hozzá, hogy eredményt hozzanak. Mindig a pana-
szos megerõsítések fognak nyerni, mert többen vannak, és mert
általában erõs érzelmi töltettel mondják ki õket.

A megerõsítések elmondása azonban csak egy része a folya-
matnak. Ennél is fontosabb, hogy mit teszünk a nap és az éjsza-
ka hátralévõ részében. A megerõsítések gyors és következetes
mûködésének az a titka, hogy a fejlõdésükhöz megfelelõ at-

den gondolattal a saját élettapasztalataidat erõsíted meg és
alakítod ki.

Meggyõzõdéseid gyermekként megtanult, puszta szokássá
vált gondolatminták. Sokuk nagyon jól mûködik. Vannak azon-
ban olyan meggyõzõdéseid is, amelyek megakadályozhatják,
hogy elõteremtsd azokat a dolgokat, amelyekrõl azt állítod,
hogy vágysz rájuk. Nagymértékben eltérhet egymástól az, amire
vágysz, és az, amit a saját hited szerint megérdemelsz. Oda kell
figyelned a gondolataidra, hogy kiküszöbölhesd azokat, ame-
lyek nemkívánatos élettapasztalatokat hívnak be az életedbe.

Tudnod kell, hogy minden panasz valami olyasminek 
a megerõsítése, amirõl úgy véled, hogy nemkívánatos azt életed-
ben. Minden alkalommal, amikor dühös vagy, azt erõsíted, hogy
még több haragot akarsz az életedbe vonzani. Amikor áldozat-
nak érzed magad, azzal azt erõsíted, hogy továbbra is áldozatnak
akarod érezni magad. Ha úgy érzed, hogy az Élettõl nem kapod
meg azt, amire vágysz, akkor biztos, hogy soha nem lesz részed
azokban a jó dolgokban, amelyeket másoknak megad az Élet –
és ez egészen addig így lesz, amíg nem változtatsz a gondolkodá-
sodon és a beszédmódodon.

Nem vagy rossz ember, csak, mert úgy gondolkodsz, ahogy.
Csak éppen soha nem tanultad meg a helyes gondolkodás- és ki-
fejezésmódot. Az emberek világszerte csak most kezdik megta-
nulni, hogy a gondolatok hozzák létre a tapasztalásaikat. A szü-
leid valószínûleg nem tudtak errõl, ezért nem is igen taníthatták
meg neked. Arra tanítottak, hogy úgy tekints az életre, ahogyan
az õ szüleik tanították nekik. Tehát senki nem hibás ebben. Ideje

ÉLD JÓL AZ ÉLETED – MOST! Mik azok a megerõsítések?
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mondják a megerõsítéseiket, majd végigpanaszkodják a nap
hátralévõ részét. Ha így használjuk a megerõsítéseket, nagyon
sok idõ kell hozzá, hogy eredményt hozzanak. Mindig a pana-
szos megerõsítések fognak nyerni, mert többen vannak, és mert
általában erõs érzelmi töltettel mondják ki õket.

A megerõsítések elmondása azonban csak egy része a folya-
matnak. Ennél is fontosabb, hogy mit teszünk a nap és az éjsza-
ka hátralévõ részében. A megerõsítések gyors és következetes
mûködésének az a titka, hogy a fejlõdésükhöz megfelelõ at-

den gondolattal a saját élettapasztalataidat erõsíted meg és
alakítod ki.

Meggyõzõdéseid gyermekként megtanult, puszta szokássá
vált gondolatminták. Sokuk nagyon jól mûködik. Vannak azon-
ban olyan meggyõzõdéseid is, amelyek megakadályozhatják,
hogy elõteremtsd azokat a dolgokat, amelyekrõl azt állítod,
hogy vágysz rájuk. Nagymértékben eltérhet egymástól az, amire
vágysz, és az, amit a saját hited szerint megérdemelsz. Oda kell
figyelned a gondolataidra, hogy kiküszöbölhesd azokat, ame-
lyek nemkívánatos élettapasztalatokat hívnak be az életedbe.

Tudnod kell, hogy minden panasz valami olyasminek 
a megerõsítése, amirõl úgy véled, hogy nemkívánatos azt életed-
ben. Minden alkalommal, amikor dühös vagy, azt erõsíted, hogy
még több haragot akarsz az életedbe vonzani. Amikor áldozat-
nak érzed magad, azzal azt erõsíted, hogy továbbra is áldozatnak
akarod érezni magad. Ha úgy érzed, hogy az Élettõl nem kapod
meg azt, amire vágysz, akkor biztos, hogy soha nem lesz részed
azokban a jó dolgokban, amelyeket másoknak megad az Élet –
és ez egészen addig így lesz, amíg nem változtatsz a gondolkodá-
sodon és a beszédmódodon.

Nem vagy rossz ember, csak, mert úgy gondolkodsz, ahogy.
Csak éppen soha nem tanultad meg a helyes gondolkodás- és ki-
fejezésmódot. Az emberek világszerte csak most kezdik megta-
nulni, hogy a gondolatok hozzák létre a tapasztalásaikat. A szü-
leid valószínûleg nem tudtak errõl, ezért nem is igen taníthatták
meg neked. Arra tanítottak, hogy úgy tekints az életre, ahogyan
az õ szüleik tanították nekik. Tehát senki nem hibás ebben. Ideje
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alkalommal, amikor elismétled a fenti kijelentést, újra meg-
erõsíted a magokat, amelyeket elméd talajába vetettél. Ezért
törekedj arra, hogy az adott talaj vagy atmoszféra kellemes le-
gyen. A dolgok sokkal gyorsabban növekednek termékeny, gaz-
dag talajon.

Nagyon fontos, hogy a megerõsítések mindig jelen idõben
hangozzanak el, teljes mondatokban. (Bár a könyvem szövegé-
ben használok bizonyos összevonásokat, a megerõsítésekben
soha, hiszen nem akarom csökkenteni az erejüket.) Egy tipikus
megerõsítésben például így fogalmazunk: „a rendelkezésemre
áll valami” vagy „valamilyen vagyok”. Ha azt mondod, hogy
„majd valamilyen leszek” vagy „majd lesz valamim”, akkor 
a gondolat ott is marad valahol a jövõben. Az univerzum telje-
sen szó szerint érti a gondolataidat és a szavaidat, és azt adja ne-
ked, amirõl azt állítod, hogy vágysz rá. Mindig. Ez a másik oka
annak, hogy miért tartsuk fenn a kellemes mentális és lelki be-
állítottságot. Könnyebb pozitív megerõsítésekben gondolkod-
ni, ha jól érzed magad.

Gondolj erre így: minden elgondolt gondolat számít, ezért 
ne pazarold kincset érõ gondolataidat. Minden pozitív gondo-
lat jó dolgokat hoz az életedbe. Minden negatív gondolat taszít-
ja a jót; olyan távol tartja tõled, hogy biztosan ne érhesd el.
Hányszor fordult elõ az életedben, hogy már majdnem történt
veled valami jó, ami aztán az utolsó pillanatban mégis dugába
dõlt? Ha vissza tudnál emlékezni az akkori lelkiállapotodra,
biztosan meglenne a megoldás is. A túl sok negatív gondolat
akadályt gördít a pozitív megerõsítések elé.

moszférát kell kialakítani. A megerõsítések olyanok, mint
a földbe vetett magvak. Rossz talajon gyengén fejlõdnek, gaz-
dag talajban azonban csodásan növekednek. Minél inkább
olyan gondolatok mellett döntesz, amelyek jó érzéssel töltenek
el, annál gyorsabban fognak mûködni a megerõsítéseid.

Válassz hát kellemes gondolatokat. Ez ennyire egyszerû! És
igenis kivitelezhetõ. A gondolkodásmód, amely mellett most
dönthetsz, csupán ennyi – választás kérdése. Talán ez nem tuda-
tosult benned, mert már olyan régóta gondolkodsz így, de mégis
a te döntésed!

Most… ma… ebben a pillanatban… eldöntheted, hogy vál-
toztatsz a gondolkodásodon. Az életed nem vesz egyetlen éjsza-
ka alatt teljes fordulatot, de ha következetesen, nap mint nap
kellemes gondolatok mellett döntesz, akkor életed minden terü-
letén kifejezetten pozitív változásokat idézhetsz elõ.

A megerõsítések kialakítása

A megerõsítések úgy mûködnek, hogy tudatosan bizonyos gon-
dolatok mellett döntesz, amelyek pozitív változásokat hoznak 
a jövõben. Olyan fókuszpontot alakítanak ki számodra, amellyel
elkezdheted átalakítani a gondolkodásodat. A megerõsítõ kije-
lentések túlmutatnak a jelen valóságán, és a mostban kimondott
szavaidon keresztül fognak hozzá a jövõ megformálásához.

Amikor kimondod, hogy „nagyon gazdag vagyok”, lehet,
hogy valójában éppen igen kevés pénz van a bankszámlá-
don, de ekkor veted el jövõbeni gazdagságod magjait. Minden
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ja a jót; olyan távol tartja tõled, hogy biztosan ne érhesd el.
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Ha azt mondod: „többé nem akarok beteg lenni”, az nem 
a jó egészség megerõsítése. Világosan ki kell mondanod azt,
amit akarsz: „Elfogadom a tökéletesen egészséges állapotot most.”
Az „utálom ezt a kocsit” kijelentés nem teremt káprázatos, va-
donatúj autót neked, mert nem fogalmaztál világosan. Ha új au-
tóhoz jutsz is, rövid idõn belül azt is megutálhatod, mert ez az,
amit megerõsítettél. Ha új autóra vágysz, jelents ki valami ilyes-
mit: „Gyönyörû új autóm van, amely minden igényemet kielégíti.”

Vannak, akik azt mondogatják, hogy „az élet szívás” (ez ret-
tenetes megerõsítés). El tudod képzelni, milyen élményeket vonz
majd be ez a kijelentés? Természetesen nem az élet szívás, hanem 
a gondolkodásod az. Ez a gondolat tesz majd róla, hogy szörnyen
érezd magad. Ha pedig rosszul érzed magad, semmi jóra nem
számíthatsz az élettõl.

Ne vesztegesd az idõdet arra, hogy a korlátaidat sorolgatod:
rossz kapcsolataidat, gondjaidat, betegségeidet, a szegénységet
és a többi. Minél többet beszélsz az adott problémáról, az annál
jobban gyökeret ver az életedben. Ne hibáztass másokat azért,
ami látszólag rossz az életedben – ez is puszta idõpocsékolás. Ne
feledd, hogy a saját tudatosságod, a saját gondolataid törvényei
vonatkoznak rád, és a saját gondolkodásmódod határozza meg
azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az életedbe vonzol.

Most pedig térjünk rá az egyes életterületekre.
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