
 

Ferenczi Klaudia 

Teremtsd meg magad 
áloméleted! 

Mert képes vagy rá!!! 
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Bevezetés 

Kedves Olvasó! 

Először is engedd meg, hogy köszönetem fejez-
zem ki, amiért most a könyvem a kezedben tartod, 
és azért, hogy bizalmat szavaztál nekem. Rendkí-
vüli hálával tölt el, hogy az én könyvemre esett ez 
a választásod. 

Remélem, hogy elvárasaid sikerül kielégítenem, 
boldogságkeresésed útján segítséget tudok nyújtani 
neked abban, hogy te is egy szebb, boldogabb 
életet tudj teremteni magadnak. 

Ez az én legfőbb vágyam, a küldetésem! 

Hogy ki is vagyok, mi is az én történetem? 

Hogyan jutottam el idáig, mi az, ami motivált és 
segített? 

Ezekre a kérdésekre adok választ könyvemben, 
miközben igyekszem átadni megszerzett tudásom, 
megosztani személyes tapasztalataim, sikereim. 

Legfőbb célom, hogy miután ezt a könyvet el-
olvastad, önmagadba vetett hittel, akarattal és ki-
tartással, elindulj azon az úton, amivel megteremt-
heted magadnak áloméleted. 



14 

Hiszem és remélem, hogy ehhez tudok neked 
elég motivációt és hitet adni! 

Miután elolvastad ezt a könyvet, kérlek, ossz 
meg kedves szeretteiddel, barátaiddal, ismerőseid-
del, legalább egy olyan gondolatot, ami az ő éle-
tükre is pozitív hatással lehet. 

Tegyünk együtt, egymásért, egy boldogabb, szebb 
életért! 

Legyen tökéletes a boldogságunk! 

Ezt kívánom neked teljes szívemből! 

Szeretettel 

Ferenczi Klaudia 

 



17 

1. Az én történetem 

Amikor az ember úgy dönt, hogy könyvet ír, 
akkor egyben arra az elhatározásra is jut, hogy 
felfedi önmagát a nagy nyilvánosság előtt, megosz-
sza személyes titkait, érzelmeit, és megnyitja szí-
vét-lelkét. 

Mielőtt meghoztam ezt a döntést, sokszor fel-
tettem magamnak a kérdést, hogy valóban készen 
állok-e erre a nagy döntésre; de a vágy, hogy 
könyvet írjak, és megosszam másokkal saját sze-
mélyes tapasztalataimat, elsöprő erővel hajtotta 
szívemet. Olyan belső, megállíthatatlan erő hajtott, 
amit nem lehetett megkérdőjelezni. 

Mindig is könnyen nyíltam meg az emberek fe-
lé, de az érzés, ami most hatalmába kerített, most 
ennél is sokkal több volt. Azt éreztem, hogy köte-
lességem, elhivatottságom megosztani az embe-
rekkel azt a tudást és tapasztalatot, amit én magam 
már megszereztem. 

Fiatal korom óta éreztem, hogy küldetéssel jöt-
tem a Földre, hogy feladatom van, mégpedig az, 
hogy az embereket szolgáljam és tanítsam őket. 

Könyvemnek ebben a fejezetében nagyvona-
lakban élettörténetemmel ismerkedhetsz meg. 
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Bepillantást adok életem legmeghatározóbb ese-
ményeibe, legfontosabb mérföldköveibe, amelyek 
a leginkább meghatározták életem alakulását. 
Őszintén, kendőzetlenül írok életem legfontosabb 
történéseiről, az útról, ahonnét, ahova jutottam. 

Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy a 
fejezet, amiben az életutamról írok, az a része a 
könyvemnek, amelyik a legkevésbé pozitív hangu-
latú. Nem ez lesz az a rész, ami téged a leginkább 
motiválni és inspirálni fog. Ehhez majd tovább 
kell olvasnod! 

A következő fejezetekben megmutatom neked, 
hogyan változtathatsz életeden, hogyan mond-
hatsz búcsút téves berögződéseidnek, amelyek 
hátráltatnak téged egy boldog élet megvalósításá-
ban. 

Hát akkor nézzük, hogyan is kezdődött az én 

történetem. 

Szinte gyermekkorom óta foglalkoztattak a világ 
nagy kérdései, örök életemben kerestem és kutat-
tam a válaszokat, szerettem volna a dolgok mé-
lyebb értelmét megtalálni, és főként megérteni. 

Már egészen fiatal koromban felfigyeltem arra a 
különös képességemre, hogy nagyon jó emberis-
merő vagyok, illetve, hogy a megérzéseim szinte 
99 százalékosan engem igazolnak. Ezek a belső 


