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Olvasó tájékoztató 
 
Emil Coué fantasztikus gyógyító munkát végzett a múlt század 
elején. Tökéletesen kidolgozta az önszuggesztió alapelveit. 
Munkája tudományos és szakmai körökben is elismerésre talált. 
Elmeműködést leíró törvényei kiindulópontként szolgáltak sok ma 
is használatban lévő olyan eljárásnak, melyek szintén elménk 
gyógyító hatásainak kiaknázásán alapulnak. 
Fő tétele így hangzott: gondolataink érzelmeink útján valósulnak 
meg. S valóban! Couét a megérzései vezérelték. Ma már azonban a 
tudomány eszközeivel is bizonyított tény, hogy érzelmeink 
megbetegíthetnek, vagy akár meg is gyógyíthatnak minket. A 
bennünk tomboló, fel-feltörő érzések hatással vannak 
idegrendszerünkre. 
A stressz testet, lelket építő és betegítő hatása mára már elfogadott. 
Tudósok hada dolgozik a stressz káros következményeinek 
tanulmányozásával. Ennek keretén belül vizsgálat alá vetették az 
érzelmek hatását szervezetünkre. 
Érdekes eredményre jutottak. Egy házaspár beszélgetését 
rögzítették. A pár a beszélgetés alatt megtárgyalt örömteli 
eseményeket és fájdalmas témákat is. Mindeközben folyamatosan 
vért vettek tőlük, de úgy, hogy karjukat eltakarták, és így ők nem 
tudhatták, hogy a kísérlet vezetői mikor vesznek tőlük vért. 
Amikor az öröm, a boldog pillanatok megosztása történt vettek 
tőlük vért, de akkor is, amikor dühösen kiabáltak egymással. A 
vérminták analízise a kutatókat is meglepte. A vér összetétele 
mindig mást mutatott. Az örömöt jelentő szavak elhangzásakor 
olyan vegyi anyagokat (hormonokat) mutattak ki a vérben, amelyek 
a szervezetet az egyensúly irányába mozdítják ki. Míg a dühöt 
kiváltó témáknál a romboló stresszhormonok jelenléte volt 
meghatározó.  
A tudomány tehát egyértelműen alátámasztotta Coué század elejei 
megérzéseit, miszerint a gondolatok érzelmet váltanak ki, s ezen 



érzelmek meghatározzák viselkedésünket, hozzáállásunkat a 
problémákhoz. A könyv azokat a fontos tudnivalókat foglalja össze, 
amelyek segítségével uralhatják érzelemvilágukat. Coué kézen fogja 
az olvasót és lépésről-lépésre végigvezeti és megtanítja a 
gyakorlatokra. Az első részben Dr. Völgyesi Ferenc orvostól, Coué 
egyik tanítványától megtudhatjuk ki is volt Coué, hogyan alakult ki 
a Coué módszer.  
Majd képet kapunk az érzelmek gyógyító hatásairól. Több témát 
érintve mutatja be a könyv, hogy miként lesz egy gondolatból 
egészség vagy betegség. Mit tudunk tenni, hogy az egyensúly 
irányába tereljük lelkünket, testünket.  
A könyv fő fejezeteit az elmeszövetség technika fogja össze, 
amelyből megtudhatjuk mi az a négy lépés, aminek alkalmazásával 
biztos sikert érhetünk el problémáink megoldásában.  
A könyvben helyet kapnak konkrét betegségek gyógyítására 
szolgáló pozitív gondolatok is. Coué nem volt orvos. Ezért nagyon 
fontosnak tartotta és mindig hangoztatta, hogy betegség esetén 
feltétlenül forduljunk orvoshoz, aki hivatott a diagnózist felállítani 
és a terápiát lefolytatni. Ő maga súlyos szívbeteg volt. Betartotta 
orvosa utasításait, akik nem jósoltak neki hosszú életet. Azonban 
önmagán alkalmazva módszerét majd hetvenéves koráig kitűnő 
egészségben, fiatalokat megszégyenítő munkatempóban dolgozott. 
A kiadó is követi Coué szellemiségét abban, hogy a betegnek 
mindenképp orvoshoz vagy pszichológushoz kell fordulnia. 
Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett tartalmazza a Coué-féle 
tanfolyamok és tréningek oktatóinak tapasztalatait és eredményeit 
is, valamint az első kiadáskori (2001.) tudásunkat a Coué-módszer 
működésével kapcsolatban. Kiegészítéseket ott tettünk, ahol az 
segíti a módszer működésének megértését. 
Merítsen Ön is kedves olvasó bátran a gyakorlatokkal erőt az élet 
nehézségeinek megoldásához! 
 
2020. november 
Gál Attila 



Mi a "couéizmus"? 
 
Amikor először megkerestem Couét*, ő azonnal rendelkezésemre 
bocsátotta az egyesület hivatalos kiadványait. Ezekből, leveleiből, 
máshonnan beszerzett munkák adataiból, valamint személyes 
beszélgetéseink alkalmával szerzett adatok alapján röviden a 
következőket mondhatom róla: 
 
1857-ben született Troyesban. Látogatásom idején, 67 éves 
korában, még friss erőben volt és munkateljesítményben túltett 
minden várakozásunkon. Nagy meglepetés volt számomra, mikor 
megtudtam, hogy nem is orvos, hanem gyógyszerész. 
Gyógyszerészeti oklevelét 1885-ben szerezte. Azonban már akkor 
ott volt Liébeault mellett Troyesban, amikor Liébeault első 
kísérletezései nyomán megalapozta a tudományos hipnotizmus 
tanát, szuggesztiós idegorvosi iskoláját.  
 
Éveken át maga is szemtanúja és részese volt Liébeault 
működésének. Mint az ő segítőtársa, asszisztense. Orvosi 
tanulmányait testi betegségei, meg éppen Liébeault melletti 
lekötöttsége folytán be sem fejezhette. Lehetetlen, hogy ne vonjunk 
analógiát közte és nagy honfitársa: Pasteur között. Tudvalevő, hogy 
Pasteur sem volt soha "kész" orvos. 
 
Mint ilyent, a párizsi rendőrség, "barátai" feljelentésére többek 
között "kuruzslás" címén meg is bírságolta. Amiért a saját maga 
által felfedezett veszettség elleni szérummal, mint merész úttörője a 
tudományának, saját kezűleg adott be injekciókat azoknak a 
betegeknek, akik ezáltal a legszörnyűbb kínos és biztos haláltól, a 
veszettségtől mentett meg. 

	
*Dr. Völgyesi Ferenc írása nyomán (1924., 2015.) 



 
Pasteurt elítélték kuruzslásért, de azért, hogy a bírságot ne kelljen 
egfizetnie, a párizsi egyetem díszdoktorává avatta. Couét ezzel 
szemben még csak meg sem bírságolták, pedig őt is a betegek 
tömege kereste fel naponta. 
 
Sőt különös, hogy Franciaországban, hol oly kérlelhetetlen szigorral 
büntetik a kuruzslást, ott nemcsak, hogy tisztelt, de elismert is volt 
Coué. A párizsi egyetemen, csodálkozva és naiv ártatlansággal 
néztek rám a következő válasz kíséretében: „Hát nem gyógyít 
tényleg Coué? Coué valóban elér ott is eredményeket, ahol a mi 
klinikai módszereink megrekednek! Coué még nem ártott egy 
betegnek sem, márpedig mi a tudást a diploma fölé helyezzük. 
Büntetni ma Franciaországban csak azt büntetik, aki embertársainak 
kárára, ártalmára van. Couét ellenben, mint embert, tanait pedig, 
mint tudományt, mi is méltányoljuk és elismerjük!” Minő 
tárgyilagos és elfogulatlan álláspont! 
 
A "Couéizmus" - mint követői ma széltében-hosszában az eljárást 
nevezik - egy módszer, egy metódus, az autoszuggesztió tudatos 
művelése. Ennek megértése végett szükséges, hogy még a dióhéjnál 
is szűkebb keretek között kitérjünk a szuggesztió és az 
autoszuggesztió fogalmára. Illetve annak ismertetésére, hogy mit 
értett Coué szuggesztió és autoszuggesztió alatt? 
 
Couéra általában jellemző, hogy szándékosan kerülte mindenkor a 
szorosabb meghatározásokat: a definíciókat. Miként a 
villamossággal dolgozó mérnöknek sem az a sokat vitatható kérdés 
van a szeme előtt, hogy mi a villamosság. Hanem megelégedve a 
bizonyossággal, hogy van villamosság, arra törekszik, hogy ezt 
minél célszerűbben felhasználhassa. Úgy Coué is mindenképp 
kerüli az ilyenértelmű, a gyakorlat szempontjából valóban 
feleslegesnek mondható és sokszor káros vitába bocsátkozást. Jól 
tudja, hogy a szuggesztiónak, mint minden elvont fogalomnak, 



annyiféle meghatározását foglalták már szavakba, ahány 
tudományos, vagy népies gondolkodású szerző csak megkísérelte 
meghatározni.  
 
A fogalmak értelme attól függ, hogy ki milyen szempontokat tart 
első sorban szem előtt. Azt mondom pl.: "madár". Lehet ezt a 
fogalmat egy szóban, vagy egy rövid mondatban meghatározni? 
Ugyebár nem?  
 
Mégpedig azért nem, mert minden ember szeme elé más és más 
madár képzete bukkan fel e szó hallatára. Egyik kanári madarat, a 
másik struccmadarat, egyik papagájt, a másik galambot, egyik 
tyúkot, a másik kacsát, egyik szarkát, a másik meg akár "jómadarat" 
fog a "madár" szó mögött elképzelni. Amennyiben pedig elkezdjük 
a madár-fogalmat tudományosan definiálni, hogy pl. "a madár egy 
csőrös, gerinces, tojásokat rakó szárnyas állat" és így tovább, akkor 
jönnek csak majd a komplikációk. A tudományos ellenvetések, 
melyek igazát nem is vonhatnánk kétségbe; mert pl.: az ausztráliai 
csőrös állatnak csőre van, pedig nem madár. A krokodilus sem az, 
pedig tojásokat rak. A pingvinnek nincsenek szárnyai, mégis madár. 
A denevérnek pedig van szárnya, mégsem madár ... És így tovább.  
Tehát Coué mindig megelégedett azzal, hogy megkerülve a számára 
érthetően felesleges szóvitákat, egyszerűen a legnépiesebben 
elfogadja a "madár" fogalmát. Mint mindenki előtt nyilvánvaló 
egyszerű tényvalóságot. Így kezeli ő a szuggesztió, az 
autoszuggesztió, az "imaginátió" (képzelőerő) és így valamennyi 
egyébként olyannyira komplikált lélektani fogalmat. 
 
Hozzászólásunk ehelyütt csupán annyi, hogy Coué szuggesztió alatt 
érti azt a jelenséget, midőn egyik embert egy másik befolyásol.  
 
Autoszuggesztió alatt pedig, ha az embert (autoszuggerált) 
képzetei, azaz saját gondolatai befolyásolják. 
 



Őt ebben is az egyszerűsítés szempontja vezérli. Mert fogalomzavar 
elkerülése végett meg kell jegyeznünk, hogy a lélektan tudománya 
beszél "szuggesztióról", mint a fenti két fogalom gyűjtőfogalmáról s 
megkülönbözteti ennek két fajtáját éspedig:  
 
1. autoszuggesztiót (önbefolyásolást, önsugallatot);  
2. heteroszuggesztiót (más általi befolyásolást, külső sugallatot). 
 
Ami a "Couéizmus" (Coué eljárásának) gyakorlatát illeti, azt 
mondhatnánk, hogy Couénak olyan egyszerű a módszere, hogy 
valósággal nincs is módszere. Coué a tudomány fejlődésének mai 
korában visszakerült ahhoz az ősi lélektani módszerhez, amely 
évezredek óta öntudatlanul is minden világi és egyházi hatalom 
érvényesülésének egyszerű eszköze. És amelyet oly sok helyen 
mégis szánakozó mosollyal nézett le és becsült le a századunk 
elején is az egzaktoskodó, materializmusában tobzódó "hivatalos 
tudomány". 
Mi a lélektan igaz fejlődését nem az úgynevezett pszichofizikai, 
azaz laboratóriumi irányzatban látjuk. A laboratóriumban 
méricskélhetünk idegingereket, találhatunk száz meg ezer adatot, 
amellyel lemérhetjük a lélekszervünk, az agyidegrendszerünk 
működését. Azonban mi tudatában vagyunk annak, hogy e 
tekintetben mennyire gyarló az ember érzékelése és hiányos a 
tudása. 
Bármennyit tudunk, csak megerősít annak tudatában, hogy 
mennyivel több ennél, amit nem tudunk. Mi látjuk, hogy a 
természettudomány akkor lett igazi tudomány, amidőn az íróasztal 
mögül kilépve, a kutatók eldobták maguktól az alap problémák 
feletti vitákat, és ezekkel nem törődve, elkezdték alkalmazni a 
meglévő valóságokat. 
A lélektan terén is bátran állíthatjuk, hogy nem a Wundt-féle, 
antikváriumokat megtöltő vaskos kötetek szisztémája viszi előre a 
lélektant. Hanem az az intuícióval dolgozó szabad szellem, mely a 
viták helyébe a meglévő realitásokat alkalmazni törekszik. 



Nem győzöm helyeselni a célt, melyet Coué maga elé kitűzött, és 
aminek elnöksége alatt álló egyesülete elnevezésében is kifejezést 
ad: "Societé de Psychologie Appliquée" ("Alkalmazott lélektan 
egyesülete"). 
Az a történelmi vonal, amelyből Coué kinőtt, s amely vonal 
szerintem megjelöli az igazi természettudományos és alkalmazott 
lélektan, a "psychologie appliquée" további fejlődését, a legfőbb 
fordulópontokkal megjelölve a következő: 
 

Betegtípusok 
 
Minden beteg embernél megfigyelhető az a bizonyos érzés, ami 
természetesen jelen van, amikor orvoshoz fordul valaki. Ez az érzés 
nem más, mint a szorongás és az ebből fakadó félelem.  
"Mi lesz velem? Mi derülhet ki? Biztos súlyos az állapotom!"  
 
A sokszor azonosíthatatlan szorongás megragadja a beteg figyelmét, 
és nem engedi el. Mintha egy csörgőkígyó szemébe nézne, 
hipnotizálja és betölti elméjét. Ez a fajta hozzáállás azonban 
egyenes út a kudarchoz. Miért? Vegyük szemügyre ezt az akarat és 
képzelet törvényének szemszögéből. 
 
"Félek, hogy rosszabb az állapotom, mint amit érzek! Mi derülhet 
még ki? A baj mindig csőstül jön!" - az ilyen jellegű sugallatok 
negatív érzelmeket gerjesztenek. A beteg latba veti akaratát annak 
érdekében, hogy meggyógyuljon. 
 
Különös hangsúlyt szeretnék fektetni az akarat szerepének 
megvilágítására a gyógyításban. Óriási elismerésnek örvend 
szakmai körökben e tétel felállítása, mivel hozzájárult ahhoz, hogy 
az orvosok is másképp tudják szemlélni a beteg ember kezelését, 
így hatékonyabban végezhetik gyógyító munkájukat. 
 



A törvény pontosan így fogalmazható meg: "ha az akarat és a 
képzelet szemben áll egymással, akkor mindig csakis a képzelőerő 
győzhet. Feltételezve, hogy szemben állnak egymással." 
 
Tehát ha a beteg minden akaratát összeszedve elmegy az orvoshoz, 
de képzeletét a betegségtől való rettegés hatja át, akkor ez a negatív 
emóciójú gondolat elindul a megvalósulás útját. Hatással van a 
vegetatív idegrendszeren keresztül jóformán az összes belső 
szervünkre, gyengítve azok ellenálló képességét és szabad utat nyit 
a betegség fokozódásához. Matematikailag talán a következőképpen 
fejezhető ki, hogy miről van szó.  
A beteg 10 egységnyi fájdalmat érez. Ebből kb. 3 egységnyi a 
valóban beteg és fájó szerv, testrész által keltett fájdalom, míg a 
fennmaradó 7 egységnyi rosszullét a pszichés hozzáállásból fakad. 
Amennyiben helyes viszonyulást alakít ki a betegségéhez, akkor 
mind a betegnek, mind az orvosnak sokkal könnyebb lesz a dolga, 
hiszen pusztán a valóban jelentkező 3 egységnyi fájdalommal kell 
megbirkózniuk.  
 
Alaptörvény: Amennyiben egy velünk történő eseményt helytelen 
nézőpontból szemlélünk, akkor megnyitjuk a kapukat a 
pszichoszomatikus betegségek kialakulása, megnyilvánulása előtt. 
 



A gyógyító alapformula 
 
A tudatosan gyakorolt autoszuggesztió nagy segítségünkre lehet a 
gyógyulás folyamatának kialakításában. Coué-féle alapformula 
megalkotásakor több szempontot kellett figyelembe venni. 20 éves 
gyógyító tapasztalata azt bizonyította, hogy ez tökéletesen sikerült. 
 
1. Képes legyen azonnal olyan érzelmi tőkét mobilizálni, ami a 
betegséghez való helytelen viszonyulásból kizökkenti a beteget.  
2. A mélytudatba jutva kifejtse gyógyító hatását. 
3. Hosszú távon segítsen egy egészséges lelkületű életszemléletet 
kialakítani gyakorlójának.  
4. Könnyen, bárki számára érthető és alkalmazható legyen. 
 
Mi különbözteti meg a tudatos és öntudatlan autoszuggesztiót 
egymástól? Miért fontos egyáltalán a gyakorlás? - kérdezték többen 
foglalkozásainkon.  
 
Életünk során folyamatosan és megállíthatatlanul ingerek zöme ér 
minket. Ránk mosolyognak a boltban, leszidnak a munkahelyen, 
megdicsérnek, megaláznak, beteg lesz a gyerek, elküldenek a 
munkahelyemről, megemelik a lakbért. Megannyi esemény, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy egyik nap így, a másik nap úgy érezzem 
magam. Ha virágot kapok, szinte szárnyalok, majd fél óra múlva 
bírálják az alakom és máris apátiába esem. A hirtelen 
hangulatváltások, az érzelmi hullámzások egyfolytában hatással 
vannak idegrendszerünkre és azon keresztül immunrendszerünk, 
szerveink működésére. A gyors változások, a kontrollálatlan ingerek 
gyengítik szervezetünk ellenállását és rombolják egészségünket. Ez 
a biztos jele annak, hogy öntudatlan autoszuggesztióban élünk.  
Válogatás nélkül hagyjuk, hogy a környezet ingerei befolyásolják 
közérzetünket, egészségünket. Mintha álomvilágban élnénk és azt 
várjuk, hogy jöjjön a szőke herceg, aki felébreszt minket. A szőke 



herceg azonban csak ritkán jelenik meg. Addig is a legjobb, amit 
tehetünk, hogy megteremtjük magunknak a szőke herceget.  
 
Kezünkbe véve életünk irányítását mi határozhatjuk meg, hogy 
minek tulajdonítunk jelentőséget.  
 
Milyen következményeket, érzéseket szeretnénk látni életünkben?  
 
Ha ezt eldöntöttük, akkor már az út egyenes a megvalósításig. Nem 
kell mást tenni, mint alkalmazni a tudatos autoszuggesztió 
technikáit. Ez az az eszköz, mely célhoz juttathatja önt is. Elménk 
nem válogat pozitív és negatív gondolatok között. Ami betölti és 
áthatja működését, amilyen gondolatok helyet foglalnak el területén, 
azokat megvalósítja, amennyiben ez emberileg lehetséges. Ha egy 
gondolat megfogant, akkor úgy viselkedik, mint egy gyermek az 
anya méhében. Fejlődik, növekszik, táplálkozik, egyre nagyobb 
teret tölt be, majd megszületik. Élnek közöttünk olyan felnőtteket is, 
akiket nem terveztek szüleik és olyanok, akiket terveztek a szülők 
és izgatottan várják jövetelüket.  
 
 


