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Vôlegényemnek, Zachnek.
Fejet hajtok csodálatos utad elôtt.
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Bevezetés
A földi mennyországra nem rátalálni kell, 
hanem mellette dönteni.

WAYNE DYER

A karrieremben 2009 tele fordulópontot jelentett. Éppen 
 jobb kiadási feltételeket igyekeztem kivívni elsõ, Add More 

~ing to Your Life címû könyvemhez. Akkoriban kezdett szo-
rongatni minket a gazdasági válság. Mindenkor a félelem és a 
bizonytalanság vitte a prímet, a hírek a folyamatosan növekvõ 
munkanélküliségrõl szóltak, és alig volt olyan iparág, amelyik ne 
tapasztalt volna negatív hatásokat.

Emlékszem, anyám konyhájában ültem, és mostohaapámnak 
magyaráztam a könyvem koncepcióját. Próbált a lehetõ legjob-
ban támogatni, de nagyon erõs volt félelme a gazdasági válságtól. 
Azt mondta, az elképzelés szuper, de ne felejtsem el, hogy éppen 
borzalmas idõket él a gazdaság. Nem lesz könnyû könyvet eladni. 
Magabiztosan és szinte önkéntelenül ömlöttek belõlem a szavak 
válaszképpen: „Köszönöm, hogy megosztottad velem aggodalma-
dat, de én nem így gondolom, mert hiszek a csodákban.” Úgy 
éreztem, ezek a szavak erõt adnak, és tele vagyok hittel, fittyet 
hányva a külvilág ellenállására. Abban a pillanatban észleltem 
elkötelezettségemet, hogy elengedjem a félelmet, és újrakalibrál-
tam a csodákba vetett hitemet.

Három hónappal késõbb eladtam a könyvet.
Az elmúlt hét évben keményen dolgoztam azon, hogy távol 

tartsam a félelmet az elmémtõl, és megtartsam csodaváró 
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10 GABRIELLE BERNSTEIN

beállítottságomat. A csodák iránti elhivatottságom eredmé-
nyeképpen a szeretet szószólója lettem, világszerte nyújtok ins-
pirációt hallgatóságomnak elõadásaimmal, könyveimmel és 
a közösségi médián keresztül. Ma csodálatos életet élek, és az 
a küldetésem, hogy mindenkinek segítsek ezt elérni. A csodák 
iránti elhivatottságom vezetett ehhez a nagyszerû állapothoz, de 
õszinte leszek: eleinte nagyon nehéz volt szeretetteljes gondola-
tokat választani a félelem káprázatai helyett. Könnyûnek tûnik, 
hiszen ki ne akarná becserélni a félelmet szeretetre? A félelmet 
feladni azonban éppen olyan, mintha a cukorról akarnánk le-
mondani: mindkettõ „sunyi” összetevõ, amely szinte mindenben 
megbújik. És amikor már éppen azt gondolod, hogy uralod ezt az 
epekedést, hirtelen újra felüti csúnya fejecskéjét. Ennélfogva a fé-
lelemben gyökerezõ minták elengedése nem kontároknak való 
feladat. Szorgalmat és elkötelezettséget követel. Az kell hozzá, 
hogy teljes szívvel csodatevõ légy.

Az én „félig teli pohár” életstílusom egyik fõ összetevõje 
A csodák tanítása iránti elhivatottságom, amely szerint: „A kép-
zetlen elme semmit nem érhet el.” A Tanítás, a Foundation for 
Inner Peace kiadásában megjelent, önvizsgálatra biztató, meta-
fizikai iránymutatás majd’ negyven év alatt több százezer ember 
életét változtatta meg.* Mindenki úgy, akkora vehemenciával és 
olyan befogadóképességgel közelíti meg, ahogyan neki a legjobb. 
Az én tapasztalatom szerint a Tanítás tanulmányozása hihetetlen 
mértékben tisztítja az elmét, arról nem is beszélve, hogy rakéta-
sebességgel indítja be az életet.

A Tanítás követõjeként megtanultam, hogy az igazi boldogság 
megtalálásához muszáj szembenéznünk félelmeinkkel. A gyakor-
lás során iránymutatást kaptam minden félelmem és okainak 

*  A csodák tanítása 2013-ban jelent meg magyarul az Édesvíz Ki-
adónál.
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 TÖRTÉNHETNEK CSODÁK 11

vizsgálatára. Amikor például megnéztem az ételekkel kapcso-
latos félelemmintáimat – nagy evészetek, rögeszmés foglalkozás 
a következõ étkezéssel – megértettem, hogy a kényszeres túl-
evés az étkezõasztal mellett felszedett, gyerekkori szorongásom-
ra adott reakció. Anyám régen túl sokat evett. Nyugtalanságát 
akarta elzsibbasztani, s az evésbe menekült, én pedig öntudat-
lanul átvettem ebédlõasztal körüli szorongását. Ez a látszólag lé-
nyegtelen élmény rengeteg frusztrációt okozott nekem az evéssel 
kapcsolatban. Öntudatlanul tettem szert az ételekkel kapcsolatos 
félelmeimre. Az abban a félelemben gyökerezõ gondolat, hogy 
soha nem elég, olyan belsõ dialógussá vált, amely minden étke-
zésnél gyötört. Túl sokat és túl gyorsan ettem. Soha nem ízlelget-
tem az ételt. Még csak nem is élveztem az evést. Ebben a gyötrõ 
ördögi körben éltem évekig, amíg hajlandó lettem utánajár-
ni a viselkedésem mögött rejtõzõ félelemnek. Amint azonban 
megnéztem, megértettem, hogy az azon a hamis meggyõzõdésen 
alapul, hogy soha semmi nem elég. Évtizedeket töltöttem attól 
félve, hogy nincs elég ennivaló. Én döntöttem úgy, hogy ezt 
a korlátozó meggyõzõdést a jelenem részévé teszem, és folyama-
tosan újrajátszom életem minden napján. És pont ez a korlátozó 
meggyõzõdések lényege. Csak füst és tükör mindegyik, mentá-
lis bûvészmutatvány, amely rossz irányba terel minket az élet 
útján. Hajlandóságomon, a csodák iránti elhivatottságomon és 
a végtelen türelmen keresztül találtam rá mindazokra a forrá-
sokra, amelyekre a gyógyuláshoz szükségem volt. Idõvel aztán 
ételfüggõségem is elmúlt.

Miután rájöttem, hogy túlzott evéssel soha az életben nem 
fogom elérni, hogy biztonságban és teljesnek érezzem magam, 
arra a felismerésre jutottam, hogy nincs olyan rajtam kívül álló 
dolog, amely feltölthetne. Megtanultam, hogy a valódi boldog-
ság nem a szerzésbõl, hanem az adásból származik. Elfogadtam, 
hogy az igazi derû és boldogság a szeretettel való összekapcso-
lódás eredménye. Mélyen legbelül, természetünkbõl adódóan 
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12 GABRIELLE BERNSTEIN

mindnyájan szeretetet akarunk adni és kapni. Az igazi boldogság 
akkor köszönt be, ha betöltjük rendeltetésünket, vagyis igazán 
szeretjük magunkat, és megosztjuk a szeretetet másokkal.

Amint a Tanítást beépítettem mindennapi életembe, kitaka-
rítottam magamból minden félelemben gyökerezõ gondolatmin-
tát. És minden változni kezdett. A legjelentõsebb változás nem 
is az volt, amit tapasztaltam, hanem az, ahogyan megéltem a dol-
gokat. A Tanítás útmutatásait követve megbocsátottam saját 
múltamat, elengedtem a jövõmet, és szeretettel és hittel álltam 
a jelen elébe. Az életemben bekövetkezõ változások minden kép-
zeletet felülmúltak.

És most megmutatom, hogyan érheted el te is ugyanezt.

Így legyél csodatevõ

Elõször meg kell értened a félelmedet ahhoz, hogy a szeretetet vá-
laszthasd helyette. A csodák tanítása követõjeként megtanultam 
tanúja lenni saját félelemben gyökerezõ gondolataimnak. Ami-
kor éreztem, hogy megjelenik a félelem, vettem egy mély levegõt, 
kiléptem gondolataimból és tetteimbõl, és megfigyeltem a vi-
selkedésemet. Azáltal, hogy tanúja voltam félelmeimnek, meg-
láttam, valójában mennyire illuzórikusak. Pályafutásom elején 
egy PR-ügynökséget vezettem. Minden új ügyfél új lehetõséget 
kínált arra, hogy kialkudjam havidíjamat. Utáltam alkudoz-
ni. Nyugtalan és ideges lettem tõle, odalett a lelki nyugalmam. 
Amikor beismertem magamnak, hogy félek több pénzt kérni, 
rájöttem, hogy ez egy fiatal lánykoromban felszedett másik fé-
lelemmel függ össze: hogy nõk ne akarjanak többet. Ez a világ 
által létrehozott külsõ kivetítés volt, és én úgy döntöttem, hogy 
hiszek benne. Õszintén szólva nem is emlékszem, hol vagy mikor 
szedtem fel, de ragasztóként tapadt rám. Ez a múltból származó, 
félelemben gyökerezõ illúzió elégszer újrajátszotta magát ahhoz, 
hogy meggyõzõdéssé váljon, amelyhez ragaszkodtam. Amint 
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 TÖRTÉNHETNEK CSODÁK 13

azonban kezdtem õszintén szembenézni félelmemmel, kiderítet-
tem azt is, hogy ez a hiánymentalitás hogyan válhatott félelem-
ben gyökerezõ mintává az elmémben. A könyvben mindenütt 
erõsíteni fogom azt az üzenetet, hogy a félelemminták melletti 
tanúságtétel az elsõ lépés afelé, hogy leváljunk róluk. Támoga-
tást és iránymutatást fogsz kapni tõlem, miközben életed minden 
területén szembenézel félelmeiddel.

Ekkor lép be a képbe a hajlandóság. Csak akkor változtat-
hatsz egy mintán, ha a hajlandóságod is megvan a változtatás-
hoz. A csodák tanítása szerint, ha a leghalványabb hajlandóság 
megvan benned, akkor mindened megvan ahhoz, hogy eljuss 
a változáshoz. Amikor megnyílunk rá, hogy elengedjük a félel-
münket, szívünket, elménket és energiánkat is megnyitjuk, hogy 
új perspektívára leljünk. Hajlandóságunk még jobban tudatosítja 
bennünk az új lehetõségeket, és beindítja azt, amit én felsõbb 
énnek (belsõ vezetõnek) hívok. Felsõbb éned a szeretet hangja; õ 
inspirál, õ súgja intuícióidat. Felsõbb éned vezet ki a félelembõl, 
vissza a szeretethez. Csak egy kis hajlandóságra van szükséged 
ahhoz, hogy felsõbb éned mûködésbe lépjen, és iránymutatást 
kapj a változáshoz.

Ez az iránymutatás különbözõképpen érkezhet: intuíció, ins-
piráció formájában, vagy néha akár szinkronicitás útján is. Az 
intuíciót idõnként erõteljes belsõ tudásként éljük meg, amely 
valamilyen formában iránymutatást ad. Az inspirációt az áram-
lás és izgalom érzéseként is megtapasztalhatjuk, amely azokban 
a pillanatokban ér minket, amikor gondolatainkat és tettein-
ket a szeretetre hangoljuk rá. Aztán ott vannak a szinkronicitás 
valóban hihetetlen pillanatai, mint amikor éppen édesanyádra 
gondolsz, és õ felhív; vagy amikor folyton egy új könyvrõl hallasz, 
amelyik aztán másnap leesik a polcról az üzletben. A könyvben 
lévõ feladatok egymás utáni teljesítése során belsõ vezetõd je-
lenléte egyre nyilvánvalóbbá válik, miközben az intuíció, az ins-
piráció és a szinkronicitás természetesen áramlik.
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14 GABRIELLE BERNSTEIN

A csodálatos életnek van még három másik nagyon fontos 
összetevõje: a hála, a megbocsátás és a szeretet. Az elsõ a hála. 
A hálát hangsúlyozó hozzáállás az egyetlen lehetséges hozzáál-
lás a csodatevõ számára. A hálás élet több bõséget, elfogadást és 
megbecsülést eredményez. Ha vissza akarod alakítani félelmeidet 
szeretetté, a hálás élet mellett kell letenned a voksodat.

Ezt követi a megbocsátás. A megbocsátás olyan a csodatevõ 
életében, mint a saláta a nyers vegán konyha kedvelõje számá-
ra. A megbocsátás révén tisztíthatjuk meg magunkat a régi 
félelmektõl, és áraszthatjuk el fénnyel az aggodalom, a kétkedés 
és a gyanakvás sötétségét. Az áldozat szerepének továbbjátszása 
helyett megbocsáthatunk és felszabadulhatunk. Minden egyes 
döntéssel, amelyet a megbocsátás mellett hozunk, a félelemtõl 
a szeretet felé mozdítjuk el felfogásunkat.

Legvégül pedig ott van a szeretet: a legfontosabb összetevõ. 
A csodák tanításában az áll, hogy az egyetlen dolog, amely bár-
milyen helyzetbõl hiányozhat, az a szeretet – és ahol félelem van, 
ott nincs szeretet. Ezért a csodálatos élethez elengedhetetlen, 
hogy nyitott szívvel éljünk, és saját igaz célunkként öleljük ma-
gunkhoz a szeretetet.

A csodák megtapasztalása

Ha ragaszkodsz a Tanítás alapelveihez, annak az a jutalma, 
hogy minél többször döntesz a hála, a megbocsátás és a szeretet 
mellett, annál több csodát fogsz tapasztalni. Ha nem vagy egé-
szen biztos abban, hogy mit is értek „csoda” alatt, egyszerûen el 
tudom magyarázni: a csoda felfogásbeli átkapcsolás a félelemrõl 
a szeretetre. Csoda lehet a pillanat, amikor úgy döntesz, hogy 
megbocsátasz egy régi szerelmednek, és elengeded az évtizedeken 
át hurcolt neheztelést, vagy amikor rájössz, hogy állásod elvesz-
tése nem tragédia volt, hanem lehetõség arra, hogy igazi hiva-
tásodat kövesd. Egyszerûen szólva csoda minden olyan pillanat, 
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 TÖRTÉNHETNEK CSODÁK 15

amikor a szeretetet választod a félelem helyett. És minél több 
csodát élsz át, annál kevésbé valószínû, hogy sötét szemüvegen 
keresztül lásd az életet. Amikor úgy döntesz, hogy a szeretetet 
látod a félelem helyett, az élet áramlani kezd. Elönt a békesség 
érzése, és minden helyzetben meglátod a szeretetet. A bosszantó 
akadályok csökkennek, és úgy érzed majd, hogy egy felsõbb erõ 
vezérli az életedet.

Az én elhivatottságom, hogy így éljek, életem minden terü-
letét megváltoztatta. Elengedtem a szerelemhez, a drogokhoz, 
a munkához, az ételhez – a te életedben te mondod meg, mihez 
– kapcsolódó függõséget. Megtanultam a megbocsátást választa-
ni minden olyan pillanatban, amikor a neheztelés megjelenik az 
elmémben. Elmúlt félelmem a pénzügyi bizonytalanságtól, belsõ 
bõségem pedig – lelkesedésem azért, hogy szeretet által vezérelt 
életet éljek – külsõ bõségben tükrözõdik. Az akadályokat ma 
lehetõségnek tekintem, és tudom, hogy az univerzum támoga-
tását élvezem. És ami a legfontosabb: bizonyosan érzem, hogy 
létezik egy nálam nagyobb erõ, amely minden mozdulatomat 
segíti. Felsõbb énem mûködésbe lépett!

Amikor elengeded a félelmeidet, kezded felemelni a gon-
dolataidat, és ennélfogva energetikai állapotod is javul. Tested 
olyan molekuláris struktúra, amely mindig energiától vibrál. Ez 
az energia akkor pozitív, ha a gondolataid pozitívak, és akkor 
negatív, amikor a gondolataid is azok. Hasonló a hasonlót vonz-
za. Ezért ha az energiád negatív… találd ki, mi lesz! Negativitást 
fogsz bevonzani az életedbe. Ha például úgy mész el egy állásin-
terjúra, hogy azt hiszed, nem vagy elég jó a kérdéses pozícióhoz, 
energetikai szinten bizonytalanságot és alkalmatlanságot sugár-
zol. Ez az energia nem vonzó a munkáltató szemében, és nem 
kapod meg az állást. Ebben az esetben a gondolataid táplálták 
az információt az energiádba, ez pedig negatívan befolyásolta 
valóságodat. A csodaközpontú megközelítés megmutatja, ho-
gyan változtass a gondolataidon és az energiádon, hogy ezáltal 
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16 GABRIELLE BERNSTEIN

pozitivitást vonzz az életedbe. Ha azzal a meggyõzõdéssel sétál-
tál volna be az állásinterjúra, hogy jó vagy a munkára, energiád 
ugyanezt az erõt sugározta volna. Az általad tett pozitív benyo-
más következtében pedig akár azonnal megkaphattad volna az 
állást, vagy késõbb megkereshettek volna. Akárhogy is, a pozi-
tív energia pozitív eredményeket hoz. A félelem elengedéséhez 
õszinteség és bátorság kell – de ez egyszerû. És ha megvan ben-
ned a hajlandóság, a képesség is meglesz.

El akarod érni ezeket az elképesztõ eredményeket? Akkor 
csatlakozz hozzám az új felfogás felé vezetõ úton.

Negyvennapos csodatevõ elkötelezõdés

Mint bármilyen egyéb hatékony gyakorlat, az igazi átalakulás is 
a mindennapos ismétlés eredménye. Kezdd egy negyvennapos 
elkötelezõdéssel, és azonnal pozitív eredményeket fogsz tapasz-
talni. Hogy miért negyven nap? A metafizikusok és a jógik nagy 
hangsúlyt fektetnek a negyvennapos gyakorlat ismétlõdésére. 
Számtalan mitikus példát találunk erre Mózes negyvennapos 
tartózkodásától a Sínai-hegyen egészen Buddha megvilágosodá-
sáig egy májusi teliholdkor, miután negyven napon át meditált és 
böjtölt a bódhifa alatt. Magának a számnak is jelentõsége van: 
kutatások kimutatták, hogy ha egy új mintát negyven napon át 
ismétlünk, azzal módosíthatjuk az agyunkban a neuronok útját, 
és ezáltal hosszan tartó változást érhetünk el. Úgyhogy vágjunk 
bele a negyvennapos félelemtisztításba. (Mivel ez a gyakorlat hat 
héten át zajlik, valójában negyvenkét nap áll rendelkezésedre 
a félelem kitakarításához – ami két plusz napot jelent a gyakor-
lásra!) Amikor változtatni akarunk valamin, az egyszerû, kö-
vetkezetes átállások számítanak – ezért úgy állítottam össze az 
útitervet, hogy szórakoztató és kivitelezhetõ legyen. Úgy vezetlek 
majd az úton, hogy az egyszerû legyen, és ne térhess le róla. És 
amikor elérkezik az ideje, csodatevõ válik belõled.
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Ha úgy döntesz, hogy ezt a tervet követed az elkövetkezõ hat 
hétben, félelemrõl szeretetre kezded el átprogramozni gondola-
taidat. Ha szeretnéd elérni ezeket az eredményeket, maradj az 
úton, és kötelezd el magad a csodatevõ életmódja mellett.

A könyv hat fejezetbõl áll: minden hétre jut egy. A heti feje-
zetek napi bontásban tartalmazzák az egész heti gyakorlatsort, 
amelynek célja az, hogy a gondolataidat visszaalakítsd szeretetté. 
Az egyes hetek életed különbözõ területeire összpontosítanak:

•  Elsõ hét. Ezen a héten meglátod, hogyan vetett neked 
gáncsot a félelem, és miként gátolta életed áramlását. 
Lefektetem az alapokat, és megmutatom, hogyan tehe-
ted magadévá a fõ alapelveket: tanúskodás a félelmed 
mellett, hajlandóság a változásra, hála, megbocsátás, 
csodavárás, elmélkedés és összegzés.

•  Második hét. Ez a hét teljes mértékben arról szól, mi-
lyen fontos szeretni önmagunkat. Saját magaddal való 
kapcsolatodat fogjuk erõsíteni, valamint az önmarcan-
golás régi mintáinak elengedésére irányuló hajlandó-
ságodat. Az önszeretet elengedhetetlen a csodatevõ 
gyakorlatához.

•  Harmadik hét. Olyan feladatokat adok, amelyek meg-
változtatják a testeddel és az étkezéssel kapcsolatos 
negatív mintákat. Segítek felderíteni a problémák hát-
terében rejlõ okokat, és elkezdjük fénybe borítani az 
életed e területét uraló sötétséget. Hamarosan ráébredsz 
majd, hogy szeretetteljes gondolatokkal nagymértékben 
javíthatsz azon, ahogyan az ételeket megemészted és 
a saját testedet észleled.

•  Negyedik hét. Szerelem van a levegõben! Segítek 
õszintén szembenézni azzal, ahogyan a félelem vissza-
tartott a szerelmi boldogságtól. Ezen a héten sokszor for-
dulunk a Tanításhoz a szerelemmel kapcsolatos félelmek 
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elengedése céljából. Akár egyedülálló vagy, akár pár-
kapcsolatban élsz, ezeknek a nagyszerû eszközöknek 
a segítségével azonnali belsõ változásokat tapasztalhatsz 
a szerelem témakörében.

•  Ötödik hét. Arra fogunk koncentrálni, hogy a félelem 
hogyan blokkolta a pénzügyi bõséget. A heti gyakor-
latok felkeltik benned a jelenlegi munkahelyed irán-
ti hálát, segítenek szembenézni pénzügyi félelmeddel, 
és rávezetnek, hogyan változtass a pénzzel és munká-
val kapcsolatos korlátozó meggyõzõdéseiden. A heti 
belsõ munka akármilyen foglalkozásra alkalmazható: 
lehetsz szabadúszó, háztartásbeli, filantróp, bankár vagy 
értékesítõ és így tovább. Csak alkalmazd az alapelveket 
arra a munkára, amelyet éppen végzel.

•  Hatodik hét. Ezen a héten megszereted a csodatevõ 
lét gyakorlatát. Itt fogod átállítani a fókuszodat önma-
gadról arra a belsõ erõre, amely energetikai változást 
eredményez a környezõ világban. A csodák tanításának 
az egyik kulcsfontosságú alapelve a szolgálat, amelyet ez 
a hét erõsen hangsúlyoz. Rá fogsz ébredni, hogy a világ 
szolgálata olyan, mintha megkínálnád magad egy ha-
talmas, púpozott tányér szeretettel. Ha arra összponto-
sítod gondolataidat és energiádat, hogy másokat szeress, 
megnyílik a szíved, és felragyog igazi célod.

Minden hét az egymást követõ feladatok rétegeire épül, és 
arra, hogy ahogyan befogadod a csodákat, úgy erõsödnek mentá-
lis izmaid. Minden nap ugyanazt a menetrendet követjük, amely-
nek segítségével ismétléseket alakítunk ki a napirendedben és 
az elmédben. A gyakorlatok az ismétléssel egyre könnyebbek 
lesznek, amíg végül szinte a véreddé válnak. Bár elõfordulhat, 
hogy lesznek bukkanók az út során, ha akarod a változásokat, 
nem lesz nehéz létrehoznod õket. Ha hajlandó vagy a változásra, 
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minden energiát és támogatást meg fogsz kapni, amire csak szük-
séged van a továbblépéshez. Végezz elkötelezetten minden egyes 
gyakorlatot, és számíts a csodákra!

Így mûködik

A könyv célja az, hogy segítsen a finom átállások létrehozásá-
ban a csodálatos változás érdekében. Ezért ne ragadj le magánál 
a folyamatnál. Ha követed a napi egyszerû lépéseket, minden 
a rendelkezésedre fog állni, ami kell. Ne próbálj elõre ugrani 
a gyakorlatokban, vagy többet végezni napi egynél. Minden lec-
két pontosan akkorra terveztem, amikor annak lennie kell. Igye-
kezz a tervnél maradni – ha azonban úgy érzed, hogy egy kicsivel 
többet kell idõznöd egy adott nap programjánál, semmi gond. 
Nyugodtan ismételj meg egy-egy napot, ha mélyebbre szeretnél 
jutni a gyakorlatokkal. Végsõ soron azonban bízz abban, hogy 
van egy terv, amelyet pontosan neked készítettek. Minden gya-
korlat apró változásokat hoz létre. Ezek a változások a csodák. 
És minél több csodával találkozol, annál csodálatosabb lesz az 
életed.

Mielõtt azonban elkezded edzeni szeretetizmaidat, minden-
képpen fel kell készülnöd az útra. Az alábbiakban néhány fontos 
tudnivalót és felkészítõ információt találsz, mielõtt elindulsz.

Készülj fel a meditálásra!

A könyv egyik elõnye, hogy sok gyakorlata elgondolkodtat önma-
gadon, és nagyon nyugtató hatású. Minden napon úgy vezetlek 
át, hogy megalapozzam és elmélyítsem meditációs gyakorlatodat. 
Minden gyakorlathoz olyan vezetett meditáció tartozik, amelyet 
weboldalamon (www.gabbyb.tv/meditate) egy csokorba gyûjtve 
is megtalálsz, ha meg akarod hallgatni.
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Meditációs helyed

Önreflexiós élményeidet mélyítendõ azt javaslom, különíts el 
magadnak egy saját meditációs helyet az otthonodban. Lehet ez 
a hálószobád egy zuga, egy beugró a dolgozóban, vagy egyszerûen 
az ágyad sarka. Olyan helyet keress, ahol egyedül, békében le-
hetsz. Az én meditációs helyemen van egy meditálószék (ez 
látható a weboldalamon: www.gabbyb.tv/meditate), gyertyák, 
füstölõk, kis, színes lapokra írt pozitív megerõsítések, valamint 
inspiráló képek és idézetek. És ami a legfontosabb, ez olyan hely, 
ahol a középpontomban vagyok, és megnyugszom. Meditációs 
helyedet a reggeli és esti gyakorlatokhoz fogod használni, ez lesz 
a te szent helyed. Valószínû, hogy itt szeretsz majd a legjobban 
pihenni.

A naplód

A meditációs hely mellett egy naplóra is szükséged lesz. Akár 
mindig veled lehet, hogy a nap során feljegyezhesd a benned le-
zajló változásokat, úgyhogy ügyelj rá, hogy ne legyen túl nagy, 
hogy simán beférjen a táskádba.

Öngondoskodás

A csodálatos átalakulási folyamat során elõfordulhat, hogy 
elsöprõ érzelmek lepnek meg. Higgy nekem, ez jó jel! Ha azon-
ban nem sorolod nagyon fontos helyre a magaddal való törõdést, 
ezek az érzelmi kitörések megijeszthetnek és visszavethetnek. 
Ezért lényeges, hogy a napjaidba iktass be különleges tevékeny-
ségeket, amelyekkel önmagadról gondoskodsz. Én például na-
gyon szeretek gyertyafényes fürdõt venni. A fürdõzés egyszerû 
gyakorlata olyan kényeztetés, amely mindenféle változások során 
tartja bennem a lelket. Függetlenül attól, hogy mi zajlik éppen 
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az életemben, a napi fürdõm létfontosságú. Válassz ki tehát egy 
vagy két olyan dolgot, amelyet kényeztetésként építesz be a gya-
korlatodba. Lehet, hogy ez abban nyilvánul majd meg, hogy ext-
rán odafigyelsz arra, hogy egészséges ételeket egyél, több vizet 
igyál, vagy többet aludj. Tudnod kell, hogy ez egy olyan átalakító 
gyakorlatsor, amely megnyit téged. Készülj fel rá, hogy tudatos 
magadra figyeléssel tartsd fenn az egyensúlyodat. Étkezz jól, aludj 
jól, gondolkodj jól!

Légy éber!

Az egész út során soha ne feledkezz meg arról, hogy a félelem 
trükkös állapot. Pont, amikor már azt hiszed, hogy megoldottad 
a szeretet-dolgot, besomfordál a félelem. Ettõl nem kell félned 
– csak légy éber! Ha a tudatában vagy, hogyan viselkedik a fé-
lelem, kordában tarthatod. És – mivel saját magaddal is végig 
törõdni fogsz – kevesebb esélye lesz a félelemnek arra, hogy fel-
üsse a fejét. A szeretet olyan sok helyet elfoglal majd az elméd-
ben, hogy a félelemnek egyszerûen nem lesz hová mennie, csak 
kifelé. Bízz ebben, és tudd, hogy a szeretet mindig fényesebben 
ragyog majd, mint a félelem.

Vágjunk bele a munkába!

Most, hogy lefektettem számodra a csodaváró folyamat alapja-
it, itt az ideje, hogy nekifogj az idõbeosztásnak. Azt javaslom, 
vasárnap kezdd el a gyakorlatokat. Minden hét azzal kezdõdik, 
hogy elolvassuk a következõ hét bevezetõjét. Úgyhogy a legköze-
lebbi vasárnapon olvasd el az elsõ hét bevezetõjét, hétfõn pedig 
kezdd az elsõ nappal. Nem kell ehhez a menetrendhez ragaszkod-
nod, de próbáld ki a javaslatomat, és majd meglátod, beválik-e. 
A folyamatnak nem kell merevnek lennie; inkább iránymutatást 
ajánl ahhoz, hogy létrehozd saját átalakító gyakorlatodat.
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Vedd komolyan a gyakorlatot. Bízz benne, hogy ahogy meg-
változtatod a gondolataidat, tetteid és tapasztalásaid is aszerint 
fognak változni. Ahogy A csodák tanítása üzeni: „Talán azt hi-
szed, a cselekedeteidért felelõs vagy ugyan, a gondolataidért 
azonban nem. Az igazság az, hogy felelõs vagy azért, amit gon-
dolsz, mivel csakis a gondolatok szintjén gyakorolhatod a válasz-
tást. Tetteid mindig a gondolataidból fakadnak.” A gyakorlatok 
minden egyes napján segíteni fogok „gyakorolni a döntést”, hogy 
változtass a gondolkodásmódodon. Ahogy egyre jobban változik 
a felfogásod, úgy kezdesz majd csodálatos változásokat észlelni 
az életedben.

Most pedig itt az ideje az elengedésnek, hagyd, hogy vezes-
senek, és számíts a csodákra.
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