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Lauren Zussmannak.

Továbbviszem az üzeneted. 

Köszönöm, hogy fényeddel beragyogtad 

a világot.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Elõször és mindenekfelett, köszönöm a családomnak. Anya, 
te vagy a lelki társam és a legjobb barátom. Köszönöm, 
hogy megtanítottál a szeretet és a belsõ útmutatás valódi 
ér  telmére. Apa, te vagy a tanítóm és a legnagyobb rajon-
góm. Köszönöm, hogy hiszel a jövõképemben, és köszö-
nöm a fény iránti elkötelezettségedet. Max, drága bátyám, 
nálad fantasztikusabb embert nem ismerek! Hattie néni, 
köszönöm véget nem érõ segítséged a szerkesztésben, a ta-
nácsaidat és a lelkesítésedet. Grammy, köszönöm, hogy az 
emlékezetembe idézed, hogy egy egyszerû ecsetvonáson 
is átragyoghat a fény. Scott, drága féltestvérem és Emily 
sógornõm! Áldás, hogy az életem részei vagytok! Drága 
mostohaapám, Michael, köszönöm végtelen bátorításodat 
és támogatásodat. Grampy, Poppy és Nagyikám! Köszö-
nöm, hogy fentrõl segítetek az iránymutatásotokkal.

Joe Watson, te vagy a tanácsadóm és az egyik legdrá-
gább barátom. Szerencsés lány vagyok, hogy ilyen vezetõt 
kaptam! A mentoromnak, Rha Goddessnek köszönöm, 
hogy segített valóra váltani az álmaimat.

Köszönöm a hihetetlen erõt adó csodatévõknek a 
herfuture.com weboldalon, hogy fenntartják ezt az erõ tel-
jes szeretetforrást. Ti ihlettétek ennek a könyvnek minden 
leckéjét, minden történetét és minden szavát. Tanítóim és 
nõvéreim vagytok!
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8 GABRIELLE BERNSTEIN

Drága Barátnõm, Micaela Ezra, a te belsõ fényed be-
gyújtja az enyémet.

ÉN-cimborám, Zach Rocklin! Több mindent tanítottál 
nekem, mint képzelnéd. És ami a legfontosabb, tõled ta-
nultam meg a „szent szeretet” igazi jelentését.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, hogy ez 
a könyv megszülessen. Köszönöm Michele Martinnak 
és Nel Yomtovnak. Köszönöm, hogy hisztek az üzene-
tem fontosságában, és hogy a partnereim vagytok eb-
ben a küldetésben. Mélységes hálával köszönöm drága 
barátom, Sam Basset hihetetlen fotóit. Köszönöm Haleh 
Roubeninek, hogy olyan szeretettel dolgozott a stíluso-
mon. Bevin Reillynek köszönöm azt a sok-sok órát a kony-
hámban, mialatt átnéztük a könyvem minden egyes szavát 
és gyakorlatát. Köszönöm minden ÉN-szakértõnek, aki 
hozzájárult a könyvhöz. Végtelen szeretettel és hálával 
köszönöm Bonnie Bauman szerkesztõm, „szótrénerem” és 
tanítóm, ÉN-cimborám és barátom munkáját. Köszönöm, 
hogy fogtad a kezemet az egész folyamat során. Ugrálj 
tovább!

PS 50 suli, reggel fél 8 – ti vagytok a családom. Köszö-
nöm Billnek és a barátainak, hogy hidat építettek nekem, 
hogy visszajöhessek az életbe. Köszönöm Elaine Abro mo-
vitch nak, dr. Rick Barnettnek és Deborah Millernek, hogy 
segítettek azzá a nõvé válnom, aki ma vagyok.

Heather Cummingnak és João de Deus médiumnak kö-
szönöm, hogy megnyitották a szívemet és a lelkemet, hogy 
befogadhassam a fényt. Miattatok örökre megváltozott az 
életem. Köszönöm a vezetõimnek, Solnak, Lisának, Mer-
linnek, Joannak, Anne-nek és J-nek – köszönöm, hogy fog-
tátok a kezem, miközben átjöttem a hídon; tudom, hogy 
vigyáztok rám. Végtelen hálával és köszönettel tartozom 
azoknak, akik a leginkább megihlettek engem: Marianne 
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 ÉDESÍTSD MEG AZ ÉLETED 9

Williamsonnak, dr. Wayne Dyernek, Shakti Gawainnek és 
Louise Hay-nek. Remélem, hogy valódi ÉN-lány stílusban 
hordozom az üzeneteteket. Köszönöm, hogy bevilágítjá-
tok az utamat.

Végezetül köszönöm Helen Schucmannak és William 
Thetfordnak, hogy megvolt bennük a hajlandóság és az el-
hivatottság ahhoz, hogy A csodák tanítása megszülethessen. 
Köszönöm, hogy a fény csatornái vagytok!

Ha napi ÉN-tippjeimre vagy kíváncsi, vagy írni szeret-
nél nekem, látogass meg a www.gabbyb.tv weboldalon.
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ELÕSZÓ

Helló, új barátom! Szuperizgatott vagyok, hogy eléggé 
megtetszett a könyvem borítója ahhoz, hogy a kezed-
be vedd! Lefogadom, hogy most arra gondolsz, ki a fene 
lehet ez szõke, szélesen mosolygó csaj a New York-i út 
kellõs közepén, és vajon mitõl ér fülig a szája. Hát, ha nem 
lenne egyértelmû, elárulom, hogy én vagyok, Gabrielle 
Bernstein, és azért mosolygok olyan nagyon, mert bol-
dog vagyok. Teljes vagyok, egész vagyok, és az életemért 
élek! Azt választom, hogy szeretettel észlelem a világot. 
Az életemet olyannak érzem, mint egy boldog álmot, és ezért 
mindennap izgatottan ébredek.

Nem voltam ám mindig ilyen lelkes rajongója az élet-
nek. Sõt, öt évvel ezelõtt a sötétség csapdájában ver gõd-
tem, és úgy éreztem, hogy az egyetlen megoldás az, hogy 
kikiabálom magam onnan. Huszonöt éves voltam akkor, 
és a saját PR-cégemet vezettem Manhattanben. Én vol-
tam a tipikus középosztálybeli, fi atal New York-i. Kí vülrõl 
nézve a boldogság minden szükséges kellékével fel voltam 
szerelve: szuper családdal, szuper állással és szuper bará-
tokkal. Legbelül azonban nem voltam boldog. Akkoriban 
minden erõmmel arra fókuszáltam, hogy megerõsítsem, 
amit a külvilág érzékel velem kapcsolatban: Mibõl élek? 
Kivel járok? Milyen klubokba engednek be? Ezek a dolgok 
számítottak…
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14 GABRIELLE BERNSTEIN

Tele voltam bizonytalansággal, piával és Subway-szend-
viccsel. A boldogságképem nagyjából ilyen volt: egy tab-
letta, egy pasi, vagy egy új rovátka az életben elenged-
hetetlen „teljesítmények” tabelláján. A mantrám így szólt: 
„Mi nél keményebben nyomulok, és minél hangosabban 
kiabálok, annál messzebbre jutok.” A majd ha hozzáállás 
megszállottja voltam. Majd ha lesz egy barátom… Majd 
ha több pénzem lesz… Majd ha leszerzõdöm azzal az 
ügyféllel… akkor boldog leszek. Amikor ezek a majd ha-
dolgok jelenné értek, még mindig elégedetlen voltam, 
és a drogokhoz meg az alkoholhoz folyamodtam, hogy 
betöltsem az ûrt. Egy teljes évet töltöttem azzal, hogy 
a szárnyalás pillanatait ûzzem, csak hogy aztán egy ronda 
drogfüggõséggel végezzem.

Pontosan emlékszem arra a napra, amikor padlót fog-
tam. 2005. október 2-a volt. Másnaposan, szétdrogoz-
va ébredtem, és szégyenkeztem amiatt, amit az éjszaka 
mûveltem. Hallottam, amint beszûrõdik az utcáról a ku-
kásautó zaja, valamint a munkába és az edzõterembe sietõ 
emberek beszédfoszlányai. Én sehova nem siettem. Akkor, 
a fejemben tomboló fejfájás rohamai közepette hallottam 
meg az intuícióm hangját. Ezt mondta: „Hagyj fel azzal, 
hogy kívül keresed a boldogságot. Tisztulj ki, és majd belül 
megtalálod.” Aznap a józan életet választottam, és elhatá-
roztam, hogy ezentúl magamban keresem a boldogságot.

Akkor húztam be rohanó New York-i életstílusom ké-
zifékjét, és alakítottam ki egy új, egészséges függõséget. 
Szellemi-metafi zikai keresõ lettem! És ahogy a buddhista 
mondás ígéri, ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik, 
az én mesterem vagy mestereim – Marianne Williamson, 
dr. Wayne Dyer, Louise Hay és Shakti Gawain – is meg-
jelentek egy csoport boldogságguru formájában. Követ-
tem az iránymutatásukat, megfogadtam a javaslataikat, és 
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 ÉDESÍTSD MEG AZ ÉLETED 15

átállítottam az észlelésemet. A dolgok jobbra fordultak, 
mégpedig gyorsan.

Amint kijózanodtam, rájöttem, hogy új tevékenységek-
nek csináltam helyet – mentálisan, spirituálisan és a naptá-
ramban is. Egészségesnek éreztem magam, és fel akartam 
tárni ezt a pozitív érzést, úgyhogy többféle fi zikai moz-
gásformába is belefogtam. Edzõcipõt húztam és kimentem 
futni a parkba, vagy feltettem valami zenét, és egyedül 
táncoltam a lakásomban. Egy hawaii út során hihetetlen 
szörfkalandban volt részem, és úgy éreztem, tökéletesen 
kapcsolódom saját magamhoz és az Univerzumhoz. A test-
mozgás beindította a szellememet. Mozogtam, és új ösvé-
nyeket fedeztem fel.

ÉN-feltárásom ezen korai idõszakában az egyik kedvenc 
mozgásformám a trambulinon való ugrálás volt. Órákig 
ugráltam, amíg el nem jött az elengedés katartikus pilla-
nata. Nem kellett sokat várnom, és ÉN-nel telített életem 
boldogsága rávezetett, hogy sok olyan tevékenységben 
leljek örömet, amit gyerekkorom óta nem próbáltam. Újra 
monociklizni, görkorizni és szörfözni kezdtem. Míg min-
den tevékenységhez másfajta beállítottság és összpontosí-
tás kellett, az mindegyikben megegyezett, hogy kiragadtak 
a gondolataim közül, és valamiféle elragadtatott állapotba 
kerültem.

Felfedeztem, hogy ebben az állapotban teljesen le tu-
dom választani magam a környezetemrõl. Egy olyan he-
lyen találtam magam, amit csak fl ow-ként, vagy áramlat-
ként lehet leírni. Az áramlás pillanataiban megállt az idõ, és 
én teljességgel elmerültem az egyes tevékenységekben. Az 
ÉN-em mélységeinek felkutatása iránti elkötelezettségemtõl 
vezérelve elkezdtem minden fi zikai tevékenyég után me-
ditálni. A meditáció alatt elmélkedtem azon, hogy az ÉN-
kaland során mit tanultam, vagy mit engedtem el. Ezekben 
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16 GABRIELLE BERNSTEIN

a pillanatokban képes voltam megszabadulni a bizonyta-
lanságtól, a félelemtõl és a szomorúság régi érzéseitõl.

Hamarosan arra jöttem rá, hogy az ÉN-élményeim ve-
zettek oda, hogy egész életre szóló mintákat változtat-
tam meg. Konkrétan az ÉN volt az, aki megengedte, hogy 
végre elálljak a saját utamból! Minden ÉN-tevékenység 
nagyszerû lehetõséggé vált arra, hogy meggyógyítson egy-
egy régi keletû problémát az életemben. Vegyük például 
az egykerekûzést. Akkor tanultam elõször monociklin ülni, 
amikor középiskolás koromban részt vettem egy cir kusz-
mû vészeti programban. Az egykerekûzés nagyon hasonlít 
a kerékpározásra abban, hogy évek múlhatnak el biciklizés 
nélkül, mégis egyszerûen csak fel kell szállnod rá, és az iz-
mok azonnal felidézik ezzel kapcsolatos emlékeiket. Ami-
kor az ÉN-gyakorlás során egykerekûzni kezdtem tizenhét 
évvel azután, hogy utoljára ültem rajta, szó szerint azon 
mentem el az üzletbõl. Függetlenül azonban a középiskolai 
edzésemtõl és az izommemóriámtól, ez az ÉN-tevékenység 
még mindig a teljes fi gyelmemet igényelte. Ahhoz, hogy 
ne essek le a dülöngélõ monociklirõl, teljes erõmmel az 
egyensúlyra kellett összpontosítanom. A fejemben ezt 
mondogattam: „Nyugodt és kiegyensúlyozott vagyok.” Minél 
többször ismételtem el ezeket a szavakat, annál jobban 
hittem bennük, és annál inkább éreztem, hogy igazak.

Ahogy folytattam a napi egykerekû-gyakorlatomat, mi-
közben a fi gyelmemet a nyugalom és kiegyensúlyozott-
ság gondolatára összpontosítottam, kezdtem észrevenni, 
hogy egyre kiegyensúlyozottabbnak érzem magam az 
életem egyéb területein is. Amikor a munka már szinte 
tûrhetetlenül hektikussá vált, és nem tudtam idõt szakítani 
magamra, csak elképzeltem, hogy az egykerekûn ülök, és 
magamban ismételgettem a monocikli-mantrámat: „Nyugodt 
és kiegyensúlyozott vagyok.” Ez a mantra mentett meg – a moz-
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gással kombinálva – sok felesleges kiborulástól. Azáltal, 
hogy több ÉN-t vittem az életembe, felfedeztem, hogy 
sza ba dít hatom fel magam a gyötrõ negatív gondolatoktól!

Alapvetõen annyit tettem, hogy új gondolatmintákat 
gyakoroltam ugyanúgy, ahogy akármilyen új képességet 
gyakorolnék be. Pozitív mantráim olyanok voltak, mint 
valami mentális felülések. És mivel a mantrákhoz fi zikai 
mozgást kapcsoltam, mind fi zikailag, mind mentálisan meg 
tudtam ragadni az érzést. Akkor fordulhattam ehhez, ami-
kor csak kellett, és elérhettem a testemben az érzést, vala-
mint a szívemben a szavakat. Az egyik erõsítette a másikat. 
Idõvel kezdtem meglátni az ennek köszönhetõ pozitív 
változásokat az életemben, és az volt a legjobb, hogy si-
került nagyon jól éreznem magam, miközben beindítottam 
a változásokat.

A testgyakorlás, a pozitív megerõsítések, a kreatív vi-
zualizáció és a meditáció eredményeképp kezdtem átélni 
az inspiráció pillanatait. Ihletet éreztem az írásra, új üzleti 
ötleteket dolgoztam ki és új mozgásformákat tanultam. 
Ekkor jöttem rá, hogy az ÉN-gyakorlás mennyivel többet 
jelent annál, mint a boldogság megtalálása a tapasztaláson 
keresztül – jó módszer volt az elmetakarításhoz és arra, 
hogy megnyissam az utat belsõ vezetõm iránymutatása 
felé. A belsõ vezetés volt az én ÉN-em! És nagyon bírtam! 
Ebbõl alakult ki mentális és fi zikai megújulásom napi ÉN-
gyakorlata.

Ennek a napi edzésnek köszönhetõen most már na-
gyon különbözött az életem attól, amilyen akkor, azon 
a 2005-ös októberi napon volt. Az ÉN-emmel szembeni 
személyes elkötelezettségem vezetett oda, ahol ma tar-
tok. Visszavezetett az örömhöz azáltal, hogy elköteleztem 
magam a fi zikai aktivitás, a pozitív megerõsítések, a kre-
atív vizualizáció és a meditáció mellett. Az ÉN-gyakorlás 
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18 GABRIELLE BERNSTEIN

szele dagasztotta új angyalszárnyaimat, és továbbra is ez 
vezérel engem. Ma könyveket írok, elõadásokat és életve-
zetési tanácsadást tartok. Félig tele pohár mentalitással élek. 
Moniciklizem, vállalkozom, tanítok, szerelmes vagyok az 
életbe, és felszólalok a generációm nevében. Átadtam az 
akaratomat az ÉN-gyakorlás folyamatának, és újraírtam az 
életem forgatókönyvét.

Az a küldetésem ebben az életemben, hogy megmutas-
sam a generációm tagjainak, hogy ne kívül, hanem belül, 
magukban keressék a boldogságot. Abban szeretnék segí-
teni neked, hogy félreállj a saját utadból. Hogy hogyan 
teszem ezt? Az Univerzum csatornájaként fontos infor-
mációt töltök le és fordítok le neked. Élõ mikrofonként 
közvetítem a nagyszerû és erõteljes üzenetet. Gyerünk, 
X és Y generáció, itt az ideje, hogy több ÉN-t vigyünk az 
életünkbe!

Számíts a csodákra!
Gabrielle
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BEVEZETÉS

Most, hogy elhatároztad, feltárod a folyamatot, melynek 
során több ÉN-t vihetsz az életedbe, valószínûleg azon töp-
rengsz, hogy mi a terv. Nos, a jó hírem az, hogy a megfelelõ 
helyre jöttél! Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítsen 
fénybe borítanod életed sötétebb területeit, és elindítanod 
a pozitív változást. A munkám révén, melynek során több 
száz embernek tartok életvezetési tanácsadást egyénileg és 
csoportosan, elsajátítottam a módszereim mûködtetéséhez 
szükséges trükköket. Azon a folyamaton vezetlek majd 
végig, amelyet több hónapos ÉN-lány képzésem során 
tökéletesítettem kemény munkával – azon a folyamaton, 
amelyet végül ÉN-egyenletnek kereszteltem el. Már most, 
a legelején belepillanthatsz a lényegbe. Íme:

Újragondolás + mozgás + befogadás √ 30 nap = változás

Az ÉN-egyenlet harmincnapos kaland, melynek során fi -
zikai mozgásformákat, átgondolt pozitív megerõsítéseket 
és kreatív vizualizációkat ismételgetsz. Az ÉN-egyenlet 
ledózerolja a negatív gondolatmintákat, és pozitív vál-
tozásokat hoz létre, hogy elõrehaladhass és elképesztõ 
életet élhess. Az ÉN-egyenlet szépsége az, hogy az élet 
végtelen számú területén bevetheted a pozitív változás 
elérése érdekében. A könyv tizenkét fejezete a generáción-
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20 GABRIELLE BERNSTEIN

kat érintõ konkrét kérdésekkel foglalkozik, többek között 
a megrekedtségérzéssel, a nehéz kapcsolatokkal, a bukás 
és a siker félelmeivel, valamint a függõség problémájával. 
De nézzünk meg egy még nyilvánvalóbb példát: tegyük 
fel, hogy utálod a munkád, de nincs elég önbizalmad ah-
hoz, hogy másik állást keress, vagy lehet, hogy egy olyan 
kapcsolatban élsz, ami nem mûködik, de félsz attól, hogy 
egyedül maradsz, ha megkockáztatod, hogy elhagyd a járt 
utat a járatlanért. Bármelyik megpróbáltatást jelentõ hely-
zetre alkalmazhatod az ÉN-egyenletet, és az eredmény 
az lesz, hogy minden olyan negatív akadályt eltakarítasz 
az elmédbõl, ami meggátolt abban, hogy megtaláld az 
álomállásod, vagy orvosold a párkapcsolati problémáidat.

Az ÉN-egyenlet lépései felcserélhetõk. Az egyenletet 
a következõ sorrendben vázolom a könyvben, de ez idõrõl 
idõre, egy-egy fejezet konkrét leckéjéhez átszabható. 
A teljes átalakulás a harmincnapos ismétlés függvénye. 
Idegtani tanulmányokból kiderül, hogy az új viselkedés-
minták harmincnapos ismétlésével az idegpályákat átala-
kítva programozhatjuk át az agyunkat. Ez az átalakulás 
okozza a minták és a viselkedés – és ily módon az éle-
ted – megváltozását. Ha az életed különbözõ területein 
alkalmazod az ÉN-egyenletet, azzal minden fehér zajt ki-
takaríthatsz a csatornáidból, hogy ezáltal befogd a belsõ 
ve ze tõd iránymutatását. 

Az ÉN-egyenlet használati utasításai 
lépésrõl lépésre

Elsõ lépés: Újragondolás
Az újragondolás folyamatának az a lényege, hogy átírd 
a történetedet. Az életed meg nem gyógyított területei biz-
tosítanak játékteret az ego ocsmány gondolatainak (az ego 
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a félelem rusnya hangja). Ahhoz, hogy megváltoztasd a ne-
gatív gondolatmintáidat, aktívan kell szeretetteljes gon-
dolatokat a negatív gondolataid helyébe léptetni. Ezeket 
a szeretetteljes gondolatokat „megerõsítéseknek” nevezik. 
Az újragondolás folyamata lehetõvé teszi számodra, hogy 
minden negatív gondolatot pozitívvá változtass, és ezál-
tal – milliárdnyi segítõ eszköz alkalmazásával – változtass 
a gondolkodásodon. A gondolkodásod megváltoztatását 
célzó minden tudatos döntés egy-egy lépéssel közelebb 
visz az agyad megújításához és az életed megváltoztatá-
sához. Ez a lépés önmagában máris nagy változásokhoz 
segít hozzá az életben.

Második lépés: Újragondolás + mozgás
Az ÉN-egyenlet második lépésében bevezetjük a moz-
gást. Azáltal, hogy a megerõsítésekre testmozgást réte-
gezel, átállítod azt, ahogyan a tested az elmédre reagál. 
Az ego régi negatív történetei mélyebben vannak, mint 
a gondolataid; belakják az elmédet és a testedet. Ezért 
a kü lön bözõ életterületekhez konkrétan meghatározott 
mozgásformákat párosítottam az egyes fejezetekben, hogy 
mind az elmédben, mind testi szinten meg tudd változtatni 
az adott negatív gondolatmintákat. Ha például egy régi, 
félelemben gyökerezõ meggyõzõdésedet kell elengedned, 
a tánc segítségével mozgathatod azt át magadon Ha pedig 
mondjuk kiegyensúlyozatlan az életed, a trambulinon való 
ugrálást javasolom. Sok egyéb mozgásforma létezik azon-
ban, amely a különbözõ problémákra alkalmazható, így az 
ÉN-egyenlet nem korlátozódik az én javaslataimra. Ha van 
olyan fi zikai aktivitás, ami érdekel, és amit kifejezetten sze-
retsz, akkor mindenképpen azzal végezd az ÉN-gyakorlást! 
A lényeg az, hogy olyan mozgásformákat találj, amelyek 
segítenek az elengedésben, és erõt adnak a változtatáshoz.
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Az egyenlethez az kell, hogy legalább húsz percig vé-
gezd az újragondolás-mozgás „mixet”. Ezáltal juthatsz el az 
ÉN-zónába. Itt együtt áramlik az elméd és a tested energiá-
ja. Csodálatos, endorfi nnal telített érzés ez, amely nagyon 
hasonló ahhoz, mint amit egy kiadós futás után tapasztalsz. 
Az ÉN-zónában szabad az elméd és ellazul a tested, ami 
képessé tesz az intuícióid befogadására. Ilyenkor hallod 
meg a belsõ vezetõdet, és fi gyelsz a saját igaz hangodra.

Harmadik lépés: Befogadás (Meditálás/ÉN-írás)
Az ÉN-zónában tartózkodva vezetlek majd el az egyenlet 
záró lépéséhez: a befogadáshoz. Ebben a lépésben a me-
ditációt és a tudatfolyam-írást (ÉN-írást) vegyítjük. Ezek 
a tevékenységek mind lehetõséget nyújtanak annak eléré-
sére, hogy az ÉN-zónában a lehetõ legtisztábban „foghasd 
az adást”. Amikor tiszta az elméd, és õszinte gondolatokat 
fogadhatsz, állj elõ inspiráló ötletekkel, és becsüld meg az 
intuíciódat.

A meditáció indít el a befogadás útján. Ha a meditációra 
gondolva egy nagy hasú Buddhát látsz magad elõtt egy 
párnán ülve, búcsúzz el ettõl a képtõl, és fogadj szeretettel 
tõlem egy újat. Az ÉN-lány világában nem létezik a medi-
tálásnál szuperebb dolog. Úgyhogy engedd el a meditáci-
óval kapcsolatos eddigi elõítéleteidet, várd az instrukciói-
mat, és kövess – hamarosan valami teljesen új élményben 
lesz részed. És akkor se aggódj, ha esetleg még szûz vagy 
a meditálás területén! Nagyon könnyû lesz. Csak annyit 
kell tenned, hogy letöltöd az irányított meditációimat az 
addmoreing.com weboldalról, és hagyod, hogy vezesse-
lek. (Ha nincs iPodod, egyszerûen csak kapcsolj be valami 
lágy zenét, amit szeretsz – ha lehetséges, instrumentális 
legyen –, ez szóljon a háttérben.) Utazásra indulunk a tu-
datalatti elméden át, és a meditációs lépés fogja lehetõvé 
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tenni, hogy elengedd a bal agyféltekéd gyakorlatias gon-
dolkodását, és üdvözölhesd a jobb agyféltekéd intuícióját 
és kreativitását.

Hogy mi értelme van ennek a váltásnak? Az intuitív 
jobb agyfélteke az az oldalad, ahol a hang, már ha enged-
jük felszólalni, ilyeneket mond: „Nem szereted a munkádat, 
itt az ideje, hogy most már a szívedet kövesd”, vagy „Kész 
vagy rá, hogy elengedd azt a régi X, Y vagy Z mintát”. 
A meditáció nagyon jó módszer arra, hogy megengedd 
a jobb agyféltekének, hogy szóljon, és meg is halld. Az 
elsõ, második és harmadik lépésben a fi zikai és mentális 
munkának köszönhetõen már elcsendesítettük az útban 
lévõ gondolatokat, úgyhogy meghallhatod a belsõ vezetõdet. 
A harmadik lépés meditációja azért kulcsfontosságú, mert 
lehetõséget kínál arra, hogy eléggé lelassulj a belsõ irány-
mutatás befogadásához.

Közvetlenül a meditáció után rögtön egy tudatfolyam-
írásgyakorlat következik, amelyet „ÉN-írásnak” neveztem 
el. Minden egyes ÉN-írásos gyakorlat lehetõséget biztosít, 
hogy papírra vesd a tudatalattid gondolataidat. Hogy se-
gítsek tollat ragadni és elkezdeni az írást, témát is adok, 
és a feladat egyszerû: Elmélkedj az adott témán, miközben 
szabadon írsz. Hagyd, hogy a tollad száguldjon a papíron, 
hadd engedje ki magából az elméd a gondolatait. Az ÉN-
írás azért nagyon fontos, mert erõsíti a befogadást. Meg 
fogsz lepõdni, hogy mi minden jön ki a tolladból és kerül 
a papírra!

Ismétlés

Az egyenlet nagyon fontos eleme az ismétlés. Az ÉN-
egyen   let harmincnapos gyakorlása teszi lehetõvé számod-
ra, hogy valóban megtapasztald az eredményeket.
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Az ÉN-egyenlet elkötelezett, mindennapos ismétlé-
sének köszönhetõen csakugyan elképesztõen csodálatos 
életet élek! Az ÉN-egyenlet mûködését az bizonyítja, ha 
kipróbálod. Nálam annyira mûködött, hogy olyan életet 
adott nekem, amirõl nem is álmodtam, hogy lehetséges 
– és ugyanezt teszi majd veled is, függetlenül attól, hogy 
milyen kihívások érnek jelenleg.

Alkalmazás

Biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki talál majd 
egy-egy olyan elemet az egyes egyenletekben, amelyik-
kel rezonálni tud. Ezért azt javaslom, hogy a fejezetekben 
szereplõ összes ÉN-egyenlet-verziót a maga teljességében 
végezd el. Emellett, függetlenül attól, hogy hol tartasz 
éppen az életedben, komolyan javasolom, hogy minden 
egyes egyenletet abban a sorrendben próbálj ki, ahogy 
az adott fejezet felvázolja. Azért mondom ezt, mert az 
egyes fejezetek egy-egy adott életterületen koncentrálnak 
arra, hogy több ÉN-t vigyél az életedbe. A fejezetekben 
megadott sorrend véleményem szerint a legjobb út, mert 
mindegyik egy-egy különleges mérföldkõre koncentrál 
az úton, melynek segítségével könnyebb elérned a soron 
következõ mérföldkövet.

Amint az életed különbözõ területein alkalmazod az 
ÉN-egyenletet, lecsillapodnak a félelemben gyökerezõ 
gondolatminták és a korlátozó meggyõzõdések. Ha úgy 
érzed, hogy elakadtál, vagy hogy képtelen vagy irányítani 
az életedet, a könyv segítségével kimászhatsz a kátyúból, 
megtanulhatsz elengedni, és hagyni, hogy történjen az 
élet. Végtelen azon esetek száma, ahol az ÉN-ed segítsé-
gével eltávolíthatod az elméd akadályait, és jobbá teheted 
az életedet. Ha az akadályoz, hogy nincs elég önbizalmad, 
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vigyél bele ÉN-t, és magabiztos leszel; ha az akadályoz, 
hogy neheztelsz az anyádra, vigyél bele ÉN-t, és kitalá-
lod, hogyan tudsz megbocsátani; ha az akadályoz, hogy 
hiányzik az egyensúly az életedben, vigyél bele ÉN-t, és 
megkapod a kívánt egyensúlyt. Az ÉN-gyakorlás azonban 
nem csak problémamegoldásra alkalmas; arra is jó, hogy 
megbizonyosodj róla, a lehetõ legteljesebben megéled az 
életed. Függetlenül attól, hogy hol tartasz éppen, fejlõdni, 
javítani mindig lehet.

Azért írhatom meg ezt a könyvet, és tehetek tanúbi-
zonyságot az ÉN-egyenlet mellett, mert ezt élem. Hogy 
merném azt mondani neked, hogy légy boldog, ha nekem 
nem tetszene igazán a saját életem?! Íme, az ajánlatom. 
Ma olyan életet élek, amelyrõl sohasem hittem, hogy le-
hetséges. Azt mondanám, hogy az idõ kilencvenöt száza-
lékában az elmém nyugodt, boldog vagyok, és jól érzem 
magam a bõrömben. Teljes mértékben bízom magamban, 
és a jövõvel kapcsolatban csak izgatottságot érzek. Ha ré-
gen valami nem úgy alakult, ahogy reméltem, kiborultam. 
Ha ma nem a várakozásaim szerint történik valami, tudom, 
hogy még valami annál is jobb dolog vár rám a horizonton, 
vagy valamit meg kell tanulnom. Az idõ maradék öt száza-
lékában az egómmal való rövid találkozásaimon dolgozom. 
Az ÉN-gyakorlatomnak köszönhetõen azonban most már 
tudom, hogyan tarthatom szemmel az egómat. Akármi-
kor bele akar kezdeni egy ocsmány, szakállas történetbe, 
ennyit mondok neki: „Kösz, hogy elmeséled”, majd kupán 
sózom egy kis ÉN-gyakorlással. Valójában hálás vagyok 
ezekért a rövid találkozásokért az egómmal, mert fenn-
tartják az ÉN-folyamat iránti elkötelezettségem. Nagyon 
is tisztában vagyok vele, hogy az életem ma azért ilyen 
szuper, mert ÉN-gyakorlással megtisztítottam az agyamat 
a régi észleléseimtõl, és átprogramoztam.
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