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 ELÓ́SZÓ

Az emberiség történelme során többször is előfordult, hogy hétköznapi embe-
rek arról számoltak be, hogy olyan élmény érte őket, amely túlrepítette őket 
eladdig áthághatatlannak vélt korlátaikon. Kezdve az évszázadokon átíve-
lően hosszú élettel megáldott Li Csing-jüentől, aki 1677-ben látta meg a nap-
világot, 14 feleségétől több mint kétszáz gyermeke született, és 1933-ban, 256 
éves korában halt meg, egészen a Noetikus Tudományok Intézete (IONS) 
által több mint nyolcszáz folyóiratból összegyűjtött és a legkülönfélébb beteg-
ségeket érintő, 3500 spontán gyógyulási esetről beszámoló, húsz nyelven meg-
jelent cikkekig a bizonyítékok azt mutatják, hogy nem azok vagyunk, akiknek 
eddig hittek minket, hanem még annál is többek, mint amennyit el tudunk 
képzelni magunkról.

Az emberi lehetőségek kibővülésének széles körű elfogadásával már nem 
az a kérdés, hogy mire vagyunk képesek, hanem az, hogy hogyan kell csinálni. 
Hogyan ébresszük fel a bennünk szunnyadó képességeket a gyakorlatban? 
Erre a kérdésre ad feleletet a Válj természetfelettivé! – Hétköznapi emberek nem 
hétköznapi csodái.

Dr. Joe Dispenza orvos, tudós és modern misztikus. Sikeresen ötvözi a 
tudást egy olyan vízióval, amely túlmutat egyetlen tudományág szűk határain. 
Gondolkodásának alapját a természettudományok egyes ágai – az epi-
genetika, a molekuláris biológia, a neurokardiológia és a kvantumfi zika – 
adják, és rájuk alapozva hágja át azokat a hagyományos korlátokat, amelyek 
mindeddig a tudományos gondolkodás és az emberi tapasztalat közé álltak. 
Ily módon utat nyit egy egészen új és merész paradigma felé, amelyet az 
önerőből elért képességek jellemeznek – egy olyan gondolkodás- és életmód 
felé, amely azon alapul, mit tekintünk lehetségesnek az életben és mit fogadunk 
el tudományos ténynek. A valóra vált lehetőségek új horizontja újradefi -
niálja a képességeinek maximálisan birtokában levő emberi lény fogalmát. 
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Ez a horizont mindenki számára ígéretet tartogat a háziasszonyoktól, diá-
koktól és szakmunkásoktól kezdve a tudósokig, mérnökökig és egészségügyi 
szakemberekig.

Joe azért tud ilyen széles közönséghez szólni, mert olyan modellt alkal-
maz, amelyet a tanítómesterek már évszázadok óta sikerrel használnak tanít-
ványaik körében. A modell egy rendkívül egyszerű alapvetésre épül: ha egy-
szer közvetlenül megtapasztaljuk, hogy többre vagyunk képesek, mint hittük, 
akkor a hétköznapjainkban is könnyebben magunkhoz tudjuk engedni az 
ilyen képességeket. 

A Válj természetfelettivé!, amelyet az Olvasó a kezében tart, a maga nemé-
ben az első olyan gyakorlati útmutató, amely pontosan ezt tűzi ki célul: 
lépésről lépésre segít elérni lehetőségeink maximumát testi síkon, egészségi 
állapotunkban, kapcsolatainkban és életcéljainkban, miközben végig a saját 
tempónkban haladhatunk.

Jómagam egy tibeti barlang falának láttán győződhettem meg arról, hogy 
ugyanezt a modellt használta egy jóganagymester is, hogy felszabadítsa tanít-
ványait korlátozó hiedelmeik alól. Ez a tanítás ma ugyanolyan érvényes, és a 
mai napig látható a sziklabarlang oldalába vésve, ahol a mester nyolc évszá-
zaddal ezelőtt élt és fogadta tanítványait.

  

1998 tavaszán egy csoportos zarándoklatot vezettem a nyugat-tibeti hegyek 
közé. Az út egyenesen egy 11. századi költő, misztikus és jógi, Dzsecün Mila-
repa barlangjához vitt, akit életében egyszerűen csak Milarepának hívtak.

Akkor hallottam először a legendás jógiról, amikor egy szikh misztikus 
tanítványa voltam, aki később a jógaoktatóm is lett a nyolcvanas években. 
Évekig tanulmányoztam a Milarepa életét körülvevő misztériumokat – előkelő 
családból származott, mégis lemondott a földi javakról; a családját és szeretteit 
brutális és tragikus körülmények között, egy tömeges mészárlásban vesztette 
el, és a bosszú, majd a rákövetkező szenvedés vezette őt a Himalája hegyei közé, 
ahol elkötelezett jógiként felfedezte rendkívüli képességeit. Saját szememmel 
akartam látni azt a helyet, ahol megszegte a fi zika törvényeit, hogy így szem-
léltesse, hogy csupán saját meggyőződéseink szorítanak korlátok közé minket. 
Tizenkilenc napja voltunk úton, amikor végre elértük azt a helyet.

Miután akklimatizálódtunk a 10 százalék alatti páratartalomhoz és a 
4500 méteres tengerszint feletti magassághoz, egyszer csak azon a szent 
helyen álltunk, ahol Milarepa és tanítványai nyolcszáz évvel ezelőtt. Arcom 
csak pár centire volt a barlang falától, és egyenesen belebámulhattam abba 
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a megoldatlan rejtélybe, amelyet a modern tudománynak se megmagyaráz-
nia, se megismételnie nem sikerült. Milarepa pontosan itt helyezte nyitott 
tenyerét a sziklára vállmagasságban, majd tovább nyomta a karját, egyenesen 
bele a kőbe, mintha a sziklafal ott se lett volna. A szikla annyira megpuhult a 
tenyere alatt, hogy megadta magát. A jógi tenyerének nyomát nem csak saját 
tanítványai csodálhatták meg: ma is látható. Végigpásztáztuk a barlang falát 
és mennyezetét, és további kéznyomokat vettünk észre. Milarepa nyilván nem 
csak egy alkalommal mutatta be a tudását.

Kinyitottam a tenyerem, és belehelyeztem a kéznyomba. Éreztem, ahogy 
az ujjaim pontosan felveszik ugyanazt a pozíciót, amelyben a jógi ujjai álltak 
évszázadokkal ezelőtt. Annyira tökéletesen illeszkedtek a mélyedésbe, hogy 
minden kétségem azonnal szertefoszlott a kéznyom eredetiségével kapcsolat-
ban. Az érzés, amelyet átéltem, egyszerre volt szerénységre intő és felemelő. 
Gondolataim a jógira terelődtek. Tudni akartam, mi történt vele, miközben 
megmunkálta a sziklát. Mire gondolhatott? De ami talán még ennél is fonto-
sabb: mit érezhetett? Hogy győzte le a fi zikai „törvényeket,” amelyek értelmé-
ben a szikla és a kéz egyszerre nem foglalhatja el ugyanazt a helyet a térben?

Tibeti vezetőnk mintha csak megérezte volna, mi jár a fejemben, és 
megszólalt: „A gese [nagy tanító] azt tanította, hogy ő is része a sziklának, 
nem áll tőle külön. A szikla nem tudja befogadni őt. A gese számára ez a 
barlang nem a korlátokat testesítette meg, hanem a tapasztalat helyszínét. 
Itt szabad volt, és úgy tudott mozogni, mintha a szikla nem is létezne.” 
E szavak teljesen logikusan hangzottak. Amikor Milarepa tanítványai azt 
tapasztalták, hogy a mesterük valami olyasmit demonstrál, ami a hagyomá-
nyos meggyőződésük szerint lehetetlen, ugyanazzal a dilemmával szem-
besültek, mint manapság mi, amikor úgy döntünk, hogy felszabadítjuk 
magunkat korlátozó hiedelmeink alól.

A dilemma a következő: az a gondolkodás, amelyet a tanítványok családja, 
barátai és társadalma vallott akkoriban, a világot korlátok és határvonalak 
mentén fogta fel. E gondolkodás értelmében a barlang fala korlátot jelent az 
emberi test számára. Amikor azonban Milarepa belenyomta a kezét a szik-
lába, a tanítványok azt látták, hogy léteznek kivételek az efféle „törvények” 
alól. Ironikus módon mindkét valóságértelmezés tökéletesen igaz. Mindkettő 
attól függ csupán, hogy egy adott pillanatban mit gondolunk magunkról.

Ahogy abban a mélyedésben pihent a tenyerem, amelyet a jógi keze évszá-
zadokkal ezelőtt hagyott a sziklában, felmerült bennem a kérdés: vajon ma is 
ugyanazokkal a korlátozó hiedelmekkel vesszük körbe magunkat, mint ame-
lyeket Milarepa tanítványai tapasztaltak a maguk korában? És ha ez így van, 
hogyan ébreszthetjük fel magunkban azt az erőt, amellyel meghaladhatjuk 
önnön korlátozó hiedelmeinket?
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Úgy látom, hogy ha valami igaz, ez az igazság számos formában tud meg-
jelenni. Ezért aztán nem is lepődöm meg azon, hogy a Joe foglalkozásain 
elért eredmények ugyanarra a következtetésre vezetnek, amelyre Milarepa és 
a múlt misztikusai jutottak az elmúlt századokban – arra, hogy az univerzum 
azért olyan, amilyen, a testünk azért olyan, amilyen és az életünk körülmé-
nyei azért olyanok, amilyenek, mert ilyen a tudatunk és ilyennek gondoljuk 
magunkat a világban. Azért meséltem el Milarepa történetét, hogy ezt a lát-
hatóan egyetemes alapelvet szemléltessem.

A jógi tanításának kulcsa a következő: ha észreveszünk magunkban vagy 
másokban valami olyasmit, amit lehetetlennek ítéltünk, felszabadulunk 
hiedelmeink alól, és lehetőségünk nyílik áthágni saját életünk korlátait. 
Pontosan ezért tudja ez a könyv, amelyet kezedben tartasz, megváltoztatni 
az életed. Megmutatja, hogyan tudod elfogadni a jövőre vonatkozó álmaidat 
úgy, mintha már be is teljesedtek volna, mégpedig oly módon, hogy a tested 
is elhiggye, máris a valóra vált álmot éli, és így felfedezd, hogyan indíts be 
egy sor érzelmi és fi ziológiai folyamatot, amelyekben új valóságod tükröző-
dik vissza. Az agyadban levő idegsejtek, a szívedben levő szenzoros neuritok, 
valamint egész tested kémiája harmóniába kerül, és új gondolkodásod nyilvá-
nul meg bennük, az élet kvantumlehetőségei pedig átrendeződnek, és a régi, 
nemkívánatos körülmények helyét olyan új körülmények veszik át, amelyeket 
jelennek fogadtál el.

Ebben rejlik a könyv ereje.
Joe Dispenza egyszerű, lényegre törő és könnyen érthető stílusban ötvözte 

egyetlen kötetbe a kvantummechanika paradigmaváltó felfedezéseit és azokat 
a mély bölcsességeket, amelyeket a régmúlt mesterei egy életen át tanulmá-
nyoztak – hogy megmutassa, hogyan válhatunk természetfelettivé.

Gregg Braden
A Human by Design és a The Divine Matrix című 

New York Times-bestsellerek szerzője
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 Bevezetés

KÉSZÜLJ FEL 
A TERMÉSZETFELETTIVÉ VÁLÁSRA!

Tisztában vagyok vele, hogy ezzel a könyvvel kockára teszem a hírnevem. 
Jó néhányan – ideértve a tudományos közösség egyes tagjait – áltudomány-
nak minősíthetik a munkásságomat, különösen akkor, ha a könyv majd nap-
világot lát. Korábban túlságosan is aggódtam az efféle kritikusok véleménye 
miatt. Pályafutásom kezdetekor mindig igyekeztem úgy írni, hogy a szkepti-
kusok se találjanak kifogásolnivalót a munkámban. Valamilyen szinten fon-
tosnak tartottam, hogy ez a közösség is elfogadjon. Egyszer azonban, amikor 
Londonban egy előadásomon átadtam a mikrofont egy nőnek, aki elmesélte, 
hogyan győzte le a betegségét – hogyan gyógyította meg magát a többi köny-
vemben ismertetett gyakorlatok segítségével –, megvilágosodtam.

Világossá vált, hogy azok a szkeptikusok és merev tudósok, akik meg van-
nak győződve arról, hogy tudják, mi lehetséges és mi nem, akkor sem fogják 
elismerni a munkásságom, ha a fejem tetejére állok. Amint ezt felismertem, 
tudtam, hogy feleslegesen vesztegetem az energiám. Innentől kezdve már 
nem érdekel, hogy meg tudom-e győzni a tudóstársadalmat – különösen azo-
kat, akik a normálist és a természetest kutatják – az emberben rejlő lehe-
tőségekről. Engem mindig is az nyűgözött le, ami eltér a normálistól, és a 
természet felettit akartam tanulmányozni. Egyértelmű lett számomra, hogy 
fel kell adnom arra irányuló hiábavaló erőfeszítéseimet, hogy bármiről meg-
győzzem ezt a közösséget, helyette inkább azokra kell koncentrálnom, akik 
hisznek a lehetőségekben és hajlandók meghallgatni a mondanivalóm.

Micsoda megkönnyebbülés volt teljesen átadni magam ennek a gondo-
latnak, és elengedni a próbálkozást, hogy bármit is megváltoztassak abban a 
világban! Miközben hallgattam ezt a kedves nőt Londonban, aki nem volt se 
szerzetes, se apáca, se akadémikus, se tudós, rájöttem, hogy azzal, hogy elme-
séli a történetét a közönségnek, segít nekik, hogy meglássanak benne vala-
mit önmagukból. Akik hallották őt, talán jobban elhiszik, hogy ők is képesek 
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elérni azt, amit ő. Én már eljutottam oda, hogy nem nagyon érdekel, mások 
mit mondanak rólam – nyilván nekem is vannak hibáim –, de azt jobban 
tudom, mint valaha, hogy nagy hatással vagyok sok ember életére, és ezt a leg-
nagyobb szerénységgel állítom. Éveket töltöttem azzal, hogy érthető nyelvre 
fordítsam le komoly kutatómunkám eredményeit és lehetővé tegyem gyakor-
lati alkalmazhatóságukat.

Az elmúlt négy évben a kutatócsoportommal és kollégáimmal óriási lépé-
seket tettünk afelé, hogy tudományosan megmérjük, leírjuk és kielemezzük az 
emberek biológiájában bekövetkező változásokat, és ezzel az egész világnak 
bebizonyítsuk, hogy hétköznapi emberek is képesek nem hétköznapi dol-
gokra. Ez a könyv messze nem csupán a gyógyításról szól – jóllehet vannak 
benne történetek arról, egyesek hogyan értek el jelentős javulást az egész-
ségi állapotukban, vagy hogy fordították vissza a betegségüket olyan eszkö-
zökkel, amelyekkel te is képes lehetsz ugyanerre. Az efféle eredmények egyre 
gyakrabban fordulnak elő tanítványaink körében. A következő fejezetekben 
olvasható anyag kívül esik a konvenciókon, és az emberek nagy része álta-
lában értetlenül áll hozzá. A könyv olyan tanításokon és gyakorlatokon alapul, 
amelyek folyamatosan fejlődnek, és a tanítványainknál abban csúcsosodtak ki, 
hogy mélyebben el tudtak merülni a misztikában. Természetesen remélem, 
hogy hidat tudunk verni a tudomány világa és a miszticizmus világa között.

Azért írtam meg a könyvet, hogy azt, amit mindig is lehetségesnek hittem, 
a megértés újabb szintjére emeljem. Meg akartam mutatni az egész világnak, 
hogy képesek vagyunk jobb életet teremteni magunknak, és nem lineáris 
lények vagyunk, akik lineáris életet élnek, hanem többdimenziós lelkek, akik 
többdimenziós életet élnek. Remélem, hogy ha elolvasod a könyvet, jobban 
megérted, hogy már most rendelkezel azokkal az anatómia, kémiai és fi  zio-
ló giai jellemzőkkel, amelyek ahhoz kellenek, hogy felébreszd és aktiváld a 
benned szunnyadó természetfeletti lényt.

Régebben nem szívesen beszéltem a valóságnak e birodalmáról, mert attól 
féltem, hogy megosztaná a közönséget a személyes meggyőződéseik mentén. 
Ezt a könyvet azonban már rég meg akartam írni. Az évek során mély misz-
tikus élményekben volt részem, amelyek örökre megváltoztattak. E belső 
események formáltak olyanná, amilyen vagyok. Szeretnélek téged is megis-
mertetni ezzel a többdimenziós világgal, és megmutatni neked pár mérési és 
kutatási eredményünket, amelyeket haladó workshopjainkon értünk el szerte 
a világon. Azért kezdtem adatokat gyűjteni a tanítványaimról ezeken a work-
shopokon, mert szignifi káns egészségügyi változásokat tapasztaltunk náluk, 
én pedig felismertem, hogy ezek a biológiai változások ott, meditáció alatt 
következnek be – valós időben.
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Többezernyi olyan agyi EEG-felvételünk van, amelyek azt bizonyítják, 
hogy ezeket a változásokat a tanítványok nemcsak beképzelték maguknak, 
hanem valóban bekövetkeztek az agyukban. Számos tanítványunk négy 
napon belül elérte ezeket a változásokat (ennyi ideig tart egy haladó work-
shop). Az általam összeválogatott tudóscsapat kvantitatív elektro enkefalogram 
(EEG) segítségével mérte meg a tanítványok agyi aktivitását a work shopok 
előtt, közben és után, valós időben a meditációk és a gyakorlatok alatt. 
A változások nem csupán lenyűgöztek, hanem egyenesen megdöbbentettek, 
annyira drámaiak voltak.

A tanítványok agya összehangoltabban és koherensebben működik a világ 
bármely pontján megrendezett haladó workshop után. Ez a pozitív ideg-
rendszeri változás segít kristálytisztán megfogalmazni, mit várnak a jövőtől, 
és ezt a szándékot képesek is lesznek megőrizni, függetlenül attól, hogy a 
külső környezetben milyen körülményeket tapasztalnak. Ha pedig az agyuk 
jól működik, ők maguk is jól működnek. A későbbiekben tudományos ada-
tokkal támasztom alá, hogy az agyuk mindössze néhány nap alatt rengeteget 
változott – ami azt jelenti, hogy te is képes vagy erre.

2013 vége felé valami rejtélyes dolog vette kezdetét. Olyan EEG-felvéte-
lek bukkantak fel, amelyek előtt értetlenül álltak a kutatók és a neurológu-
sok, akik a workshopon történő eseményeket tanulmányozták. Most először 
jelentkezett egy olyan magas agyi energiaszint az egyik tanítványnál meditá-
ció közben, amelyet korábban még soha nem tapasztaltunk. Innentől kezdve 
azonban egyre gyakrabban bukkantak fel ilyen értékek a megfi gyelésekben.

A résztvevőkkel készített interjúk során az érintettek arról számoltak be, 
hogy a meditáció alatt átélt szubjektív élmény tökéletesen valóságos és misz-
tikus volt, és ez vagy alapjaiban változtatta meg világlátásukat, vagy drámai 
javulást idézett elő az egészségi állapotukban. Én már ekkor tudtam, hogy a 
résztvevők olyan transzcendens élményt tapasztaltak meg a meditáció belső 
világában, amely valóságosabb volt számukra annál, mint ami épp a külvilág-
ban történt. Mi pedig objektív felvételeket készítettünk ezekről a szubjektív 
élményekről.

Mára az ilyesmit már egészen megszoktuk, sőt az évek során össze gyűjtött 
tapasztalatokra alapozva bizonyos jegyekből gyakran előre meg tudjuk mon-
dani, mikor fog ilyen magas energiaszint jelentkezni az agyban. Könyvemben 
demisztifi kálni szeretném az interdimenzionális élményt, egyúttal szeret-
ném elmagyarázni, milyen tudományos, biológiai és kémiai jelenségek állnak 
a szervek, szervrendszerek és neurotranszmitterek működése mögött, ame-
lyek lehetővé teszik az ilyen változásokat. Remélem, hogy ez az információ 
neked is segít majd, hogy hasonló élményeket teremts.
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A szívritmus-variancia (HRV) terén is bámulatos változásoknak lehet-
tünk szemtanúi. Ilyenkor tudjuk, hogy a tanítvány megnyitja a szívét, és 
hosszan olyan emelkedett érzelmeket él át, mint például a hála, az ihletett-
ség, az öröm, a kedvesség, az elismerés és az együttérzés, amelyek koheren-
sebb ritmusra késztetik a szívet – tehát arra, hogy ritmusosan, rendezetten 
és kiegyensúlyozottan működjön. Tudjuk, hogy világos szándékra (koherens 
agyra) és emelkedett érzelemre (koherens szívre) van szükség ahhoz, hogy az 
ember biológiája a múltban való életről átváltson a jövőben való életre. Test 
és elme – érzelem és gondolat – efféle ötvözete, úgy tűnik, még az anyagra is 
hatással van. Így teremtheted meg a saját valóságodat.

Ha tehát valóban, teljes szívvel hiszel abban a jövőben, amelyet meg-
álmodsz magadnak, tárd ki a szíved, és használd megfelelően! Ehhez pedig 
nem árt, ha gyakorlással és kvantitatív visszacsatolással tökélyre fejleszted 
magadban ezt a képességet.

Ezért fogtunk össze a kaliforniai Boulder Creekben működő HeartMath 
Intézettel (HMI), egy kitűnő tudósokból álló kutatócsoporttal, akik több ezer 
mérést segítettek elvégezni a tanítványaink körében. Azt szeretnénk, ha a 
hallgatóink kifejlesztenék magunkban azt a belső képességet, amellyel szabá-
lyozni tudják a belső környezetüket, függetlenül attól, milyenek a külső körül-
mények, és fel tudják ismerni, mikor vannak a szívkoherencia állapotában. 
Más szóval az ilyen belső változások mérésekor tudtára adjuk a résztvevőnek, 
hogy kiegyensúlyozottabb minta jött létre a szívritmusában, ami nagyszerű, 
tehát csináljon továbbra is mindent pontosan úgy, ahogy eddig. Ha pedig a 
mérések nem ezt mutatják, megmondjuk neki, hogy nem tapasztalható sem-
milyen biológiai változás, és elmagyarázzuk, mit és hogyan csináljanak és 
hogyan gyakoroljanak, hogy jobban menjen. Erről szól a visszacsatolás: meg-
tudjuk belőle, mikor csinálunk valamit jól és mikor nem.

Ha megváltoztatunk magunkban valamilyen érzést vagy gondolatot, látni 
fogjuk a változást magunkon kívül is, ha pedig megértjük, mit csináltunk jól, 
jobban oda tudunk fi gyelni arra, mit csináltunk, így meg tudjuk ismételni. 
Ez aztán konstruktív szokásokat eredményez. Mások sikereinek bemutatásá-
val az a célom, hogy rámutassak: te is csodálatos dolgokra vagy képes.

A tanítványaink tudják, hogyan befolyásolják az autonóm idegrendszerü-
ket – azt a szervrendszert, amely segít az egészség és a belső egyensúly meg-
őrzésében azzal, hogy automatikusan gondoskodik az összes testfunkcióról, 
miközben mi szabadon élhetjük az életünket. Ennek a tudat alatt működő 
rendszernek köszönhetjük az egészségünk és ez telíti meg élettel a testünk. 
Ha már tudjuk, hogyan érhetjük el ezt a rendszert, nemcsak az egészsé-
günkön tudunk javítani, hanem a nemkívánatos, önkorlátozó szokásainkat, 
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hiedelmeinket és meggyőződéseinket is át tudjuk formálni eredményesebbé. 
Az évek során összegyűjtött adatok egy részét közzé is teszem a könyvben.

Azt is megtanítottuk a hallgatóinknak, hogy amikor szívkoherenciát terem-
tenek, a szívük mérhető, a testükön túlnyúló elektromágneses mezőt hoz létre. 
Ez az elektromágneses mező nem más, mint energia, az energia pedig rezgés, 
azaz frekvencia, márpedig minden frekvencia információt hordoz. Az adott 
frekvencián kódolt információ lehet egy szándék vagy gondolat, amely hatást 
tud gyakorolni egy másik, teljesen máshol tartózkodó ember szívére azzal, 
hogy koherenciát és egyensúlyt teremt benne. Be fogom mutatni, hogy  egy cso-
port, amelynek tagjai egy szobában üldögélnek, el tudja érni, hogy egy másik 
csoport tagjainál, akik ugyanebben a helyiségben, tőlük kissé távolabb ülnek, 
pontosan ugyanakkor alakuljon ki szívkoherencia. A bizonyítékok egyértel-
műen azt mutatják, hogy mindannyiunkat összeköt egy láthatatlan fény- és 
információs mező, amely hatással van ránk és mindenki másra.

Ennek fényében képzeld el, mi minden történhet, ha az összes ember egy-
szerre csinálja ezt, hogy megváltoztassa a világot! Mi pontosan erre teszünk 
kísérletet. Közösségünk olyanokból áll, akik szenvedélyesen fáradoznak a 
Föld jövőjének megváltoztatásán, beleértve a rajta élő embereket és más élet-
formákat is. Ezért hoztuk létre a Koherenciaprojektet, amelyben több ezren 
gyűlnek össze egy adott időpontban, hogy növeljék a bolygó és összes lakója 
frekvenciáját. Lehetetlennek hangzik? Pedig egyáltalán nem az. Több mint 
23, szakértők által bírált cikk és több mint ötven békehozó projekt bizonyítja, 
hogy az ilyen események csökkenteni tudják az erőszak, a háború, a bűnté-
nyek és a közlekedési balesetek előfordulását, egyúttal növelik a gazdasági tel-
jesítményt.1 Szeretném, ha megértenéd a tudományos alapjait annak, hogyan 
tudsz te is hozzájárulni a világ megváltoztatásához.

A workshopok alatt megmértük a terem energiáját is, és megfi gyeltük, 
hogyan változik, amikor 550–1500 ember egyszerre növeli az energiáját és 
teremt szív- és agykoherenciát. Újból és újból szignifi káns változásoknak 
lehettünk tanúi. Bár a mérésnél használt eszközt az Egyesült Államok tudo-
mányos közössége nem ismeri el, más országokban, például Oroszországban 
elfogadott. Minden eseménynél meglepődve tapasztaltuk, hogy egyes csopor-
tok micsoda energiákat képesek demonstrálni.

Több ezer tanítvány láthatatlan, a testet körülvevő életenergia-mezőjét is 
megmértük, hogy megtudjuk, képesek-e megnövelni saját fénymezőjüket. 
Végül is az anyagi univerzumban minden szüntelenül fényt és információt 
áraszt magából – beleértve téged is. Ha a stresszhormonok (például az adre-
nalin) terhe alatt görnyedve túlélőmódban éled az életed, ebből a láthatat-
lan energiamezőből merítesz, és ezt alakítod át kémiává – közben pedig a 
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testedet körülvevő mező zsugorodik. Felfedeztünk egy nagyon fejlett műszert, 
amely képes megmérni a fotonok, vagyis a fényrészecskék kibocsátását, így 
meg tudtuk állapítani, hogy egy adott ember épp növeli-e az őt körülvevő 
fénymezőt, vagy csökkenti.

Ahol nő a fénykibocsátás, ott több az energia – következésképp az élet is. 
Ha viszont valakinek kisebb a fénye és kevesebb információ veszi körül a 
testét, akkor inkább anyagi a természete, így kevesebb életenergiát áraszt 
magából. Széles körű kutatások bizonyítják, hogy a test sejtjei és szervrend-
szerei nemcsak ismert kémiai módszerek útján kommunikálnak egymással, 
hanem koherens energia- vagy fénymező révén is, amely olyan üzenetet 
(információt) hordoz, amely a sejt külső és belső környezetét arra készteti, 
hogy utasításokat adjon a többi sejtnek és szervrendszernek.2 Megmértük, 
hogyan változik a tanítványaink teste által kibocsátott életenergia mértéke a 
meditációs gyakorlatok következtében beálló belső változások hatására, és ha 
megismered az adatokat, látni fogod, hogy te is hatalmas változásokra vagy 
képes mindössze négy nap vagy még kevesebb idő alatt.

A szív mellett több más olyan központ is található a testben, amelyek szin-
tén az autonóm idegrendszer irányítása alatt állnak – ezeket hívom én ener-
giaközpontoknak. Minden ilyen energiaközpontnak saját frekvenciája, saját 
szándéka vagy tudata, saját mirigyei, saját hormonjai, saját kémiája, saját és 
egyéni miniagya, tehát egyedi elméje van. Ezek a központok tudatosan kész-
tethetők arra, hogy kiegyensúlyozottabb, összeszedettebb módon működje-
nek. Ehhez azonban először azt kell megtanulni, hogyan változtassuk meg 
az agyhullámokat oly módon, hogy be tudjunk lépni ebbe a tudat alatti 
operációs rendszerbe. Ennek pedig az a kulcsa, hogy béta-agyhullámokból 
(amikor a gondolkodó agy szüntelenül elemez és túlságosan a kül világra 
fókuszál) átkerüljünk alfa-agyhullám-állapotba (amikor nyugodt vagy, és 
inkább a belső világra összpontosítod a fi gyelmed). Ha tudatosan lelassítod 
az agyhullámaidat, sokkal sikeresebben tudod átprogramozni az autonóm 
idegrendszered. A különféle meditációs technikáimat elsajátító tanítványaim 
évek alatt megtanulták megváltoztatni az agyhullámaikat, egyúttal kiélesí-
teni fi gyelmük fókuszát, hogy elég hosszú ideig jelen tudjanak lenni ahhoz, 
hogy mérhető változásokat produkáljanak. Felfedeztünk egy eszközt, amely-
lyel ezek a változások mérhetők; természetesen az ezzel kapcsolatos kutatás 
eredményeit is bemutatom.

Számos, a génkifejeződéssel (egy epigenetikai változásokat kiváltó folya-
mattal) kapcsolatos biológiai markert megmértünk. A könyvből kiderül, hogy 
valójában nem vagy a génjeid rabja, és a génkifejeződés megváltoztatható 
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– amennyiben elkezdesz másként gondolkodni, cselekedni és érezni. Work-
shopjainkon a tanítványaink négy-öt napra maguk mögött hagyják jól ismert 
életüket, és belépnek egy olyan környezetbe, amely nem emlékezteti őket arra, 
kinek vélik magukat. Ily módon leválasztják magukat az ismert emberekről, 
dolgokról, megszokott, hétköznapi cselekedeteikről, valamint életük tipikus 
helyszíneiről, és elkezdenek változást előidézni belső állapotukban négyféle 
meditáció segítségével – járkálva, ülve, állva és fekve. Ezek mindegyike segít 
abban, hogy megtanuljanak valaki mássá válni.

Mindezt onnan tudjuk, hogy kutatásaink szerint jelentős változások 
mentek végbe a tanítványok génkifejeződésében, ők maguk pedig alapvető 
egészségi változásokról számoltak be. Ha mérhető eredményekkel tudjuk 
bizonyítani, hogy valaki valós változásokat ért el a neurotranszmitterek, hor-
monok, gének, proteinek és enzimek terén pusztán a gondolat révén, az egy-
fajta önigazolást jelent neki, és megnyugodhat, hogy valóban változik.

E könyvben nem csupán megosztom veled ezeket a gondolatokat, hanem 
végig is vezetlek a folyamaton, és elmagyarázom az előttünk álló munka 
mögött rejlő tudományos alapokat, közben pedig egy sor, meglehetősen rész-
letes információ birtokába jutsz. De ne aggódj: az egyes fejezetekben mindig 
újra átvesszük a fontosabb kulcsfogalmakat. Ez azért is fontos, mert segít fel-
idézni az eddig tanultakat, így újabb szintre emelhetjük a megértést. Előfor-
dulhat, hogy az anyag, amelyet ismertetek, nehezen érthető. Mivel már évek 
óta tanítom, tisztában vagyok vele, hogy terjedelmét tekintve is meglehetősen 
nagy. De mindig újra átvesszük a tanultakat, ezért nem kell visszalapoznod, 
ha nem emlékszel valamire, de bármikor újraolvashatod a korábbi fejeze-
teket, ha szükségét érzed. Természetesen az összes információ a személyes 
átalakulásodat készíti elő. Tehát minél jobban megérted e fogalmakat, annál 
könnyebben át tudod magad adni a legtöbb fejezet végén található meditációs 
gyakorlatnak, amelyek a saját, személyes tapasztalatodat segítik elő.

Mit tartalmaz a könyv?

Az 1. fejezetben három olyan történetet mesélek el, amelyek alapján nagy-
jából megérthető, mit értek az alatt, hogy természetfelettivé válni. Az első tör-
ténet egy Anna nevű nőről szól, akinél számos súlyos betegség alakult ki egy 
olyan trauma következtében, amely a múlthoz láncolta. A stresszes érzelmek 
bekapcsolták a génjeit, az így termelődő hormonok pedig igen komoly beteg-
ségeket idéztek elő. Durva történet. Szándékosan választottam ezt a sztorit, 
és direkt mesélem el ilyen részletesen, ugyanis szemléltetni szeretném, hogy 
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bármilyen rosszra fordulnak is a dolgok, megvan hozzá az erőd, hogy meg-
változtasd – ahogy ennek a fantasztikus nőnek is sikerült. Anna a könyv 
különféle meditációinak segítségével módosította a személyiségét és gyógyí-
totta meg magát. Számomra ő az igazság élő példája. Ám nem ő az egyetlen, 
aki napi szinten lépett túl önmagán mindaddig, amíg valaki mássá nem vált. 
Anna egy olyan csoport tagja volt, akik mindegyikének sikerült a változás – 
ha pedig ők képesek voltak rá, akkor te is az vagy.

Két személyes történetemet is elmesélem – olyan élményeket, amelyek 
mélyreható változásokat idéztek elő bennem. Ez a könyv legalább annyira 
szól a misztikáról, mint a gyógyításról, valamint az új életlehetőségek meg-
teremtéséről. Azért mesélem el ezeket az eseteket, mert fel akarlak készíteni 
arra, hogy mi minden lehetséges, ha kilépünk ebből a téridőből (abból a new-
toni világból, amelyről a középiskolai fi zikaórákon tanultunk), és aktiváljuk 
a tobozmirigyünket, hogy beléphessünk az időtér birodalmába (a kvantum 
világába). Számos hallgatónk élt át hasonló misztikus és interdimenzionális 
élményt, amelyek épp olyan valóságosnak tűntek, mint a jelen anyagi valósága.

Mivel a könyv második fele a fi zika, az idegtudomány, a neuroendok-
rinológia, sőt az ezek mögött húzódó genetikai alapok mélységeit boncol-
gatja, remélhetőleg a történetek felkeltik az érdeklődésed, és mentálisan meg-
nyílsz a valódi lehetőségeid felé. Létezik egy jövőbeli éned – igen, már most 
létezik az örök jelenben –, aki keresi a kapcsolatot azzal az általad jobban 
ismert énnel, aki épp a könyvet olvassa. Ez a jövőbeli éned szeretettelibb, fej-
lettebb, tudatosabb, elérhetőbb, kedvesebb, gazdagabb, éberebb, céltudatosabb, 
összeszedettebb, természetfelettibb és teljesebb. Ő az, aki csak arra vár, hogy 
az energiád rendszeresen arra a szintre emelkedjen, mint az övé, így rátalálj 
erre a jövőbeli énedre – amely valójában már most létezik az örök jelenben.

A 2. fejezet az egyik kedvenc témámat taglalja. Azért írtam ezt a részt, 
hogy jobban megértsd, mit jelent jelen lenni a pillanatban. Minthogy az ötö-
dik dimenzióban, más néven a kvantum birodalmában (tehát az egyesült 
mezőben) minden lehetőség az örök jelenben létezik, csak úgy tudsz új életet 
teremteni magadnak, meggyógyítani a tested vagy megváltoztatni a kiszámít-
ható jövőd, ha túllépsz önmagadon.

Ez a nagyszerű pillanat – amelyet több ezer agyi EEG-nél megfi gyel-
hettünk – akkor jön el, ha valaki végül lemond önmaga emlékéről valami 
olyanért, ami meghaladja azt. Rengetegen élik úgy az életüket, hogy tudatta-
lanul napi szinten a megszokott rutint ismétlik, vagy automatikusan szépnek 
hazudják maguknak a múltat, miközben ugyanazokat az érzéseket élik át 
mindennap. Ennek az lesz az eredménye, hogy arra programozzák az agyukat 
és testüket, hogy egy kiszámítható jövőben vagy egy jól ismert múltban éljen, 
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és soha nincsenek jelen a pillanatban. A jelenléthez valóban gyakorlás kell, 
de mindig megéri az erőfeszítést. A nagylelkű pillanat optimális pontját csak 
úgy tudod megtalálni, ha olyan határozottságot tanúsítasz, ami meg haladja az 
összes automatikus programod – de én majd segítem minden egyes lépésed.

A fejezet néhány tudományos alapelv vázlatos ismertetésével indul, hogy 
legyen egy közös terminológia, amely mentén felépíthetjük a könyv egé-
szének megértéséhez szükséges modelleket. A lehető legegyszerűbb leszek. 
De ha el akarunk jutni valahová, mindenképpen beszélnem kell az agyfunk-
ciókról (azaz az elméről), az idegsejtekről és az idegi hálózatokról, az ideg-
rendszer egyes részeiről, a kémiai anyagokról, az érzelmekről és a stresszről, az 
agyhullámokról, a fi gyelemről és az energiáról, valamint pár hasonló témáról. 
Először is a fogalmakat, a közös nyelvet kell tisztázni, hogy el tudjam magya-
rázni, miért csináljuk azt, amit csinálunk, mielőtt megtanítanám, hogyan 
alkalmazzuk az ismereteket a gyakorlatban, konkrétan a könyv több részén is 
feltűnő meditációkban. Ha explicitebb, mélyebb információkra vágysz, javas-
lom, olvasd el valamelyik korábbi könyvemet (például az Engedd el önmagad 
– …és válj új emberré! vagy A placebo te magad légy! című írásaimat).

A 3. fejezetben megismerjük a kvantum világát – az ötödik dimenziót. 
Szeretném, ha tudnád, hogy túl a tér és idő háromdimenziós birodalmán 
létezik egy láthatatlan energia- és információs mező – az ember pedig hozzá 
tud férni ehhez. Sőt ha jelen tudsz lenni a pillanatban és beléptél ebbe az 
érzékszerveken túli birodalomba, már készen is állsz arra, hogy megteremtsd 
magadnak azt a valóságot, amelyet szeretnél. Ha el tudod terelni a fi gyelmed 
a testedről, a környezetedben élő emberekről, a tárgyaidról, életed ismert hely-
színeiről, de még magáról az időről is, akkor szó szerint el fogod felejteni azt 
az identitást, amely úgy alakult ki, hogy testként éltél ebben a térben és időben.

Ez lesz az a pillanat, amikor tiszta tudatként be tudsz lépni a kvantum-
mezőnek nevezett birodalomba – amely ezen a téren és időn túl terül el. 
A problémáidat, a nevedet, a beosztásodat, a napi teendőidet, a terveidet és 
az érzéseidet nem tudod bevinni erre az anyagtalan helyre. Amíg valaki vagy, 
nem léphetsz be – ide senkiként tudsz csak bejutni. Valójában ha megtanulod 
az ismert dolgokról (az anyagi, fi zikai valóságról) átirányítani a fi gyelmed az 
ismeretlenre (a lehetőségek anyagtalan világára), és megszoksz itt, meg tudod 
változtatni az energiádat úgy, hogy illeszkedjen bármilyen olyan lehetőség 
frekvenciájához, amely már most létezik a kvantummezőn. (Figyelem, spoiler: 
valójában az összes potenciális jövő létezik itt, úgyhogy azt teremtesz magad-
nak, amit csak akarsz.) Ha rezgésszámbeli egyezés alakul ki a saját energiád 
és az egyesült mezőből kiválasztott potenciál energiája között, magadhoz 
fogod vonzani az adott élményt. Megmutatom majd, hogy működik.
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