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Itt a te időd!

Mit tartalmaz a CD-melléklet?

A könyv mellékleteként egy ajándék CD-t is találsz, amely két 
vezetett meditációt tartalmaz. Mindkét hanganyag abban segít, 
hogy a könyv elolvasásával megszerzett tudást elmélyíthesd 
magadban. Az első meditáció eredményességre hangol és 
sikertudatosságot épít benned. A második azzal szolgálja  sze-
mélyes fejlődésedet, hogy felismerteti az áttörésed útjában álló 
önkorlátozó hiedelmeidet.

Fontos, hogy mindig teremts magadnak nyugodt, biztonsá-
gos környezetet a CD-meghallgatásához. A meditációhoz zavar-
talan összpontosítási lehetőségre van szükséged: például egy 
csöndes sarokra és a kedvenc karosszékedre. Semmiképpen 
ne hallgasd a CD-t vezetés közben, mert a képekben gondol-
kodtató szöveg elterelné a figyelmedet a forgalomról.

Jó, ha tudod, hogy csak a rendszeres meditáció az, ami po-
zitív változást hoz a mindennapjaidba. Tedd szokásoddá, hogy 
a CD-t hetente többször is meghallgatod. Szokást akkor a leg-
könnyebb kialakítani, ha rendszeresen ugyanakkor és ugyanott 
végzed a meditációt, így néhány hét után ez a fontos és hasz-
nos rutin szinte magától beépül a napi-, illetve hetirendedbe.

A CD-n a következő zeneszerzők munkái hallhatók: PC III: 
A.W.A.R.M. Signal Long, PC III: Holding Hands, PC III: Heaven Be 
Here, Parvus Decree: The Introspection. A zenéket megtalálod az 
interneten: http://freemusicarchive.org/genre/New_Age/
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Előszó

Előszó: A kis piros könyv

A határ tényleg a csillagos ég. Lábnyomok vannak a Holdon!
Paul Brandt

2008 júniusában Amszterdamból tartottunk hazafelé Szilvivel, 
a feleségemmel, egy néhány napos, városnézős-múzeumlátoga-
tós nyaralás után. A reptéren bementünk a könyvesboltba, hogy 
szerezzünk valamilyen olvasnivalót a hazaútra. Nem kellett sokáig 
keresgélnem. Kicsit olyan volt számomra az a pillanat, mint ami-
kor a kalandfilmekben hirtelen lelassul az idő, feszült zenét hallunk 
és a főhős megpillant valamit, ami szinte világít a környezetéhez 
képest. Nekem egy kis piros könyv világított a legalsó polcon, az 
volt az, amit észrevettem. Valahogy éreztem, hogy nekem szól. 
Emlékszem, hosszú és különös címe volt: „Hogyan juthatsz el on-
nan, ahol most tartasz, oda, ahol tartani szeretnél – Jack Canfield 
huszonöt sikeralapelve”. Ó, konstatáltam, egy újabb önfejlesztő 
könyv. Tucatnyi ilyet olvastam már, nem változott semmi. De az 
írója – folytatódott a monológ odabent, a fejemben –, az írója az 
a szimpatikus, mosolygós pasas A titokból. Canfield, aki az Erőle-
ves-sorozatot írta. Talán ez most más lesz. Ha meg ez is csak olyan, 
mint a többi, akkor az már a repülőút alatt kiderül.

A következő hetekben nem lehetett hozzám szólni. Ezt 
a könyvet olvastam a munkahelyemen, a családi vakáción, le-
fekvés előtt és néha még a pirosnál is, várakozás közben. Újra és 
újra elolvastam. Mindent beépítettem az életembe. Kicsit meg-
szállott voltam. Új életet akartam.
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Itt a te időd!

És lassan tényleg elkezdtem változni. A recept működött! 
Néhány hónappal később már San Diegóban voltam, a Csen-
des-óceán partján, a világ másik felén. Egy 5. sugárúti luxusho-
tel különtermében 93-an gyűltünk össze három kontinensről, 
hogy Jack Canfield egy év alatt kiképezzen minket motivációs 
trénernek. Fantasztikus embereket ismertem meg, rengeteg tu-
dást kaptam. Aztán harmincnyolc évesen újrakezdtem a felnőtt 
életem: új karrier, új kihívások, új célok. Csaknem két évtizednyi 
televíziózás után már többet akartam adni érdekes történetek-
nél. Olyan sebességgel és olyan mértékben javult az életem – 
nem mellesleg az anyagi helyzetem is –, hogy ezt a „titkot” má-
sokkal is meg akartam osztani. Minél több embernek akartam 
megmutatni, hogy több van bennük, mint hinnék. Hogy életük 
elszenvedőiből egy kis tudatossággal és kitartással sorsuk ala-
kítóivá válhatnak. És boldog életet élhetnek. Így született meg 
a Sikerkód. Az a motivációs rendszer, amely már több ezer em-
bernek segített abban, hogy megvalósítsák álmaikat.

Többévnyi tréneri munka és coaching-tapasztalat után most 
úgy érzem, készen állok arra, hogy megírjam a könyvet, amely 
talán a TE kis piros könyved lehet. Ami utat mutathat neked 
a változáshoz és egy jobb, élhetőbb élethez. Ami térképet és 
úti célt ad a kezedbe. Ami kedvet csinál neked ahhoz, hogy új 
szintre emeld az életed. És megtapasztald az áttörést. 
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Előszó

Hogyan használd ezt a könyvet?
A leghatásosabb módszer az, ha először végigolvasod, pont úgy, 
mint egy regényt, hogy átlásd a felépítését és az egyes fejeze-
tek logikáját. Azután kezdd újra, de akkor már lassabban haladj, 
fejezetről fejezetre, gondold végig, mit jelent neked személye-
sen mindaz, amit olvasol. A könyv tíz fejezetből áll, és mind-
egyikben találsz feladatokat, valamint megválaszolandó kérdé-
seket. A második menetben érdemes hosszabb időt hagyni a 
válaszokra és a tervezésre. Ha mind a tíz fejezettel becsülettel 
megdolgozol, a munka végén kezedben lesznek azok a konkrét 
lépések, amelyekkel újraírhatod életed forgatókönyvét. 

Egy kis útravaló
Valahogy mindannyian várunk valamire. Egy kis biztatásra, en-
gedélyre, anyagi támogatásra vagy éppen az isteni szikrára. És 
fogadkozunk, hogy akkor majd belevágunk. Hogy elkezdünk 
végre élni. Nem is, inkább csupa nagy betűvel: ÉLNI. 

Sokszor, sokaktól hallom a megszokott, szinte unalomig is-
mert mondatokat: ha megtalálom a tökéletes társat, boldog 
lehetek. Ha összekaparok végre egy kis pénzt, elindíthatom a 
vállalkozásomat. Már csak egy pár év, és nyugdíjaznak: akkor 
mindenre lesz időm.

Íme, két dolog, ami ezekből a mondatokból következik. Egy-
részt azok, akik már most is boldogok, sosem üldögéltek az élet 
nagy várótermében. Nem vártak jóváhagyásra: ha volt egy vá-
gyuk, tervük, ötletük, akkor belevágtak még aznap. Másrészt, 
érdemes megfigyelni magadat: van-e neked is unalomig ismé-
telgetett mondatod? Ha igen, mi a kifogásod, mit szoktál mon-
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Itt a te időd!

dogatni magadnak? Mi tölt el félelemmel, milyen kétségeid 
vannak? Hiszen alapvetően a félelmek és a kétségek állítanak 
meg bennünket. Az emberek java nem vállalja a kockázatot, 
marad a fenekén és inkább panaszkodik, önigazolást keres és 
a sorsot hibáztatja fennhangon. De nem kezd el élni. Marad a 
váróteremben.

Tony Robbins, az NLP (neurolingvisztikus programozás) le-
gendás mestere egy interjújában azt mondta, az emberiség 
80 százaléka van a senki földjén. Nem szeretik azt, ahogy az éle-
tük alakul, de nem is bosszantja őket annyira, hogy változtassa-
nak. Inkább lemondanak az álmaikról. Inkább lemondanak a jobb 
életről. És tovább üldögélnek a „ha majd, akkor” csapdájában.

Tartozz inkább a sikeres 20 százalékhoz! Tartozz azok közé, 
akik vállalják az elkerülhetetlen kellemetlenségeket, akik vállal-
ják a változtatás nehézségeit, de szemüket mindvégig a célon 
tartva végül eljutnak A-ból B-be, kihozzák a legtöbbet az adott-
ságaikból és álmaik életét élik.

Szóval,  te meddig üldögélsz még az élet nagy várótermé-
ben? Ne várj tovább, vágj bele! Azzal, hogy megvetted ezt a 
könyvet és elkezdted olvasni, a legfontosabb lépést már meg 
is tetted. 
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A 4M elképesztő ereje

1. A 4M elképesztő ereje: 
Szelídítsd meg a beszélőgépet a fejedben!

Az élet nem más, mint egy üres vászon – festhetsz gyönyörű jelenetet, 
tájképet, vagy festhetsz fekete szellemeket és veszélyes embereket. 

Tőled függ. Az élet csupán egy lehetőség. Megad mindent, 
amire szükséged lehet: és most csináld magad!

Osho

Mintha zene szólna a távolban. Zavaróan hangos. Nem is érted, 
ki bőgeti a magnót, így kora hajnalban. Félálomban hasra for-
dulsz és a fejedre húzod a takarót. Reméled, hogy az idegesítő 
zenének gyorsan vége szakad. De nem. Kitartóan dübörög a 
füledbe. Mintha még hangosodna is. 

És akkor lassan, nagyon lassan ráeszmélsz, hogy a saját tele-
fonod az. Hiszen te állítottad be még az este, hogy csörögjön. 
Félig zsibbadt kézzel csapkodni kezded az éjjeliszekrény tete-
jét. Végül kinyomod a kellemetlen ébresztő zenét és körülnézel 
a hajnali félhomályban. Igen, ez a saját hálószobád. Igen, ezt a 
zenét te magad választottad. Akkor jó ötletnek tűnt. De milyen 
nap is van ma? Az elméd kutatni kezd álom és ébrenlét határán: 
miért kell neked egyáltalán korán kelni?

Kezedbe veszed a telefonod és rápillantasz a naptáradra. 
Hirtelen minden világossá válik: kiemelten fontos program a 
mai, helyt kell állnod. Oda kell tenned magad. Bizonyíthatsz.

Talán kíváncsi vagy, miről szólhat a naptárbejegyzés. Ez most 
mégsem fog kiderülni. Történetünk szempontjából ugyanis 
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