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Paul McKenna előszava

Volt idő, amikor a mobilok még drágák voltak, drabálisak és kezel-
hetetlenek. A mai mobilok már elférnek a tenyeredben, és nem-
csak beszélgethetsz, hanem emailezhetsz, netezhetsz és tévézhetsz 
is rajtuk.

Ugyanígy alakította át Richard Bandler munkássága az emberi 
elme valós lehetőségeiről alkotott elképzeléseinket. Állítom, hogy ő 
a személyes változtatás ma élő legnagyobb kreatív zsenije.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az általa megközelítőleg 
negyven éve kifejlesztett neurolingvisztikus programozás (NLP) 
módszertana. Ez eleinte nem volt több a hagyományos pszicholó-
gia egy határterületénél, ma pedig már világszerte tanítják, tanul-
ják és alkalmazzák.

Azelőtt például még a legképzettebb pszichológusnak is legalább 
hat hónapra volt szüksége ahhoz, hogy jelentős erőfeszítések árán 
felszámolhassa egy páciens valamilyen fóbiáját. Most azonban, 
Richard technikáinak alkalmazásával a legtöbb fóbia nem egészen 
egy óra alatt teljesen kikúrálható, az apró-cseprőbb napi félelmek 
és negatív gondolatok pedig percek vagy akár másodpercek alatt is 
eltörölhetőek.

Richard pszichológiai technológiái segítségével problémák hosz-
szú sorától szabadulhatunk meg könnyen és gyorsan, hogy aztán 
nyomban haladhassunk is tovább a boldogság és a jó közérzet felé.

Ez a könyv egy igen tekintélyes hányadát gyűjti egy csokorba 
Richard legjobb technikáinak, melyek segítségével a legfélelme-
tesebbnek tetsző problémáidat is leküzdheted, és kiteljesítheted 
önmagad.
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Tanúja lehettem annak, ahogyan Richard Bandler emberek 
tízezreinek segített változtatni – e könyv segítségével pedig szá-
modra is elérhetővé válik a változtatás lehetősége.

Amint azt rövidesen magad is megtapasztalhatod, az itt leírtak 
alkalmazásával bármin túlléphetsz, bármin túljuthatsz, és bármire 
sort keríthetsz, amire csak akarsz!

Paul McKenna
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Előszó

Négy évtizeden át fejlesztettem viselkedéstechnológiákat. Az 1970-es 
évek elején, amikor elkezdtem a munkát, pszichológusok és terapeu-
ták seregei folytattak vérre menő vitákat arról, kinek a megközelí-
tése a helyes. Számomra ez teljességgel hiábavalónak tetszett, mivel 
az ötvennél is több különböző elméleti és gyakorlati irányzat egyike 
sem tudott konzisztens eredményeket produkálni.

Jómagam az információtudomány első korában láttam meg a 
napvilágot, foglalkozásomat tekintve pedig tudós és matematikus 
vagyok, így a kérdés vizsgálatára egy a pszichológiáétól teljesen 
eltérő megközelítést választottam.

Nem a miérteket kerestem, nem is azt, hogy mi hibásodott meg, 
és még csak nem is gyógymódokat. Azt kerestem, hogy mi műkö-
dik. Ha pedig egy-egy valóban jó terapeuta sikeresen „megjavított” 
valakit, megfi gyeltem, hogy ezt pontosan hogyan is csinálja. Azokat 
az eseteket is szemügyre vettem, amikor valaki magától, önerőből 
küzdötte le sikerrel a problémáit. Az ily módon leszűrt tanulságok-
ból született meg az, amit ma neurolingvisztikus programozásnak 
nevezünk: a sokak által kipróbált, igazoltan bevált leckék sorozata.

Mindenekelőtt köszönetet kell mondanom azoknak a pszicho-
lógusoknak, akik segítettek az indulásban, összehoztak a betegeik-
kel, hogy tesztelhessem az elméleteimet, és adatokat szolgáltattak 
arról a néhány orvosról – így például Virginia Satirról és Milton H. 
Ericksonról –, akik valóban eredményesnek bizonyultak.

Szeretnék egyben köszönetet mondani azoknak a bátor páci-
enseknek is, akik érdeklődtek az eredményeim iránt, és enged-
ték, hogy megtanítsam nekik azokat. Példának okáért, száznál is 
több embernél fi gyeltem meg, miként kerekednek felül a félelmei-
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ken. Közös vonásokat kerestem a módszereikben, majd tanítani 
kezdtem ezeket. Az évtizedek során kitartóan fi nomítottam egyre 
tovább a technikákat, így mára eljutottam odáig, hogy úgy hiszem, 
bárkinek segíthetek megváltoztatni az életét.

Ha nyomaszt a múlt, fogva tart a félelem, vagy csak nem tudod 
megfelelően sebességbe kapcsolni az agyadat, ez az útmutató segít 
rendbe szedni az életedet. Ha túl sok időt és/vagy pénzt fecséreltél 
már terápiákra és/vagy hiábavaló önálló próbálkozásokra, akkor 
még inkább neked való ez a könyv. Ha szeretnéd végre a saját élete-
det élni, abban is segítségedre lesz. Csak légy nagyon alapos! Gon-
dosan végezd el az összes gyakorlatot, és valóban vedd is fi gyelembe 
az olvasottakat. Ez esetben meglesz az eredmény is.

Ezt a könyvet három részre osztottam.
Az első rész címe: LÉPJ TÚL RAJTA!
A második rész címe: JUSS TÚL RAJTA!
A harmadik rész címe: KERÍTS SORT RÁ!

Richard Bandler
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Bevezetés

Ez a könyv egy viselkedési útmutató. Megmutatja, hogyan változ-
tathatsz gyorsan, elkerülve a hosszú és költséges terápiákat. Kuta-
tásaim során feltűnt, hogy az emberek pillanatok alatt ki tudnak 
alakítani magukban teljesen új problémákat. Egyetlen rázósabb 
repülőút elég, hogy egyesek kórosan félni kezdjenek a repüléstől. 
Egyetlen komolyabb karambol is elég, hogy mások az autóveze-
téstől kezdjenek félni. Megint mások egyetlen méhrajzás nyomán 
félni kezdenek a méhektől. Ha azonban a félelmet ilyen gyorsan 
meg lehet tanulni, akkor minden mást is – ezért én is mindig a 
gyors és célravezető megoldásokat kerestem.

Hogy mit csináltam másképp? Nos, amikor a pszichológusok 
egy bizonyos problémát, így például fóbiákat akartak tanulmá-
nyozni, összetereltek egy csapat fóbiást, és megpróbáltak rájönni, 
miért olyanok, amilyenek – miért éreznek úgy, ahogy. Majd külön-
böző módszerekkel kezdtek kísérletezni; például újra és újra szem-
besítették őket a félelmeikkel, hogy idővel teljesen érzéketlenné 
váljanak azokkal szemben. Azt a pszichoanalitikai megközelítést 
alkalmazták, mely szerint a múltbéli traumák újbóli átélésével és a 
mélyben meghúzódó, rejtett, bensőséges összefüggések feltárásával 
az ember megértheti a problémái gyökerét, a megértés pedig magá-
val hozza a megoldást is.

Ez valóban remek elképzelésnek tűnt; értsd meg a problémáidat, 
és máris elpárolognak! Ezt a nézetet Sigmund Freud kezdte propa-
gálni; a maga idejében valóban nagy ötletnek vélték, és közel száz 
éven át próbálkoztak is a különböző módozataival, arra az elkép-
zelésre alapozva, hogy a psziché előidézheti a kívánt változást. Már 
önmagában az ígéretes felismerésnek bizonyult, hogy fi zikai eszkö-
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zök helyett pusztán verbális úton is segíthetünk az embereknek a 
változtatásban. Sajnos azonban a problémák megértés által történő 
orvoslása egyszerűen nem működik.

Az idők során egyaránt kipróbáltak fi zikai és pszichológiai eljá-
rásokat is. Kísérleteztek például operáns kondicionálással, megju-
talmazva az embereket a helyes viselkedésért, és büntetve (negatí-
van megerősítve) a helytelent. A dohányosokat például árammal 
sokkolták minden egyes alkalommal, amikor cigarettát vettek a 
kezükbe. A baj ezzel csak az, hogy a dohányosok általában töké-
letesen tisztában vannak a dohányzás egészségkárosító hatásaival. 
Sokszor még azt is pontosan tudják, miért is kezdtek el dohányozni: 
talán fel akartak vágni a haverok előtt, talán az idegesség vagy épp 
a túlevés elől menekültek. De attól még, hogy mindezzel tisztában 
vannak, nem szoknak le.

Hasonlóképp, sokan pontosan tisztában vannak a félelmeik 
gyökereivel is – ahogyan az egyik páciensem is nagyon jól tudta, 
miért fél. Még kislánykorában megtámadták, súlyosan megverték 
és brutálisan megerőszakolták. Emiatt kezdett félni az emberektől. 
Félt kilépni a házból. Félt szinte mindentől. Járt pszichiáterhez, aki 
terápiával és gyógyszerekkel kezelte. És bár a Valiumtól valóban 
igen nyugodt lett – mint ahogyan a heroinfüggők is megnyugsza-
nak, ha megkapják a betevő adagjukat –, magát az alapproblémát 
ezzel mégsem oldották meg.

Az alapprobléma természetesen a szokásként rögzült félelem – 
az ember akkor is fél, amikor semmi oka nincs rá. Ez a viselkedés-
forma már önmagában is romboló hatású. Tönkreteszi az ember 
életét, és megfosztja a szabadságától.

Ez a bizonyos lány nem háborús zónában élt; nem hullottak 
bombák az égből, katonák sem terrorizálták a lakosságot. Már több, 
mint huszonöt éve nem támadta meg senki. Rettegve tért aludni és 
rettegve is ébredt mindennap. Rettegett attól, hogy új emberekkel 
ismerkedjen, hogy randevúzzon, szeressen, hogy dolgozzon – ret-
tegett mindentől.
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A terápiás évek után teljesen véletlenül került hozzám; ötszáznál 
is több emberrel együtt iratkozott fel az egyik tanfolyamomra, ahol is 
arra kértem az embereket, írják le nekem a kérdéseiket, és dobják be 
az emelvényen elhelyezett gyűjtődobozba – ő pedig szó szerint leírta, 
mi történt vele. Mint mondta, tökéletesen tisztában van vele, miért 
alakult ki a problémája, de megoldani ettől még nem tudja azt.

Miután négyszemközt is beszéltem vele, felhívtam az emel-
vényre, és elmagyaráztam neki, hogy igazság szerint egyáltalán 
nem szükséges tisztában lennie a problémája kiváltó okával ahhoz, 
hogy megoldhassa azt. Csak azt kell megértenie, miként tartja 
magát ebben a problémás állapotban. Ez pedig elég nyilvánvaló 
volt: gyakorlatilag mindenről a szörnyű emlékek jutottak eszébe – 
újra és újra átélte azokat.

Ennek pedig semmi köze nem volt a ténylegesen történtekhez, 
csak ahhoz, ahogyan ő viszonyult a történésekhez. Hogy minden 
reggel az járt a fejében, milyen bajok érhetik ma, és mindig ugyan-
azt a választ is adta rá magának. Teljes életnagyságban elképzelte 
újra és újra a félelmetes emlékeket, mindannyiszor átérezve azok 
minden gyötrelmét és fájdalmát.

Mindössze húsz percembe telt, hogy leszoktassam erről, mivel 
nem kellett azzal foglalkoznom, miért is csinálja ezt, csupán ahhoz 
kellett hozzásegítenem, hogy hagyjon fel vele. És ami még fonto-
sabb: tegye szokásává a boldogság érzését.

Ha az időd nagy részében félelemben éltél, talán nincsenek jó 
példáid a boldogságra – ezt a hiányt pedig könnyedén pótolhatod. 
Én is pontosan ezt teszem. Segítek az embereknek, hogy átélhessék 
a mélységes nyugalom, ellazultság és boldogság állapotát, s aztán ez 
az érzés utat mutathasson nekik a megfelelő viselkedésformákhoz. 
Hogy aztán már az járjon a fejükben reggelente: Mennyire lehetek 
boldog ma? Mennyire lehetek szabad? Mennyivel tehetek többet, mint 
azelőtt?
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A jó kérdések jó gondolatokhoz vezetnek, és kellemes képek-
hez az ember lelki szemei előtt – ezek pedig jó érzéseket is kelte-
nek, amelyek nyomán aztán jobban is tudunk lelkesedni az életért. 
Ez a teljesen beszűkült, rettegésben eltöltött életét alig húsz perc 
alatt nyitott, teljes életre cserélő lány kiválóan szemlélteti a gyors és 
gyökeres változtatás lehetőségét.

A saját életed fellendítéséhez érdemes megismerkedned ezek-
kel a gondolati folyamatokkal, hogy jobban megérthesd, miért is 
olyan hatásosak. Még a kutatásaim kezdetén számos pszichiátertől 
megkérdeztem, melyik problémát találják a legnehezebben kezel-
hetőnek, ők pedig egybehangzóan a fóbiákat nevezték meg. Ezért 
tehát elsőként azt kezdtem kutatni, vajon miként segíthetnék az 
embereknek túllépni a fóbiáikon. Később aztán kiderült, hogy az 
erre a célra kidolgozott megközelítés más problémákkal szemben 
is ugyanolyan hatékonyan alkalmazható.

Nem azokat vizsgáltam, akik még mindig fóbiások, hanem azo-
kat, akik már nem. Sok embernek mindenféle terápia nélkül is 
sikerült legyőzni a félelmeit és túllépni a fóbiáikon. Módszeresen 
meginterjúvoltam őket a legkorábbi könyvem, a Th e Structure of 
Magic: Volume One megírása során kifejlesztett eszközökkel. Ebben 
a könyvben az akkori legsikeresebb terapeuták titkait tártuk fel, és 
lemodelleztük a technikáikat; ezt neveztük metamodellnek.

A metamodell egy olyan kérdezőtechnika, amellyel az emberek 
pillanatnyi információfeldolgozó mechanizmusait tárjuk fel. Tehát 
nem a múlt- vagy jövőbelit, hanem a jelenlegit, az itt és most-belit. 
Hogyan elevenítik meg a félelmeiket? Milyen cselekedetekkel? Milyen 
ismétlődő cselekedetekkel? És, ami még fontosabb, hogyan léptek túl 
a félelmükön – akár sokéves szenvedést követően?

Némelyek képtelenek voltak belépni egy lift be. Egyesek a méhek-
től rettegtek, mások a kutyáktól, megint mások az autóvezetéstől, a 
magasságtól, a nyílt terektől. Miután meginterjúvoltam őket, egy-
szerre megszűnt a félelmük, és már bárhova el tudtak menni.
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A történeteikben feltűntek bizonyos közös vonások – például 
annyira elegük lett már a félelmeikből, hogy egyszerűen nem gondol-
tak rájuk többé. Már leginkább csak nevetségesnek bélyegezték a félel-
müket. Az ilyen közös vonások alapján fejlesztettem ki az első fóbia-
gyógymódot. Vagy talán még helytállóbb lenne a lecke kifejezés.

A pszichiáter, akivel dolgoztam, ekkor tömegével küldte hozzám 
a legkülönfélébb fóbiásokat, e frissen kifejlesztett lecke tesztelé-
sére. Fogtam tehát azoknak a gondolati folyamatait, akik sikeresen 
leküzdötték a fóbiáikat, és nekiláttam a telepítésnek – a páciensek 
másként gondolkodásra tanításának. A gondolkodás ugyanis csak 
akkor passzív folyamat, ha hagyjuk, hogy az legyen. A cél azonban 
e folyamat aktív alakítása: úgy gondolkodjunk, hogy azáltal el is 
érhessük a kívánt eredményeket.

Amint aztán kiderült, ez a megközelítés gyakorlatilag minden 
más probléma esetében is hatásosan alkalmazható: akinél sike-
rül elérni, hogy másként és aktívan gondolkodjon, az az életét is 
meg tudja változtatni. Ha arra gondolsz, milyen nehéz motiválnod 
magad, tényleg nehéz is lesz. Én mindig azt mondom, ha nehéz-
ségeket keresel, mindig meg is fogod találni őket. Ha azt kérdezed, 
mi sikerülhet félre, szinte biztosan félre is fog sikerülni valami. 
Ha azonban azt kérdezed, mi működik, azt is meg fogod találni – 
ahogy én is megtaláltam ebben az esetben.

1974 óta egészen máig nem akadt még egy olyan valódi fóbiás 
sem, akin ne segített volna ez a módszer. Sokan kérdezik tőlem, 
hogy sok ellenállással szembesültem-e az elmúlt harmincöt év 
során, és igazság szerint azt mondhatom, soha nem ütköztem külö-
nösebb ellenállásba, mivel a módszerem működött!

Ha megismered, hogyan gondolkodnak az emberek, azt is meg 
tudod tanítani nekik, miként változtathatják meg a gondolkodás-
módjukat. Amit ezektől az emberektől tanultam, azt mindenki más 
is ugyanúgy alkalmazhatja. Mindössze húsz perc alatt meg tudom 
tanítani bárkinek – és tanítom is.
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Az 1980-as évek elején fi lmeket is forgattam három emberrel: egy 
pánikbeteggel, egy tekintélyes személyektől rettegővel, valamint egy 
olyannal, aki nem merte elhagyni a nyugat-virginiai Huntingtont. 
Végül mindhárman megszabadultak a fóbiáiktól. Mindegyiküknél 
egy kicsit más volt a kezelés, de lényegében mindannyian abból 
kaptak leckét, hogyan gondolhatnak másként a félelmükre.

Ha másként gondolkodsz, akkor másként cselekszel és másként 
is érzel. Ez a könyv teljes egészében a különböző gondolkodás-
módokról szól. Gondolhatsz rá aff éle tanfolyamként az élethez. Ez 
csak egy ama tényezők közül, amelyek fontos szerepet játszanak 
az ember életének megváltoztatásában. Foghatod azt a folyamatot, 
amit már sikeresen alkalmaztak, és kifi nomíthatod egy másoknak 
is tanítható technikává.

Sikerrel alkalmaztuk ugyanezt a módszert olyan egyszerű dol-
gok esetében is, mint amilyen például a helyesírás. Mint kiderült, 
a jó helyesírók képszerűen rögzítik magukban az egyes szavakat, 
emlékeznek ezekre a képekre, és az érzéseik szintjén is ellenőrzik, 
helyesek-e. Ezért kifejlesztettünk egy különböző színű betűkkel 
leírt szavakra épülő helyesírás-oktatási módszert.

Megmutattuk a gyerekeknek a szavakat, megkértük őket, hogy 
csukják be a szemüket, és idézzék fel maguk előtt a szavak képét, 
majd olyan kérdéseket tettünk fel nekik, mint például: Milyen színű 
volt a harmadik betű? Milyen színű volt az utolsó betű? Ezekre pedig 
csak akkor tudtak válaszolni, ha valóban megjegyezték a szó képét. 
Azt is mondtuk nekik, fi gyeljenek arra is, helyesnek érzik-e a fel-
merülő válaszaikat. Megmutattuk a szót hibás helyesírással, hogy 
ahhoz rossz érzést társíthassanak, majd helyesen is, hogy ahhoz 
pedig jót. Így kifejlesztettek magukban egy működőképes mód-
szert.

Ha látsz egy szót, le is tudod kódolni magadban a képét. Ahhoz, 
hogy valamit megjegyezzünk, rendesen le is kell kódolnunk 
magunkban. Ha megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan kódolhatják 
le magukban jól a szavak helyes írásmódját, akkor a dekódolással 
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sem lesznek gondjaik. Ugyanez vonatkozik minden más emléke-
zési folyamatunkra is.

Így tehát a munkásságom kihatott az oktatási rendszerre, és szé-
les körben el is terjedt. Az érdeklődő tanárok Kate Benson webol-
dalán (www.meta4education.co.uk) találhatnak bővebb információkat 
erről a témáról.

Mostanra már számos könyv tárgyalja a neurolingvisztikus 
programozás felhasználási lehetőségeit az oktatás terén. Más 
könyvek az atléták és sportolók számára kínálnak hasznos NLP-
technikákat. Megint mások a legkiválóbb golfozók stratégiáit 
ismertetik arra vonatkozólag, miként helyezik magukat egyfajta 
megváltozott tudatállapotba, és állítják be vizuálisan is a testüket a 
legmegfelelőbb pozícióba. Bokszolók és focisták is tudják javítani 
a teljesítményüket NLP-technikákkal. Mindenki megtanulhatja, 
hogyan csinálhatja jobban a dolgait.

Minden cselekedetnek van mentális összetevője. Annak, amit 
tehetségnek nevezünk, a jelentős hányada sem más, mint az, hogy 
az ember magától talál rá ezekre a stratégiákra. Persze azért a jó 
genetikai háttérnek is megvan a maga szerepe. Kétméteres termet-
tel például nyilván könnyebben lehet az ember jó kosárlabdázó. 
És ha szeret kosárlabdázni, szívesebben is gyakorol. Aki pedig gitá-
rozni szeret, az a gitározást gyakorolja szívesebben – de ha nem 
rendelkezik egy kiváló zenész mentális adottságaival, akkor elkezd-
heti tanulni azt, és olyanra formálhatja a tudatát. A tehetségről csak 
részben mondhatjuk azt, hogy istenadta. A másik része csakis attól 
függ, mennyire tudunk tanulni egymástól.

Egy lecke nem csak magából a tanulnivalóból áll; éppen ilyen 
fontos a tanulás mikéntje is. Nem elég csupán szavakat mutatni egy 
gyereknek, és felszólítani, hogy jegyezze meg azokat. Arra is meg 
kell tanítani, hogyan jegyezheti meg. Nem elég csak azt mondani 
egy fóbiásnak, hogy ne féljen; azt is meg kell tanítani neki, milyen 
módon párologtathatja el a félelmét.
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Közel négy évtizeden át tanulmányoztam az emberek legkülön-
bözőbb problémáinak megoldási stratégiáit. Dolgoztam skizofré-
nekkel, és tanultam azoktól a már nem skizofrénektől, akik meg 
tudták csinálni azt, amit a még skizofrének nem.

Az egyik nagyobb hírnévre szert tett esetem egy pszichiáter 
egyik páciense volt: ez a hölgy nem tudott különbséget tenni az 
emlékei és a fantáziái között. Rendszeresen jajveszékelt a pszichiá-
ternek arról, hogy megölte a szüleit. Amikor a pszichiáter behívta 
a szüleit, a hölgy kedélyesen elcsevegett velük, de amint elhagyták 
a helyiséget, újra azt állította, hogy megölte őket.

Jelen esetben az teljesen mellékes, miért fantáziált a megölésük-
ről – tény azonban az, hogy nem tudta azonosítani a valós emléke-
ket. A pszichiáterhez fordultam, és megkérdeztem, hogy ő hogyan 
különbözteti meg egymástól az emlékeit és a fantáziáit. Majd mind-
kettőjüket felkértem, hogy ott helyben találjanak ki egy emléket: 
képzeljék el, ahogyan eljöttek az irodámba, tegyék a helyükre az 
összes részletet, majd mondják el, hogyan jutottak el oda.

A pszichiáter nyugodtan válaszolt, ám a páciens kiabált és jaj-
veszékelt, mert hol így látta az emlékeit, hol úgy, aztán megint így, 
aztán megint úgy, és nem tudott eligazodni közöttük. A pszichiá-
ter elmondta, hogy míg az emlékei csak úgy, magukban jelennek 
meg a lelki szemei előtt, ha felidézi őket, addig a fantáziáit mindig 
egy fekete keret veszi körül. Ezzel a precíz módszerrel mindig teljes 
bizonyossággal azonosíthatta a fantáziáit és a valós emlékeit is.

Mély hipnózisba vittem hát a hölgyet, felkértem, hogy emelje 
fel a karját, majd végigjártuk vele a fantáziáit, és gondosan elláttuk 
mindet egy-egy fekete kerettel, míg végül valóban minden fantá-
ziáját be nem keretezte, a szülei meggyilkolásától egészen addig, 
amelyiknek az elképzelésére magam kértem fel. Arra kértem, csak 
akkor engedje le a kezét, amikor az agya végzett mindezen infor-
mációk feldolgozásával. Miután kinyitotta a szemét, megkérdeztem 
tőle, hogy megölte-e a szüleit, ő pedig teljesen nyugodtan válaszolt 
nemmel.
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Ez a megközelítés tehát nem terápia, hanem tanítás. Hosszú évti-
zedek próbálkozásai után immár levonhatjuk a tanulságot: remek 
ötlet volt ugyan a megértésből fakadó változás, de a gyakorlatban 
mégis működésképtelennek bizonyult. Remek ötlet volt a kommu-
nizmus is, de az sem vált be a gyakorlatban.

Ha valami nem működik, akkor nem működik – ami pedig nem 
működik, azt kidobjuk. Én is mindig azt kerestem, ami működik, 
amit sikerrel alkalmaznak az emberek; azokat az egyszerű straté-
giákat, amelyeket tanítani is lehet. Ezek egy része éber állapotban 
tanítható jobban, mások pedig hipnotikus transzban. Végered-
ményben a lényeg mindössze az, hogy az emberek elérhessék 
a céljaikat, szabadon és boldogan élhessenek, és ne fecséreljék az 
idejüket rossz szokásokra. Meggyőződésem, hogy a legtöbb folya-
matosan fennálló probléma csupán egyazon rossz szokás folyama-
tos ismétlésének kifejeződése.

A kényszerbetegek rossz szokása például az, hogy rituálékkal 
próbálják levezetni a szorongásaikat. Időlegesen lelhetnek ugyan 
némi megnyugvást a rituáléikban, ám végeredményben ezzel is 
a félelmeiket erősítik.

Minél többet kell nyugtatgatnia magát az embernek, annál erő-
sebbek a félelmei. Ez egy ördögi kör, és a legtöbb ostobaság így 
működik. Megjegyzendő, hogy jelen esetben az ostobaság nem 
azonos a rosszal. Ha ugyanis az ember rádöbben egy ostobaságra, 
akkor nevethet rajta egy jót, majd kereshet egy jobb megoldást, 
folytathatja azzal, és máris jobbá tette az életét. Szilárd meggyőző-
désem, hogy mindenki megtanulhat felülkerekedni a problémáin.

Harmincöt éven át jöttek hozzám az emberek nyomorultan, 
hogy aztán boldogan és felszabadultan távozzanak, és úgy is marad-
janak. Persze mindig kérdezték: no igen, ez a gyógymód tényleg 
hatásos, de mi lesz, ha fél év múlva megint visszatér a fóbiám… 
Ám a válasz is mindig igen egyszerű volt: Akkor csak szánj rá újabb 
húsz percet, és szabadulj meg tőle újra!
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Igazság szerint a fóbiák csakis akkor térnek vissza, ha az ember 
újra úgy kezd viselkedni és gondolkodni, mint korábban is tette. 
Ha nem veszed elő újra a régi mintáidat, a fóbiák sem térnek vissza, 
és így az életedet is jobban élvezheted.

Éppen olyan jól érezheted magad a jövőben, mint amilyen rosz-
szul érezted magad a múltban. Ez persze nem jelenti azt, hogy rossz 
dolgok sem fognak történni többé. Továbbra is lesznek halálesetek 
és más szörnyű tragédiák. Lesznek karambolok és eladósodások. 
És bár az ilyesmik miatt joggal érezheti rosszul magát az ember, 
ezekkel is érdemes kezdeni valamit, hogy aztán továbbléphess, 
élhesd tovább az életed, és a lehető legjobbat hozhasd ki magadból. 
Ha tiszta lelkiismerettel ki tudod jelenteni, hogy a tegnapi önma-
gadhoz képest mára jobb ember lettél, még ha csak egy iciri-piciri-
vel is, nyugodt lehetsz, mert még mindig a jó irányba haladsz.

Ez a könyv pontosan erről szól – és ennek megfelelően egyszerű 
a felépítése is. Először leltározunk; átvesszük az alapokat, hogy 
megismerkedhess a rendelkezésedre álló eszközökkel.

Ezt követően sorra vesszük a különböző problémaköröket, 
amelyekkel szembesülhetsz az életben. Megtanulhatsz túllépni 
a félelmeken, a rossz emlékeken és a rossz kapcsolatokon. Megtu-
dod, hogyan juthatsz túl a rossz szokásokon, a felépülésen és az 
olyan alkalmakon, amikor legszívesebben hagynád a fenébe az 
egészet. Felfedezheted azt is, hogyan keríthetsz sort mindarra, ami 
miatt igazán érdemes élni – így például a szórakozásra, a testi és 
lelki szeretetre, valamint az egész életedet meghatározó, nagy dön-
tésekre.

Az egyes problémák és kihívások kapcsán megosztok veled 
számos történetet és tanulságot a kutatásaimból éppúgy, ahogyan 
lépésről lépésre levezetett, konkrét tippek és technikák sokaságát 
is, melyek segítségével már olvasás közben, azonnal változtathatsz 
magadon. Itt is hangsúlyozom azonban, hogy ha igazi eredménye-
ket szeretnél, akkor valóban és lelkiismeretesen végig is kell csinál-
nod minden egyes lépést.
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Egy nap egy képeslapot találtam a postaládámban. Amikor a Th e 
Structure of Magic-et írtam, még nem kaptam túl sok képeslapot, 
de miután a Békából királyfi ban bemutattam félelmektől és szoron-
gásoktól való megszabadulás lehetőségeit, kaptam egy képeslapot 
a Grand Canyonból. Ez állt rajta:

Itt lógok a Grand Canyon oldalán, és élvezem a kilátást. Éveken át 
szenvedtem tériszonyban, rengeteg pénzt költöttem terápiára, de az 
ön könyvének köszönhetően mindössze 8,95$ ellenében egy csapásra 
megszabadulhattam a problémáimtól. Szívből köszönöm!

Lényegében ennek az útmutatónak a megírásával is az a célom, 
hogy te is küldhess nekem egy képeslapot.



Élj úgy, 
ahogyan szeretnél!
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Leltár

Ideje megismerkedni a már rendelkezésedre álló mentális eszkö-
zökkel, amelyekkel nekiláthatsz a változtatásnak. Ahogy haladsz 
a könyvvel, úgy fogod egyre jobban felfedezni a lehetőségeiket – 
így pedig egyre több problémát oldhatsz meg, és egyre szabadabbá 
válhatsz. Amint megérted a tudatod és a gondolkodásod működési 
elvét, azt is meg fogod érteni, miért változtathatsz valóban mélyre-
hatóan és maradandóan az életeden. Elsőként vegyük szemügyre 
a tudattalan szerepét és hatalmát.
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A tudattalanod hatalma
– a változás főutcája

Az elméd két részből áll: a tudatosból és a tudattalanból. A tudatos 
egész nap elemez, értékel és logikusan gondolkodik. Ez az, amire 
fi gyelsz. A tudattalan a testfunkcióidat vezérli, a szívveréstől a lég-
zésig. Itt kapnak helyet az emlékek, a bölcsesség, a kreativitás és 
a problémamegoldó készség.

Amikor alszol, a tudatos elméd pihen, és nem nagyon csi-
nál bármit is, viszont a tudattalanod annál élénkebben álmodik, 
és segít feldolgozni a nap eseményeit.

Bizonyára hallottad már te is azt a jó tanácsot különböző prob-
lémák és kérdések kapcsán, hogy aludj rá egyet. Ennek a hátteré-
ben egyrészt az áll, hogy a tudattalanod új szemszögből világíthatja 
meg előtted a kérdéses helyzeteket, másrészt pedig az, hogy a már 
szokásoddá vált készségeidet is a tudattalanod működteti: amint 
elsajátítunk egy mentális folyamatot, az automatizálódik, és tudat-
talan készségünkké válik.

Ezekkel a készségekkel pedig okozhatunk magunknak stresszt, 
depressziót, félelmet, határozatlanságot és reménytelenséget, de 
éppen ellenkezőleg, motiválhatjuk, megnyugtathatjuk, magabizto-
sabbá vagy reményteljesebbé is tehetjük magunkat.

Több, mint harmincöt éven át kutattam a tudattalan szokások, 
avagy készségek megváltoztatásának lehetőségeit, melyek révén az 
emberek végre úgy élhetnek, ahogyan szeretnének. Sok esetben 
ezt hipnózis útján érem el: transzállapotba viszem a pácienst, hogy 
segíthessek neki elmélyülni önmagában, és elvégezni a megfelelő 
változtatásokat.

Transzállapotban közvetlenül az ember tudattalanjával teremt-
hetünk kapcsolatot, és új szokásokat alakíthatunk ki benne. Így 
érte el nagyszerű eredményeit Milton H. Erickson és a többi nagy 
hipnotizőr is, akiket tanulmányoztam az évek során. Az egyik 
legfontosabb felfedezésem azonban mégis az volt, hogy hipnózis 




