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„Üres zsebek még sosem tartottak vissza senkit. Erre csakis az üres fejek és szívek képesek.”
(Norman Vincent Peale)

 



Köszönetnyilvánítás
 

Hálás köszönet illet minden tanítót, előadót, tudóst és gondolkodót, akiknek munkássága inspirált
engem, tanításuk által pedig egyre közelebb kerülhettem az élet nagy titkaihoz. Ők név szerint a
következők: John Assaraf, Michael Bernard Beckwith, Gregg Braden, Rhonda Byrne, Jack Canfield,
John F. Demartini, Neale Donald Walsch, Mike Dooley, Bob Doyle, Hale Dwoskin, Arielle Ford, John
Gray PhD, Dr. John Hagelin PhD, Bill Harris, Bruce Lipton, Dr. Joseph Murphy, Lisa Nichols, Nick
Ortner, Bob Proctor, James Arthur Ray, Dr. Friedemann Schaub, Marci Shimoff, Dr. Joe Vitale, Fred
Alan Wolf PhD.

 

Hálával  és  mély  tisztelettel  adózom  továbbá  a  történelem  azon  neves  tanítói,  tudósai  és
gondolkodói előtt, akik életpályájuk során valódi kincseket hagytak az utókorra. Csak hogy néhány
nagy nevet említsek: Buddha, Thomas A. Edison, Albert Einstein, Henry Ford, Napoleon Hill, Max
Planck és Lao Ce.

 

Köszönettel tartozom továbbá minden embernek, aki része az életemnek vagy valaha is része
volt. Ők ugyanis mind hozzájárultak ahhoz, hogy elinduljak az úton, amit ma is járok. Nélkülük, azt
hiszem, nem jutottam volna el idáig, ahol most vagyok. Hálásan köszönöm Nektek!

 

 

 

 



Bevezető
 

Ahogy élem az életem, találkozom emberekkel, beszédbe elegyedem velük, meghallgatom a
gondolataikat, úgy találom, sokan még nincsenek tisztában azzal az ősi igazsággal, melyet pedig
egyre több helyen fellelhetünk, egyre több spirituális tanító, tudós és életvezetési tanácsadó beszél
róla, egyre többek életébe hozza el a hőn áhított változást, és amiről, többek között, ez a könyv is
szól. Úgy vélem, bár az utóbbi években sokat hallhattunk róla, mégis akadnak még szép számmal,
akikhez nem jutott el a híre, vagy, ha el is jutott, nem értették meg az üzenetét. Ez az ősi igazság,
röviden összefoglalva, így hangzik: nem vagyunk a körülmények áldozatai. Soha nem is voltunk. Nem
is lehetnénk. Az igazság az, hogy hatalmas teremtők vagyunk valamennyien, akik, valami okból
kifolyólag, megfeledkeztek saját teremtő erejükről. Rengetegen vannak, akik úgy élik az életüket,
hogy folyamatosan másokat  hibáztatnak,  szerencsétlennek,  tehetetlennek könyvelik  el  magukat,
boldogtalanok és idővel már nem is mernek reménykedni a változásban. Ezzel szemben azok, akik
ráébredtek  saját  lényük mibenlétére,  mindent  elérnek a  világon,  amire  csak  vágynak,  életüket
szeretetben és hálával élik, bővelkednek anyagi javakban és ezt jó szívvel meg is osztják másokkal.
Ezt a könyvet azért írtam, hogy azok, akik eddig nem hallottak volna e nagyszerű tudásról, vagy nem
értették, vagy tán elutasították azt, most elgondolkodjanak, és válaszokat kapjanak megválaszolatlan
kérdéseikre.

Jómagam is útkereső vagyok. Bizonyos értelemben mindig is az voltam. Sok mindent kipróbáltam
életem  során,  amitől  boldogságot  reméltem,  elkeseredett  küzdelmet  vívtam  önmagammal  és
másokkal, mind hiába. Én is átéltem nehéz pillanatokat, ahogyan még igen sokan a világon. Utólag
azonban már belátom, ha mindez nem történik velem, most talán nem ugyanaz az ember lennék. A
múltam hibái és viszontagságai segítettek, hogy teljes erőbedobással törekedjek a jobbra, és ez
bizony  meghozta  gyümölcsét.  Amióta  csak  rábukkantam  e  nagyszerű  tanításokra,  melyeket  a
következő fejezetekben részletesen elmesélek majd, az életem lassanként megváltozott.

Ma már szinte szöges ellentéte vagyok egykori önmagamnak. Kezembe vettem az életem és
olyan dolgokban van részem, amikről régen álmodni sem mertem volna. És, bár jól tudom, sok
szempontból még csak az utam legelején tartok, úgy érzem, meg akarom osztani másokkal is ezt a
tudást. Ezért is döntöttem úgy, hogy könyvet írok belőle. Szeretném, ha ezáltal mások életébe is
örömet és gazdagságot vihetnék, minden értelemben.

 

Kiknek szól ez a könyv?
Érezted  már  úgy,  hogy  többet  érdemelsz?  Érezted  már,  hogy  többre  lennél  képes,  de

egyszerűen  nem  tudsz  kibontakozni?  Gondolkoztál  már  azon,  hogy  hogy  másoknak  mindenük
megvan, holott szinte nem is tesznek semmit érte? És azon, hogy te olyan keményen munkálkodsz,
és mégis alig érsz el valamit? Érezted már azt, hogy újra és újra ugyanabba a csapdába kerülsz?
Hogy ugyanazt a hibát követed el, hogy ugyanazokat a köröket futod újra meg újra? Változtatni
akarsz a szokásaidon, de úgy érzed, túl nagy erőfeszítéssel jár? Úgy érzed, helytelenül éled az
életed, de képtelen vagy kibújni a bőrödből? Keresed az értelmet a mindennapokban, de valahogy
nem találod? Kéne még valami más? Valami azt súgja, kell, hogy legyen valami több, ami mindennek
értelmet adhat? Nos, ez esetben van egy jó hírem: ez a könyv lehet a kezdete mindannak, amit
vártál. A változásé, a fejlődésé, a válaszoké. Ha kellőképpen nyitott vagy és készen állsz alapjában
véve átformálni, amit a világról és önmagadról gondoltál, ez a könyv bizony nagy segítségedre lehet.



De figyelmeztetlek: ha azt várod, hogy elolvasod azt a könyvet,  és minden egy csapásra
megváltozik, csalódni fogsz! Ez a könyv ugyanis, önmagában, képtelen bármit is megváltoztatni az
életedben. A csodát neked magadnak kell megteremtened! Ez sok munkát kíván majd és nem biztos,
hogy mindig könnyű lesz, de ne csüggedj! Életed legfontosabb utazására készülsz és az én célom az,
hogy ebben segítselek téged. Akkor van tehát igazán értelme elolvasnod Az isteni képletet, ha nem
csak álmodozol a változásról, a gazdagságról, a boldogságról, hanem készen állsz arra, hogy tegyél is
érte, minden nap. Ha képes vagy leküzdeni a félelmet, hogy új utakra lépj, csak akkor érdemes
belevágnod. Kérlek, szívleld meg a fenti tanácsaimat, később majd megérted, miért is olyan fontos
mindez.

 

A könyvről röviden
Az alapvető elgondolásom, mikor Az isteni képlet felépítését tervezgettem, az volt, hogy minél

több szempontból megközelítsem az egyes állításokat. Tudományos, vallási, spirituális és filozófiai
szempontból  egyaránt,  továbbá,  hogy  kiegészítsem  valamennyit,  kísérletekkel,  saját
tapasztalataimmal,  illetve  kedvenc  idézeteimmel.  A  világ  egy  hatalmas  kirakójáték,  és
meggyőződésem,  hogy,  ha  az  ember  rendelkezik  minden darabbal,  a  zűrzavarból  egyszer  csak
kirajzolódik a kép. Olyan univerzumban élünk, melyet igen pontos és precíz törvények működtetnek.
Bármely fizikai jelenséget leírhatunk számokkal és összefüggésekkel, legyen szó űrtechnológiáról,
számítógépekről,  a  fény  terjedéséről  vagy  éppen  különféle  járművek  működtetéséről.  Fizikai
jelenségeken alapulnak a különféle kémiai jelenségek, a reakciók, az egyes elemek és vegyületek
tulajdonságai,  melyek  egyenes  úton  vezetnek  minket  tovább  a  különféle  biológiai,  élettani
folyamatokhoz. El tudnád hát képzelni, hogy egy ilyen precíz világban, mint a miénk, létezhet olyan,
hogy véletlen? Vagy talán szerencse? Létezhet  bármi  olyan,  ami  kívül  esik  mindenféle  törvény
hatáskörén és látszólag mindentől függetlenül, behatárolhatatlanul működik? Én nem gondolom. Sőt,
ma már úgy hiszem, az, amit sokan csak „véletlen”-nek neveznek, valójában egy igen pontosan
leírható folyamat eredménye. Ezért is választottam e könyvnek Az isteni képlet címet. Ha megértjük
a képletet, megértjük az életet is.

Ezen felül úgy gondolom, hogy ha egyetemes igazságok után kutatunk, annak olyasvalaminek
kell lennie, amely egyaránt fellelhető mindenütt: a természettudományban épp úgy, mint a nagy
vallási és spirituális hagyományokban. Hiszen nem állíthat az egyik egyfélét, a másik pedig másfélét,
ez ugyanis azt jelentené, hogy végső soron, valamelyik téved. Szívügyem tehát, hogy a tudományt és
a vallást, mely sok száz éven át egymás kibékíthetetlen ellensége volt, összhangba hozzam. Sok
olyan kérdés van, amire a tudomány ezidáig képtelen volt választ adni, a vallásos hagyományokat
pedig sokan elvetik, mondván, hogy semmi bizonyíték nincsen arra, hogy igazat mondanának. Ám ha
a kettőt egymás szolgálatába állítjuk, messzebbre juthatunk a megismerésben, mint ezelőtt valaha.

A 21. század éppen az a kor, az emberiség történelmében, ahol ez végre megtörténhet.

Mindazon által nem vagyok se tudós, sem pedig teológus. Ezen könyvemet is inkább filozófiai,
illetve önsegélyező kézikönyvnek szánom, mintsem tudományos vagy vallásos eszmefuttatásnak. A
kvantumfizika  világából  csupán  annyit  említek  majd,  amennyit  magam  is  értek  és  átlátok,  a
kísérletek pedig pusztán példaként szerepelnek majd.  Nem célom továbbá, hogy egyes vallásos
szövegeket vagy hagyományokat értelmezzek, megmagyarázzak, vagy bárki hitébe belerondítsak.
Leírásaimban  csupán  azt  említem  meg,  hogy  számomra  mit  jelentenek,  ezzel  egy  lehetséges
elgondolást adván azoknak, akik ezidáig nem találkoztak hasonló szövegekkel, vagy nem mélyedtek
el bennük.



 

Hogyan olvasd ezt a könyvet?
Ahogy azt már említettem, a könyv elolvasása önmagában nem lesz sok hasznodra.  Néhány

órácskára leköt majd, érdekesnek fogod találni, és úgy érzed majd, megértettél valamit, amit eddig
nem. Vagy éppen azt fogod gondolni, hogy nem, te ezzel nem tudsz egyet érteni, és ezzel sincsen
semmi baj.  Ha azonban valóban elhatározod, hogy követed a többi sikeres és boldog embert a
csúcsra vezető úton, akkor bizony cselekedned kell.

Én  megpróbálom  majd,  amennyire  csak  lehetséges,  pontosan  és  érthetően  leírni  a  világ
működését, ahogyan én látom, és ahogyan még sokan mások rajtam kívül, ám ha ezt megérted, még
mindig  nem vagy  sehol.  Az  én  tapasztalatom az,  hogy  megérteni  az  univerzum törvényeit,  az
érzelmek nyelvét, Istent, saját lényedet, a rezgéseket és energiákat, a vonzás törvényét, csupán a
jéghegy csúcsa. Nagyjából 10-20%-a a teljes munkának. A maradék 80-90% nem más mint önmagad
megismerése.  Feltérképezni  saját  félelmeidet,  negatív  feltevéseidet  és  hiedelmeidet,  tanulni  a
múltad hibáiból és elengedni őket, megbocsátani magadnak és mindenki másnak is, felelősséget
vállalni saját életedért, megtanulni észrevenni mindennek és mindenkinek a pozitív oldalát. Rájönni,
mik a valódi céljaid és kitartani mellettük, ellenállóvá válni a negatív behatásokkal szemben, hálát,
szeretetet és örömet érezni, akkor is, amikor látszólag semmi okod sincs rá. A legtöbb embernek ez a
legnagyobb kihívás. Nekem is ez volt.

Nem elég tehát érteni a világot, meg kell tanulnod élni benne! Valamennyiünket egy egészen más
világra készítettek fel, és ennek megfelelően érzünk, gondolkodunk és viselkedünk. Ha azonban egy
olyan világban akarsz élni, ahol a bőség az úr és ahol sikeres lehetsz mindenben, szó szerint, újra
kell  tanulnod az életet.  Hosszú évek megszokásait  kell  átformálnod, új  szokásokat,  új  mintákat
kialakítanod az életedben.

Ehhez természetesen megosztok majd veled jó néhány módszert, melyeket magam is sikerrel
alkalmaztam, hogy egy pozitívabb, boldogabb, nyugodtabb és szeretetteljesebb gondolati- és érzelmi
világot alakíthassak ki magamnak. A kulcs minden esetben az ismétlés, így ha elég kitartó vagy,
idővel meglesz a gyümölcse.

Érdemes  lenne  talán  egy-egy  fejezetet  többször  is  elolvasnod,  mielőtt  továbbhaladsz  a
következőre, kiváltképp azon fejezeteket, melyek elsőre nehezen érthetőek. Minél inkább átlátod és
megérted ugyanis az univerzum működését, annál nagyobb magabiztossággal tudod majd alkalmazni
Az isteni képletet az életedben. Ha ugyanis valamit nem értesz, az elméd tiltakozni fog ellene, és ez
igencsak lelassíthat téged a változásban. Ha azonban világossá válik számodra, mi miért történik
vagy történt úgy, ahogy, belátod majd, hogy ezen bármikor kedvedre változtathatsz. Rugalmasabbá
válsz és képes leszel újfajta gondolatokat teremteni. Ha megérted Az isteni képletet, nyugalommal és
jóleső izgalommal fog eltölteni. Nyugalommal, hisz ráébredsz, hogy minden, amit rosszként élsz
meg, egy csapásra eltűnhet, ha te magad is megváltozol. És izgalommal, hisz megérted, hogy ily
módon bármit elérhetsz, amire csak vágysz.

A Bevezető részt egyik kedvenc idézetemmel zárom, mely Jack Canfieldtől, az Egyesült Államok
egyik legkiválóbb és legnépszerűbb motivációs előadójától származik:

 

„A  bőség  a  létezés  természetes  állapota.  Bármi,  amire  vágysz,  képes  erőfeszítés  nélkül
beáramlani az életedbe, ha érted és használod a vonzás törvényét. Olyan világban élünk, amely, úgy
tűnik, a hiányt és a nélkülözést hangsúlyozza, holott az igazság az, hogy ez egy bőséges univerzum.



Nincsen  nélkülözés.  Nincsen  hiány.  Több,  mint  elegendő  élelem,  pénz,  vidámság,  boldogság,
spirituális kiteljesedés, szereted és szerelem áll rendelkezésére mindenkinek.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Első fejezet: Hogyan is működik a világ?
 

Ebben a fejezetben összefoglalom mindazt,  amit az univerzum működéséről,  véleményem
szerint, mindenkinek tudni érdemes. Ehhez főként a kvantumfizikát fogom segítségül hívni, de utalni
fogok a vallásos hagyományokra is, ott, ahol egyértelmű párhuzamot vélek felfedezni a tudomány
mai  álláspontjával.  Igen  fontos  fejezet  ez,  hiszen  ez  tartalmazza  a  magyarázatot,  amelynek
segítségével könnyebben megértheted a következő fejezetek gyakorlatainak valódi értelmét.

Ahogy  azt  már  a  Bevezetőben  is  említettem,  a  világunkat  (szerencsére)  igen  precíz  és
következetes törvények uralják,  és  a  legkevésbé sem a véletlen vagy a vak szerencse.  Vannak
törvények, melyek már régóta közismertek, például a gravitáció vagy a tehetetlenség törvénye, és
vannak olyanok,  melyeket  csak most  kezdünk megérteni.  Ide tartoznak a  spirituális  törvények,
például a vonzás törvénye is. Ezen törvények minden körülmények között gondoskodnak róla, hogy a
világban rend legyen, ami ránk, emberekre nézve nagyszerű hír. Számunkra ugyanis ez azt jelenti,
hogy mindig meghatározhatjuk egy folyamat végkimenetelét,  tekintve persze,  hogy ismerjük és
értjük a törvényeket, melyek az adott folyamatot szabályozzák.

Bizonyára sokan vannak még, akik szkeptikusan állnak sok mindenhez, és elvetnek minden
olyasmit, amire ezidáig még nem adtak tudományos magyarázatot. Sokáig én is így gondolkodtam,
de gondoljunk csak bele: a tudomány jó és hasznos, ám sok kérdésre sajnos nem képes választ adni.
Ha képes lenne, nem született volna meg a filozófia, ahogyan talán vallások sem léteznének. El kell
fogadnunk:  van  egy  pont  a  világ  megismerésében,  ahonnan  kénytelenek  vagyunk  a  tudomány
támogatása  nélkül,  pusztán  a  rációra  és  a  tapasztalatokra  hagyatkozva  továbbmenni.  Bizonyos
dolgok  létét  vagy  nem  létét  jelenleg  egyszerűen  képtelenség  bebizonyítani  tudományos
módszerekkel.  Ezenfelül  nap  mint  nap  hallunk  eseményeket,  melyek  előtt  a  tudós  társadalom
ugyancsak  értetlenül  áll.  Csodálatos  gyógyulások,  emberfeletti  erő,  történetek  olyanokról,  akik
megérezték, hogy egy szerettük bajban van, és olyanokról, akik megálmodtak eseményeket, melyek
aztán  bekövetkeztek.  Úgy  tűnik,  a  tudomány  gyerekcipőben  jár  még  ahhoz,  hogy  mindezeket
megmagyarázza.  Vagy  mégsem?  A  kvantumfizika  ugyanis  egyre  inkább  igazolni  látszik  azt  az
évezredes tudást, miszerint az emberi elme képes átformálni a fizikai világot és olykor felülírni
annak törvényeit. De ne szaladjunk ennyire előre, mindent csak szép sorjában.

 

Az Egyesített Mező-elmélet
Dr.  John Hagelin,  kvantumfizikus,  egy,  a  transzcendentális  meditációról  tartott  előadásában

elmondta,  a  tudomány  az  univerzumot  ún.  teremtési  rétegekre  osztja.  Ezen  rétegek  egymásra
épülnek,  akár  az  építőkövek,  és  magukba  foglalják  világunk  minden  egyes  jelenségét.  A
legösszetettebbtől a legegyszerűbb felé haladva, ezen rétegek az alábbiak: Klasszikus Mechanika,
mely magába foglalja, mind a klasszikus fizika egyes irányzatait (mozgástan, hőtan, fénytan, stb.),
mind  azon  modern  technológiákat,  melyek  az  előbbieken  alapulnak  (lézer-technológia,
űrtechnológia, számítógépek, telekommunikáció, stb.). Második a sorban a Kvantummechanika, mely
az anyagi testek felépítésével foglalkozik. Ide tartozik az atomfizika, a magfizika, és a fizikának azon
ága,  melyet  szintén  kvantummechanika  néven  szoktunk  emlegetni.  A  soron  következő  a
Kvantummező-elmélet, mely még mélyebbre ás le a fizikai létezésben, és az atomon, atommagon
belüli  jelenségeket  vizsgálja.  Ide  sorolandók,  többek  között,  a  kvarkok,  a  leptonok,  az
elektromágnesesség,  illetve  a  különféle,  atommagon  belüli  kölcsönhatások.



Az utolsó, és egyben a legegyszerűbb réteg az ún. Egyesített Mező-elmélet. Eszerint az elmélet
szerint létezik egy mező, mely egységes, mindenütt jelen van, és mely a létezés legegyszerűbb
pillérének felel  meg.  Dr.  Hagelin elmondása szerint,  innen származik minden fizikai  létezés az
univerzumban, továbbá mind az a rend, melyet a világban tapasztalunk. Végső soron itt gyökerezik
minden,  amit  külső  érzékszerveinkkel  felfogunk,  egyetlen  homogén  mezőben.  Max  Planck,  a
kvantumfizika atyja, így nyilatkozott a mezővel kapcsolatban:

 

„Mint egy olyasvalaki, aki egész életét a legtisztább tudománynak és az anyag vizsgálatának
szentelte,  ennyit  mondhatok,  az  atomokkal  kapcsolatos  kutatásaim  eredményeként:  anyag
önmagában nincsen! Minden, ami anyag, egyfajta erő által  keletkezik és létezik.  Fel kell,  hogy
tételezzük, emögött az erő mögött, egy tudatos és intelligens Elme létezését. Ez az Elme minden
anyag Mátrixa.”

 

1. ábra – Teremtési rétegek

 

Ezt a mezőt sokan sok névvel illeték már: Kvantum Hologram, A Mező, A Mátrix, A Természet
Elméje, Isten Elméje, Az Isteni Mátrix. Én, személy szerint a Mezőt és az Isteni Mátrixot részesítem
előnyben, így itt is e kettőt fogom használni (a mátrix szó jelen esetben rendszert, rendet, illetve
szervező erőt jelöl).

Most megvizsgáljuk közelebbről is, milyen tulajdonságai vannak az Egyesített Mezőnek. Dr.
Hagelin szerin ez egy aktív és intelligens mező, mely, az emberhez hasonlóan, tudattal rendelkezik.
Gregg Braden, fizikus, író és előadó néhány éve Milánóban tartott előadást, melynek címe Az Isteni
Mátrix nyelve volt. Előadásában a fizikai világot egyenesen a Mező anyagi kivetülésének nevezte. Ez
azt jelenti, hogy semmi sem létezhet az általunk felfogható világban, ami azelőtt nem létezett a
Mezőben. Azt is kifejtette továbbá, hogy az Isteni Mátrix voltaképp magában hordozza valamennyi
esemény lehetőségét,  ezáltal  pedig minden elképzelhető történés,  a te életedben, vagy akár az
enyémben,  végbemegy,  méghozzá  egyszerre.  Ez  talán  most  zavarosnak  tűnhet,  de  elég  annyit
megértened, hogy a Mező a végtelen és örök lehetőségek tárháza, ahol a világon minden egyszerre
van  jelen.  A  te  gazdagságod  és  szegénységed,  az  én  egészségem  és  betegségem,  tökéletes
párkapcsolatok és egész életen át tartó magányok, egyszóval minden.

Egyszer egy fizikus azt mondta nekem, egyre inkább úgy tűnik, hogy a világ keletkezésében is
a Mező játszott szerepet, méghozzá oly módon, hogy reakcióba lépett önmagával. Az illető ezt úgy
írta le, hogy „tudatára ébredt” önmagának. Korábban is használtam már a „tudatos” jelzőt a Mezővel
kapcsolatban, és ez is egy újabb remek példa ennek alátámasztására. Az univerzum tudata (a Mező



tudata) ráébredt valódi mivoltára, ezáltal pedig térré és idővé vált. Az én fantáziámat ez persze
igencsak megmozgatta, hisz így az univerzum már sokkal inkább tűnik élőlénynek, mintsem anyagi
részecskék gigantikus, élettelen halmazának. Ez a fizikus elmondta azt is, hogy az ember szintén
magában hordoz  minden képességet,  amit  ez  a  bizonyos  mező is:  tudata  van,  tud  önmagáról,
valamint képes változtatni önmagán. Erre a párhuzamra, az ember és az univerzum között, még
többször vissza fogok utalni a későbbiekben.


