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ezt a könyvet a családomnak, Kristinának, haydennek és eve-nek ajánlom.
Ti vagytok a legfontosabbak az életemben.

Valamint a szüleinknek – mohan és roopi, Virgo és Ljubov –, akik 
már gyermekkorunkban is engedték, hogy saját hiedelmeink legyenek, 

és hagyták, hogy megkérdőjelezzük az ökörszabályokat.
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MIELŐTT ELKEZDENÉD, TUDD: 
Ez nem csupán egy szokványos könyv

igazából habozok, hogy ez a könyv a személyiség fejlesztéséről szól-e.  
inkább talán a személyiség felfordításáról. Arra kényszerít, hogy az élete-
det, amely egy bizonyos vágányon, magától, bevett automatizmusok men-
tén halad évek óta, újragondold.

Ami azt jelenti, hogy néhány hónappal azután, hogy elolvasod e köny-
vet, azon kaphatod magad, hogy már nem igazán fogadod el a jelenlegi 
hely zeted egyes aspektusait. A kapcsolataidon, karriereden, céljaidon és 
spirituális meggyőződéseden változtatni kényszerülsz abban a pillanat-
ban, amint megérted, hogy sok elved, elképzelésed és múltbéli döntésed 
nem a te választásod eredménye, sokkal inkább az „alapfelszereltséged” 
része volt,  a szüleidtől, a környezetedtől átörökített hiedelemrendszeren 
alapult. ez a könyv arra hivatott, hogy felforgassa, ahogy a világot látod, 
és meg felelő eszközöket adjon a kezedbe, hogy megváltoztathasd azt az 
elmédben véghezvitt kognitív változtatások révén. egyszóval: felráz. ha 
egy szer megpillantod a könyv által leleplezett mintákat, többé már nem 
tudod „nem látni” őket. 

Világnézetedtől függően vagy imádni, vagy gyűlölni fogod e könyvet. 
ezt így is terveztem, mégpedig azért, mert diszkomfortérzet hatására és 
felismerések révén fejlődünk. de soha nem apátia révén. 

A benne foglalt elvek, ötletek mellett ez a könyv néhány más vonatko-
zásban is egyedi: 

Új sZAvAK: Több mint 20 új kifejezéssel gazdagítja az angol nyelvet 
(és párral a magyart is). Új szavakat (sokszor vicceseket) kellett alkotnom 
ahhoz, hogy körülírhassam azokat az új létezési modelleket, amelyeket 
bemutatok. A szavak hatalommal bírnak, és befolyásolják, hogyan látjuk  
a világot. ha egyszer megérted ezeket a szavakat, a látószöged (perspektí-
vád) is megváltozik bizonyos dolgokkal kapcsolatban. 

AZ oNLINE ÉLMÉNY: ehhez a könyvhöz (az angol verzióhoz – a szerk.) 
egy saját magunk által fejlesztett applikáció jár, mely többórányi tartal-
mat, gyakorlatokat, tréningeket stb. tartalmaz. Különösen tetszik vala-
melyik – a könyvben említett – gondolkodó elképzelése, mondjuk Peter 



VISHEN LAKHIANI10

diamandisé? használhatod az applikációt, hogy mélyebbre áshass és meg-
nézd a teljes interjút, amit vele készítettem. Van egy kedvenced a megosz-
tott technikák között? Az applikáció lehetővé teszi, hogy egy videó során 
végigvezesselek ezen a technikán. Gyönyörű képeket, fotókat, ötleteket, és 
még ennél is több dolgot találsz a weben, androidon és ioS formátumban 
egyaránt. Éppen ezért e könyvet elolvashatod akár néhány óra alatt, vagy 
választhatod azt, hogy napokat töltesz vele és elmerülsz a mélységeiben. 

KÖZÖssÉgI PLATFoRM: mivel ez a könyv – mint írtam – az élet meg-
kérdőjelezése, elkezdtem megkérdőjelezni a könyvkészítés és -kiadás ha-
gyományos útjait is. egyik számomra legidegesítőbb elképzelés a „könyv” 
fogalmát illetően a mai világunkban az, hogy nehéz kapcsolatba lépni más 
olvasókkal vagy a szerzővel. ennek a könyvnek az esetében ez nem így van. 
csapatom kifejlesztett egy közösségi tanulási platformot (ennek készül  
a magyar változata is – a szerk.), amely lehetővé teszi, hogy a szerzők és 
az olvasók kommunikáljanak egymással és tanuljanak. ez az első a vilá-
gon ebben a kategóriában. Kapcsolatba léphetsz más olvasókkal, meg-
oszthatjátok a gondolataitokat, és velem is direktben kommunikálhattok 
a mobilkészülékeitekről vagy a számítógépetekről, ha feliratkoztatok az 
online csoportba. Alighanem ez a könyv aknázza ki legjobban a modern 
technológia nyújtotta lehetőségeket. A közösségi platformot elérhetitek  
a www.mindvalley.com/extraordinary címen. 

TANULásI MÓDsZER: ez a könyv egy olyan modell alapján tanít, amit 
én a tudattervezés módszerének nevezek. ha egyszer megérted, a könyv-
ben szereplő összes elv elkezd összeállni, és azt is megtanulod, hoGyAn 
tanulj. e könyv elolvasása után minden egyéb személyiségfejlesztésről szó-
ló könyv több értelmet nyer és jobban megérted a bennük foglalt ötleteket. 

AZ ÍRás sTÍLUsA: A legjobb és legtermékenyebb beszélgetéseim álta-
lában baráti társaságban, néhány pohár pia mellett folynak. Sebezhetőek 
vagyunk, őszinték vagyunk – nyitottak és átlátszóak. miközben az üzleti 
dolgokról és a magánéletről beszélgetünk, imádok szalvétákra vázlatokat 
rajzolni, hogy illusztráljam az elképzeléseimet. Ugyanezt a stílust követem 
e könyvben is. Látni fogtok szalvétára készült vázlatokat, megismerhettek 
személyes történeteket, nyers sebezhetőséget. olyan dolgokat írtam le, 
melyek ről soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nyilvánosan megosz-
tom, de most megteszem, mert úgy érzem, mások tanulhatnak az általam 
elkövetett hibákból. 

http://www.mindvalley.com/eytraordinary
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EgYüTTMŰKÖDÉs: A könyv több mint 200 órányi interjút foglal  
össze olyan emberekkel, akiknek igen jó nevük van manapság a „világ szín-
padán”. Arianna huffington és dean Kamen fejezeteket szerkesztettek. 
richard Branson, Peter diamandis, michael Beckwith és Kevin Wilber 
órákig beszélgettek velem és adtak nekem interjúkat. még arra is lehető-
ségem nyílt, hogy (a feleségem révén) a dalai lámának feltegyek egy kér-
dést. mindezeket az ötleteket beleillesztettem a könyvbe, mert úgy ítélem 
meg, hogy ezek a férfiak és nők olyan személyiségek, példák, akiktől sokat 
tanul hatunk. 

EZ vALÓjáBAN NÉgY KÖNYv EgY KÖNYvBEN: Én értékesnek  
ítélem az időmet (és a tiédet is), és nem szeretem azokat a személyes fej-
lődésről szóló könyveket, amelyek 70 000 szóban próbálnak megtanítani 
egy valójában egyszerű technikát. nem szándékozom túlzottan nyújtani  
a körülírást – ez csak időrablás lenne azon olvasóim számára, akik gyorsan 
megértenek egy-egy elvet. Úgyhogy ez a könyv sűrű a tudásanyag tekinte-
tében. hogy a lehető legnagyobb értéket nyújtsam, a könyv mind a négy 
részében megpróbálok teljesen részletekbe menő, ugyanakkor összefüggő, 
koncentrált ötlethalmazzal szolgálni. mindegyik rész kiválóan megállja a 
helyét önállóan is, ugyanakkor együtt képeznek egy teljes létfilozófiát. Az 
volt a szándékom, hogy szórakoztató formában a lehető legtöbb bölcsessé-
get adjam át a legrövidebb idő alatt.

ITT TALáLsZ MEg – imádok kapcsolatban lenni az olvasóimmal: 

facebook.com/vishen (a magyar olvasóknak: faceboook.com/kodexelme)
instagram.com/vishen (a magyar olvasóknak: instagram.com/kodexelme)
Twitter.com/vishen (a magyar olvasóknak: Twitter.com/kodexelme)

(használd a következő hashtageket:
#codexmind vagy #csodalatoselme)

WEBoLDALAIM – Ahonnan többet megtudhattok rólam és a munkámról:

mindvalleyAcademy.com
VishenLakhiani.com
mindvalley.com
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BEVEZETÉS

Szerintem az átlagemberek is dönthetnek úgy, hogy rendkívü
liek lesznek. 

– ELON MUSK

Éppen a színpadra indultam, hogy megtartsam az előadásomat. de 
nem egy akármilyen színpadon. ezen a rendezvényen, amit cal-
garyban tartottak, engem osztottak be utolsónak – arra a hely-

re, ahová a legkevésbé népszerű előadókat szokták berakni. előttem már 
egy sor ámulatra méltó személyiség vonult fel a színpadon. Őszentsége,  
a dalai láma, aki úgy osztotta meg bölcsességét a hallgatósággal, mint yoda 
narancs sárga lepelben. Őt a nobel-díjas f. W. de Klerk követte, dél-Afri-
ka korábbi miniszterelnöke. ott volt Sir richard Branson, a Virgin Group 
alapítója is, csakúgy, mint Tony hsieh, a Zappos vezérigazgatója.

És végül, a harmadik napon, következtem én. Én voltam az, akivel 
„kitöltötték az üresen maradt helyet” – a nevem közel sem volt ismert, és 
egyáltalán nem csengett úgy, mint amivel be lehet csalogatni az embere-
ket egy konferenciára. inkább csak egy véletlenszerűen kiválasztott előadó 
voltam, akit a fennmaradt szabad helyre osztottak be azt követően, hogy  
a nagy nevekre szánt keretet már kimerítették.

felléptem a színpadra az addigi legnagyobb hallgatóság elé, akik kí-
váncsian várták, mi következik. nagyon izgultam, de titokban bedobtam 
egy fél vodkát az előadás előtt, bízva abban, hogy ez majd megnyugtat.  
A szakadt farmerom és a kitűrt ingem mindössze annyit árult el rólam, 
hogy csapnivaló a stílusérzékem. harminchárom éves voltam ekkor.

miután felmentem a színpadra, egy számomra igazán fontos gondo-
latról kezdtem el beszélni – arról, hogy az emberek hogyan tekintenek az 
életre, a céljaikra, a boldogságukra, az élet értelmére. Az előadásom végén 
a közönség soraiban ülő emberek arcán örömöt és könnyeket láttam. És 
ami még ennél is meglepőbb, a konferencia legvégén a közönség szavaza-
tai alapján én lettem a legnépszerűbb előadó (holtversenyben a zapposos 
Tony hsieh-vel). ez hatalmas dolog volt, különösen annak fényében, hogy 
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milyen illusztris személyekkel osztoztam a színpadon. Pláne, hogy vajmi 
kevés tapasztalattal rendelkeztem, és egyáltalán nem számítottam híres 
embernek. de sikerült több szavazatot kapnom, mint a dalai láma (hogy 
ez engem némi büszkeséggel tölt el, őt pedig aligha izgatja, lehet az oka, 
amiért őt Őszentségének, míg engem simán Úrnak neveznek)!

Azon a napon arról beszéltem, hogy mit jelent, ha valakinek rendkívüli 
az élete. nem véletlenül történik vagy kemény munka árán, sem vala miféle 
egyedi képességek révén. Van egy egyszerű módszertana, amit bárki elsajá-
títhat – egy kód, amit te is megfejthetsz –, és amivel a rendkívüli birodal-
mába repítheted az életed.

ez az ötletcsomag nem csak egy maréknyi embernél, hanem több száz-
ezer embernél működik. ezt a kódot használják a világ számos iskolájában, 
vállalatok képezik ezzel a módszerrel a munkatársaikat, és szerte a világon 
használják az emberek arra, hogy tartalmas és boldog életük legyen. ez 
egy olyan kód, egy olyan kulcs, amelynek a kifejlesztéséhez hosszas kísér-
letezés és a világ legkülönlegesebb embereinek gondos megfigyelése révén 
jutottam el.

Beszédemet majdnem félmillióan nézték meg a youTube-on, pedig 
majdnem fél óra hosszú volt, és többen javasolták, hogy írjak könyvet. de 
nem éreztem úgy, hogy készen állnék a feladatra. Ki vagyok én, hogy köny-
vet írjak? – gondoltam. 

Aztán három év múlva történt még valami. richard Bransonnal ül-
dögéltünk egy buli után necker szigetén. Amikor a vendégek nagy része 
már lelépett és ketten maradtunk, megosztottam vele néhány ötletemet és 
az elméletemet arról, hogy szerintem mitől olyan rendkívüli is ő és még 
néhány ember. Branson akkor hozzám fordult, és azt mondta: „neked 
könyvet kellene írnod.” nem csak egy nagyvállalkozó volt, akit csodáltam.  
A Losing my Virginity című könyve [magyarul: A Virgin-sztori. Tranzpress 
Kiadó, 2012] óta szerzőként is ő volt az egyik kedvencem. ez volt az a kez-
deti lökés, amire szükségem volt, hogy belekezdjek a könyvbe, A csodálatos 
elme kódjába. de így is három év telt el, mielőtt az első fejezet megszü-
letett volna. A könyv most már teljes, és megtiszteltetés számomra, hogy 
a kezed ben tartod. 

csak azért osztom meg veled ezeket a gondolatokat, hogy bemutas-
sam, mennyire hatékonyak tudnak lenni az itt felvonultatott ötletek. ez 
nem az a tipikus személyiségfejlődésről szóló könyv. Valójában még csak 
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nem is valamiféle tényirodalom. Úgy készült, hogy komplex gondolatokat 
(a siker kulcsa, értelme, vagy például a boldogság) alkotóelemeire bont és 
modellez annak érdekében, hogy mindenki megértse. És tényleg minden-
kire gondolok (amint ezt írom, kaptam egy videót indiából, ahol egy tanár 
sok száz indiai általános iskolás gyereknek magyarázza a könyvben foglalt 
néhány elvet). 

És ezek az elvek működnek. ha ismernéd a teljes múltamat (többet 
olvas hatsz róla a későbbi fejezetekben), tudnád, hogy soha életemben nem 
kellett volna annyira sikeresnek lennem, amennyire ma vagyok. Józan 
számí tások szerint ennek csekély volt az esélye. ennek ellenére áldottnak 
érzem magam, amiért mára csodálatos életet élek – beleértve az alábbiakat:

■ A hobbim – az egyéni fejlődés – lett a munkám és a cégem profilja: 
a mindvalley 500 ezer hallgatóval, 2 millió előfizetővel és egy lelkes 
rajongótáborral rendelkezik – és valamennyien imádják azt, amit 
képviselünk.

■ A mindvalley-t bankkölcsönök és kockázati tőke bevonása nélkül 
hoztam létre, és – dacolva a szinte teljes esélytelenséggel – a létező 
egyik leginnovatívabb vállalattá nőtte ki magát.

■ megteremtettem egy többszörösen díjazott munkahelyet, amely  
a világ több mint 40 országából érkező embernek ad munkát. Az 
Inc. magazin olvasói a 2012-es szavazáson a bolygó egyik legmenőbb 
irodájának szavazták meg a miénket.

■ feleségül vettem egy fantasztikus nőt, akivel két csodálatos gyerme-
ket nevelünk.

■ A-fest néven megalapítottam a saját fesztiválomat, amelynek szerte 
a világon különféle egzotikus helyszínek adnak otthont, és több ezer 
hihetetlen embert vonz, akik sorban állnak a korlátozott számban 
rendelkezésre álló jegyekért.

■ olyan spirituális felismerések birtokába jutottam, amelyek megvál-
toztatták a fizikai valóságról alkotott nézeteimet.

■ Több millió dollárnyi összeget gyűjtöttem és osztottam szét jóté-
konysági célokra.

■ elképesztő ajánlatot kaptam arra, hogy megírjam ezt a könyvet 
(köszö nöm szépen, rodale inc.!).
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Azt azonban teljes bizonyossággal kijelenthetem, hogy egyáltalán nem 
születtem rendkívülinek. Az életemnek egészen szokványosan kellett vol-
na alakulnia. malajziában nőttem fel, innen kerültem az Amerikai egye-
sült Államokba. mindig is kockafejnek tartottam magam, és az életem 
jelentős részében önértékelési zavarral küzdöttem.

majdnem kibuktam a University of michigan egyetemről. Két évvel 
a diplomám megszerzése után, 1999-ben pedig már azzal büszkélkedhet-
tem, hogy két munkahelyről is kirúgtak és két vállalkozásom is becsődölt, 
és számtalanszor jutottam odáig, hogy egyáltalán nem maradt pénzem.

Több mint tucatnyi szépreményű startup ötletem bukott el, mire az 
egyik – a mindvalley – végre bejött. 28 éves koromban el kellett hagy-
nom azt az országot, ahol mindig is élni akartam, és hazaköltöztem a szü-
leimhez. A következő hat évben azzal küszködtem, hogy beindítsam a kis 
vállalkozásomat, miközben a feleségemmel a szüleimnél laktunk, volt egy 
saját szobánk és egy nissan micránk.

Alig egy évvel a calgaryban tartott előadásom előtt igencsak messze 
voltam attól, hogy elérjem a céljaimat. Jobban el voltam adósodva, mint ha 
meg se alapítottam volna a vállalkozásomat.

Aztán 32 éves koromban olyan elementáris változást éltem meg, amely-
nek hatására pár év leforgása alatt radikálisan és teljesen átalakult az éle-
tem. mindez azért történhetett meg – a legszokványosabb kezdeti évek 
dacára –, mert rendelkezem egy páratlan képességgel, ami időről időre 
valahogy mégis a malmomra hajtotta a vizet. ezt a képességet használtam 
ahhoz is, hogy felépítsem ennek a könyvnek a szerkezetét. A megalkotott 
váz arra szolgál, hogy segítsek neked kilépni a helyzetedből, függetlenül at-
tól, mennyire hétköznapi vagy szokványos az, amit szeretnél meghaladni.

ha össze kellene foglalom ezt a készséget, ennyi: ha a másoktól tanu-
lásról vagy a pontok összekötéséről van szó, olyan vagyok, mint egy szivacs. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mivel képes vagyok gyakorlatilag bár-
kitől magamba szívni a tudást és bölcsességet – legyen az milliárdos vagy 
szerzetes –, azután rendszerbe foglalom ezeket az ötleteket, összegyűjtöm 
a tudás morzsáit, és új, egyedi modellt hozok létre arra, hogyan értelmez-
zük a világot. ebben áll az én tehetségem. 

A számítógépek világában az ilyen személyt akár hekkernek is hívhat-
nánk. A hekker szó töve, az angol ’hack’ ige eredeti jelentése: ’szétvág, fel-
aprít, valaminek a velejéig jut’. majd ezután – legalábbis a számítógépes 
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világban – összeilleszti a részeket, és egy olyan új szerkezetet hoz létre, 
amelyik többet tud, jobb, mint az eredeti. 

Én pontosan ezt csinálom. olyan elmével rendelkező képzett mér-
nök-informatikus vagyok, aki mindig is szerette „meghekkelni az életet”. 
olyan mintázatokat látok meg, amiket mások talán észre sem vesznek, 
és meglehetősen szokatlan módon tudom összekötni a pontokat, kirakni  
a mozaik darabjait.

ebben a könyvben be is mutatok néhány pontot, „törvényt” közülük, 
egész pontosan tízet.  Az élettapasztalataim során gyűjtöttem össze őket. 
mások példáin keresztül, azáltal, hogy zseniális gondolkodókat, vezető-
ket, alkotókat és művészeket hallgattam meg, akik a mindennapjaik során 
szüntelenül a nagyságot keresik.

Ahogy elkezdtem tanulni ezektől a rendkívüli emberektől, az életem 
exponenciálisan növekvő tartományba került. Azért válhattam azzá, aki 
ma vagyok, mert akkor is, amikor le voltam égve és csupa küzdelem volt az 
életem, célként tűztem ki magam elé, hogy folyamatosan olyan embereket 
keressek és olyan emberekre hallgassak, akik minimum egy lépéssel előt-
tem járnak. magamévá tettem a bölcsességüket, alkalmaztam a következ-
tetéseiket, és fejlődtem. Amikor elértem az ő szintjüket, új kapcsolatokat 
kerestem, teremtettem, és újra olyan emberektől tanultam, akik megint 
legalább egy lépéssel előttem voltak, és így tovább.

Végül már olyan embereknek tehettem fel kérdéseket, mint elon 
musk, richard Branson, Peter diamandis, Arianna huffington vagy Ken 
Wilber. Az ő bölcsességüket is megosztom ebben a könyvben, csakúgy, 
mint az ötven rendkívüli elmével készített 200 órányi interjúból leszűrtet. 
ezek az emberek a saját szabályaik szerint élik az életüket, és mindeközben 
hihetetlen hatást gyakorolnak bolygónkra.

megalapítottam a mindvalley nevű céget, amely a hagyományoktól 
merőben eltérő, mára a világ egyik vezető oktatási célú vállalatává nőtte 
ki magát. Több mint 200 szerzővel és 2 millió előfizetővel rendelkezünk, 
úgyhogy kijelenthetem, hogy a világ élvonalában helyezkedünk el az egyé-
ni fejlődésből születő új ötletek és gondolatok terén.

A mindvalley hálózatának köszönhetően a bölcsességek olyan tárháza 
nyílik meg előttem és olyan elmékkel kerülök kapcsolatba, ami megma-
gyarázza, miért vagyok olyan kivételes helyzetben, hogy megírhatom ezt 
a könyvet.
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Az én tehetségem mindössze annyi, hogy összegyűjtöttem az ötlete-
ket, ismereteket, és egységes keretbe foglaltam, egy útirányba tereltem. Te 
is követheted ezt az utat, hogy lebontsd a szokványosság korlátait és egy 
olyan életútra lépj, amely eljuttathat azokra a gyönyörű helyekre, amelyek-
ről gyermekkorodban álmodoztál.

Íme egy összefoglaló, hogy mi mindenre térek ki:

A RENDKÍVÜLI ÉLET 10 TÖRVÉNYE
A világ működésének van egy láthatatlan kódja – ahogyan kapcsolatot 
terem tünk egymással, ahogy imádkozunk, kommunikálunk a szüleink-
kel, ahogyan a munkahelyünkön teljesítünk, szerelmesek leszünk, pénzt 
keresünk, megőrizzük az egészségünket vagy boldogok vagyunk. Én 
infor matikusként kezdtem a karrieremet, és a képernyő előtt ülve hosszú 
órákon át igyekeztem megérteni a gépi kódokat. manapság már sokkal 
megszállottabban keresem az emberi világ működésének a kulcsát, és hidd 
el, ezt a „kódot” legalább annyira fel lehet törni.

Ugyanúgy, ahogy egy programozó – aki behatóan ismeri a számítógép 
kódolási nyelvét – be tud programozni egy számítógépet konkrét felada-
tok végrehajtására, te is ugyanígy programozhatod az életedet és a körülöt-
ted lévő világot, hogy javíthass rajta és gazdagíthasd.

de először fel kell ismerned! És itt jön a képbe ez a könyv. 
A könyvet 4 részre és 10 fejezetre osztottam. mindegyik rész a kulcs  

(a kód) egy külön szintjével foglalkozik, és a tudatosságod újabb lépcső-
fokát jelképezi. minden fejezet bemutat és leír egy olyan törvényt, amely 
előrébb visz a fejlődés útján. 

  I. RÉsZ – Élet a kultúrkörben: hogyan formált téged a körülötted lévő 
világ

 II. RÉsZ – Ébredés: rajtad múlik, milyennek látod a világot
III. RÉsZ – Önmagad újrakódolása: A belső világod átalakítása
Iv. RÉsZ – Légy rendkívüli: Változtasd meg a világot

ez a négy rész jelenti a tudatosságod fokozatos növekedését – hogy ki vagy 
és mi mindenre vagy valójában képes. Az alábbi illusztráció ezt a fejlődést 
növekvő körök formájában mutatja be: 
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ezen a négy körön belül 10 törvényt mutatok be, mindegyik az előtte lévő-
re épül. ez a csodálatos elme kódja. 

I. rész: Élet a kultúrkörben: 
Hogyan formált téged a körülötted lévő világ 
ez a rész azt a világot vizsgálja meg, amelyben élünk, és mindazokat  
a zava ros és egymásnak ellentmondó ötleteket, hiedelmeket és mintázato-
kat, amiket állítottunk fel, hogy az emberi létet biztonságban és kontroll 
alatt tartsuk. A probléma az, hogy a szabályok közül soknak már rég lejárt  
a szava tossága. ebben a fejezetben megtanulhatod, hogyan kérdőjelezd 
meg a téged körülvevő világot – a vallástól a kapcsolataidon keresztül a kar-
rieredig és a tanulmányaidig. itt bemutatom az 1. és a 2. törvényt. 

1. LÉPj TÚL A KULTÚRIDEoLÓgIáN! meg fogjuk vizsgálni ezt  
a rend kívül aprólékosan kidolgozott hálót, amely az emberiségnek az élet-
ről alkotott szabályaira és feltételeire vonatkozik, amit én kultúrkörnek, 
kultúrideológiának nevezek és felváltva használok. ezek azok a szabályok, 
melyek megmondják neked, hogyan viselkedj, mit tegyél, mi legyél, ha fel-
nősz, és azt is, hogyan határozd meg a sikert és a boldogságot. Látni fogod, 
hogy ez a háló mennyire áthat mindent, és azt is, hogy közülünk milyen 
sokan döntenek úgy, hogy robotpilóta üzemmódban léteznek benne. ez 

 
4. szint

Megváltoztathatod a világot A rendkívülivé válás folyamata

Önmagad újrakódolása

Ébredés

Élet a kultúrkörben

3. szint
A belső világod

2. szint
A világ, amit te választottál 

1. szint
A körülötted lévő világ
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a létezési forma garantáltan biztonságos és szokványos. de ehelyett én 
arra foglak biztatni téged, hogy ugorj ki, válaszd a néha bizonytalan, de 
izgalmas utat a korlátok nélküli élethez. ehhez elég felvetned mindössze 
néhány mindent felforgató kérdést.  

2. KÉRDŐjELEZD MEg AZ ÖKÖRsZABáLYoKAT! ebben a fejezet- 
ben megtanulod felismerni az ökörszabályokat – azokat a szabályokat, me-
lyek ökörségeken alapulnak –, amelyeknek már generációkkal ezelőtt ki 
kellett volna kopniuk az életünkből, de mind a mai napig tovább fertőzik 
azt. ha elkezdesz megszabadulni ezektől, kicsit olyan lesz, mint letépni 
magadról a koszos cuccokat és ropogós, tiszta ruhát ölteni. igazán felsza-
badító érzés! nekem úgy tűnik, mintha a rendkívüli emberek többsége 
aller giás lenne az ökörszabályokra. Te is allergiás leszel rájuk, amint be-
mutatom, hogyan tudnak az ökörszabályok odabéklyózni régi életformák-
hoz, és hogyan korlátozzák a kreativitásodat és fejlődésedet. 

II. rész: Ébredés: Rajtad múlik, milyennek látod a világot

Amint megtanulod megkérdőjelezni a környezeted ökörszabályait, azt is 
megtanulod, hogy megválaszthatod a saját szabályaidat. ebben a részben 
megvizsgáljuk azt az adaptert, amely közted és a körülötted lévő világ kö-
zött létezik. hogyan döntesz, mely ötleteket és értékeket tartasz méltónak 
arra, hogy elfogadd? melyeket utasítod el? megtanulod tudatosan alakíta-
ni a hiedelmeidet, szokásaidat és rutinjaidat, amelyek megújítják és izgal-
massá teszik az életedet, miközben kiszórod azokat a rendszereket, ame-
lyekre már nincs szükséged. ezt az eljárást nevezem „tudattervezésnek”. 

3. TANULD A TUDATTERvEZÉsT! megtanulod, hogyan lehet hek-
ker ként gondolkozni, és megismered azt a keretet is, ami révén megérted, 
hoGyAn formálnak téged a hiedelmeid és a bevett szokásaid. megta-
nulod a hiedelmeidet „valóságmodellekként”, a szokásaidat pedig „létezési 
rendszerekként” látni. eljutsz a legbenső énedig, és megtanulod újra felépí-
teni és átalakítani önmagadat a növekedés és ébredés e mentális modellje 
segítségével.

4. ÍRD áT A vALÓságRÓL ALKoToTT MoDELLjEIDET! ezek azok  
a hiedelmek, melyek gyermekkorod óta beléd ivódtak. Több forrásból szár-
maznak – szülőktől, tanároktól, lelkészektől –, és a többségük behatárol és 
korlátoz téged: problémás, fájdalmas, középszerű világlátással sújt, amiből 
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nehéz kikeveredni. megtanulhatod „átprogramozni” önmagadat azáltal, 
hogy lecseréled ezeket a korlátozó modelleket újabbakra, melyek sokkal 
aktívabb szerepet szánnak neked. A világ azt tükrözi vissza, amilyennek 
látod – képzelheted, mi történik majd, miután elsajátítottad a rendkívüli 
elmék világról alkotott elképzeléseit.

5. FEjLEsZD TováBB AZ ÉLETvITELI RENDsZEREIDET! A valóság-
ról alkotott modelljeid azok a tevékenységeid, melyek a mindennapjaidat 
kísérik. idetartozik a táplálkozás, meditáció, testedzés, gyereknevelés, 
szeret kezés, és még az is, ahogyan nekivágsz a napodnak. manapság folya-
matosan egyre újabb életviteli rendszereket fedeznek fel, nagy részük azon-
ban soha nem kerül be a közoktatási rendszerek anyagába. Így legtöbbünk 
olyan modellek szerint tanul, szeret, dolgozik, meditál, vagy működik 
szülőként, amelyek nem igazán optimálisak, sőt néha kifejezetten káro-
sak. meg ta nul ha tod, hogyan elemezd a világ (és az életed) mozgatórugóit, 
és hogyan optimalizálhatod őket sokkal hatékonyabban. megtanulhatod, 
hogyan válaszd ki és alkalmazd ezeket a továbbfejlesztett életviteli rend-
szereket, hogy a segítségükkel sokkal optimálisabban élhesd az életed.

És itt jutunk el a könyv második feléhez.
A könyv eddig a világban való működésedről szólt, meg arról, hogyan 

szegd meg a szabályokat, hogy aztán olyanokat alkoss helyettük, amelyek 
kedveznek a fejlődésednek és egy boldogabb életnek. Amint ez egyre job-
ban megy, a következő lépések a belső világodba vezetnek. hogyan tudod 
megváltoztatni a belső világodat? Gyönyörű rendet és egyensúlyt terem-
tünk ebben a világban is. 

III. rész: Önmagad újrakódolása: 
A belső világod átalakítása 

A iii. részben fejest ugrunk a belső világodba. Azt járjuk körül, hogyan 
tudod „meghekkelni” a tudatodat, beleértve alternatív elképzeléseket arra 
vonatkozóan, hogy mit jelent emberinek, boldognak lenni, és olyan célo-
kat követni, melyek összességükben a teljes élethez vezetnek. Közelebbről 
megvizsgáljuk, hogyan formálja a tudatod a körülötted lévő világot – ezt 
hívom én a valóság meggörbítésének.   
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6. gÖRBÍTsD MEg A vALÓságoT! ez a valóságnak egy olyan mo-
dellje, amely feltételezi, hogy létezik egy optimális létezési mód, amelyben 
minden szinte magától a helyére kerül, és a szerencsét valójában te kontrol-
lálod. Számos kiemelkedő emberrel találkoztam, akikről úgy tűnt, ebben 
az állapotban léteznek. Voltak közöttük szerzetesek és voltak milliárdo-
sok is. ezt a létezési állapotot fogom ízekre szedni, és megosztom veled,  
hogyan juthatsz el erre az optimális szintre te is!

7. ALKALMAZD A BLIssIPLINE-T, A BoLDogságTERáPIáT! A bol-
dog ságot meg lehet hekkelni. A harmománia pedig egy csodálatos mód-
szer, amellyel minden egyes nap fokozhatod a boldogságodat. de mélysé-
geiben feltárjuk azt is, hogy miért ennyire csalóka, és megosztom a legjobb 
módszereket, amelyeket felfedeztem a boldogság és egyéb pozitív érzések 
meghekkelése kapcsán. 

 8. KREáLj MAgADNAK jÖvŐKÉPET! Többségünket a világ ökör-
szabályai arra késztetik, hogy rossz célokat kövessen. Szerintem a mai mo-
dern célkitűzések egy lyukas garast sem érnek. ezért megmutatom azt is, 
hogyan tűzhetsz ki olyan célokat, amelyek igazán, mélyen belül boldoggá 
tehetnek, és lehetővé teszik, hogy értelmes, izgalmas életet élj. 

IV. rész: Légy rendkívüli: Változtasd meg a világot

ebben a részben megtanulhatod azt is, hogyan léphetsz feljebb még egy 
szinttel, miután megalkottad a világra vonatkozó saját szabályaidat és ura-
lod a belső világodat – hogy azután megváltoztasd a világot. ezen a ponton 
tényleg elmondhatod: rendkívüli vagy. nem csak felülkerekedtél a belső 
világodon – ezt a tudást most arra használod, hogy előremozdítsd az em-
beriséget és pozitív nyomot hagyj magad után az univerzumban. ehhez 
két dologra van szükséged: hogy meg(f)ingathatlan légy és megtaláld az 
utadat, hivatásodat
9. LÉgY ÉRINTHETETLEN! megtanulod, hogyan legyen sziklaszilárd hi-
ted önmagadban, hogy a többiek véleménye és ítélete vagy a veszteségtől 
való félelem egyszerűen meg sem érinthet téged. meg(f)ingathatatlan  
leszel a világban tett utad során. A világ megváltoztatása nehéz feladat. ez 
a fejezet megmutatja, hogyan maradj erős a viharok idején. 

10. HÓDÍTsD MEg A vILágoT! És elértünk a 10. fejezethez. ebben 
a részben megtanulsz túllépni azon, hogy csak élsz a világban. eljuthatsz 
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odáig, hogy meg is változtasd a világot azáltal, hogy megtalálod a hiva-
tásod. Amikor rátalálsz (megtanítom a módszerét), megteheted a végső  
lépést a rendkívüli élet útján. 

Végeztél a tíz fejezettel, melyek felfedik a kódot, de még nem akarlak 
magadra hagyni világjáró utadon. ezért hozzátettem két ráadásfejezetet 
arról, hogyan tudod az itt megismert ötleteket, eszközöket, praktikákat 
összegezni és beilleszteni mindennapi életedbe. 

Ráadásfejezetek: Útravaló

gYAKoRoLD A TRANsZcENDENcIáT! ebben a fejezetben megtaní-
tok egy 20 perces napi rutint, melynek a neve: hat-fázis. ez egy edzés az 
elmének, mely segít rögzíteni a kódex elemeit és felgyorsítani az ébredé-
sedet. Az egyik legjobb személyiségfejlesztő és hatékonyságnövelő eszköz, 
amit ismerek. 

KÖvEsD A csoDáLATos ELME KÓDjáT! ebben a részben összegzem 
valamennyi kulcsfontosságú eszközt és gyakorlatot, amelyek beépítésével  
a kód szerinti életet élheted. 

A ráadásfejezeteket online felületeink is támogatják. Letöltheted az 
applikációt, hogy speciális tréningeken vehess részt, mélyebb interjúkat 
nézhess és további modelleket ismerhess meg. csatlakozhatsz az online 
csoportunkhoz, hogy kapcsolatba léphess velem és megoszthasd a tapasz-
ta la taidat más olvasókkal. mindez ingyen jár a könyvhöz, és elérhető angol 
nyelven a www.mindvalley.com/extraordinary oldalon.

MIT ÍGÉREK?
Azok a gondolatok és technikák, melyeket elsajátíthatsz ebből a könyvből, 
azokra a modellekre és rendszerekre épülnek, melyeket többévnyi mun-
kám során ismertem meg azáltal, hogy az egyéni fejlődés és az emberi át-
alakulás szakértőivel dolgozhattam. ezek a teljesítményre, a fejlődésre és  
a sikerre vonatkozó jelenlegi legjobb modellek és rendszerek.

Kezedbe adom azokat az eszközöket, amelyek segítségével meggörbít-
heted az univerzumot, hogy sikerben és örömben lehessen részed, továbbá 
megtaláld azt a célt, amelyet mind ez idáig a legjobb szándékod ellenére 
sem vettél észre. Tudom, hogy ezek a módszerek működnek, mert már 
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jómagam is használtam, és szerte a világon több millió embernek segítet-
tem alkalmazni őket különféle online programok, telefonos alkalmazások 
vagy akár beszélgetések keretében. ez a könyv jelenti az első alkalmat, ami-
kor az általam ismert legjobb rendszereket egy helyen foglalom össze.

olyan mentális modelleket ismerhetsz meg, amelyek segítségével radi-
kálisan átalakíthatod a világról alkotott nézeteidet, hogy felfedezhesd az 
emberiségben és a kultúrájában rejlő csodát – még akkor is, ha jelenleg 
mindkettő messze elmarad attól, amire képes lenne. fejezetről fejezetre 
haladva konkrét rendszereket sajátíthatsz el egyszerű lépések megtételével, 
és segítségükkel életed legnagyobb átalakulását hajthatod végre, ami egy-
aránt hatással lesz a testedre, az elmédre, a szívedre és a lelkedre.

Vágjunk bele!
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