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Stai tokie yra musii linkejimai jums, keliaujantiems i Ismin
tingo pasauli 

Nusistatykite savo poreikius 

Visii pirma nusistatykite savo realius poreikius. Perskait? 
knyĝ  greiciausiai juos suformuluosite kitokius. Juk ir patys 
tapsite siek tiek kitokie - ismintingesni, racionalesni. Suvoksite 
gyvenimo [vykiit priezastis. Taigi dabar cia pat, knygoje, uzra-
sykite atsakymus [ siuos kelis klausimus: 

As noriu uzdirbti 
(rubliq, doleriq) per (menesj, metus). 
Man reikia siq materialiq vertybiif: 
(buto, name, vasarnamio uzmiestyje, automobilio ir kt.). 
Taip pat man reiketq: 

Nustat? savo poreikius, atverskite kit̂  sios knygos puslapi. 
Laimingo kelio! 

1 
KAIP MES ZVELGIAME 
I PASAULI 
Kiekvienq rytq perskaitykite turtingiausiiipasaulio zmoniii 
sqrasq. Jeijusii ten nera, apsirenkite ir eikite {darbq. 

~ R. ORBEN 

Pagrindinis musq problem̂  (taip pat ir finansiniiO saltinis yra 
pasauleziuros sistema. Todel mes nagrinesime tuos [sitikinimus 
ir idealizacijas, kurie mums trukdo siekti materialios geroves. 

Mes specialiai isskyreme zodi „materialios", kadangi sioje 
knygoje akcentuosime butent tokios geroves siek;. Tad jei jums 
jos nereikia, neverta sios knygos ir skaityti. 

Visiems kitiems siulytume isanalizuoti savo mintis ir issiais-
kinti, kokios idealizacijos ir klaidingi [sitikinimai trukdo jums 
siekti sekmes. Didziausios kliutys slypi jusii galvose! Juk tik jus 
patys formuojate visus savo gyvenimo [vykius! 

Visii pirma i§siaiskinsime, koks yra jusij neigiamq isgyvenimii 
lygis - kick uztersta jusq „isgyvenimii talpykla". 
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1.1 
Kaip atrodo jusq 
„isgyvenimi| talpykla'' 
Uz pinigus galite nmipirkti suni, bet uodegqjis pries jus 
vizgins tik uz meilq. 

- RICHARD FRIEDMAN 

Turbut jau esate girdej? „isgyvenimii talpyklos" ŝ vok̂  ir 
zinote, kaip s; ind% valyti. Vis delto priminsime, jog „isgyvenimii 
talpykla" - tai tam tikras nematerialus indas, kuriame kaupiasi 
visi patirti neigiami isgyvenimai. Tokie isgyvenimai kyla tada, kai 
jusii kas nors netenkina, kai jus piktinates [vairiomis gyvenimo 
situacijomis ir zmonemis arba savimi. Mes tada isivaizduojame 
ideal̂  kuris nesutampa sU tikrove. Todel ir kremtames, pykstame. 
Svarbus idealai vadinami „idealizacijomis". 

Mes jau esame nagrineJQ zmoniq ir Ismintingo pasaulio san-
tykiii desningumus. Tam skirta knyga „Ismintingas pasaulis". 
Paaiskejo, jog „isgyvenimiitalpyklai" pilnejant musii idealizacijos 
zlunga. Tad daugelio problem̂  saltinio ieskokite butent cia. 

Pinigit ir kitii zemiskii tikslij problemos taip pat daznai kyla 
del „isgyvenim4 talpyklos" uzterstumo. 
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Pavyzdziui, jei jusii „isgyvenimii talpykla" uztersta daugiau 
kaip 90 proc, greiciausiai esate neturtingi. Ypac jei jusii isgy
venimai susij? su materialiomis vertybemis. Todel kick veliau 
aptarsime idealizacijas, trukdancias jums praturteti. 

Net jei yra kitaip ir visos jusî  neigiamos emocijos susijusios 
su asmeninio gyvenimo nesekmemis ar neigiamu poziuriu [ save, 
jums leidziama apm̂styti savo santykius su gyvenimu ir juos 
pakoreguoti. O kad tai ivyktii, turite atitrukti nuo savo isgyve-
nimii saltinio. Ir tada Ismintingas pasaulis surezisuoja ivykius 
taip, kad jus uzkluptq sunki liga ar patektumete [ kalejim^ o gal 
kitokiais btidais suzlugdo jusvt reikalus. 

Tada jus atsiplesiate nuo pasaulio, perm̂stote gyvenim̂  
nebetersiate savo „isgyvenimii talpyklos". 

Todel pirmiausia nusistatykite savo „isgyvenimii talpyklos" 
uzterstumo lygi. Tai ir lengva, ir sunku. Dauguma zmoniq pagal 
tam tikrus rodiklius savo „isgyvenimii talpyklos" uzterstumo lygi 
gali nustatyti su 3-5 proc. paklaida. Tai jau esame nagrineJQ, o 
cia tik priminsime, kaip tai daroma. 

„lsgyvenimi{ talpyklos" uzterstumo jvertlnimas 

Noredami ivertinti „isgyvenimii talpyklos" uzterstumo pri-
siminkite visas emocines itampos kupinas savo gyvenimo si-
tuacijas nuo pat vaikystes. Pagal jn sudetingum̂ jus ivertinsite 
„isgyvenimii talpyklos" uzterstumo lygi. Kitas vertinimo kriterijus 
yra pasitenkinimas gyvenimu ir „auklejamosios" priemones, 
kurias jums siuncia gyvenimas. 

Taigi dabar pasistenkite atsakyti i siuos klausimus: 
• Kokia yra jusii materialine padetis? Ar j i j us tenkina? 
• Ar esate apsirupin? bustu? 
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• Kokia jusii seimine padetis? Ar jus tenkina gyvenimas sei-
moje? O mylimas zmogus ir santykiai su juo? 

• Ar tenkina santykiai su vaikais? Ar patenkinti jais apskri-
tai? 

• Ar geri jusî  santykiai su tevais ir giminaiciais? 
• Ar jus tenkina darbas ir santykiai su kolegomis? 
• Ar sekasi jums siekti savo tikslii? 
• Ar gera jusii sveikata? 
• Ar esate patenkinti savimi ir gyvenimu apskritai? 
Jei jauciate, kad jums nesiseka bent vienoje is siii sriciii, vadi-

nasi, jusii „isgyvenimit talpykla" uztersta 60 proc. Jei „slubuoja" 
dvi ar trys sritys, sis lygis siekia 75 proc. 

O jei visos jusii pastangos visose srityse eina vejais, vadinasi, 
nuodemiii „isgyvenim4 talpykloje" yra 85-90 proc. 

Tai bendrieji rodikliai. Pakalbekime konkreciau. 

Vertinimo pavyzdziai 

Jei sergate veziu ar sedite kalejime, jusii „isgyvenimii talpykla" 
uztersta 90-95 proc. 

Jei sergate sunkia, bet pagydoma liga, uzterstumas mazes-
nis - iki 90 proc. 

Jei vienas po kito zlunga jusq planai, dideja skolos, ivyksta 
automobilio avarija, kurios pasekmes rimtos, kyla gaisras, jus 
apiplesia ir taip toliau, greiciausiai jusii „talpykla" uztersta 85-90 
proc. Tai paskutinis jums skirtas Ismintingo pasaulio raginimas 
pakeisti poziuri [ gyvenim̂  

Kai ima kamuoti finansines problemos ar negalite [gyvendinti 
kai kuriii planii, daugeja gincii seimoje, ne viskas gerai intymia-
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me gyvenime, „talpykla" uztersta 75-85 proc. Tai nera mirtina 
riba, taciau gyvenimo kokybe jau prasteja. 

O jei gyvenimas klostosi gerai, bet jus noretumete dar geriau, 
vadinasi, jusii „indas" uzterstas tik 60-75 proc. Tai visai neblogas 
rezultatas, bet nereiketii sios ribos virsyti. 

15-̂ 0 proc. tersaliituri surink§ tik zmones, uzsiimantys dvasi-
ne, svietejiska, gydom̂a ar labdaringa veikla. Tii zmoniii neslegia 
materialiniii vertybiii kaupimo problemos nei kiti materialaus 
pasaulio rupesciai. Taip pat tai gali buti zmones, praktikuojantys 
[vairias dvasines neigiamii isgyvenimii valymo technikas. 

daryti toliau? 

Tad jei jusii „isgyvenimii talpykla" uztersta 75 ir daugiau pro-
centii, jums nera prasmes skaityti sios knygos toliau. Pirmiausia 
atsikratykite pemelyg reiksmingii sau idejii ir isvalykite neigiamus 
isgyvenimus. Siam tikslui tinka speciali atlaidumo meditacija. 
Tai paprasta ir efektyvi technika, leidzianti per dvi tris savaites 
sumazinti „isgyvenimii talpyklos" tersalii kieki. Yra ir kitii prie-
moniii. Apie tai kalbejome knygoje „Ismintingas pasaulis" ir dar 
kalbesime antroje sios knygos dalyje. 

Jei neigiamos emocijos juŝ  nekamuoja, taciau pinigii vis tiek 
neturite, skaitykite kit̂  skyriii. O dabar padarykime pirm̂ sias 
isvadas. 

IjVADOS 
• Finansines problemos daznai kyla del pemelyg uzterstos 

„isgyvenimii talpyklos", kitaip sakant - del per didelio 
neigiamii isgyvenimii kiekio. 
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• „Isgyvenimii talpykla" uzsitersia del bet kokiî  idealizacijn 
ar klaidingi isitikinimii. Uzters? „isgyvenimii talpykl̂ " 80 
proc., tikslii jau siekti negalite - jie blokuojami. Jei jusii 
isgyvenimai susij? su finansais, kelias [ klestejim̂  jums 
uzdarytas. 

• Jei nustatete, kad jusii „isgyvenim4 talpykla" per daug uz
tersta, isvalykite j ^ 

1.2 
Pazinkite savo idealizacijas 
Jei jums pasirode, kadjus visi pamirso, pabandykite kuri 
laikq nemoketi uz telefonq. 

- LIAUDIES ISMINTIS 

Siame skyrelyje nagrinesime, kokios idealizacijos trukdo 
jums praturteti. 

Jau sakeme, kad idealizacija - tai jums labai svarbi ideja, 
kuri, jei buna pazeista, sukelia emocini skausm̂  

Idealizacijiibuna [vairiii. Jas apzvelgeme ankstesnese knygo-
se. Cia sios ŝvokos smulkiau nenagrinesime. Kam [domu, gali 
zvilgteleti [jau minet̂  „Ismintinĝ pasauli". 

Sioje knygoje apzvelgsime tik tas idealizacijas, kurios truk
do siekti materialios geroves. }\a daug, bet jos gali sukelti 
rimtq rupesciii. 

Svarbiausia siuo atveju yra pinigij ir materialiq vertybiq 
idealizacija. 

Pinigq ir materialiniq vertybiq idealizacija 

Kaip ji pasireiskia? Dazniausiai dvejopai. 
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