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Įžanga
Stebuklų metas baigėsi, ir ateina laikas ieškoti priežasčių, 
kodėl ir kas vyksta pasaulyje.

– ŠeKSPyrAS

Gerbiamieji skaitytojai, jūs turite rankose naują knygą. Kodėl būtent šią? 
Galbūt pasirinkote ją netyčia ar jums padarė įspūdį jos pavadinimas? O 
galbūt jūs jau esate pažįstami su kitais mano darbais, ir jie paliko pėdsaką 
jūsų širdyje?

Kad ir kaip būtų, džiaugiamės, jog galime susitikti su jumis, ir tikimės, 
kad jums pakaks kantrybės perskaityti knygą iki galo ir praktiškai pritaikyti 
joje išdėstytas idėjas bei rekomendacijas.

Esame įsitikinę, kad tai jums bus naudinga. 

• Apie ką mūsų knyga
Leiskite į šį klausimą atsakyti iš karto, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar 

verta skaityti tokį didelį kūrinį – o gal tai tebus laiko gaišimas?
Žmogui būdinga siekti tikslų. Sėkminga karjera, gerovė, meilė, šeima, 

vaikai, išsilavinimas, poilsis, kūryba, – tai toli gražu ne visas mūsų poreikių 
sąrašas. Žinoma, mes norime, kad viskas klotųsi sklandžiai. 

Deja, dauguma mūsų gyvena rūpesčių ir neigiamų išgyvenimų kupiname 
pasaulyje. Kodėl taip yra? 

Ar galima padaryti taip, kad problemos lengvai ir greitai išnyktų, kad 
tikslų link judėtume greitai ir lengvai ir kad gyvenimas teiktų vien malo-
numą? Kaip išmokti gyventi ramiai ir džiaugsmingai, kaip atsikratyti visai 
bereikalingų rūpesčių?



10 

I Š M I N T I N G A S  P A S A U L I S

Jeigu šis ir kiti klausimai kirba jūsų galvoje, tai mūsų knyga skirta kaip 
tik jums.

• Ši knyga – pirmasis žingsnis į išmintingą pasaulį
Iš pradžių paaiškinsime, kas yra neprotingas, arba iracionalus, pasaulis.
Tai pasaulis, kuriame gyvena dauguma mūsų. Jame žmonės nepatenkinti 

gyvenimu ir vieni kitais. Jie nuolat skuba ir dažnai net patys nesuvokia kur. 
Jie visą laiką ko nors nori, tačiau dauguma jų norų niekada neišsipildo.

Mūsų knyga padės jums išsiveržti iš iracionalaus pasaulio ir įžengti į 
išmintingą pasaulį. Tai pasaulis, kuriame jūs galėsite daryti sąmonin-
gus sprendimus, kadangi žinosite įvairių gyvenimo įvykių priežastis 
bei savo poelgių pasekmes.

Jeigu jums nepasiseks, jūs žinosite, dėl kokios priežasties tai įvyko. 
Jeigu jums gims troškimas, jūs žinosite, kaip jo siekti.

BŪSITe SAVO GyVeNIMO ŠeIMININKAI.
Nejaugi visa tai įmanoma? Taip. Mes sakome, kad taip gyventi gali 

praktiškai kiekvienas. Na, bent jau tie, kurie nepatingės perskaityti šią 
knygą iki galo.

• Pagrindinės idėjos
Visa ši knyga remiasi keliomis pagrindinėmis idėjomis.
Galima sakyti, tai yra pažiūrų sistema, teigianti štai ką:

–  Kiekvienas žmogus gimdamas gauna teisę būti laimingas.
–  Kiekvienas žmogus gali ugdytis dvasią.
–  Kiekvienas žmogus gali pats kurti savo gyvenimą, jo galimybės neri-

botos ir tuo reikia džiaugtis.
–  Visas savo problemas kuriamės tik mes patys. 
–  Kiekvienas žmogus gali pakeisti savo gyvenimo situaciją ir padaryti 

ją geresnę, jis tik turi suprasti, kokiu būdu susikūrė savo problemas.
–  Sąmonė ir pasąmonė per mintis lemia mūsų poelgius, o poelgiai for-

muoja mūsų būtį, tad jei ja mes nepatenkinti, turime keisti minčių 
turinį – keisis mintys, keisis poelgiai, keisis mūsų tikrovė. 

Štai iš esmės ir viskas. Visa kita – tik praktinės rekomendacijos, kaip 
siekti šio tikslo. 
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• Ši knyga yra judėjimo per gyvenimą taisyklės
Ši knyga jums bus tarsi taisyklių rinkinys. Tos taisyklės panašios į ke-

lių eismo taisykles, tik čia judėsite ne keliais, o per gyvenimą. Knygoje 
rasite tuos nerašytus dėsnius, kuriems paklūsta visa jūsų būtis. Tai savo-
tiški šviesoforai, ženklai ir rodyklės, kurių žmonės dažnai nepastebi arba 
pastebėti nenori. Šioje knygoje pasistengsime padaryti juos matomus ir 
suprantamus.

Jūsų reikalas, kaip pasinaudosite gauta informacija. Žmogus turi didelę 
pasirinkimo laisvę. Žinoma, galima ir nepaisyti raudono šviesoforo signalo. 
Galima pasukti į gatvę, kurios pradžioje kabo ženklas „važiuoti draudžiama“. 
rizikuokite, jei jums taip patinka! Tačiau jeigu norite likti sveiki, privalote 
laikytis taisyklių. Be to, tada, siekdami savo tikslų, dar sulauksite ir paties 
Gyvenimo palaikymo. Skamba gražiai, ar ne?

• Kam ši knyga skirta
Išmintingo Gyvenimo technologijos skirtos toli gražu ne visiems. Kam 

jos gali praversti?
–  Tiems, kurie jau pavargo kovoti su Gyvenimu ir ginti savo idealus, 

tad jie dabar jau norėtų gyventi ramiau.
–  Tiems, kurie yra pasirengę prisiimti atsakomybę už visus savo gyve-

nimo įvykius.
–  Tiems, kurie nori tobulėti – ne tik skaityti „protingas“ knygas, bet ir 

negailėti pastangų.
–  Tiems, kurie sugeba mąstyti, nes čia siūloma sistema reikalauja, kad 

žmogus pirma gerai pagalvotų, o paskui imtųsi veiksmų.
–  Tiems, kurie sugeba vykdyti savo sprendimus.

• Kam ši knyga neduos jokios naudos
Tam tikra žmonių kategorija šios knygos idėjomis pasinaudoti negalės. 

Kas jie?
–  Tie, kurie dėl savo nesėkmių visad kaltina kitus: žmoną, vyrą, tėvus, 

vaikus, vyriausybę, karmą, priešus, kerus ir taip toliau.
–  Tie, kurie linkę pernelyg atsiduoti emocijoms: iš pradžių jie kelias 

valandas verkia, o paskui pradeda galvoti.
–  Tie, kurie linkę paklusti instinktams, o ne protui.
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–  Tie, kurie jaučiasi menki ir laukia, kol koks nors „šviesulys“ jiems 
nurodys, kaip dera elgtis (daugeliui tokia pozicija atrodo priimtina ir 
jie jos mielai laikosi).

–  Tie, kurių intelektas pernelyg žemas.

• Su kuo nereikia painioti šios metodikos
„Išmintingo kelio“ metodika nėra dieviškasis apreiškimas, jos niekas 

mums nenuleido „iš aukščiau“. Tai visų pirma yra žmonijos sukauptų žinių 
sintezė ir tipiškų mūsų daromų klaidų analizė.

Taip pat tai nėra koks nors religinis ar mistinis mokymas. Mes nekalbė-
sime apie Dievą, ritualus ar kokius kitus religinio gyvenimo atributus.

Ši knyga nėra karmos teorija, kuri buvo sukurta prieš daug tūkstančių 
metų, idant menkai išsilavinę žmonės genami baimės imtų gyventi pagal 
visuomenės normas.

Ši knyga nėra rinkinys rekomendacijų „daryk taip, ir viskas eisis kaip 
per sviestą“. Tai ne asmeninės vadybos vadovėlis, nes mes kalbėsime ne 
tik ką daryti, bet ir aptarsime, kodėl tai reikia daryti.

Tai ne psichoterapijos priemonė, nors psichoterapijos elementų čia 
rasite.

Tai nėra NLP metodika, kuri iš esmės skirta žmonėms programuoti, kad 
šie imtų „šokti pagal jūsų dūdelę“. (NLP yra pamėgę reklamos kūrėjai ir 
politikai.)

Mes siūlome jums patiems pasiekti dvasios ramybę ir pakelti savo 
veiksmų efektyvumą. 

Nesitikėkite iš šios knygos stebuklų. Tai ne tas daiktas, kurį galima 
priglausti prie skaudamos vietos ir tokiu būdu pasveikti. 

Norai patys neišsipildys. Reikia stengtis.
Ir ši knyga nėra filosofinis mokymas, nes jos pobūdis – taikomasis. 
Tai kas gi yra ši knyga? Kas yra „Išmintingas kelias“?
Tai sąmoningo ir sėkmingo gyvenimo technologija, mokanti siekti 

darnos su savimi ir išoriniu pasauliu. Ši technologija reikalauja iš žmogaus 
nedidelių, tačiau nuolatinių pastangų – jis turi tobulėti ir pažinti save. 

• Kam ši metodika pravers
Teoriškai ji gali būti reikalinga visiems, kurie siekia savo tikslų. Pa-

vyzdžiui:
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–  Suaugusiems žmonėms, pavargusiems nuo rūpesčių – kad jie galėtų 
pagaliau pasidžiaugti savimi ir gyvenimu.

–  Paaugliams, kad jie pagaliau liautųsi smerkti tėvus, mokytojus ir 
draugus.

–  Vyresnio amžiaus žmonėms, kad jie nereikštų pretenzijų jaunimui ir 
gyvenimui apskritai.

–  Tarnautojams, kad jie greičiau kiltų karjeros laiptais ir sulauktų di-
desnio finansinio atlygio.

–  Verslininkams, kad jie suprastų pasaulį valdančius dėsnius ir imtų 
geriau organizuoti savo verslą.

–  Namų šeimininkėms, kad jos slapta ar atvirai nebepyktų ant savo 
vyrų.

–  Vienišiems žmonėms, kad jie suprastų, kodėl yra tokie, ir kad galėtų 
pakeisti savo situaciją.

–  Vedusiems vyrams ir ištekėjusioms moterims, kad jie ir jos atsisakytų 
minties pakeisti artimus žmones ir suprastų, kokios jėgos juos suvedė 
į vieną vietą.

–  Tėvams, kad jie liautųsi kovoti su savo vaikais.
–  Politikams ir visuomenės veikėjams, kad jie suprastų, kokie skirtingi 

yra žmonės ir kad atsisakytų norų visus padaryti vienodus.
Ir taip toliau...

• Kas sudaro šią knygą
Knygoje yra penkios dalys. 
Pirmojoje kalbėsime apie klaidas, kurias žmonės daro siekdami savo 

tikslų – jie tarsi susikuria kliuvinius, kurie atskiria juos nuo trokštamų 
rezultatų. Taigi sužinosime, kaip tokius kliuvinius pašalinti.

Antrojoje dalyje sužinosite, kaip mąstyti ir elgtis pakeliui į tikslą. 
Blogai suformuluotas tikslas gali būti visai nelaukto rezultato priežastis. 

Kita vertus, net kai nėra jokių kliuvinių, jei tik gulėsite lovoje ir nieko 
neveiksite, tai jūsų troškimai taip ir liks tik troškimais.

reikia imtis veiksmų, be to, pageidautina laikytis tam tikrų taisyklių. 
Trečioji dalis yra praktinė – kaip taikyti pirmosiose dalyse išdėstytus 

principus, kad pasitaisytų jūsų finansinė padėtis, verslo reikalai, profesinis 
gyvenimas. 

Į Ž A N G A
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Ketvirtoje dalyje kalbėsime apie asmeninį gyvenimą ir šeimos reika-
lus. 

Ir galų gale penktoje dalyje paliesime labai svarbias sveikatos proble-
mas. 

• Trečioji redakcija
Tai trečioji šios knygos redakcija. Jei skaitėte pirmąsias dvi, pastebėsite, 

kad šioje bus mažiau mistikos elementų bei ezoterikos ir daugiau psicho-
logijos. Išplėstas sąrašas vidinių kliuvinių, kurie trukdo mums siekti tikslų. 
Mažiau skiriama dėmesio išorės veiksniams – auklėjimui, karmai – ir tvirčiau 
pabrėžiamas žmogaus vaidmuo, nes jis yra savo gyvenimo šeimininkas. 
Deja, tas šeimininkas ne visada supranta, ką daro. 

Be to, daugiau kalbėsime apie darbą bei verslą ir apie veiklos planavimą. 
Tai labai svarbu žmonėms, kurie nori pakelti savo veiksmų efektyvumą. 

• Reikės pasistengti
Nesitikėkite iš šios knygos metafizinių stebuklų. Jau sakėme: nereikia 

jos glausti prie skaudamų vietų. Taip pat neverta jos laikyti po pagalve ir 
tikėtis, kad ji padės. (Na, nebent tada naktį dažniau prabustumėte ir galė-
tumėte ramiai apsvarstyti čia pateiktas idėjas.)

Stebuklų būna, tačiau jie, deja, šiaip sau iš dangaus nekrinta. Gyvenime 
galite patys susikurti viską, kas jums dabar atrodo tarsi stebuklas. Būtent 
susikurti, o ne gauti kaip nors atsitiktinai ar iš kieno nors malonės. 

Viskas mūsų gyvenime priklauso tik nuo mūsų pačių, nors kartais ir 
atrodo, kad taip nėra. Todėl stebuklo nelaukite. Verčiau stenkitės, kad visi 
jūsų troškimai išsipildytų. 

Netgi pasakų herojai stebuklų sulaukia ne iš karto, o tik gerokai pasi-
stengę patys. Štai Pelenė daug ir sunkiai plušėjo, pozityviai mąstė ir tik 
tada jos gyvenimą nušvietė stebuklas. Senis daug kartų metė jūron tinklus, 
kol galų gale sugavo auksinę žuvelę. 

Tad ir jūs stebuklo šiaip sau nelaukite. Stebuklai įvyksta, kai žmogus 
pats juda savo tikslo link ir atlieka reikiamus veiksmus. O kaip tai daryti, 
jūs sužinosite perskaitę šią knygą. 

Joje rasite daug pratimų, taisyklių, pavyzdžių. Ją įdomu skaityti ir ji 
bus puiki priemonė asmeniniam efektyvumui pakelti, ji patars jums, kaip 



15

Į Ž A N G A

gyventi išmintingai, be pernelyg didelių rūpesčių, nerimo ir be audringų 
emocijų. 

Išmoksite suprasti savo gyvenimo įvykių priežastis ir imsite elgtis taip, 
kad jus lydėtų tik pageidaujami įvykiai. 

Ir jų tikrai bus, nes būtent toks yra gyvenimo įvykių formavimo meto-
dikos poveikis. 

O jei kas nors nesiseks, jūs lengvai atskleisite nesėkmių priežastis ir 
per daug dėl jų nesuksite sau galvos. Be to, juk truputis jaudulio tikrai 
nepakenks – be jaudulio gyvenimas praranda savo aromatą ir skonį. 

• Padėkos
Autorius dėkoja visiems, kurie rėmė „Išmintingo kelio“ centro veiklą 

ir projektus. 
Štai jie, mūsų rėmėjai: Aleksejus Kupcovas („TeKOservis“ direktorių 

tarybos pirmininkas), Borisas Medvedevas (ryga) ir Pavelas Loskutovas 
(Krasnojarskas). Labai dėkojame už pagalbą!

Taigi linkime jums sėkmės Išmintingame pasaulyje. Tegu ši knyga padės 
jums ten nepasiklysti. Laimingo kelio!


