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TURTAS
Kai paliečiau šią temą, man iškilo labai daug klausimų:
Kas yra turtas?
Kodėl vieni žmonės materialiai apsirūpinę, o kiti – ne?
Kodėl materialinės gėrybės žmonėms paskirstytos netolygiai?
Koks pagrindinis skirtumas tarp turtingų ir vargšų?
Kas yra pinigai ir kam jie reikalingi?
Kodėl ir turtuoliai verkia?
Kodėl kai kurie žmonės netenka turtų?
Rašydamas knygą, rasdavau atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų. Šios temos
nagrinėjimas buvo nepaprastai įdomus. Kaip visada reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje
įvykdavo susitikimai su neįprastais žmonėmis, knygomis. Mano ketinimai sukurdavo
neatsitiktinius įvykius, kurie padėdavo gauti būtiną informaciją ir žinias.
Dabar jums, mieli skaitytojai, siūlau savo tyrinėjimų rezultatus. Tikiu, kad juose rasite sau
daug ko neįprasto ir naujo. Nenorėčiau, kad šią informaciją suvoktumėte kaip vieną vienintelę
tiesą. Panaudokite ją savo atradimams ir įžvalgumui. Kviečiu jus drauge pamąstyti, pasvarstyti,
palyginti. Taigi pradėkime!
Daiktų pasaulis

Žmonijos civilizacija eina technokratiniu vystymosi keliu, panaudodama Žemės išteklius,
kurdama iš jų įvairius daiktus, tariamai palengvinančius ir pagražinančius žmogaus gyvenimą.
Šiuos daiktus ir tai, už ką juos galima įsigyti, tai yra pinigus, žmonės vadina turtu.
Tačiau ar iš tiesų tai yra turtas? Pažiūrėkime.
Mes manome, kad įvairiausi daiktai ir pinigai suteiks mums komforto, džiaugsmo ir
pasitenkinimo. Taip, dauguma žmonių patiria trumpalaikį džiaugsmą, ką nors įsigydami. Tačiau
neilgam. Dažniausiai daugelis daiktų be komforto ir pasitenkinimo dar sukelia ir nerimo. Iš
pradžių esame priversti šiems daiktams užsidirbti, savanoriškai sutikdami vergauti, po to
nerimaujame dėl jų išsaugojimo, nes šie daiktai nyksta. Todėl mums nuolat tenka juos
remontuoti arba įsigyti naujus.
Nepastebime, kaip tampame daiktų ir mechanizmų vergais, pinigų vergais.
Neseniai buvau užėjęs į didelį sostinės banką ir atkreipiau dėmesį į vieną reiškinį, šiuo metu
paplitusį visuose dideliuose miestuose. Tai automatinės durys. Prieini, jos pačios atsidaro, o
paskiau pačios užsidaro. Būčiau šito nepastebėjęs, jeigu ne vienas žmogus, kuris šias duris
tikriausiai matė pirmą kartą.
– Čia tai bent, – ištarė jis susižavėjęs, žiūrėdamas į mane, – ką pasiekė inžinierinė mintis.
Kažką neaiškaus sumurmėjau ir nuėjau toliau koridoriumi.
Tačiau kažkodėl ši situacija vis sukosi mano galvoje. Akivaizdu, kad pasąmonė nori kažką
pranešti. Juk kiekvienas sutiktasis savyje neša mums kokią nors naujieną.
„Durys, – mąsčiau. – Durys – jos ir Afrikoje durys, kas čia ypatinga? Na, automatinės. Na ir
kas?“
Tačiau palaipsniui kažkas pradėjo aiškėti. O būtent, kad visa tai – absurdas.
Kam inžinierius sugalvojo tokias duris? Ar jam netiko paprastos? Aišku – tam, kad
palengvintų žmogaus gyvenimą. Tačiau ar pasidarė dėl to žmogaus gyvenimas lengvesnis?
Pasvarstykime. Juk šiai konstrukcijai sukurti reikėjo inžinierių, projektuotojų, darbininkų ir
daugybės kitų žmonių pastangų. Už visa tai reikėjo sumokėti ne tik pinigais, bet ir laiku, taip pat
ir jūsų. Kuo čia dėti jūs? Labai paprasta. Jeigu šios durys yra banke, reiškia bankas jas įstatė už
JŪSŲ pinigus. Jeigu parduotuvėje, tai parduotuvės savininkas įskaičiuos durų kainą į prekės
kainą. O už prekę mokėti teks JUMS, brangusis skaitytojau.
Nesu nusiteikęs prieš pinigus ir daiktus. Tikriausiai jau iš ankstesniųjų mano knygų supratote,
kad nieko neneigiu. Priimu esančią realybę tokią, kokia ji yra, su jos daiktais ir pinigais. Aš
mėgstu gerus ir kokybiškus daiktus. Tačiau labai svarbu nustatyti teisingus santykius su šiuo
materialiniu pasauliu.
Dauguma problemų atsiranda būtent dėl to, kad žmonės nemoka sąveikauti su šiuo pasauliu,
ir ypač su daiktų pasauliu. Dažniausiai jie nieko nežino apie energinio tikslingumo dėsnį, apie
savo paskirtį, apie ketinimų tyrumą.

Kas yra turtai?
Kas yra turtai? Kokia šio žodžio prasmė? Kokį vaizdinį jis atitinka?
Vieniems žmonėms šis žodis susijęs su siekimu gyventi pasiturinčiai, turėti pinigų. Kitiems
turtas – tai dvasinis vystymasis. Atsimenate? „Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ąselę,
negu turtuoliui patekti į Dangaus karalystę“. O į rojų – oi, kaip norisi.
Kaip išspręsti šį prieštaravimą?
Asmeniškai aš jau išsprendžiau. Jau sugalvojau šio žodžio vaizdinį.
Žvilgtelėkime į rusų kalbos žodyną...
„Bogatstvo (liet. „turtas“ – vert. past.) – materialinių vertybių, pinigų gausa.“
O dabar kreipkimės į etimologiją, t. y. šio žodžio kilmę.
Žodžio bogatstvo šaknis yra BOG (liet. „Dievas“ – vert. past.).
Senojoje slavų kalboje BOG reiškia „apdalijantis turtu“, „dovanojantis gerovę“.
Įdomu, kad indoeuropiečių kilmės žodis bhaga reiškia „gerovę“, „laimę“, o taip pat –
„apdalinantis“, „dovanojantis“.

Graikų kalboje šis žodis turi tokią sąvoką kaip „duonos riekė“, „viešpats“, „valdovas“.
Kaip matome, šiuolaikinė šio žodžio sąvoka labai skiriasi nuo šaknies reikšmės. Kuo –
parodysiu vėliau.
Ką reiškia tapti turtingam (rus. BOGatym)?
Prieš atsakydami į šį klausimą, mūsų pasakojime apibrėžkime sąvoką „hipostazė“.
Kas yra hipostazė?
Hipostazė – tai visumos, absoliuto pasireiškimo esmė.
Štai dabar jūs skaitote knygą. Kas tuomet esate?
Teisingai – skaitytojas.
Jeigu gaminate valgį – virėjas. Vaikų atžvilgiu – gimdytojas ir t. t. Drauge kaip buvote
žmogus, taip juo ir likote. Skaitytojas, virėjas, rašytojas, gimdytojas – tai skirtingos to paties
žmogaus hipostazės. Hipostazė pasireiškia tuomet, kai tik žmogus pradeda su kuo nors
sąveikauti. Tai tam tikra funkcija, atliekama tam tikru laikotarpiu. Žodžiu, žmogus vienu metu
išryškėja kaip vieninga visuma, ir tuo pačiu laiku jis turi tikslią struktūrą, nes negali vienu metu
būti ir skaitytojas, ir rašytojas, ir virėjas.
Įsivaizduokite žmogaus organizmą. Jis iškyla prieš akis kaip vieninga visuma, kurioje
harmoningai veikia visos sistemos, organai ir ląstelės. Tai yra žmoguje egzistuoja tam tikra
struktūra, kurios svarbiausia dalių funkcija yra viso organizmo gyvenimas. Apskritai – gyvybės.
Yra smegenys, širdis, plaučiai, kepenys ir žarnynas su visu jo turiniu. Kiekvienas organas,
kiekviena ląstelė būtini, kad organizmas gyventų.
Žmoguje slypi visos Visatos energijos. Jis sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Jame
yra kuriamosios ir griaunamosios, abejonių ir tikėjimo energijos. Žmogus, kaip ir Dievas, turi
absoliučiai viską. Ne veltui Dievas – tai Absoliutas. Tik tarp visų šių Dievo energijų yra išlaikyta
PUSIAUSVYRA. O mes tik mokomės gyventi santaikoje su savimi ir aplinkiniu pasauliu.
Absoliuto, Dievo lygmenyje – mes visi vieningi.
Žmogus – tai Dievo pasireiškimas visuose būties aspektuose, įvairiose hipostazėse, tarp jų ir
materialiniame pasaulyje.
Pats svarbiausias mūsų viso gyvenimo tikslas – tapti Dievu. Ar pamenate žinomą paveikslą
„Sūnaus palaidūno grįžimas“? Taip ir mums su jumis laikas grįžti į Namus.
Tapti turtingam – reiškia būti tobulam ir DVASINĖJE, ir MATERIALINĖJE srityse.
Pasireikšti lyg Dievui įvairiose hipostazėse.
Turtai – tai realizuotos DIEVIŠKOSIOS žmogaus galimybės, be to – visose gyvenimo
srityse. Tai visavertis gyvenimas.
Turtingas (rus. BOGatyj) – tai žmogus, turintis įvairiausių turtų, valdantis pasaulį, kuriantis,
dovanojantis gerovę. Dievas, dangus, meilė – iš tiesų dangiškas, stebuklingas, dieviškas jausmas.
Šie žodžiai artimi ne tik skambesiu (aliteracija), bet ir savo prasme.
Toliau pateiktoje schemoje atvaizduotos visos žmogaus gyvenimo sritys – ne tik materialinės,
bet ir dvasinės. Jos išdėstytos laisva forma. Aš neišskiriu kažkokios gyvenimo srities. Svarbi
kiekviena iš jų ir visos kartu paimtos.
Palankios gyventi erdvės
turėjimas. Tėvynės dalis,
Tėvonija
Turėti mėgstamą veiklą,
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1. Pavyzdžiui, paimkime tokią gyvenimo sritį kaip sveikata (ir fizinė, ir dvasinė). Jeigu
skaitėte mano pirmąją knygą „Mylėk ligą savo“, tai tikriausiai prisimenate, kad sveikata – tai
jūsų gyvenimas santaikoje su savimi ir aplinkiniu pasauliu.
Pavyzdžiui, Džonas Rokfeleris, turėjo daug pinigų, tačiau visą gyvenimą sirgo nepagydoma
liga. Ligi šiol prie jo kapo budi policininkai, nes jis daug kartų buvo išniekintas. Kai kurie Džono
Rokfelerio palikuonys taip pat sirgo nepagydomomis ligomis. D. Rokfeleris save realizavo
keliose gyvenimo srityse, o kitose – disharmonija.
Jeigu žmogus turi daug pinigų, bet nėra sveikas, aš jo niekada nepavadinsiu turtingu. Tai
greičiausiai finansiškai pasiturintis žmogus, tačiau iki tikrojo turto jam dar toli.
Iš čia kilo ir sparnuotasis posakis: „Sveikata – tikrasis turtas, kurio už jokius pinigus
nenupirksi.“
2. Laiminga šeima, sėkminga ir klestinti giminė. Argi tai ne turtas? Kilmingi (rus.
blagorodnyje – „roždajuščije blago“ (liet. „sukuriantys gėrybes“ – vert. past.) ir dėkingi (rus.
blagodarnyje – „dariaščije blago“ (liet. „dovanojantys gėrį“ – vert. past.) palikuonys – argi ne tai
laimė tėvams? Išsamiau šia tema pakalbėsiu kitoje savo knygoje.
3. Finansinė, materialinė gerovė. Tai dar viena turtų sudedamoji dalis. Apie ją labai smulkiai
kalbėsime šioje knygoje. Labai svarbu gyventi pasiturinčiai ir turėti gyvenime pakankamai
pinigų savo slapčiausiems norams ir tyriems, puikiems ketinimams įgyvendinti.
4. Geri santykiai su žmonėmis atspindi mūsų sąveiką su aplinkiniu pasauliu. „Neturėk šimto
rublių, o turėk šimtą draugų“. Kas yra draugas? Tai yra tas aplink mane esančio pasaulio
žmogus, kuris atspindi mano paslėptas pasąmonines programas ir padeda man gyventi bei
vystytis.
5. Mėgstama veikla suteikia materialinio ir dvasinio pasitenkinimo. Būtent turėdamas tokios
veiklos aš save realizuoju, tobulėju, tampu pasiturintis (rus. samodostatočnyj) – žodžio šaknis
kilusi iš žodžio „turėti“ (rus. dostatok, stat – liet. „apsirūpinimas“, „tapti“). Šio žodžio reikšmė –
garbė ir garbingas vardas, žinios ir patirtis, kurias galėsiu perduoti savo vaikams. Ši mano veikla
nusako ir mano socialinį statusą, t. y. padėtį visuomenėje: tai, ką darau dėl žmonių, tai, kas
išgarsins mane, mano giminę ir Tėvynę. Manau, kad be viso to kalbėti apie turtus tiesiog
beprasmiška.
6. Tėvonija. Šią mūsų diagramos dalį reikia iškelti į pirmą vietą, kadangi būtent viskas ir
prasideda nuo giminės ir Tėvonijos. Laimingas tas žmogus, kuris yra visumos dalis. Jis turi
Tėvynės dalelę. Būtent tokia dalelė ir yra Tėvonija, jūsų rojaus sodas, jūsų sodyba, kurioje
harmoningai pasireiškia sąveika su Gamtos jėgomis ir šių jėgų valdymas.

Įdomu pastebėti, kad senasis kinų mokslas apie aplinkinį pasaulį – fengšui – išskiria aštuonis
sėkmės tipus, kurie daug kuo panašūs į mūsų schemą.
Aštuoni sėkmės tipai:
1. Turtas ir klestėjimas – finansinė sėkmė.
2. Laiminga santuoka – sėkmė santaikoje.
3. Geri vaikai, ypač sūnūs, – sėkmė palikuonims.
4. Gera sveikata – sėkmė nugyventi ilgą gyvenimą.
5. Garbingas vardas ir pripažinimas – sėkmė užsitarnaujant autoritetą.
6. Šalia esantys naudingi žmonės – tinkama valdžia.
7. Išsilavinimas – sėkmingas tobulėjimas.
8. Gera karjera – sėkmės siekimas.
Schemoje matome, kad tik visose gyvenimo srityse harmonijos pasiekęs žmogus gali tapti
Dievu, vadinasi, ir pasakiškai turtingas. Dėl paties siekio tapti Dievu, tokiu, kaip mūsų
Dangiškasis Tėvas, kaip Kūrėjas, neišvengiamai tampate turtingu žmogumi. Jeigu esate kelyje
link Dievo, esate kelyje link turtų, einate per turtus, nes žingsnis po žingsnio tampate savo
gyvenimo, savo likimo šeimininku – taip pat pinigų ir visų materialinių daiktų šeimininku.
Kaip matome, visos gyvenimo sritys tarpusavy susijusios, kaip holografiniame vaizde.
Neįmanoma vystytis vienpusiškai. Jeigu sieksime tik materialinių gėrybių, nukentės visos
likusios gyvenimo sritys. Ir šios gėrybės egzistuos neilgai. Gyvenime tokių pavyzdžių labai
daug. Taip žmonės priveda save iki asmeninės krizės: nustoja vystytis, o tai reiškia mirtį.
Lygiai taip pat negalima vystytis vien dvasiškai, antraip tai sukelia materialinių sričių
neigimą, o tuomet nuneigiamas ir fizinis kūnas. Kai kurių dvasinių mokytojų gyvenimas yra to
įrodymas. Daugelis jų turėjo rimtų sveikatos problemų: onkologija, cukrinis diabetas ir kitos
ligos.
Materialinė gerovė – tai pakankamai materialinių lėšų gyventi visavertį gyvenimą.
Dvasinė, sielos, moralinė gerovė – tai galimybė turėti dvasinių jėgų tiek, kad jų pakaktų
visaverčiam, laimingam gyvenimui. Tačiau pirmiausia – tyri ketinimai.
Materija ir dvasia – tai dvi vieningos visumos dalys. Viena dalis būtinai susijusi su kita. Tarp
jų negali būti jokios kovos. Jos atspindi viena kitą. Panaikinkime šiuos prieštaravimus ir
realizuokime visus – ir materialinius, ir dvasinius turtus. Galėsime tai padaryti kreipdamiesi į
vidinę, dieviškąją žmogaus esmę.
Juk esmė – ne turto kiekis ar jo nebuvimas, o pats žmogus.
Kartą vienas didikas kreipėsi į išminčių:
– Pasakyk, gerbiamasis, jei tu toks išmintingas, kodėl gi esi neturtingas?
Išminčius, kreipdamasis į jo auksu išsiuvinėtą durtinį, atsakė:
– Matai, gerbiamasis durtini, mano turtai – viduje, o ne išorėje. Juk kai tavo šeimininkas
užmiega, jis su savimi neima nei tavęs, nei savo tarnų, nei aukso, nei ko nors kito. Ir jeigu jis
susapnuos besivejantį tigrą, tai jam teks išsigandusiam bėgti, o ne šauktis į pagalbą tarnus. Sapne
jį nuo tigro išgelbės tik mokėjimas greitai bėgti. Jeigu jis susapnuos, kad stingsta nuo speigo,
drebės nuo šalčio ir nesugebės tavimi – šiltu durtiniu – apsikloti, tuomet nuo šalčio jį išgelbės tik
mokėjimas užsikurti ugnį. TIKRASIS TURTAS – TAI MŪSŲ GEBĖJIMAI! JIE – MŪSŲ
VIDUJE, O IŠORĖJE – TIK JŲ IŠRAIŠKA.
Turtuolis, apstulbęs, kad išminčius kalbasi su durtiniu, o ne su juo, sušuko:
– Juk tu beprotis! Kaip galima kalbėtis su mano durtiniu ir nematyti manęs – jo šeimininko?!
Nusišypsojęs išminčius pasakė:
– Štai taip ir daugelis žmonių. Jie kalbasi su kūnais ir nemato tų, kurie yra jų šeimininkai.
Turtas – neatskiriama žmogaus dalis, tai jo esmė. Ar galima sakyti, kad Dievas (rus. Bog)
neturtingas? Ne. O juk mes visi savo esme – DIEVAI. Tik klausimas, kas mums trukdo
pasireikšti kaip Dievams, atskleisti savo turtus gyvenime. Todėl tikrai turtingas – žmogus,

atskleidęs savyje Dievą! Ir kad visi turtai būtų realizuoti, svarbu, kad jūsų asmeniniai norai
sutaptų su sielos siekiais. Tada jūs tampate kūrėju, burtininku.
Kiekvienas žmogus – Dievas. Dievas savo pasaulio, kurį jis sukūrė. Todėl reikia padaryti
taip, kad kiekvienas, kuris gyvena šiame pasaulyje, būtų laimingas.
Turtas – tai harmonijos pasireiškimas gyvenime.
Pirmas žingsnis turtų link
Pirmas žingsnis turtų link (rus. BOGatstvo) – tai suvokimas, kad jūs jau turtingas (rus.
BOGatyj), čia ir dabar. Jūs – ŽMOGUS, Žemės, Visatos šeimininkas, visų energijų ir Visatos
būtybių valdovas. Nėra nieko viršesnio ir stipresnio už žmogų!
Jeigu tuo abejojate, tai naudojatės savo gyvenime modeliu „Auka–Tironas“, apie kurį rašiau
savo ankstesnėje knygoje. Tačiau vis tiek – pirmiausiai tai jūsų pasirinkimas. Būtent jūs panorote
gyventi tokį gyvenimą. Įsisąmoninkite tai. O dabar tikrai panorėkite pakeisti savo gyvenimą.
Auka priklauso nuo aplinkinių nuomonės. Šeimininkas pats formuoja gerą aplinkinių nuomonę
apie save. Būtent ši būsena ir bus jūsų atskaitos taškas ir kartu – jūsų galutinis tikslas.
Gana savęs gailėtis, pataikauti savo kvailumui ir silpnumui. Ramia širdimi priimkite dabartinį
gerovės lygį ir įsisąmoninkite savo dieviškąją kilmę bei savo tikrąjį turtą.
Nuspręskite, ko jums reikia, ko norite ir svarbiausia – KUO norite būti. Ir pradėkite žengti
nors mažus, bet konkrečius žingsnius šia kryptimi. Tai yra perkelkite save į tą būseną. Ir po kurio
laiko jūs būtinai atsirasite joje.
Kiekvienas žmogus jau iš pat pradžių turtingas, tiktai šito nežino. Ir raktelis nuo šių turtų jau
jo rankose. Netgi durys žinomos. Ir drobė su nupieštu židiniu nuplėšta nuo sienos...
Mes visi – DIEVAI (rus. Bogi). Ir turime tai, kas būtiniausia, kad gyvenime pasiektume
viską, ko norime.

