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PRADŽIOJE BUVO ŽODIS 

 

 
„Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo 
pas Dievą, ir Dievas buvo Žodis. Jis 
pradžioje buvo pas Dievą. Visa per Jį 

atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, 
kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, 
ir ta gyvybė buvo Žmonių Šviesa.“ 

(Jn 1:1-4) 
 

Savo  ankstesnėse  knygose  „Pamilk  ligą  savo“     ir  
„Ketinimų galia“ aš išsamiai aprašiau procesą,  kuriuo  
žmogus sukuria savo pasaulį. Ir kaip žinoma, svarbiausias 
instrumentas kuriant ir keičiant supantį pasaulį yra mūsų 
mintys. Be to, teigiamos, kuriančios mintys sudaro palankias 
situacijas mūsų gyvenime, o negatyvios, griaunančios – ligas 
ir  kančias. 

Ilgą laiką aš stebėjau žmogaus elgesį ir tyriau, kaip 
mūsų mintys ir žodžiai veikia tai, kas su mumis vyksta. Aš iš 
tikrųjų supratau senąją tiesą: „Pradžioje buvo Žodis“. 

Priklausomybė išėjo tiesioginė. Pasirodo, viskas, 

kas vyksta su mumis, visiškai atitinka tai, kokios yra 

mūsų mintys ir vaizdai bei kokiais žodžiais mes juos 

išreiškiame. 

Mūsų kalba nustato mūsų realybę, jos struktūrą, o 
jau paskui apsako. Apsako tai, ką mes ką tik sukūrėme iki 
tos akimirkos. 

Ir mūsų žodžiai ne tik apsako mus supantį pasaulį, 
bet pirmiausiai rašo jį. Kitaip sakant, su kalba mes sukuriame 
tą realybę, kurioje gyvename. 

Apie tai kalba lingvistinis Sepiro-Vorfo kalbinio 
reliatyvumo principas. Esmė jo ta, kad ne realybė nustato 
mūsų kalbą, o, atvirkščiai, kalba apibrėžia realybę. Viskas 
priklauso nuo to, kokiame sąmonės modelyje mes esame: 
aukos  ar šeimininko. 

Tai     yra    materija    Aukščiausiojo    mums     kadaise 



 

 

 
buvo  duota  pojūčiuose,  bet  ji  aktyviai  mūsų  atkuriama.    
Iš neįsivaizduojamo ir paslaptingo Visatos chaoso mes, 
pasitelkdami tokį instrumentą kaip Žodis, išskiriame ir 
struktūriname mūsų realybę. Vienas autorius apie tai pasakė 
labai poetiškai: „Gyvenimo drobėje su žodžiu-teptuku ir 
emocijomis-dažais mes piešiame pasaulį“. Ir kaip jūs jau 
įspėjote, kiekvienam išeina savas paveikslas. Ne geras ir ne 
blogas,  o  tiesiog savas. 

Tai mūsų su jumis pasaulis, brangieji mano 
skaitytojai. Ir laikas prisiimti atsakomybę. Už savo mintis ir 
už savo žodžius. Už savo tikėjimą. Jeigu nedarote šito, tai už 
jus padarys kiti. Tiktai paskui nepykite, jeigu kažkas bus ne 
taip, kaip jums norėjosi. Juk kiti žmonės gali paprasčiausiai 
nežinoti, ko jūs norite. 

Viskas, kas buvo aukščiau išsakyta, visiškai atitinka 
naują žmogaus sąmonės modelį ir atspindžio įstatymą. 

Iš čia daroma paprasta išvada: „Jeigu tai, kas su 

manimi vyksta gyvenime, visiškai atitinka tai, ką aš 

galvoju ir kaip kalbu, tuomet pakeitęs savo mintis ir 

savo kalbą, aš pakeisiu ir savo gyvenimą, ir supantį 

pasaulį“. 

Pateiksiu keletą pavyzdžių. 
 

Ne  taip  seniai  Londono  metro  lenteles  ant  durų  
su užrašu „Išėjimo nėra“ pagal sociologų rekomendacijas 
pakeitė lentelėmis „Išėjimas greta“. Savižudybių kiekis 
Londone sumažėjo. 

O Maskvos metro kiekvienoje stotyje kabo didelis 
plakatas, kuriame uniformuota graži mergina rodo į išėjimą, 
ir apačioje švyti užrašas „Išėjimas   yra“. 

 
O štai vienas atvejis iš mano praktikos. 
– Valerijau Vladimirovičiau, – kreipiasi į mane jauna 

moteris, – padėkite man išspręsti mano skūros problemas 
(rus. шкурные проблемы). 

– Ir kokių jūs turite skūros problemų? – klausiu   aš. 
– Turiu jų keletą, – atsako jinai. – Pirma mano skūros 

problema – tai daugybė apgamų, mažų karpų ir papilomų 
ant odos. Nenoriu senatvėje būti panaši į varlę. Antroji 
skūros  problema... 



 

 

 
oliau  mToteris  apsako  kitas  savo  problemas,  o  aš 
įdėmiai jos klausau. Per trumpą laiką ji gal kokius dešimt 
kartų ištarė „ skūros problema“ ir „ skūros interesas“. 

Kada jinai baigė kalbėti, aš jai nurodžiau šį  faktą. 
– Daktare, – nustebo jinai, – aš nekreipiau į tai 

dėmesio. Reikalas tas, kad aš labai dažnai ištariu šią frazę, 
bet niekada nesusimąsčiau apie jos   reikšmę. 

 
Dabar, manau, jūs suprantate, kaip svarbu išmokti 

naudotis žodžiais ir mintimis. Bet kaip visiškai įvaldyti šį 
instrumentą? Kaip padaryti taip, kad ne mintys ir emocijos 
valdytų mus, o mes valdytume jas? Ir visą savo jėgą 
naudotumėme savo pasauliui pakeisti. 

Kelis tūkstančius metų mums bando įteigti mintį, kad 
esame Dievo tarnai, kad viskas mūsų gyvenime priklauso 
nuo aukštesniųjų jėgų. Vadinasi, mes vargiai jame galime 
ką nors pakeisti. Vienintelis dalykas, ko iš mūsų reikia, – tai 
būti romia avele ir laukti Teismo dienos. 

Tačiau, brangusis mano skaitytojau, aš manau, jūs 
sutiksite, kad Žmogus – būtybė mąstanti ir unikali savo 
prigimtimi. Ir pagimdytas jis Kūrėjo pagal paveikslą ir 
panašybę Savo. Žmogus iš prigimties – Kūrėjas, Dievas. 
Reiškia, nėra Visatoje jėgų aukštesnių ir stipresnių, kaip 
Žmogus. Todėl, kad pačiame Žmoguje paslėptos visos 
Visatos energijos. Jis valdo viską, taip pat ir savo likimą. 
Valdo per savo mintį, jausmus, elgesį. Be to, visi žmonės 
naudojasi tuo per amžius, tik ne visi žino apie tai. 

Mes ne pasyviai priimame, o aktyviai kuriame.  
Kiekvienas žmogus yra kūrėjas nuo  pat  gimimo  ir  lieka  
toks iki pat savo gyvenimo paskutinių dienų. Be to, 
nepriklausomai nuo to, žino jis apie tai, ar ne. 

Ir mūsų su jumis užduotis – atskleisti šį nuostabų   
ir dievišką mechanizmą. Pasaulio kūrimo mechanizmą. Ir 
išmokti jį valdyti. 

Ir todėl būtina pasinerti į gilumines, pasąmonines 
kalbos struktūras ir pakeisti senas programas, kurios 
sukuria ligas ir kančias. Tai galima padaryti pasinėrimo ir 
pasąmoninio programavimo metodu, kuris aprašytas mano 
pirmoje knygoje „Pamilk ligą savo“. Šioje knygoje aš noriu 
suteikti dar keletą galimybių dirbant su savo mintimis. 



 

 

 
Aš giliai tikiu, kad galima pakeisti žmogaus 

likimą tuo, ir tiktai tuo atveju, jeigu pats žmogus 

tampa savo likimo šeimininku. O todėl jis pirmiausia turi 

prisiimti atsakomybę už savo mintis. 
Mintis – tai nuostabi  ir  neįprasta  Žmogaus 

kuriama Visatos energija. Viena iš pirminių Šviesos formų, 
nematomų įprasta akimi. Jai neegzistuoja tokios sąvokos 
kaip greitis ir atstumas. Jinai – visur prasiskverbianti, viską 
apimanti ir visagalė. Žodis – tai įgarsinta mintis. Veikla – tai 
materializuota mintis. 

Visa gyvastis Žemėje gali jausti, skleisti savo nuosavą 
Šviesą. Tačiau prasmingą žodžio dovaną Žemėje turi tiktai 
žmogus. 

Bet kokia mintis, žodis ir darbas užrašomi Amžinos 
Gyvenimo Knygos bekraštėje Sąžinės erdvėje. 

Jūs galėsite atskleisti savo pasąmonėje negatyvias 
programas, surasti tam tikrą dėsningumą ir sukurti naujas 
programas, kurios padės jums atrasti savo Tikrąjį Kelią. 

Šio metodo pranašumas neabejotinas. Jūs 
nenusišalinate nuo supančio pasaulio, o aktyviai dalyvaujate 
gyvenimo procese, lavindami savo dėmesingumą ir 
jautrumą. 



 

 

 
ŽODŽIO BURTAI 

 
Tiktai tavo, poete, sparnuotas žodžio garsas 
Grėbia iškart ir įsitvirtina staiga 
Ir sielos kliedesys tamsus, žolynų keistas kvapas... 

 
Afanasijus Fetas 

 

aigi  kieTkvienas  žmogus  gyvena  savo  pasaulyje  ir 
pats sukuria savo unikalų pasaulį. 

Prisiminkime, kaip tai vyksta. 
Mūsų pasąmoninis protas informaciją praleidžia per 

savotiškas programas-filtrus – neurofiziologinius, socialinius 
ir asmeninius. Kažkuri srauto dalis praleidžiama, kažkas 
iškreipiama, o kai kuri informacija apibendrinama. Mūsų 
sąmonei tenka tik maža srovelė iš bendro srauto. Galiausiai 
tarp to, kas vyksta Pasaulyje iš tikrųjų, ir to, kokia būna 
mūsų šio Pasaulio patirtis (tai yra mūsų pasaulis), yra didelis 
skirtumas. 

Naudodami žodžius, vaizdus, pojūčius, garsus, 
kvapus ir skonį mes kuriame savo realybės modelį. Jeigu 
keičiame kurį nors elementą šiame modelyje, tuomet jau 
kitaip jaučiame, matome, keičiasi ir visas pasaulis. Bet 
kokia žmogaus būsena yra jo pasaulio modelio pasekmė.  

 

REALYBĖ 
 

 
 

       
 

 
 

     
 

 
 

   
PAKEISTA REALYBĖ 

(MŪSŲ PASAULIO MODELIS) 

3–ias filtras: individualūs veiksniai 
(mintys, įsitikinimai, jausmai, emocijos)  

2–as filtras: socialiniai veiksniai 
(šeima, tautybė, religija, istorija, papročiai) 

1-as filtras: neurofiziologinis aparatas 
(regėjimo, klausos, lytėjimo, uoslės ir skonio organai) 



 

 

 
ačiau   Tteisingas ir atvirkštinis procesas. 
RemdamiesisavoPasauliomodeliu,messukuriamebendrą, 
kolektyvinę Realybę. Kiekvienas iš mūsų ir visuomenė 
bendrai veikia Pasaulį. 

 

REALYBĖ 
 

 
 

       
 

 
 

     
 

 
 

   
PAKEISTA REALYBĖ 

(MŪSŲ  PASAULIO MODELIS) 
 

 

Tačiau tada žiūrėkite, kas išeina. Atsižvelgiant į tai, 
kas pasakyta, visiškai kitaip įprasminamos tokios sampratos, 
kaip šeima, tauta, tikėjimas. Jos jau nėra abstrakčios. Tai 
yra tai, kas surikiuoja mūsų gyvenimą tam tikru būdu. Ir 
taip vadinamieji jutimo organai: akis, ausis, nosis, liežuvis 
ir oda – tampa aplinkinio pasaulio kūrimo instrumentais. 

Bet tada turi būti visiškai kitoks požiūris į kalbą ir 
žodžius. 

 
Naudodamiesi kalba ir kalbinėmis struktūromis, mes 

kuriame savo pasaulį. Kiekvienas žmogus turi stebuklingą 
lazdelę – Žodį. Ir visi žmonės naudojasi ja. Vienas su ja 

pakeičia savo gyvenimą, padeda aplinkiniams. Kiti – sukuria 
ligas sau ir kitiems, sukelia nužiūrėjimą ir apžavus. 

Reikalingas žodis turi nuskambėti reikalingu laiku ir 
reikalingoje vietoje ir tam tikra seka. 

O  tai  kaip  tik  ir  ne  taip  paprasta.  Ir  ne      visada 

3–ias filtras: individualūs veiksniai 
(mintys, įsitikinimai, jausmai, emocijos) 

2–as filtras: socialiniai veiksniai 
(šeima, tautybė, religija, istorija, papročiai) 

1-as filtras: neurofiziologinis aparatas 
(regėjimo, klausos, lytėjimo, uoslės ir skonio organai) 



 

 

 
žmogus gali padaryti tai. Čia reikalingas ketinimų švarumas 
ir jausmų atvirumas. Svarbu tai, kas slepiasi už kiekvieno 
mūsų žodžio. Svarbūs vaizdai ir jausmai. 

Kiekviename žmoguje paslėptos visos Visatos 
energijos. Jame yra Kuriamųjų jėgų, Griaunamųjų ir 
Subalansuotų. Šių jėgų yra ir Gamtoje.  Griaunamąsias  
jėgas žmogus pavadino tamsiąja puse. O kuriamąsias – 
šviesiąja. Subalansuotas jėgas  –  Harmonija,  Santaika.  
Visų šių energijų reikia gyvenime. Kiekviena iš jų svarbi 
savaip. Nėra blogų ar gerų energijų. Žmogus nuo gimimo 
valdo visas visatos jėgas. Juk jis pagimdytas Dievo ir yra jo 
paveikslas bei pavidalas. 

Todėl kai mes bendraujame su Žmogumi, svarbu 
kreiptis į jo Šviesiąją ir Harmoningąją „Aš“ pusę. Tamsiąją 
pusę galima paprasčiausiai ignoruoti. Tada griaunamosios 
jėgos „dirbs“ tiktai harmonijai ir kūrimui. 

Tačiau galėsime tai padaryti tik tuo atveju, jeigu 
patys būsime harmoningi žmonės, o mintys mūsų bus 
šviesios. 

Svarbiausia – nemeluoti. Reikia būti sąžiningam, ir 
pirmiausiai – su savimi. Būti atsakingam už kiekvieną savo 
žodį. 

Kiekvienas žmogus – burtininkas. Nuo jo ketinimų 
švarumo priklauso, geras jis ar piktas. Atneša laimės ar 
sielvarto. Ir vienu, ir kitu atveju mechanizmas vienas ir tas 
pats. 

Mes su jumis mokysimės naudotis šia stebuklinga 
lazdele, įvaldysime kalbos magiją. O magijos esmę sudaro 
mokėjimas kalbėti ir galvoti, sukurti simbolius ir vaizdus, ir 
valdyti juos. 
. Aš  užtikrinu,  kad  nuo  šio  momento    jūs  pradėsite 
įsiklausyti į savo ir kitų žmonių kalbą. Ir jūs pradėsite  
suprasti, kaip sukurdavote problemų sau ir kitiems. 
Palaipsniui jūs tapsite savo Žodžio ir apskritai gyvenimo 
šeimininku. 

Pradėsime nuo pagrindų. 



 

 

 


