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Daugelio mūsų klausė: „Kuo nori būti užaugęs?"
Man patiko daug kas, tad nebūdavo sunku nuspręsti. Norėjau da

ryti viską, kas atrodė jaudinančiai ir patraukliai. Norėjau būti jūrų

biologu, astronautu, jūrų pėstininku, laivo kapitonu, pilotu, futboli

ninku.

Pasiekiau tris iš šių tikslų - tapau jūrų pėstininkų korpuso kari

ninku, laivo kapitonu ir pilotu.
Žinojau, kad nenoriu būti mokytoju, rašytoju ir buhalteriu. Mo

kytoju nenorėjau būti, nes nemėgau mokyklos, rašytoju - nes du kar

tus susikirtau per anglų kalbos egzaminą. Atsisakiau verslo admi

nistravimo magistro studijų, nes negalėjau pakęsti buhalterijos.
Ironiška, bet užaugęs tapau viskuo, kuo nenorėjau būti. Man ne

patiko mokykla, bet dabar pats turiu mokymo įstaigą ir pats asmeniš
kai mokau žmones visame pasaulyje, nes man patinka mokyti. Du

kart susikirtau per anglų kalbos egzaminą, nes man nesisekė rašyti,

bet šiandien esu labiausiai žinomas kaip rašytojas. Mano knyga „Tur

tingas tėtis, vargšas tėtis" New York Times geriausiųjų sąraše išbuvo

daugiau nei septynerius metus ir tebėra viena iš trijų perkamiausių

JAV. Ją lenkia tik „Intymaus gyvenimo džiaugsmai" ^The ]oy ofSex) iv
„Nepraminti takai" (TJie Road Less Traveled). Dar keisčiau, kad knyga
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Kaip rasti savo gyvenimo kelią?

Pasakysiu jums atvirai: norėčiau tai žinoti. Jei galėčiau mostelėti

burtų lazdele ir jums prieš akis atsivertų jūsų gyvenimo kelias, taip

ir padaryčiau.

Kadangi burtų lazdelės neturiu, o pasakyti, ką jums daryti, ne
galiu, tai atskleisiu, ką dariau aš. Pasiklioviau savo intuicija, širdimi,

vidiniu balsu. Tarkim, 1973-aisiais, kai grįžau iš karo ir mano varg

šas tėtis patarė tęsti mokslus, įgyti aukštąjį išsilavinimą ir dirbti vals

tybės tarnyboje, pašiurpau, širdyje pasidarė sunku, o vidinis balsas
šaukė: „Nė už ką."

Tėčiui pasiūlius grįžti į senąjį darbą „Standard Oil" ar dirbti oro
linijų pilotu, vėl pasipriešino protas, širdis ir dvasia. Žinojau, kad lai

vai ir lėktuvai - praeitis, nors tai puikūs, gerai apmokami darbai.
1973-iaisiais, būdamas 26-erių, paklausiau tėčio patarimo, tęsiau

mokslus, baigiau koledžą ir įgijau dvi profesijas: laivo kapitono ir lėk

tuvo piloto. Tik bėda ta, kad tai vaiko svajonių profesijos.
26-erių buvau pakankamai suaugęs suprasti, kad mokymasis yra

procesas. Kai norėjau tapti laivo kapitonu, ėjau į mokyklą, ruošiančią
laivo kapitonus. Kai norėjau išmokti skraidyti, ėjau į karinio jūrų lai

vyno aviacijos mokyklą, kur per dvejus metus tampama pilotu. Prieš
leisdamasis į tolesnį mokymosi procesą norėjau žinoti, kuo noriu būti.

Tradicinės mokyklos man šauniai padėjo - įgyvendinau savo vaikys

tės svajones. Suaugus buvo painiau, nemačiau jokių ženklų, kurie sakytų
„štai tavo kelias". Žinojau, ko nenoriu daryti, bet nežinojau, ko noriu.

Jei būčiau norėjęs tik įgyti naują profesiją, nebūtų sunku. Noriu

tapti gydytoju - einu, kur mokoma medicinos. Noriu tapti teisinin
ku, einu, kur mokoma teisės. Jaučiau, kad gyvenime svarbu dar kaž

kas, ne tik įgyti profesiją.
Tada nesupratau, bet būdamas 26-erių ieškojau savo gyvenimo

kelio, o ne naujos profesijos.

„Turtingas tėtis, vargšas tėtis" ir stalo žaidimas PINIGŲ SRAUTAS

(CASHFLOW) yra apie trečiąjį mano nemėgtą dalyką - buhalteriją.
Kaip tai susiję su klausimu „Koks jūsų gyvenimo tikslas?"

Atsakymas slypi paprastuose, bet išmintinguose vietnamiečio vie

nuolio Thicho Naht Hahno žodžiuose: „Kelias yra tikslas." Kitaip ta
riant, jūsų gyvenimo tikslas - rasti savo gyvenimo kelią. Gyvenimo ke

lias - tai ne jūsų profesija, uždirbti pinigai, pareigos, sėkmė ar nesėkmės.

Rasti savo gyvenimo kelią reiškia išsiaiškinti, dėl ko jūs atėjote į
šią žemę. Kokia jūsų paskirtis? Kam jums duota gyvenimo dovana?

Kokią dovaną jūs įteiksite pasauliui mainais?
Žvelgdamas atgal suprantu, kad mokykla nepadėjo man rasti

mano gyvenimo kelio. Ketverius metus praleidau karo mokykloje,
kur mane mokė laivo kapitono darbo. Jei būčiau kopęs karjeros laip

tais „Standard Oil" naftos tankeriuose, pasilikęs jūrų laivyne ar susi
žavėjęs piloto darbu, niekada nebūčiau suradęs savo gyvenimo kelio.

Dirbdamas laivo kapitonu ar oro linijų pilotu nebūčiau tapęs pa

saulyje žinomu bestselerių autoriumi, kviečiamu į „Oprah" laidas ir

parašiusiu knygą su Donaldu Trumpu, taip pat nebūčiau įsteigęs savo

mokymo įstaigos, kurioje mokoma verslo ir investavimo paslapčių
visame pasaulyje.

Savo kelio paieška

Knyga PINIGŲ SRAUTO kvadrantas svarbi tuo, kad ji padeda rasti

savo kelią gyvenime. Daugelis žmonių nuo pat vaikystės užprogra

muojami „eiti į mokyklą ir gauti darbą". Mokykla padeda gauti darbą
D ar S sektoriuose, bet ne rasti savo gyvenimo kelią.

Turbūt yra žmonių, kurie nuo pat vaikystės tiksliai žino, ką veiks

gyvenime. Jie auga žinodami, kad bus gydytojai, teisininkai, muzi
kantai, golfo žaidėjai, aktoriai. Yra nuostabiai gabių, talentingų vai

kų. Tačiau tampa aišku, kad tai yra profesijos, ne gyvenimo kelias.
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Klausantis jos, tapo aišku, kad tradicinėse mokyklose labiausiai

ugdoma protiškai. Būtent todėl daugeliui gerų mokinių gyvenime,

o ypač su pinigais, sekasi ne taip gerai.
Vėliau sužinojau, kodėl man nepatiko mokykloje. Supratau, kad

man patiko mokytis, bet nepatiko pati mokykla.

Tradicinė mokykla - puiki vieta dešimtukininkams, bet ne man.
Tradicinė švietimo sistema gniuždė mano dvasią, nes joje tvyro

baimė: baimė suklysti, baimė pralaimėti, baimė negauti darbo. Joje

buvau rengiamas veikti D ar S sektoriuose. Supratau, kad tradicinė
švietimo sistema - ne vieta norintiems dalyvauti V ir I kvadrantuose.

Galbūt todėl tiek daug verslininkų taip ir nebaigė mokslų: „Ge

neral Electric" įkūrėjas Thomas Edisonas, „Ford Motor Company"

įkūrėjas Henry Fordas, „Apple" įkūrėjas Steve'as Jobsas, „Microsoft"

įkūrėjas Billas Gatesas, Disneilendo įkūrėjas Waltas Disney'us, „Fa-

cebook" įkūrėjas Markas Zuckerbergas.

Laikui bėgant ir lektorei vis išsamiau atskleidžiant šias keturias

asmenybės vystymo kryptis, supratau, kad didžiąją savo gyvenimo

dalį praleidau itin šiurkštaus lavinimo aplinkoje. Po ketverių metų

vaikinų karo akademijoje ir penkerių metų karinio jūrų laivyno pi
loto darbo buvau ganėtinai stiprus protiškai ir fiziškai. Kaip karinio

jūrų laivyno pilotas, buvau stiprus emociškai ir dvasiškai, bet tik

iš tradiciškai vyriškosios pusės. Neturėjau moteriškosios energijos,

švelnumo. Mane mokė būti Karinio jūrų laivyno korpuso pareigū

nu - išlikti ramiam stresinėse situacijose, būti pasirengus žudyti ir

mirti už savo šalį.

Jei matėte filmą „Oro gvardija" ^Top Gun) su Tomu Cruise'u, galite
įsivaizduoti, kokiame raumenų ir demonstratyvios drąsos pasaulyje

gyvena karo pilotai. Man patiko ir sekėsi taip gyventi, tarsi šiuolai
kiniame riterių ir karių pasaulyje, kuriame nėra vietos ištižėliams.

Per seminarą įsigilinau Į savo jausmus ir akimirkai paliečiau savo
sielą. Aš verkiau, nes buvo dėl ko - padariau ir mačiau tokių dalykų,

Baigusi diagramą, ji pasisuko į mus ir tarė: „Kad taptume visa
verčiais žmonėmis, reikalingas protinis, fizinis, emocinis ir dvasinis

išsilavinimas."

Kitoks išsilavinimas

1973-iaisiais, paskutiniais tarnybos Jūrų laivyno korpuse metais, kai
tarnavau netoli namų, Havajuose, supratau, kad noriu sekti savo tur

tingojo tėčio pėdomis. Tebetarnaudamas laivyne užsirašiau j savait

galinius nekilnojamojo turto ir verslo kursus - rengiausi sukti į V ir
I kvadrantus.

Taip pat patartas draugo užsirašiau j asmenybės vystymo kursus,

kur tikėjausi išsiaiškinti, kas aš esu. Asmenybės vystymo kursai - ne

tradicinis mokymas, nes čia nerašomi pažymiai ir nesuteikiami kre

ditai. Priešingai nei nekilnojamojo turto kursuose, nežinojau, ko čia

išmoksiu. Tebuvo aišku, jog metas kažko imtis, kad šį tą sužinočiau

apie save.

Per pirmąjį savaitgalinį užsiėmimą lektorė nubraižė šią paprastą

diagramą:
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sibaigus, tapau priklausomas nuo seminarų - ėjau iš vieno į kitą, ti

kėdamasis sužinoti daugiau apie kūno, proto, emocijų ir dvasios ryšį.

Kuo daugiau mokiausi, tuo labiau abejojau tradicine švietimo sis

tema:

•Kodėl tiek daug vaikų nekenčia mokyklos?

•Kodėl tik nedaugeliui patinka mokykloje?

•Kodėl daug itin išsilavinusių žmonių gyvenime nieko nepasiekia?

•Ar mokykla ruošia mus gyvenimui?

•   Kodėl aš nekenčiu mokyklos, bet mėgstu mokytis?

•Kodėl dauguma mokytojų neturtingi?

•Kodėl mokykloje beveik nemokoma apie pinigus?

Norėdamas atsakyti į šiuos klausimus, ėmiau studijuoti švietimo sis

temą už „šventų" mokyklos sienų. Kuo labiau gilinausi, tuo labiau

supratau, kodėl man nepatinka mokykla ir kodėl ji netinka daugeliui

mokinių, net dešimtukininkų.

Smalsumas pažadino mano sielą ir tapau verslininku švietimo

srityje. Jei ne smalsumas, gal dabar nebūčiau rašytojas ir lavinamų

jų finansinių žaidimų kūrėjas. Dvasinis lavinimas padėjo man rasti
savo gyvenimo kelią.

Panašu, kad gyvenimo kelias slypi ne galvoje, o širdyje.

Tai nereiškia, kad jo negalima aptikti tradicinėje mokykloje. Esu tikras,
kad daugelis tai gali. Tik vargu ar aš jį būčiau radęs tradicinėje mokykloje.

Kodėl svarbu būti savo vietoje?

Visi pažįstame daug uždirbančių, bet savo darbo nekenčiančių žmo

nių. Taip pat pažįstame mažai uždirbančių, bet vis tiek savo darbo ne
kenčiančių žmonių. Ir pažįstame tokių, kurie tiesiog dirba dėl pinigų.

Vienas mano bendrakursis iš Karinio jūrų laivyno akademijos

taip pat suprato, kad nenori visą gyvenimą plaukioti jūroje. Užuot

kokių niekas neturėtų būti prašomas daryti. Per seminarą apkabinau
žmogų, ko anksčiau niekada nesu daręs, net savo tėvo.

Sekmadienio vakarą buvo labai sunku palikti šį saviugdos se
minarą. Jame vyravo tokia švelni, kupina meilės, atvira atmosfera.

Pirmadienį ryte vėl atsidūręs tarp jaunų egocentriškų pilotų, kurių

tikslas skraidyti, žudyti ir mirti už savo šalį, tiesiog patyriau šoką.
Po savaitgalio seminaro tapo aišku, kad atėjo metas keistis. Žino

jau, kad tobulėti emociškai ir dvasiškai ir tapti geresniam, švelnes

niam, supratingesniam bus labai sunku. Karo akademijoje ir pilotų

mokykloje praleista daug metų.
Niekada nebegrįžau prie tradicinio mokymo. Nebenorėjau mo

kytis dėl pažymių, laipsnių, karjeros ar munduro. Nuo tol, jei lan

kiau kursus ar mokslo įstaigą, tai tik tam, kad išmokčiau būti geres

niu žmogumi.

Augant mokytojų šeimoje, pažymiai, baigtos mokyklos ar ko

ledžai, moksliniai laipsniai yra viskas. Karinio jūrų laivyno pilotai

segasi medalius ir juosteles, o pedagogams statusą rodo moksliniai

laipsniai ir švietimo įstaigų pavadinimai. Jie mano, kad gimnazijos
nebaigę žmonės - nieko verti, prarastos sielos. Magistrai žvelgia iš

aukšto į bakalaurus, mokslų daktarai garbinami. Sulaukęs 26-erių

žinojau, kad niekada nebegrįšiu į šį pasaulį.

Redaktoriaus pastaba: 2009 m. R. Kiyosakis gavo verslininkystės garbės daktaro vardą
prestižiniame Ignaco Lojolos universitete (Lima, Peru). Be jo šį apdovanojimą yra gavę
keli politiniai lyderiai, įskaitant Ispanijos prezidentą.

Kaip aš radau savo kelią

Turbūt kai kas iš jūsų dabar mano: „Kodėl jis tiek kalba apie netradi
cinio švietimo kursus?"

Ogi todėl, kad tas pirmas saviugdos seminaras pažadino mano

norą mokytis, bet mokytis ne taip, kaip mokoma mokykloje. Jam pa-
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nigų ar pažymių vidurkio. Štai kodėl „Rich Dad Company" pradėjo

veiklą nuo PINIGŲ SRAUTO žaidimo. Jis gali mokyti tokiose vie
tose, kur aš niekad nenuvykčiau. Žaidimo grožis tas, kad jis skirtas

mokyti vieniems kitus. Nereikia nei brangaus mokytojo, nei klasės.

PINIGŲ SRAUTO žaidimas išverstas į daugiau nei šešiolika kalbų ir
mėgstamas milijonų žmonių visame pasaulyje.

šiandien „Rich Dad Company" siūlo finansinio švietimo kursus,

koučerių ir mentorių paslaugas. Mūsų programos ypač svarbios no

rintiems iš D ir S kvadrantų patekti į V ir I kvadrantus.

Nėra garantijos, kad visiems pasiseks V ir I kvadrantuose, bet
bent jau žmonės žinos kaip į juos patekti.

Keistis nelengva

Man nebuvo lengva pereiti į kitus kvadrantus. Buvo sunku protiškai,

bet dar sunkiau emociškai ir dvasiškai. Užaugęs išsilavinusių žmo

nių iš D sektoriaus šeimoje, aš perėmiau ir jų vertybes: išsilavinimą,

saugumą, socialines garantijas, pensiją. Daugeliu atžvilgių mano

šeimos vertybės apsunkino perėjimą. Turėjau nepaisyti jų įspėjimų,

susirūpinimo ir kritikos dėl tapimo verslininku ir investuotoju. Rei

kėjo (veikti tokius įsitikinimus kaip:
•„Bet tu turi turėti darbą."

•„Tu per daug rizikuoji."

•„Kas, jei nepavyks?"

•„Grįžk mokytis ir gauk magistro laipsnį."

•„Tapk gydytoju. Jie daug uždirba."
•„Turtuoliai godūs."

•„Kodėl tau taip svarbu pinigai?"
•„Pinigai nesuteiks laimės."

•„Tiesiog gyvenk pagal išgales."
•„Elkis saugiai. Neskrajok padebesiais."

rinkęsis tarnybą, baigęs akademiją, jis pasuko į teisės mokslus, dar po

trejų metų tapo teisininku ir pradėjo privačią praktiką S sektoriuje.
Sėkmės lydimas, bet nelaimingas teisininkas mirė nesulaukęs nė

penkiasdešimties. Kaip ir aš, būdamas 26-erių, jis turėjo dvi profe

sijas. Teisininko darbas jam nepatiko, bet jis jo nemetė, nes turėjo

šeimą, vaikų, paskolą, sąskaitų, kurias reikėjo apmokėti.

Likus metams iki jo mirties matėmės kurso susitikime Niujorke.
Jis buvo piktas: „Mano darbas - slėptis už tokių turtingų vyrukų
kaip tu. Man moka grašius. Nekenčiu savo darbo ir tų, kam dirbu."

„Kodėl nesiimi kitos veiklos", - paklausiau. „Negaliu sau leisti nu

stoti dirbti. Mano vyriausioji stoja į koledžą." Jis mirė nuo širdies
smūgio, dukrai net nespėjus baigti mokyklos.

Įgijęs profesiją jis uždirbo daug pinigų, tačiau jį valdė pyktis,

o dvasia buvo mirusi, netrukus ją pasekė ir kūnas.

Tai žiaurus pavyzdys, daugelis žmonių nėra taip nusiteikę prieš

savo darbą kaip mano bičiulis, tačiau jis iliustruoja problemą, kai žmo

gus tarsi įstringa savo profesijoje ir neranda tikrojo gyvenimo kelio.
Manau, kad tai tradicinės švietimo sistemos bėda. Milijonai žmo

nių baigia mokyklas tik tam, kad įstrigtų nepatinkančiuose darbuo

se, suprasdami, jog kažko jiems trūksta. Daug žmonių įstringa ir

finansiniuose spąstuose - uždirba tik tiek, kad išgyventų, nori už

dirbti daugiau, bet nežino, ką daryti.

Nežinodami apie kitas galimybes, jie grįžta į mokyklas, kad įgytų

naujų profesijų, arba bando papildomai užsidirbti D ir S sektoriuose,
nė nenutuokdami apie V ir I sektorių pasaulį.

Kodėl aš tapau mokytoju

Svarbiausia priežastis, kodėl tapau mokytoju V sektoriuje, - noras

šviesti žmones finansų klausimais. Troškau, kad žinios būtų priei
namos visiems, norintiems mokytis, nepriklausomai nuo turimų pi-
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