


Sveikas, brangus mano skaitytojau! Nežinau, kokios 
esate lyties, kokio amžiaus, bet kai ką apie Jus žinau. 
Jūs  – nenormalus! Šiek tiek kvaištelėjęs. Normalūs 

žmonės gyvena normalų gyvenimą. O Jūs... Tokius kaip Jūs aš 
tyrinėju jau daugiau nei trisdešimt metų.

Normalus žmogus nebūtų pirkęs šitos knygos. Juk yra te-
levizorius, poilsio dienomis šašlykai gamtoje arba barai, viso-
kiausios diskotekos. Kurių galų stengtis įtempti smegenis? La-
bai daug žmonių mūsų laikais neturi bibliotekų. Teisybė?

Tačiau net jeigu Jūs toks išprusėlis, kad ne tik turite biblio-
teką, bet dar ir skaitote surinktas jon knygas, visiškai nereiškia, 
kad mokate gauti iš jų naudos. Antraip mes čia su Jumis nesi-
kalbėtume.

Taigi turėkite omeny, mano brangusis: aš ne tik stengsiuo-
si, bet ir nepagailėsiu per trisdešimt metų sukauptos patirties, 
kad Jus išjudinčiau, priversčiau prisiminti, ko atėjote į šį pa-
saulį, kad pažadinčiau Jumyse kūrėją, svajoklį ir poetą!



Tiksliai apskaičiuotais ir tiesutėliai nutaikytais spyriais įsi-
pareigoju išmušti dulkes iš Jūsų drimblumo ir tuskinti Jus, kad 
iš ŠITOS knygos gautumėte viską, kas tik įmanoma. Kitaip sa-
kant, kad Jums pradėtų itin sektis, kad taptumėte nepakartoja-
ma ir laiminga asmenybe!
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Šiame skyriuje skaitytojas sužinos,

kas tikrasis 33 jo nelaimių kaltininkas,

gaus porą niuksų į šonkaulius

ir porciją informacijos apmąstyti.

Taip pat jis sužinos, ko imasi knygos autorius,

kad sėkmingai įduotų morką

kai kuriems asilams.

PIRMAS SPYRIS
Įžanginis





Didžiumai žmonių žodis „savišvieta“ sukelia nuobo-
dulį, o „dvasingumas“ – išdidžiai maloningą požiūrį 
į Jus. Jie galvoja: „Tai bent prisigyveno žmogus, tie-

siog gaila, visai prapuolęs. Šizofrenija!“
Jiems tikrai nė į galvą neateina, kodėl Jūs mokotės. Jie 

nesupranta, kad Jūs, brangus skaitytojau, turite Dievo duotą 
gebėjimą.

Tai gebėjimas suimti į save kito žmogaus patirtį, perleisti 
per save žinias, kad paskui gyvenant būtų galima jomis pasi-
naudoti. Šis gebėjimas, po teisybei, atitenka maždaug septy-
niems ar aštuoniems žmonėms iš dešimties tūkstančių.

Siekis pažinti, sužinoti ir mąstyti didžiajai daugumai žmo-
nių pradeda atrofuotis nuo pat pirmų lytinės brandos dienų.

Apytikriai apie dvidešimt ketvirtuosius metus žmogus 
apsiriboja tik savo miesto miegamaisiais rajonais. Įsilieja 
į beveidę masę, kurią sudaro vaikščiojantys virškinamieji 
traktai, biologiniai robotai, mokantys postringauti apie visų 
nuvalkiotas banalias tiesas ir tikėti, kad jie taip išsako savo 
nuomonę.
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O Jūsų pažinimo kibirkštis dar neužgesusi. Vadinasi, toje 
didžiulėje čepsinčioje, unitazus prižiūrinčioje minioje Jums 
reikia likti pačiu savimi, tobulėti, mylėti, kurti savo likimą.

Mes su Jumis bendrausime šitos knygos puslapiuose. Jūs 
perleisite mano informaciją per savo pažiūras, savo sąmonę, 
savo supratimo lygį. „Kas gi čia?“, „Ar yra taip, ar ne taip?“, 
„Man tas tinka, o tas netinka!“ Galiausiai pamatysite: jau turite 
tai, ką Jums pasakoju.

Jūs paklojote už tą knygą savo sunkiai uždirbtus pinigus, 
kad Jus priversčiau daryti tai, ką jau ir taip žinote! Sakykite, 
argi ne košmaras?

Žmogaus sąmonė tarytum  
nepastebi nesuprantamos  
informacijos ir tos, kurios  
atminties lentynėlėse neturi.

Apie Jus šį tą jau papasakojau. Noriu kai ką pasakyti apie 
save. Kaip aš nusiritau iki tokio gyvenimo, kad mokau Jus to, 
ką ir taip žinote? Aš toks pats žmogus kaip ir Jūs. Tiesiog mūsų 
profesijos skirtingos. Turiu įgimtą savybę būti treneriu.

Pedagogai (jeigu tai tikri pedagogai!) žino, kad jie yra pa-
sirinkę mokyti kitus, juos traukia mokymas, o ne prekyba, 
programavimas, statybos ar dar kitokios sritys. Pedagogu jau 
gimstama.

Vienas žmogus jaučia pasitenkinimą kolekcionuodamas 
drugelius, kitas – rinkdamas pašto ženklus, trečias gaudo žuvį 
spiginant keturiasdešimties laipsnių šalčiui. Važiuoja džipu 
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kelis šimtus kilometrų, pasistato palapinę, gręžia metrinį ledą, 
sėdi visą dieną, o vakarėjant, turėdamas vos saują ešeriukų su-
lig piršto didumo, šypsosi patenkintas.

Lygiai taip pat kiekvienas savo veiklos srityje gauna tokį pa-
sitenkinimą, kuris kitiems žmonėms atrodo visiškai nesupran-
tamas. Pavyzdžiui, aš pajuntu orgazmą tada, kai kitas žmogus 
pažaboja sėkmę. Žinau, kad jam tą sėkmę pažabojant aktyviai, 
kaip treneris dalyvavau aš, aiškinau, bandžiau galva pramušti 
sieną, kartais nepagailėdavau spyrio į sėdimąją.

Tačiau štai kas svarbiausia – žmogus žengė tikslo link ir jį 
pasiekė. Ir štai tada, kai jis pasiekė norimą lygį ir net pamiršo, 
kad tu toks egzistuoji, staiga per televizorių, laikraštį arba in-
ternetą sužinai, kad jis pakilo į TOKIAS aukštumas, ir pajunti 
malonumą, nes jo kelyje į sėkmę yra ir tavo indėlis.

Štai todėl aš taip triūsiu, lieju prakaitą, taip kruopščiai Jums 
viską pasakoju, aiškinu, skatinu imtis veiksmų. Kokių veiks-
mų, paklausite?

Pateiksiu pavyzdį. Jūs viengungis. Kada planuojate kurti 
šeimą? Kažko laukiate? Patogiai sėdite, brangusis skaitytojau? 
Minkštame krėsle, šiltame kambaryje? Sakykite, kas patoges-
nis – Jūsų krėslas ar šlapias suoliukas autobusų stotelėje?

O kas tada, jeigu Jūsų vienintelis, nepakartojamas žmo-
gus, viso Jūsų gyvenimo meilė dabar važiuoja autobusu? Ko-
kia tikimybė, kad jis dabar pro Jus, sėdintį patogiame krėsle, 
pravažiuos iš vieno kambario kampo į kitą? Jokios jokiausios 
tikimybės nėra! Minus tūkstantis procentų!

Vadinasi, reikia veikti! Todėl, kad Jūs gyvenate šiuolaikinia-
me pasaulyje! Jeigu kalnas neina pas Mahometą, mano bran-
gusis, Mahometas PASISTENGIA, kad kalnas vis tiek ateitų. 
Vadinasi, reikia stengtis, kad susikurtų šeima.
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Kitas pavyzdys. Jūs dirbate kaip samdomas darbuotojas, fi-
nansinė padėtis Jūsų netenkina. Vadinasi, reikia PASISTENG-
TI, reikia žengti pasitikti sėkmės.

Prisiminkime anekdotą apie du buvusius bendraklasius – 
turtingą ir vargšą. Jiedu susitinka, ir turtingasis pasakoja 
vargšui, kaip vis labiau klesti jo verslas, kokiose šalyse jis lan-
kėsi, kokį namą pasistatė. O paskui klausia: „Na, o kaip tau 
sekasi?“ Vargšas jam atsako: „Blogai, jau penkias dienas nieko 
nevalgiau.“  – „Na tu ir išsidirbinėji! Reikia kaip nors prisi-
versti, pasistenk!“

Taigi jeigu turite sunkumų, prisiverskite, pasistenkite vesti, 
ištekėti, prisidaryti vaikų. O kai reguliariai ir uoliai stengiesi 
daryti vaikus, tik žiūrėk, netikėtai sulauki ir orgazmo!

Prisimenu vieną politikę, amžiną opozicionierę, tokią vie-
nišą poniutę. Paplito tarp žmonių jos replika: „Seksas – nuo-
bodi veikla, aš apie tai esu skaičiusi!“

Laimė – tai nuobodus dalykas,

sėkmė – taip pat nuobodus dalykas,

jeigu Jūs apie tai tik skaitote.

Reikia veikti, reikia ĮJUNGTI VALIOS PASTANGAS!

Prie nuolatinių valios pastangų irgi galima priprasti.
Būrelis ekskursantų vaikštinėja po jogų šventyklą. Jiems sa-

koma: „Štai, gerbiamieji svečiai, norime jums parodyti, kaip 
jogai gauna malonumą.“ Kai kas sėdi vienokia ar kitokia poza, 
kai kas medituoja, kai kas lėtai geria arbatą...
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