
© 2015 Jevgenijus Černyš www.jcernys.lt  1 

 

Knygų serija „Keiskis ir keisk savo gyvenimą“ 

 

Jevgenijus Černyš 

Aš padariau tai! 
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Matai išmintingą, dorą žmogų – taip pat turi tai savyje, stiprink ir ugdyk šias 
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Knyga 

Aš padariau tai! Mano gyvenimo kliūtys ir trukdžiai, kuriuos aš įveikiau. 

Jevgenijus Černyš. – 2014 

Tai pirmoji iš penkių Jevgenijaus Černyš knygų, kuriose jis dalijasi sąmoningos dvasinės ir 

materialios saviugdos žiniomis. Autoriaus pateiktos mintys, suvokimai, patyrimai, atėję ir 

ateinantys analizuojant savo gyvenimo situacijas, padedant kitiems išspręsti jiems iškylančias 

problemas, susivokti ir pakeisti savo gyvenimą į geresnį, turiningesnį.  

Šioje knygoje autorius dalijasi patirtimi, kaip jis, aiškindamasis savo gyvenimo kliūtis ir trukdžius, 

keitėsi pats ir keitė savo gyvenimą. Tokių trukdžių turime kiekvienas. Juos mes nešamės iš 

vaikystės, pasiimame iš sociumo ir kartais net nesusimąstome, kad per juos mes negalime pasiekti 

savo tikslų, susikurti gražių santykių, būti turtingi, laimingi, džiaugtis gyvenimu. Kliūtys ir 

trukdžiai – tai mūsų baimės, mūsų nuostatos, mūsų turima atgyvenusi informacija ir pasenusios 

šio gyvenimo etapo nebeatitinkančios žinios, mūsų prisirišimai, nepasitikėjimai, pasiteisinimai ir 

dar daugelis kitų dalykų, apie kuriuos sužinosite, skaitydami šią knygą.  
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Apie autorių 
 

Aš esu Jevgenijus Černyš – šios knygos autorius. Vieni skaitydami mano istoriją 

galbūt atpažins save, kitiems ji taps įkvėpimo šaltiniu, treti kažko pasimokys. Bet jei 

atsidūrėte čia, tai – ne atsitiktinumas.  

Aš esu gyvenimo konsultantas, padedantis besidomintiems savęs pažinimu ir 

dvasine saviugda, „Savęs pažinimo ir savirealizacijos centro“ steigėjas, knygos „Aš 

padariau tai“, kuri jau išversta į 4 kalbas, autorius, taip pat sąmoningumo metodikos 

kūrėjas ir internetinės mokyklos „IšMokykla“ steigėjas. Internete galima rasti mano 

vedamas paskaitas savęs pažinimo tema ir vaikų radijo laidą „Aš mokausi gyventi“.  

Vien 2013-2014 metais surengiau daugiau kaip 60 seminarų, paskaitų ir pratybų 

įvairiose pasaulio šalyse, daugiau kaip 250 pamokų ir apie 1500 valandų mokymų 

besidomintiems asmeniniu tobulėjimu. 

Galbūt skamba neįtikėtinai, tačiau niekada nė nedrįsau svajoti, kad galėčiau užsiimti 

šia veikla. Neketinau to daryti. Už mane, galima sakyti, suplanavo Visata. O kai 

įsikiša aukštesniosios jėgos, priešintis neverta, nes iš ten matyti geriau. Mes visada 

gauname pagalbą, jei tik priimame ją ir leidžiame veikti aukštesniosioms jėgoms.  

Šiandien drąsiai galiu save vadinti žmogumi, kuriam sekasi visose srityse. 

Vertindamas savo pasiekimus nemėgstu girtis pajamomis, bet drąsiai galiu tvirtinti, 

kad galiu sau leisti praktiškai viską ko aš noriu. Turiu mėgstamą veiklą, kuri mane 

įkvepia, o svarbiausia, galiu būti naudingas šiam pasauliui. Esu laimingas visomis 

prasmėmis. 

Bet taip buvo ne visada... 

 

Pradėsiu nuo pradžių pradžios... 

 

Gimiau ir užaugau tipiškoje sovietinės Lietuvos šeimoje, kurios gyvenimo 

scenarijus standartinis: stoti į eilę butui gauti, būti kaip visiems, neišsišokti, tikėti 

apgaulinga lygybe ir t.t. Jau vaikystėje buvau maištautojas. Kiti vaikai svajodavo 

apie realius dalykus – kaip taps gydytojais, pardavėjais ar mokytojais, o aš 

įsivaizduodavau tapsiąs supermenu, gelbstinčiu pasaulį.  

Negalėjau laikytis taisyklių ir nurodymų, kurių prasmės nesupratau. Tiesą sakant, jų 

nesuprato niekas, tiesiog aklai laikėsi. Man kildavo tūkstančiai klausimų ir nuolat 

http://www.ismokykla.lt/
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klausdavau „kodėl“, bet nei tėvai, nei mokytojai negalėdavo atsakyti. Jau tada 

pagalvodavau, kad kažkas šioje sistemoje ne taip.  

 

Žmogus nurimsta tik įgyvendinęs kilusią idėją.  

16 metų įstojau į aukštąją mokyklą. Tikėjausi rasti save, tačiau supratęs, kad 

atsakymų į rūpimus klausimus nerasiu, mokslus mečiau. Taip pakeičiau tris 

universitetus įvairiose šalyse: Lietuvoje, Rusijoje ir Anglijoje. Nei vieno taip ir 

nebaigiau. Tėvai jau buvo susitaikę, kad nesu paklusnus vaikas, bet kitus tai 

šokiruodavo ir jie mane įkalbinėdavo baigti studijas, nes be diplomo netapsiąs 

žmogumi.  

Taigi kelio atgal nebebuvo. Nusprendžiau sistemai įrodyti, kad sėkmė priklauso ne 

nuo diplomų, o nuo žmogaus. Man atrodė beprasmiška praleisti penkerius metus 

universitete, tuščiai švaistant geriausius gyvenimo metus vien tam, kad gaučiau 

„gerą“ darbą. Gyvenimas, kokį gyveno mano artimieji, atrodė visiškai nepriimtinas. 

Nepajėgiau suvokti, kodėl vieni gauna viską, o kitiems tenka apgailėtini trupiniai ir 

vargana egzistencija. Nesupratau, kodėl žmonės susitaiko su tekusia dalia ir išduoda 

savo svajones. Aš norėjau daugiau. Kitokio gyvenimo... Galimybių... Buvau 

apsėstas idėjos gyventi kitaip. Tikėjau ir žinojau, kad kiekvienas gali tapti kuo nori. 

Kai tokį iššūkį meti Visatai, ji iškart pradeda bandyti tavo tvirtybę. Bet tvirtai savo 

svajone tikintis žmogus nenurims tol, kol jos neįgyvendins. 

Kaip ir kitose postsovietinėse šalyse, Lietuvoje tuo metu nebuvo daug galimybių 

užsidirbti. Jaunimas išvykdavo į užsienį. Drauge su broliu taip pat nusprendėme 

išbandyti laimę. Legalūs būdai išvykti iš šalies buvo prieinami nedaugeliui, bet 

nusprendėme rizikuoti. Į Angliją išvykome nemokėdami kalbos, neturėdami nei 

pinigų, nei dokumentų.  

Dabar tai prisimenu su šypsena, bet tada atrodė, kad širdis iššoks iš krūtinės. Brolį 

tuomet sustabdė migracijos policija ir deportavo atgal, todėl Angliją kažkokiu 

stebuklingu būdu pasiekiau vienas. Apsistojau Meidstone – mažame pramoniniame 

miestelyje. Greitai susiradau darbą daržovių fasavimo fabrike, kur dirbo dešimtys 

tokių pačių atvykėlių iš Rytų Europos šalių. Kadangi kalbos nemokėjau, neturėjau 

vizos ir darbo leidimo, mane nusiuntė į šaldytuvą, kuriame visada palaikoma 5 

laipsnių temperatūra. Kasdien po 8-10 valandų praleisdavau ant kojų. Ir triumfavau. 

Džiaugiausi savo pirmuoju uždirbtu svaru. Vertinau šį darbą, laikiau jį savo laisvės 

simboliu.  

Vakarais mokiausi anglų kalbos. Po trijų mėnesių mane skyrė prižiūrėtoju (angl. 

supervisor). Tai buvo pasiekimas, nes patekusieji į šaldytuvą, ten užstrigdavo ilgam. 
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Gavęs vizą persikrausčiau į Londoną. Įsidarbinau telemarketingo specialistu 

viename iš populiariausių rusakalbių žurnalų. Reikalai pajudėjo. Uždirbdavau 50 

svarų per dieną (~100 eurų).  

Praėjus metams nuo to laiko, kai išvykau iš savo tėvynės, nusprendžiau grįžti į 

Lietuvą.  

Ir čia viskas prasidėjo... 

Sutikau moterį, savo meilę. Turėjau rinktis: karjera ir stabilumas Londone ar meilė 

ir nežinomybė Lietuvoje. Pasirinkau pastarąjį.  

Į Londoną nebegrįžau. Reikėjo viską pradėti iš naujo, bet laimę man teikė meilė. 
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Mano pirmoji klaida (materiali) 
 

Niekas taip nepadidina pasitikėjimo savimi ir savigarbos, kaip pasiekimai. Su draugu 

įkūrėme pirmąją Lietuvoje elitinių automobilių gabenimo iš Amerikos įmonę. 

Atsiskleidė mano verslumas.  

Prisidėjau kuriant įmonę www.bendrasaskaita.lt (dabar – www.vienasaskaita.lt). 

Beveik dvejus metus užėmiau vadovaujančias pareigas didžiausioje pasaulyje 

tabako įmonėje „Philip Morris International“. Buvau atsakingas už 200 prekybos 

taškų Kauno regione.  

Vėliau vadovavau kazino, kurio apyvarta siekė 100 000 eurų; čia dirbo daugiau nei 

40 žmonių.  

Pasiekęs tikslą nesustodavau. Imdavausi vis naujų verslo idėjų. Rusijos 

Kaliningrado srityje nuo nulio kūriau gamybos, logistikos, prekybos įmones. Čia 

įkūriau pirmąją Rusijoje įmonę, kuri gamino ir realizavo gazuotą vandenį 

„Radničiok“.  

Tai buvo mano triumfas. Man pavyko! Įrodžiau, kad norint įmanoma viskas. Viskas 

priklauso nuo to, ar turi kantrybės, tiki savimi ir tuo, ką darai.  

Tada prasidėjo kitoks gyvenimas. Pirkau naujas brangias mašinas. Keliavau. Teko 

pagyventi daugybėje šalių: Olandijoje, Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, 

Norvegijoje, Rusijoje, Graikijoje, Turkijoje ir daugelyje kitų. Iki šiol teko pabuvoti 

iš viso 33 šalyse. Taigi mano materialinė padėtis buvo puiki.  

Atrodė, ko dar benorėti. Šalia – mylima moteris, viso pasaulio gerybės 

pasiekiamos... Gavau viską, ko taip seniai troškau. Bet viduje – tuštuma... Laimės 

pojūčio nėra... Argi tai ir yra gyvenimo prasmė? O kas toliau?  

Žmogus gyvena žemėje ne tam, kad taptų turtingas, o tam, kad būtų laimingas.  

Susirgau sunkia depresija. Nieko nesinorėjo ir valandų valandas išgulėdavau 

žiūrėdamas į lubas. Buvau pasirengęs atsisakyti viso užgyvento turto, kad tik 

išsivaduočiau iš šios būsenos. 

Man nedavė ramybės šie klausimai: kodėl ateiname į šį pasaulį? Kokia mūsų 

egzistencijos prasmė? Žinojau, taip tęstis nebegali. Toks gyvenimas mane dusino.  

Netrukus leidausi į savo „kelionę į Indiją“. Supratęs, kad mano moteris manęs 

nesupranta ir nepalaiko, nusprendžiau ją palikti. Išsikraustęs atsiribojau nuo 

materialiojo pasaulio.  
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Mano antroji klaida (dvasinė) 

 

Vien dvasiniu penu sotus nebūsi. 

Maždaug trejus metus praleidau gilindamasis į dvasinį pasaulį. Daug skaičiau, 

meditavau, keliavau ir mokiausi. Materialinę gerovę iškeičiau į dvasinę ramybę. 

Taip, nauda buvo neginčijama: suderinau savo energetiką, išmokau paveikti aplinką 

ir įvykius, atvėriau savo vidinį matymą, atsiribojau nuo visų materialinių dalykų. 

Dvasinės praktikos tapo mano gyvenimu. 

Greitai atsidūriau dugne: dvasingas, bet vargšas ir neturtingas.  Mano projektai 

strigo. Bankrutavau. Kiekviena diena buvo kova už išgyvenimą. 

Norėdamas padengti skolas pardaviau viską, ką turėjau. Eidavau pėsčiomis kasdien 

po 5 kilometrus, kad nereiktų pirkti autobuso bilieto ir liktų duonai. Kad nelikčiau 

gatvėje, prašydavau draugų, jog leistų pernakvoti.  

Atsimenu dieną, kuomet visiškai neturėjau ką valgyti. Atidariau šaldytuvą, o ten 

tebuvo likę 2 kiaušiniai. Svarsčiau, ar pasidaryti „šventę“ šiandien, ar suskaidyti 

malonumą dviem dienoms. Ir juokiausi, ir verkiau. Aš radau atsakymą.  

Žmogus gali būti tikrai laimingas, jei randa dvasinio ir materialaus prado 

pusiausvyrą. Dievui reikalingas visavertis ir harmoningas žmogus. 

Tai buvo mano atgimimas, prasidėjo naujas gyvenimo etapas. 

Pamažėle, pasitelkęs vidinius resursus ir dvasinę harmoniją, vėl pradėjau rūpintis 

materialinėmis gėrybėmis. Nuo tos akimirkos pagaliau pasijutau laimingas. 

Ši patirtis man padėjo suprasti, kaip svarbu kiekvienam žmogui suvokti šią paprastą 

tiesą. Aš mačiau, kad daugelis daro tas pačias klaidas ir gyvendami nuolatinėje 

kančioje nejaučia gyvenimo džiaugsmo.  

Pamažu supratau, kad mano misija – dalytis savo patirtimi ir žiniomis su kitais, kad 

žmonės galėtų tapti, sveiki, laimingi ir jiems sektųsi. 

Taigi kilo idėja Lietuvoje steigti savirealizacijos ir asmeninio augimo centrą, 

organizuoti paskaitas internetu tiems, kuriems rūpi saviugda. Taip gimė 

„IšMokykla“, kurioje žmonės iš įvairių pasaulio kampelių gali mokytis ir semtis 

neįkainojamų žinių.  

 
 

 

http://www.ismokykla.lt/
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Apie projektą 
 

Suprantama, mes visi siekiame sėkmės, norime būti laimingi, sveiki, kupini jėgų, 

kontroliuoti savo gyvenimą, emocijas, energiją, suprasti, kas ir kodėl vyksta, 

trokštame taikos ir gėrio. Tačiau reikia nepamiršti, kad iš gyvenimo gauname tik 

tai, kas yra mūsų pačių viduje. Tik mūsų pačių sprendimai ir veiksmai kuria bendrą 

ateitį. 

Ši knyga skirta tiems, kurie į priekį eina be baimės, norintiems tobulėti ir realizuoti 

save materialiajame pasaulyje. Tiems, kuriems nepakanka to, ką turi, tiems, kurie 

jaučiasi nerealizavę savęs, trokštantiems naujovių ir unikalių žinių, norintiems 

daugiau sužinoti apie žmogų, jo galimybes, galiojančius Visatos dėsnius (o tai 

reiškia, kad ir mes pagal juos gyvename). Tiems, kurie trokšta pažinti tai, ko iki 

šiol niekas nežino, nori savyje pažadinti potencialą ir keistis į gerąją pusę, kad 

niekada nebegrįžtų į ankstesniąją būseną. 

Aš padėsiu Jums tobulėti, papasakosiu, kaip pagelbėti kitiems ir išmokysiu į viską 

pažvelgti iš šalies, t. y. pakilti virš situacijų, kad galėtumėte be jokių apribojimų 

matyti bendrą ir aiškų vaizdą. 

Išmokysiu naujausių, daug kartų išbandytų saviugdos metodų, kurie padės keisti 

save, kad galėtumėte sukurti vidinės būsenos gerovę ir kontroliuoti savo gyvenimą. 

Pamatysite save ne tik kaip kūną, bet gerokai galingesnę būtybę, turinčią labai 

dideles galimybes, atskleisite savo unikalius gabumus ir vidinį potencialą, o 

svarbiausia, sugebėsite siekti savo tikslų, realizuoti save materialiajame pasaulyje. 

Išmoksite visas gyvenimiškas situacijas vertinti kaip pamokas ir rasite atsakymus į 

visus savo klausimus. 

Kviečiu drauge kurti savo svajonių gyvenimą! 

Su meile, Jevgenijus Černyš 
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Žodis skaitytojams 
 

Prieš kelerius metus aš savęs paklausiau: negi tai viskas, ką žmogus gali? Darželis, 

mokykla, universitetas, darbas, vaikai, karjera, milijoninės sąskaitos banke, pensija 

ir ... atlikęs savo funkciją keliauji į kapą. Negi tai mūsų gyvenimo prasmė?  

Anksčiau ar vėliau šis klausimas iškyla kiekvienam. Tik vieni pradeda ieškoti 

atsakymo, tobulindami save naujomis žiniomis, naujausia informacija. Kiti – taip ir 

neišdrįsta išlipti iš savo komforto zonos. Nors tasai komfortas neretam – kuklios, 

vos išgyventi leidžiančios pajamos. Tame pačiame komforte – vaikų, o paskui ir 

pačių ligos, viena kitą besivejančios problemos arba pilka kasdienybės rutina, 

kurioje nėra galimybių turiningesniam poilsiui, naujiems įspūdžiams, kurioje yra 

vienintelė pramoga – valandų valandos prie televizoriaus ar beprasmių naršymų 

socialiniuose ir naujienų portaluose.  

Tad, Gal užtenka apgaudinėti save ir vergauti sistemai, tradicijoms, nuostatoms ir 

nusistatymams, kuriuos bėgant metams mums suformavo tėvai, draugai, sociumas? 

Neklausdami norime mes to ar ne. Svarbu, kad būtume tokie, kaip visi. 

Vaikas į šį pasaulį ateina su švaria siela ir protu, pilna džiaugsmo širdimi. Jis 

džiaugiasi viskuo, ką mato aplink save. Viskas šiame pasaulyje jam atrodo tobula ir 

nepakartojama. Tačiau tai labai trumpas laikas. Tik spėja ūgtelti, o jam suaugę jau 

sako: „Negalima to! Negalima ano!“. Vaikams visada kyla klausimas: „O kodėl?!“ 

Iš suaugusiųjų jis gauna neaiškų, skubotą atsakymą: „Kad taip priimta“ arba – „Taip 

buvo iki mūsų“. Vaikui dar kartelį paklausus „Kodėl?“, dažnas suaugęs sutrinka, 

nežino ką atsakyti. Nenorėdami pripažinti, kad tiesiog patys nežino, kodėl taip 

elgiasi, jie bando išsisukti iš padėties atsakydami, kad, kai vaikas užaugs, tai ir 

sužinos. Rytojaus dieną jis vėl klausinėja – juk jis jau viena diena vyresnis! Dažnas 

tėvas, iki tol nesusimąstęs, kodėl reikia gyventi taip, kaip buvo liepiama nuo 

vaikystės ir pasijutęs nemaloniai prieš vaiką, atstumia jį, dažniausiai pasislėpdamas 

už banalios frazės: „Neturiu laiko tokioms nesąmonėms“. Deja, jie laiko niekada 

neturės. Auklėjimą patikės darželiui, mokyklai, universitetui, gatvei. O jei vaikas 

nepateisins jų lūkesčių, kaltins visus kitus, tik ne save. 
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Taip ir sukasi ratas. Paklūstame tėvų norams, užgaidoms, bandome realizuoti savo 

tėvų neišsipildžiusias svajones, o savąsias bandysime realizuoti per savo vaikus.  

Mokykloje mokomės net jei neįdomu, nes taip reikia, taip priimta. Dar nespėję 

suprasti savęs, savo kelio, mes jau turime apsispręsti ką studijuosime pabaigę 

mokyklą. Ketveri-septyneri studijų dėl perspektyvaus ir pelningo, bet nemėgstamo 

darbo. Po to seka – karjera, paskola banke 40-čiai metų, taip ateina gyvenimas nuo 

savaitgalio iki savaitgalio... Kiek iš mūsų gali pasakyti, kad noriai eina į darbą ir taip 

pat noriai skuba po darbo namo pas mylimą žmogų? 

Apsidairykime aplink save, pažvelkime į savo draugus ir pažįstamus, kiek tarp mūsų 

tokių laimingųjų, jaučiančių visame kame pilnatvę? Ar tai ne įrodymas, kad mūsų 

tikslai yra klaidingi ir mes gyvename iliuzijose? 

Jei sutinkate su manimi, vadinasi, atėjo metas atrasti tikrąjį savo Aš. Pažinti save iki 

galo. Ne jogos, ne meditacijų pagalba ar mokant pinigus kitiems, žadantiems 

sutvarkyti ir išspręsti visas jūsų bėdas, o dirbant pačiam ir siekiant būti laimingu, 

žinant savo kelią, tikslus ir dėl ko esate ten, kur esate. Kol nesuprasite, kad jūs patys 

esate savo gyvenimo ir ateities kūrėjai, gyvensite svetimą gyvenimą. 

Šioje knygoje dalinuosi savo žiniomis ir savo patirtimi. Kurią įgijau nuosekliai 

dirbdamas su savimi. Mano patirtimi patikrinti metodai padės jums per kelis 

mėnesius suvokti savo esmę, rasti savo tikslus ir kelius jiems pasiekti, susireguliuoti 

santykius su savo artimaisiais ir visa supančia aplinka, išmokti gyventi be problemų. 

Aš noriu „sulaužyti jūsų stogą“, kad pradėtumėte matyti žvaigždes. Iš pradžių galbūt 

pro plyšį, paskui per nedidelį langelį, o paskui – kad to „stogo“ nebeliktų ir jūs 

jaustumėtės nuostabioje terasoje, iš kurios matytumėte visą Visatos vaizdą. Todėl 

šioje knygoje dėstysiu savo mintis, nebandydamas jų grupuoti ar kitaip sisteminti. 

Aš nekuriu programų, kuriose aiškinčiau, nuo ko pradėti, kaip eiti. Taip su mumis 

darė ir daro mokykla, universitetas, sociumas, tėvai ir aplinka. Tačiau visi žmonės 

unikalūs. Kiekvienas skaitantis šią knygą joje pateiktas mintis supras savaip. 

Perskaičius, siūlau nepadėti jos į lentyną, o skaityti dar ir dar. Studijuoti ją, 

permąstyti tezes, citatas bei suvokimus, kuriais su jumis dalinuosi. Kas kartą 

rasdami, suvokdami kažką naujo, jūs augate.  

JŪS KEIČIATĖS.   Jevgenijus Černyš 



© 2015 Jevgenijus Černyš www.jcernys.lt  13 

Trys pagrindinės dvasinės saviugdos baimės 
 

Dažnai, domėtis dvasine saviugda trukdo šios baimės:  

Pirmoji baimė yra baimė palikti komforto zoną. Žmonės neretai bijo, kad pabudę, 

pradėję matyti, jie suvoks, jog turi išeiti iš darbo, palikti butą, kuriame gyvena ne 

vieną dešimtmetį, kad Dievas jiems pasakys daryti tai, ko jie niekada nedarė – ko jie 

bijo. Viduje mes esame didžiuliai egoistai, trokštantys, kad viskas būtų taip, kaip 

mes norime, būti ten kur mes norime. Todėl mes save blokuojame ir stabdome savo 

vidinį matymą, pojūčius ir dėl to liekame tokie patys. 

Antra baimė yra pokyčių baimė. Mes bijome, kad mums reikės keistis, kad reikės 

paleisti žmones, kurie mus laiko, kurie mums sako: „Būk su mumis.“ Ir žmogui 

baisu. Dar nieko naujo neatėjo į jo gyvenimą, o jau reikia paleisti tai, ką turi. Jis 

sako: „Aš nežinau, aš dar nieko negavau, todėl nieko nedarysiu, nepaleisiu.“ Tačiau 

Visatoje pirma reikia atiduoti, o tik paskui gauni. 

Trečia baimė – sunkumų baimė. Mes žavimės sėkmingais, įžymiais žmonėmis, 

skaitome jų biografijas, stebimės jų pasiekimais, bet mūsų protas sako: „Pažiūrėk, 

koks sunkus kelias, jei eisi dvasingumo keliu, tau reikės tiek ištverti, iškentėti.“ Ir 

dar patikiname save: „Norint būti laimingu, būti turtingu, reikia labai daug kentėti.“ 

O jeigu jūsų kelias lengvas!? Bet jūs net nepabandote! Bandykite! 
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Išdrįsk prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą 

„Kaltindami kitus už melą ir apgavystes, mes dažnai pamirštame, kad patys ir 

esame tie kvailiai, kurie leido save apgauti. Prisiimk atsakomybę už savo 

veiksmus.“ 

Pirmiausia reikia prisiimti atsakomybę. Visiškai už viską, kas aplink mus vyksta: už 

orą, už vaizdą už lango, už lietų arba apsiniaukusį dangų, už pykstantį sutuoktinį, už 

vaiką, kuris mokosi prastais pažymiais, už prastą savo sveikatą, už mažą atlyginimą. 

Už viską! O kaip mes elgiamės? Mes labai lengvai prisiimame atsakomybę už 

sėkmę: aš gavau naujas pareigas, aš gaunu gerą atlyginimą, mane paaukštino ir pan. 

Tada tarsi sakome: aš geras, aš sėkmingas, aš nuostabus. Tai aš padariau! Tačiau, jei 

mus atleido iš darbo, pažemino pareigose, sumažino atlyginimą, iškart pradedame 

kaltinti kitus: koks durnius tas mano viršininkas, jis nesupranta, koks aš geras, aš 

nekaltas, aš čia nė prie ko. Taip permetame atsakomybę kitiems. Ir taip einame prieš 

save. Mes nepriimame viso savęs ir tuo atsisakome toliau kurti, sau pasakydami: aš 

kuriu, bet tik pusę, o kitą pusę kuria kažkas kitas, tarytum mūsų sėkmė priklausytų 

nuo kitų žmonių ir aplinkybių. Todėl, labai svarbu prisiimti atsakomybę už viską. 

Taip, tai sunku. To daryti mūsų niekas nemokino ir niekas neskatino. Bet tai būtina! 

Kitaip nieko nepavyks. Liksite ten, kur esate. Vėl gausite darbą su „kvailu“ 

viršininku, kitą jums nepatinkančių ydų turintį sutuoktinį. Viskas bus taip pat, nes 

jūs esate toks, koks buvęs.  

Mums niekas nesakė, kad ne žmona ar vyras, ne valstybė turi būti geri. Tik nuo 

mūsų pačių priklauso, kas mus supa! 

Taip, mums niekas nepaaiškino, kokie mes kūrėjai. Mes galvojame: „Aš negaliu 

kurti, juk atėjau į pasaulį, kuriame viskas sukurta. Man tereikia prisiderinti, 

prisitaikyti, įsiteikti, nusileisti ir pan. Aš gi niekas, aš negaliu nieko pakeisti. 

Svarbiausia, kuo greičiau susikurti komforto zoną ir joje šiltai sėdėti.“ 

Jums taip gyventi nepavyks! 

Prisiderinti turime tik prie Visatos. Visa kita nesvarbu. 
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Nesiderinimas prie Visatos yra tolygu vaikščiojimui žiemą po lauką su šlepetėmis. 

Arba laukimas, kol sudygs ant sniego pabertos sėklos. Reikia žinoti Visatos dėsnius. 

Šio laikmečio pagrindiniai dėsniai yra šie:  

* Pusiausvyros ir balanso dėsnis 

* Evoliucijos dėsnis 

* Savęs realizavimo dėsnis 

* Karminis arba veiksmo-pasekmės dėsnis 

* Savalaikiškumo dėsnis  

* Sąryšio dėsnis  

* Eiliškumo dėsnis 

Viską galime pakeisti. Absoliučiai viską. Pasaulyje yra labai daug pavyzdžių, kaip 

žmonės išauga ir pakeičia savo gyvenimą. Elgeta tampa milijonieriumi, sergantis 

vėžiu – pasveiksta. 

Tai daryti galite ir jūs. Tačiau, jei savyje nešiositės programas, sociumo dogmas, 

primestas idėjas ir nuostatas, neprisiimsite atsakomybės, nieko nepasieksite. Jūs 

galėsite būti tik tame lygyje, kuriame esate. Galėsite būti tik tuo, kuo esate. 
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Augi dvasiškai – neatsisakyk materialumo 
 

Jeigu taip, kaip jūs dabar gyvenate, jūsų netenkina, parodo, jog jūs einate ne tuo 

keliu, kad jūs nepadarėte visko, jog galėtumėte gyventi taip, kaip norite. Nesakau, 

kad žmonės neieško. Jie ieško, bet jie naudojasi pasenusiais metodais: joga, 

meditacija, afirmacijos, mantros ir t.t. Taip, tai veikia. Taip, tai padeda, jeigu nori 

nusiraminti. Tik tiek.  

Tai, kas buvo prieš kelis tūkstančius metų, nebetinka šiuolaikiniam žmogui. 

Anksčiau žmogaus išgyvenimas priklausė nuo derliaus, oro sąlygų, maro arba 

karo. Dabar viskas pasikeitę. Žmogus gali daryti ką nori, gyventi kur nori ir kurti 

tai kas jam patinka.  

Dabar pasenę metodai veikia tik kaip vaistas. Jums spręsti: norite vaistų ar pasveikti. 

Norite vėl ir vėl ieškoti nusiraminimo būdų, bet nenorite keistis, nenorite 

transformuotis į geresnį ir visam laikui? Tai jūsų pasirinkimas.  

Tačiau noriu jums pasakyti, jog mes pasikeitę. Pasikeitęs pasaulis. Laikmetis. 

Visata. Dievas. Taip teisingai. Visata ir Dievas. Nejaugi manote, kad jie neauga, 

nesikeičia ir neevoliucionuoja? Patikėkite, viskas transformuojasi, evoliucionuoja ir 

keičiasi.  

Kodėl mes, norėdami kažkur nukeliauti, nejojame arkliais, o važiuojame 

automobiliu, traukiniu, skrendame lėktuvu? Kodėl patys nerauname dantų, bet 

vaikštome pas stomatologą? Kodėl mes naudojamės mobiliuoju telefonu, o 

nesiunčiame pėsčiomis paštininko, tarkime, į Angliją? Todėl, kad dabar naujas 

laikmetis, o ne tai, kas buvo prieš tūkstantį metų. Nepasiduokite gundymams grįžti 

į iliuziją, į pirmapradį save, į senovės išmintį ir t.t. Taip kalba tie, kurie nesuvokia, 

kaip viskas keičiasi, kurie yra prisirišę prie dogmų ir nuostatų. Jeigu anksčiau 

žmogus galėjo būti arba tik turtingas arba tik dvasingas, šiuo laikmečiu būtina 

sujungti abi puses. Dvasingumas ir materialumas – tai dvi vienio pusės, todėl būti 

tik vienoje pusėje – neįmanoma.  Neįmanoma būti laimingu, jei vystotės tik vienoje 

iš šių dviejų sričių. Jums nesiseks, jūs kentėsite. 

Dabar BŪTINA sujungti dvasingumą ir materialumą. 
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Kol nesuvoksime, kad turime visiškai subalansuoti savo gyvenimą, subalansuoti 

dvasingumą ir materialumą, tol Visata neatsižvelgs į mūsų prašymus, mūsų norus ir 

tikslus. Tik būdami pusiausvyroje, galime viską pasiekti. 

Jei jums puikiai sekasi uždirbti pinigus, jūs turite mokytis susitelkti į dvasingumą. 

Jei esate labai dvasingi, turite išmokti užsidirbti. Nebūsite laimingi gyvendami tik 

pusę gyvenimo. Eikite, dirbkite ir duokite žmonėms tas žinias, pagalbą, produktus, 

paslaugas. Padarykite kitus žmones laimingais. Iš širdies padėkite kitiems, 

pagerinkite jų gyvenimą, nes, jei to nedarysite, nebūsite laimingi, nebūsite sveiki, 

nepasieksite savo tikslų, negalėsite savęs realizuoti. 

Mes esame čia, kad vieni kitiems padėtume. Mes galime save pilnai realizuoti tik 

duodami žmonėms tai, ką galime, jais rūpindamiesi ir jiems padėdami. Ir 

nesvarbu, ar tai verslas, ar paslaugų sfera, ar gamyba, ar mokytojavimas. 
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Rask atsakymus į visus klausimus 

„Neįmanoma visko žinoti. Kas sako, kad žino – nežino. Bet aš žinau daug daugiau 

už daugelį, nes randu atsakymus į visus savo klausimus.“ 

Labai svarbu rasti atsakymus į visus iškilusius klausimus, nes tik taip mes galime 

judėti į priekį. Neatsakytų klausimų – tūkstančiai, o tai tas pats, kaip neišlaikyti 

mokyklinių egzaminų. Neišlaikai jų, tavęs niekas neperkelia į kitą klasę. Reikia 

išmokti gauti atsakymus, išlaikyti egzaminus ir pereiti į kitą klasę. Neišlaikiusieji 

lieka antriems metams. Viskas lieka taip pat. 

Kodėl jūs sergate, kodėl jums nesiseka, kodėl neturite pakankamai pinigų, kodėl jus 

išdavė žmona ar vyras, kodėl jie jūsų nemyli, kodėl esate ten, kur esate – tai vis jūsų 

neatsakyti klausimai, į kuriuos turite gauti atsakymus. Kol negausite, 

neišsiaiškinsite, niekur iš vietos nepajudėsite. 

Vienas pirmųjų žingsnių yra pripažinti, kad ten, kur šiuo metu esu, esu savo noru. 

Jeigu to nenorėčiau – nebūčiau. Tai neturi būti savęs gailestis ar kaltinimas sau. 

Tai tiesiog pripažinimas. Manyti, kad nežinote ir nesuprantate, kaip tai padaryti, 

yra pasiteisinimas. Ką jūs padarėte, kad sužinotumėte? Ar kasdien lavinate save, 

dirbate su savimi, ar gyvenate sąmoningai?  

Pradėkite dabar. Ne, ne šiandien! DABAR!  

Suprantu, jums kyla noras priešintis tokiai minčiai, teigiant, kad tai nesąmonė, nes 

kaip aš galiu nenorėti būti laimingas, sėkmingas, mylimas. Tačiau aš jums užduodu 

kitą klausimą. O ką jūs darote, kad tokiais būtumėte?  Daugelis atsakysite: aš dirbu 

mokytoju, statybininku, tarnautoju... Ne. Aš klausiu, ką jūs darote, kad 

sužinotumėte, ką galite daryti, kad gautumėte tai, ko norite? O jūs tik konstatuojate 

faktą, kad kažką darote.  Jūs man nesakote, kokiais būdais ir kur ieškote atsakymų 

ir žinių, kad turėtumėte, ko norite. 

Kad darytumėte ką mėgstate, o ne kas jums gaunasi, sprendimus turite priiminėti 

čia ir dabar – jokių rytoj ar poryt. Būtent, dabar. Šią minutę jūs turite kažką 
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padaryti dėl savęs, savo gerovės. Dėl to, kad kažką norite sužinoti. Be to, 

įsisąmoninkite – dideli tikslai susideda iš mažų tikslų. 

Kiekvieną dieną kažką padarote, kad būtumėte sveikesni, stipresni, turtingesni. Ir 

taip diena po dienos, savaitė po savaitės, mėnuo po mėnesio jūs būsite tvirtesni, 

laimingesni, išmintingesni, turtingesni. Jūs tapsite vis didesnė asmenybė. Vis 

aukščiau kilsite. Taip, tokia kryptimi jūsų niekas nelavino. Tikriausiai visi labai gerai 

žinote, kad tik kasdieninės treniruotės sportininką veda į geresnius rezultatus. Per 

vieną dieną čempionu netampama. Norint juo būti, reikia kasdieninių treniruočių, 

reikia trenerio, reikia kiekvieną dieną atiduoti save ir padaryti šimtu procentu, ką tuo 

momentu sugebi. Ir reikia pasistengti daryti vienu procentu daugiau, kad rytoj jūs 

galėtumėte dar daugiau ir gautumėte geresnį rezultatą. 

Nebijokite suklysti. Geriau daryti ir suklysti, negu nieko nedaryti ir nieko 

nesiekti. 

Vienaip ar kitaip jūs vis tiek suklysite, tai geriau eiti ir bandyti, nes tada suprasite, 

kad gali būti galimybė suklysti, bet jūs to nebijote, nes jūs tam pasiruošę. Jei tikitės, 

kad viskas kažkokiu stebuklingu būdu susitvarkys ir jums pradės sektis, kad sutiksite 

nuostabų žmogų, kad jums staiga paskambins iš didelės kompanijos ir pasiūlys gerai 

apmokamą darbą... Deja, to nebus. Sėkmė yra negatyvi energija. Kitose knygose jūs 

sužinosite, kodėl.  

Paleiskite, kas paseno. Be baimės ir gailesčio. Tiesiog paleiskite. 

Juk kol jūs neištuštinote puodelio, tol naujo nieko neįpilsite. Tas pats ir gyvenime. 

Kol esate prisirišęs prie senų dalykų, nauji į jūsų gyvenimą negali ateiti. Tiesiog 

netelpa. Todėl į jūsų gyvenimą negali ateiti nauja informacija, nauji žmonės, nauji 

dalykai. Peržiūrėkite savo rūbų spintą, išmeskite senus daiktus ir Visata pasirūpins, 

kad joje atsirastų naujų. Išmeskite suskilusį puodelį, senus batus ir viską, ką 

norėtumėte pakeisti nauju. Padarykite tai! 
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Būk geriausiu mokiniu 

„Tai, kas vienam neįmanoma, kartu lengva. Paprašyk pagalbos ir tau visada 

padės.“ 

Mes dažnai esame sociumo užprogramuoti, „užzombinti“, ir vis ieškome „super“ 

būdo, „super“ mokytojo. Užmirštame, kad mes esame mokiniai ir negalime priversti 

kitus elgtis taip, kaip norime. Mes negalime sukontroliuoti nei mokytojo, nei guru, 

nei šios knygos. Mes galime valdyti tik savo gyvenimą, pačius save. Todėl, nėra 

blogų mokytojų, yra tik blogi mokiniai, kurie tingi, nenori mokytis. Kaltina kitus ir 

ieško priežasčių savo neveiklumui pateisinti. 

Tik aš ir tik aš. Jei visada mokinuosi, lavinu save, taip man atsiveria vis platesnės 

galimybės. Visiškai nesvarbu, mane supanti aplinka. Visada, iš bet kokio minuso 

padarysiu pliusą. Tai – sąmoningo žmogaus savybė. Toks žmogus bet kurią situaciją 

suvokia, ją išsprendžia, padaro išvadas ir sukuria pliusą.  

Kas yra pliusas? Tai, kai mes nebekartojame anksčiau prieš tai įvykusios situacijos. 

Kai mes save transformavome į tokį, kuriam ji daugiau nebepasikartos. Jei mes to 

nedarome, jei nesame geri mokiniai aklai tikintys, kad išklausytos paskaitos, 

seminarai, pažiūrėti vaizdo įrašai, perskaitytos knygos pakeis mūsų gyvenimą, 

elgiamės absurdiškai.  

Deja, taip gyvena milijonai. Jie sako: jisai man negali padėti, jisai nepakeičia mano 

gyvenimo, jis nepadaro to, dėl ko man geriau būtų gyventi. Tas mokytojas blogas, 

ta knyga nieko verta. Tai klaidingas suvokimas. Reikia sakyti: aš nesugebu suprasti; 

aš negaliu išmokti; aš nežinau, ką man padaryti; aš nerandu, kur man apie tai 

sužinoti, kad ir kiek beieškočiau, aš nerandu; man reikia dar toliau ieškoti; aš, o ne 

kažkas kitas, turi išspręsti mano situaciją. Ir tai darysiu kol ją išspręsiu. Spręsiu savo 

problemas, kol pasieksiu savo tikslus. Savo ir tik savo.  

Jūs turite žinoti, iš kur ateina negatyvios emocijos: televizorius, iš kurio sklinda 

agresija, pyktis, negatyvi mūsų neugdanti informacija, laikraščiai, kurie mūsų 

nelavina, blogą informaciją skleidžiančios knygos ir straipsniai, kuriuose rašoma, 
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kaip prastai šiandien gyventi, kiek daug skyrybų, ligų, nusikaltimų ir t.t. Turite 

suvokti, kad visa ką išvardinau su mumis padaro labai blogus dalykus: žemina mūsų 

vibracijas, blokuoja ir mes pasiduodame negatyvioms energijoms. Ką jaučiame, tą 

ir pritraukiame ir tai mus supa. Nori gyventi kaip kalba žiniose, žiūrėk jas! Nori 

bijoti karo? Stebėk, kas vyksta pasaulyje. Sakysi: aš gi turiu žinoti, kas dedasi 

pasaulyje. Nuo to nepabėgsi. Tai yra visur. Tik nešvaistyk savo laiko paieškoms to, 

kas neveda tavęs į geresnį gyvenimą! 

Jei norite augti, pradėkite daryti paprastus veiksmus: nežiūrėkite televizoriaus, 

neskaitykite laikraščių, nesėdėkite internete, vartydami socialinių tinklų 

puslapius.  

Ir nebijokite. Dažnai mes bijome tiek sėkmės, tiek  nesėkmės. 
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Žmogaus gyvenimo prasmė žemėje 
 

Noriu pasidalinti keletu suvokimų, kuriuos mes analizuojame „IšMokykloje“. 

Vienas tokių – apie žmogaus gyvenimo prasmę Žemėje.  

Jis susideda iš šių dalių: 

● Savęs realizavimas. Suvokti, kas aš esu, suprasti savo gebėjimus, 

unikalias savybes, kaip aš susijęs su kitų žmonių gerove. Vienintelis būdas 

padėti kitiems žmonėms gyventi geriau yra dalininimasis ir kitų žmonių 

džiuginimas. Tik taip mes galime save realizuoti. Tik, tie, kurie daug 

duoda, daug turi.  

 

● Gilinti dvasingumą, žinias. Jeigu nežinome Visatos dėsnių, nežinome 

arba nesuprantame žmogaus struktūros: subtilių kūnų, auros, čakros,  

praeitų gyvenimų, – mes kenčiame. Mes kenčiame, jeigu: nesuvokiame 

dvasingumo būtinybės, taip pat kad viskas prasideda subtiliuosiuose 

lygiuose; nesuprantame, kodėl iš pradžių eina mintis, o tik po jos seka 

veiksmas; kad svajonės pildosi; kad tik turėdamas tikslą gali kažkur nueiti. 

Per šiuos nesuvokimus mes gyvename tarp sėkmių ir nesėkmių. 

Pastarosios neatitinka Visatos dėsnių. Tai yra negatyvios, mums 

kenkiančios energijos ir emocijos. Mes tada tikime proto pinklėmis, nors 

mūsų protas absoliučiai nieko nežino, kas bus po minutės. Logika pagal 

turimą patirtį gali tik spėti, kas gali įvykti. Lengviausia gyventi savo 

širdimi, žiniomis ir turint aiškius tikslus. Bet visa tai slepiasi po mūsų 

negatyviomis energijomis. Nesuvokimu, kas esame ir kur esame. Būtina 

gilintis į dvasingumą, į save. Lavinti savo dvasines žinias. Daugybę tų 

žinių jūs galite rasti internete.  

 

● Būti/tapti savimi. Visata yra dvipusė ir kiekvienas žmogus yra dalelė 

kažkurios pusės. Kol jis ne savo vietoje, jis nesusiderina su Visata. Jis nėra, 

kas yra. Kai jis užims savo vietą, jis atliks tai, ką turi atlikti ir bus 
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laimingas, sveikas, sėkmingas ir t.t. Žmogus, kaip dėlionės gabaliukas. Kol 

neatsistoja Visatoje į savo vietą,  jai yra nereikalingas. 

 

Visi tie punktai nėra momentinis nušvitimas, ko neretai mes dažnas norime. Mes 

laukiame, kada pagaliau tapsime protingiausiais, išmintingiausiais, laimingiausiais, 

sveikiausiais ir t.t. Nušvitimas yra procesas. O tai reiškia, kad aš vis daugiau save 

realizuoju, vis daugiau įgaunu žinių ar dvasingumo, vis daugiau tampu ir būnu 

savimi. Ir taip kiekvieną dieną. Tik taip žmogus gali augti. Nėra momentinio 

pasiekimo ir nėra monetinio taško, nuo kurio viskas pasikeičia.  

Saviugda – tai laiptai, kurie neturi pabaigos. 

Galbūt jums pasirodys, kad aš nusišneku taip pat lyginant su kažkuo kitu esu 

neprotingas. Dažnam žmogui tiesa yra tik atsakymas, kurį jis nori išgirsti. Suvokti ir 

suprasti situaciją ar kitus, žmogus dažnai negali vien todėl, kad tingi įsitempti ir 

pamąstyti. Geriau apkaltinti, kad kiti kalba nesąmones. Juk taip lengviau. Tačiau  ar 

iš tikrųjų?  

Žmonės tingi mokytis, save lavinti. Todėl ieško lengvų kelių. Supraskite, jus į viršų 

kelia pastangos ir vidinė geroji saviugdos įtampa, kuri atsiranda esant norui kilti. 

Viskas, ką jūs suprantate, jūs jau žinote ir tai jūsų niekur neveda. Juk jūs jau tai 

žinote! Tik mokymasis ir savęs lavinimas daro jus išmintingesniais, stipresniais. Tik 

ieškojimas naujų žinių, jų pritaikymas kelia mus į viršų. Jei jūs nenorite lavintis, 

nenorite dirbti su savimi, perskaitę šią knygą galite padėti į lentyną ir jūsų gyvenime 

niekas nepasikeis. Jeigu norite keistis – lavinkite save, ieškokite žinių, metodų. Šios 

knygos teiginius skaitykite tiek kartų, kol suprasite, kokias žinias, ir informaciją aš 

noriu jums pateikti. Darykite tai! 

Atminkite, kad nieko nepasieksite, jei vien duosite. Taip gyventi neįmanoma. 

Neįmanoma net išgyventi. Tačiau, tai nereiškia, kad visur reikia ieškoti pelno. Visata 

pati ras kelią jums grąžinti per kitus žmones, per gerą sveikatą, pinigus, gerus 

draugus... Nesvarbu kokiu būdu. Ji ras. Tik jums reikia priimti. Deja, dažnai mes to 

net nepastebime... 

Daugybėje situacijų, mes užsiblokuojame dogmomis, programomis, fanatizmu. 

Apie tai, ką visa tai daro su žmogumi, mes pakalbėsime kiek vėliau. Be abejo, visada 
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ir viską darykite su meile. Tačiau prisiminkite, kad jūs turite gyventi pusiausvyroje 

ir balanse. Ir netikėkite utopinėmis frazėmis, citatomis, kurių išsamiai negali 

paaiškinti tie, kas jas rašo ar sako. Kai renkatės mokytoją, dėstytoją ar žmogų, iš 

kurio norite mokintis, visada jauskite, ar žmogus kalba su meile ar ne. Ar jis nori 

būti teisus, ar jis priima besąlygiškai, ar tik dalinasi. Visame kame, ką mes darome, 

veikiame, turi būti meilė. Stenkitės tai pastebėti pajusti, pamatyti.  

Saviugda prasideda tada, kai mes suvokiame, kas mes esame. O pradėję augti 

pamatome, kad esame žemiau negu įsivaizduojame, blogesni negu manėme, 

atrandame savyje daugiau baimių ir visokių nepasitikėjimų negu manėme iš pradžių. 

Taigi saviugdos pradžia parodo mus blogesnius, negu mes manėme esantys. Ir tai 

gąsdina ir mums nepatinka. Bet patikėkite, tai būtina startui. Būtina suvokti, kas 

esame ir kur esame. Tai labai svarbu suprasti.  

O ar žinote, kaip iš savęs išvesti programas, trukdančias augti, siekti savo tikslo? 

Pateikiu dažniausiai pasitaikančios programos pavyzdį:  

Nuo mažens mums kalama į galvą turėti darbą, sutuoktinį, namą ar butą. Tokiu 

atveju būsime laimingais! Ir mes dirbame visą gyvenimą, būname su žmogumi, 

turime viską, kas mums buvo sakoma vaikystėje, bet nesame laimingi... 

Tikrinkite save ir kitus, ką jie jums sako. Suvokite, ką informacija, žinios ar pačios 

programos su jumis daro. Kai pradėsite atskirti, kurios mintys yra jūsų, o kurios kitų, 

jūs pradėsite laisvintis iš primestų visuomenės normų, dogmų. 

Leiskite man būti tuo lėktuvu, su kuriuo jūs greičiau pasieksite savo tikslą. Aš 

sutaupysiu jums dešimt metų saviugdos. 

Kai jūs perskaitysite visas mano knygas ir pradėsite taikyti savo gyvenime žinias, 

kurias įgysite jas perskaitę, viskas prasidės automatiškai keistis. Nemanykite, kad 

pasidėjus šią knygą po pagalve ir joje esančios žinios per naktį susigers į jus. 

Suvokite, keiskite save. Transformuokite save į protingesnius, išmintingesnius. 
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Energija. Iš kur ji mumyse? 
 

Sakysite, iš kur man gauti energijos, kad tiek galėčiau nuveikti? Pasakysiu tai, ko 

dar niekas nežino. Bet ką būtina žinoti – žmogus energiją gauna iš trijų šaltinių: 

1. Iš Visatos, Dievo, Aukščiausiojo proto, Kosmoso. 

2. Generuoja pats. Ją generuoja tada, kai jis turi didelį tikslą ir kuo tikslas 

didesnis, tuo daugiau energijos žmogus generuoja. Be abejo, reikia veikti ir 

judėti. Mieli skaitytojai, patys pagalvokite, jeigu jūsų tikslas sumokėti 

mokesčius, tai ir energijos bus tik nueiti į darbą, grįžti namo ir eiti miegoti. 

Jei jūsų tikslas – pakeisti pasaulį, jūs gausite labai daug energijos ir pats labai 

daug jos generuosite. 

3. Iš maisto.  

Svarbu! Neprisiriškite prie skaičių, tai tiesiog pavyzdys.  

Sakykime, žmogui reikia 3 kW energijos, kurią gauna taip: 1 kW iš visatos, 1 kW 

pats generuoja, 1 kW gauna iš maisto.  

Kai žmogus auga, valosi jo energija, taip pat didėja jos kiekis. Ko pasekoje jis 

mažina maisto kiekį. Todėl ir sakau, kad sąmoningumas gydo viską. Jis pakeičia 

viską. Patikėkite, turiu mokinių, kurie tai suvokdami ir siekdami tikslų, o ne 

žaisdami su kažkokiomis dietomis, numetė svorį. Taip, dietos kažkiek veikia, bet 

yra kur kas paprastesnių būdų sulieknėti – tai žinios ir jų įgyvendinimas. Kai 

mumyse yra  disbalansas, mes bandome daugiau pavalgyti arba tapti parazitais ir 

išnaudoti kitus tam, kad gautume energijos gyventi. 

Jei kažkam atrodo, kad nesąmonė galvoti, jog žmogus energijos gauna iš Visatos. Ir 

yra įsitikinęs, kad žmonės energiją gauna tik per maistą, tebūnie taip. Tai rodo, kad 

taip manantis save priima kaip kūną. Aš norėčiau, kad jūs būtumėte daugiau negu 

kūnas. Kad būtumėte susijungęs su visomis savo dalelėmis, su savo subtiliaisiais 

kūnais ir kad jumyse viskas funkcionuotų taip, kaip reikia. Todėl stenkitės suvokti, 

ar tikrai jūs generuojate tiek energijos, kiek jums jos reikia? Ar leidžiate, kad 

energija ateitų iš gamtos? Iš motulės Žemės?  
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Kiti bando atsisakyti maisto ir maitintis vien Visatos arba saulės energija. Tačiau 

tam turi būti paruoštas ir subalansuotas kūnas. To galima pasiekti, tačiau nereikia 

sureikšminti, nereikia skubėti atsisakyti maisto. Visur reikalingas balansas. 

Pradėkite nuo savo tikslų. Negi jūsų tikslas atsisakyti maisto? Negi jūsų tikslas nieko 

nevalgyti ir maitintis saulės energija? Ar tai jūsų gyvenimo prasmė? Toks jūsų 

pašaukimas, unikali savybė? Ar tai tik vėl ego ir proto pinklės? Kaip jūs padėsite 

žmonėms, Žemei, Visatai, atsisakydami maisto? Galbūt jūs galite sukurti metodus, 

kaip padėti žmonėms, kad  jie galėtų būti sveiki, energingi? Tai būtų tikra  pagalba. 

Taip jūs save realizuosite ir būsite laimingas. Visa kita – ego tenkinimas būti 

ypatingu. Žinoma, jūs galite elgtis, kaip norite. Tačiau to daryti nerekomenduoju, 

nes tai niekur nenuveda. Nuolatos matau susireikšminusius žmones, kurie niekaip 

nepagerina aplinkinių gyvenimo. Neduoda nieko žmonėms, nesutaria su savo šeima, 

draugais. Nieko neturi savo gyvenime, bet moka kažką tokio, kas tenkina jų ego. 

Geriau stebėkite save, gyvenkite sąmoningai. Turėkite tas žinias, svarstykite, 

analizuokite, taikykite jas savo gyvenime.  
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Mūsų dvasinių būsenų atspindys – ligos 

„Laikas neegzistuoja, kai esi laimingas.“ 

Žmonės, dirbantys su savimi, išsigydo visas ligas. Tai gali patvirtinti ir tie, kurie 

taikydami mano metodus, skaitydami ar mokydamiesi „IšMokykloje“, 

konsultuodamiesi individualiai išsigydė nuo įvairių negalavimų. Kas nuo plaučių 

uždegimo, kas nuo kitų ligų. Kas susilaukė vaikų, nors anksčiau net nebesitikėjo, 

kad jiems tai įmanoma. Jokių vaistų ar chirurginių įsikišimų. Viskas vyksta mūsų 

subtiliuosiuose lygiuose ir persikelia į mūsų fizinį kūną, bet jau kaip pasekmė. Norint 

pasveikti, reikia leistis į subtiliuosius lygius – mintis, emocijas, energijas ir t.t. Šių 

lygių yra daug. Sutvarkius ten esančias negalavimo priežastis bei jas pašalinus, mūsų 

kūnas pasveiksta. Kartais reikia leistis į tolimą praeitį, į praeitus gyvenimus, kad 

galėtume susitvarkyti šį gyvenimą.  

Ligos yra 4 lygių ir kiekviename lygyje sveikstame skirtingai.  

1. Kūniškas lygis. Žemiausias ir paprasčiausias lygis, kuris susijęs su mityba ir 

gyvensena. Sergame dėl netinkamos gyvensenos, mitybos, mažai judame, 

mažai save laviname. Galima pasveikti pradėjus sportuoti, kvėpuoti grynu 

oru, pakeitus mitybą, atsikračius antsvorio ir t.t.  

 

2. Energinis ir emocinis lygis. Jei depresuojame, pykstame, liūdime, jei prastai 

jaučiamės, rodo, kad tai susiję su jūsų emocijomis. Tikriausiai žinote ne vieną 

pavyzdį, kai žmogus pasveiksta, atrodo net nuo neišgydomų ligų, vien 

pakeitęs savo emocijas. Pakeiskite savo emocijas ir jausmus iš negatyvių į 

pozityvius ir jūs pasveiksite nuo daugybės ligų.  

 

3. Šio gyvenimo pamokos – pasekmės. Tai jau sudėtingesnis dalykas. Norint 

pagyti nuo šių ligų, reikalingi metodai. Reikia dirbti su savo gyvenimo 

pamokomis. Kaip atskirti trečią lygį? Vienas paprasčiausių kelių – stebėti, jei 

susergate, nors ir sveikai gyventumėte ar puikiai maitintumėtės, tačiau vis tiek 

negaluotumėte. Tarkime, aš susilaužiau koją. Ir gal šiuo metu  niekam nieko 
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blogo nedariau, bet vaikystėje esu padarę kažką blogo. Taip mane  pasivijo 

karma. Tai šio gyvenimo pamoka. Viskas šiame trečiame lygyje susiję su šiuo 

gyvenimu: išdavėme, apgavome ir nesvarbu, ar tai padarėme specialiai ar ne. 

Pasekmės visada pasivys. Taip veikia karma. Reikia grįžti į tą pirmapradį 

faktą, atsiprašyti ir uždaryti situaciją. Tada greitai pasveiksime ir tai niekada 

nebesikartos mūsų gyvenime.  

 

4. Karminis praeities lygis. Tai mūsų praeitų gyvenimų pamokos. Tam lygiui 

priklauso paveldimos ligos, netikėti susirgimai, kurie visiškai nesusiję su šiuo 

gyvenimu. Norėdami pasveikti, turime leistis į praeitus gyvenimus ir juos 

tvarkyti, o tai reiškia, kad mes turime suvokti, kodėl tada taip pasielgėme, kaip 

tai atsiliepė kitų žmonių gyvenimui, už ką mes gavome pamoką, kuri pasivijo 

mus šiame gyvenime. Atstatę tvarką praėjusiame gyvenime, mes 

pasveikstame.  

 

Kaip dirbti su ligomis, aš taip pat mokinu savo užsiėmimuose. Tik noriu perspėti, 

kad kiekvieno kelias skirtingas. Vieniems to išmokti pakanka mėnesio, kitiems 

pusmečio ar metų, o tretiems ir daugiau. Reikia dirbti su savimi, keisti save. 

Nemanykite, jog yra normalu gyventi kančioje 10-15 metų viliantis, jog jūsų 

situacija savaime susitvarkys.  
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Baigiamasis žodis 

„Kažkada sakiau, kad tai, kas turėtų būti rytoj, norėjau, kad jau būtų įvykę vakar. 

Dabar suprantu, kad turiu tik šią dieną.“ 

Šioje knygoje pasakiau tai, ką norėjau pasakyti. Ši knyga nėra skirta konkretiems 

metodams, nes prieš pradedant taikyti metodus, jums reikia žinių, informacijos 

apmąstymams, pokyčiams, tikėjimui. Šios knygos tikslas – sulaužyti jūsų 

programas, dogmas, „sulaužyti ir nurauti jums stogą“ (žinoma, gerąja prasme). Tam, 

kad jūs pamatytumėte kitą pusę. Kitą pusę žmogaus, kuris realiai tai taiko ir tai daro. 

Tuo metu kai aš rašau šią knygą, 40 žmonių iš septynių skirtingų šalių mokosi 

„IšMokykloje“, dar 10 tūkstančių mokosi nemokamai – klausydami mano vaizdo 

įrašų, skaitydami straipsnius. Tai aš pasiekiau per 2 mėnesius. Tai yra žmonės, kurie 

keičia savo gyvenimus. Aš dalinuosi savo praeitimi. Dalinuosi tuo, ką aš praėjau. 

Kažkas netikėjo, kai sakiau, kad aš tai padarysiu. Dabar vėl kažkas netiki, kad pas 

mane mokinsis šimtai tūkstančių žmonių ir aš jiems padėsiu. Kai tai įvyks, kažkas 

netikės, kad aš pasieksiu milijonus žmonių. Kažkada vėliau parašysiu ir savo 

gyvenimo istoriją. Dabar mano tikslas – padėti jums suprasti, kad taikydami viską, 

apie ką rašiau šioje knygoje, jūs įveiksite kliūtis, trukdžius ir blokus. Į jūsų gyvenimą 

pradės plūsti išbadymai (gerąja prasme). Taip, einant tuo keliu reikės daug ką keisti. 

Daug ką paleisti, priimti, atsisakyti, pradėti daryti. Ir tai tik jūsų pasirinkimas. Mano 

tikslas buvo pasidalinti žiniomis, suvokimais, pateikti tezes, kad jums kiltų 

klausimas: o iš kur tu visa tai žinai? Būtent tai žinau iš savęs. Mes esame tas, kas 

esame. Reikia traukti viską tik iš savęs. Aktyvizuoti visa tai savyje, tada pradėsite 

žinoti, taip, kaip žino „IšMokyklos“ mokiniai. Tai, ką čia surašiau, mes kartu su jais 

sprendžiame. Jie žino, kas yra problema. Iš ko susideda žmogus, skiria teigiamas ir 

neigiamas energijas. Žino, kokie yra naujieji Visatos dėsniai. Žino, kaip save keisti, 

kaip gyventi. Tačiau kiekvienas turi laisvą pasirinkimo valią. Jei žmogui tinka 

gyventi taip, kaip jis gyvena, tai jo valia. Tačiau žinau, kad jūs galite daugiau.  

Naudokite sinergiją, nes atskiri veiksniai, veikdami kartu, duoda didesnį poveikį, 

negu kiekvieno šių veiksnių, veikiančių atskirai, poveikių suma. Tai reiškia, jei kartu 

vykdysite kelis metodus, gyvenimo būdus, stengsitės visose gyvenimo srityse, 
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viskas pradės greičiau keistis ir keisis geometrinės progresijos tvarka. Todėl darykite 

viską, apie ką šioje knygoje kalbu. Jei to jums maža, rašau kitą knygą. Jei ir to maža, 

ateikite į „IšMokyklą“. Čia tikrai rasite sau kažką naują ir naudingą, raskite tai, kas 

taps laiptu į jūsų naują ir geresnį gyvenimą. 
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CITATOS 
 

Dalinuosi su jumis savo citatomis kurias panaudojau rašydamas šią knygą. 

Naudokite jas kas dieną motyvuoti, įkvėpti save imtis naujų darbų. 

1. Mus supa veidrodiniai atspindžiai. Geri ir blogi. Jie – geriausi mūsų mokytojai. 

Matai žmoguje savybes, kurios tau nepatinka – tu jas turi savyje, todėl atsisakyk jų. 

Matai išmintingą, dorą žmogų – taip pat turi tai savyje, stiprink ir ugdyk šias savybes. 
 

2. Ne visi darbai yra dieviški, bet kiekvienam darbui mes galime suteikti 

dieviškumo.  
 

3. Dažnai klausia: kuo skiriasi dieviškas darbas nuo nedieviško? Aš gyvenu tam, kad 

tokį dirbčiau, kiti dirba, kad išgyventų.  
 

4. Kai neturime ką pasakyti ir bijome išbandyti, mes dalinamės svetima patirtimi.  
 

5. Laikas neegzistuoja, kai esi laimingas. 
 

6. Tik per save mes keičiame pasaulį ir viską, kas mus supa.  
 

7. Tu esi mano mokytojas, kaip ir aš tavo.  
 

8. Visada yra ko siekti, bet nepamiršk džiaugtis šia akimirka.  
 

9. Aš nesakau neįmanoma, aš sakau – padaryk!  
 

10. Kiek daug tu bebūtum pasiekęs, visada turi ko pasimokinti. 
 

11. Kai mylėsi visus, tada tau niekas nebaisus.  
 

12. Pragyvenk kiekvieną dieną 100% prasmingai, padaryk viską, ką gali šiandien 

padaryti, ir pasieksi neregėtų aukštumų.  
 

13. Meilė – tai jėga, kuri nuveda į visų norų išsipildymą. 
 

14. Šis gyvenimas vienintelis, kurį mes dabar turime. Tik jį mes galime keisti. Atgal 

grįžti neįmanoma ir ateitį mes dabar kuriame. Todėl būkime atsakingi kiekviename 

savo pasirinkime.  
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15. Neįmanoma visko žinoti. Kas sako, kad žino – nežino. Bet aš žinau daug daugiau 

už daugelį, nes randu atsakymus į visus savo klausimus. 
 

16. Kažkada sakiau, kad tai, kas turėtų būti rytoj, norėjau, kad jau būtų įvykę vakar. 

Dabar suprantu, kad turiu tik šią dieną. 
 

17. Tai, kas vienam neįmanoma, kartu lengva. Paprašyk pagalbos ir tau visada padės.  
 

18. Anksčiau galėjau išspręsti visas problemas, dabar aš stengiuosi jų nesukurti.  
 

19. Neliūdėk, kai pradedi matyti, nenusivilk, kai pradedi suprasti. Tai, ką sugebi 

dabar, yra tik pirmas laiptas ir tik maža dalelė tavo galimybių.  
 

20. Aš noriu sudėtingą padaryti paprastu. Sudėtingai daro tik tie, kurie nesuvokia 

esmės ir  bando išspręsti situaciją protu, kai reikia klausyti tik širdies. 
 

21. Kai bijai likti vienas – esi silpnas. Tapsi stiprus – to norėsi, bet būsi visiems 

reikalingas.  
 

22. Dažniausiai viskas, kas nauja, gąsdina savo nežinomybe.  Bet tik ateitis ir nauji 

iššūkiai sukuria mus. Vakar diena jau praėjo, mes viską žinom, kas buvo. Kad ir kaip 

atrodytų mums, jog mūsų praeitis saugi, tik ateitis mūsų gyvenimas.  
 

23. Gyvenimas, kaip žiema. Kad susišildytumei, gali šiltai apsirengti, bet šilta bus 

tik tau. Tačiau gali užkurti ugnį. Taip sušildysi ir kitus. Būk ugnimi!  
 

24. Juokas ir ašaros atveria  duris į dvasingumą. Vaikai laiko tas duris visada 

atvertas.  
 

25. Kaltindami kitus už melą ir apgavystes, mes dažnai pamirštame, kad patys ir 

esame tie kvailiai kurie leido save apgauti. Prisiimk atsakomybę už savo veiksmus.  
 

26. Visi susitelkia į tai, ką gaus. Aš susitelkiu į tai, ką galiu duoti.  
 

27. Tau baisu ir Tu randi be galo daug pasiteisinimų, kodėl reikia būti kaip visi. Bet 

vieną kartą tapęs savimi, atgal grįžti nenori.  
 

28. Gyvenimas kaip tiltas – kažkas pėsčiomis, kažkas su dviračiu, kažkas su Porsche. 

O kai kurie vis lieka tame pačiame krante...  
 

29. Kiekvieną rytą atsikeliu su noru padaryti dar daugiau dėl žmonių.  
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30. Kol yra ginčai – nėra vieningos nuomonės savyje. Kol yra noras būti teisiu – 

nėra tikėjimo kad esi teisus. Kol turi laiko daryti ir gyventi taip kaip gyveni šiuo 

metu – reiškia, kad tai daugiausiai ką sugebi ir gali šiuo metu.  
 

31. Laikas - tai vertingiausia ką mes turime. Ypatingai tada, kai jį tau skiria kiti 

žmonės. Vertink ir brangink jį, nes jie tau atiduoda brangiausią savo turtą.  
 

32. Kiekviena sutikta moteris gyvenime yra ta mūza kuri ir groja natas mūsų, vyrų 

širdyse... Ir nesvarbu ar išgirsime jas... Tai vyksta visada. Taip buvo ir bus. Ir kai ta 

mūza suras savo instrumentą.. Svarbu kad tas instrumentas būtų pasiruošęs sugroti... 

Būtų atpažinęs savo Mūzos natas.  
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Padėka 
 

Dėkoju visiems prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo. 

Redagavo: Genovaitė Paulikaitė, Virginijus Krasnickas, Daiva Laukaitytė 

Maketavo: Aleksandra Kurchanova 

Viršelis: Elina Bogdanova 
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Leiskite man būti tuo lėktuvu, kuris Jus nuskraidins iš 

taško A į tašką B. Jums nereikės eiti pėsčiomis 

vieniems. Panaudokite mano žinias, mano patirtį, 

mano galimybes, jog pasiektumėte savo tikslą! 

Norite suvokti, kodėl neturite to, ką galite? 

Nepavyksta išspręsti problemų ir nematote 

išeities? Matote tik problemas, bet ne 

sprendimus? Esate tikras, kad žinote viską 

tačiau nepavyksta pasiekti savo tikslų? Kodėl 

taip yra? 

Atsakymus į šiuos klausimus ir daug daugiau požiūrį į gyvenimą 

keičiančios informacijos rasite šioje lietuvių rašytojo Jevgenijaus Černyš 

knygoje. 

„Su jumis pasidalinsiu metodais bei žiniomis kurias įgijau per savo 

gyvenimą. Todėl, jokios teorijos, viskas išmėginta asmenine praktika. Aš 

noriu pasidalinti viskuo ką žinau su tavimi mielas skaitytojau, nes tikiu 

kad mes, žmonės, galime gyventi kitokį gyvenimą. Gyvenimą, kuriame 

mokame iš anksto suprasti būsimus įvykius ir išspręsti juos sukeliančias 

priežastis prieš įvykių materializavimąsi mūsų pasaulyje. Mano tikslas 

išmokyti žmones metodų, kurie man pačiam padėjo pabusti ir išgirsti savo 

vidinį balsą.“ 

Jevgenijus Černyš 

Tai, kas vienam neįmanoma, kartu lengva. Paprašyk pagalbos ir tau visada padės. 


