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Valerijus Sinelnikovas „Kelias link turtų arba kur užkasti lobiai“ 
 
p.13 tai knyga ne apie pinigus. 
 
p.25 Svarbiausias viso mūsų gyvenimo tikslas – tapti Dievu (BOGATYI – BOG – Turtingas – 
Dieviškas). 
Turtingas – tai žmogus, turintis įvairiausių turtų, valdantis pasaulį, kuriantis, turtus dalijantis. 
 
p.26 Sveikata – tai būsena, kai jūs gyvenate taikoj su savimi ir aplinka. 
Jei žmogus turi daug pinigų, bet serga, aš jo niekad nepavadinsiu turtingu. 
(Rublis – piniginis vienetas, vert.) ☺)))) tai ant kiek reikia būti atsilikusiu, kad nežinoti, kas yra 
rublis ☺. 
 
p.29 Svarbu, kad asmeniniai norai sutaptų su sielos troškimais. 
Auka priklauso nuo aplinkinių nuomonės. Šeimininkas pats formuoja nuomonę apie save. 
 
p.30 VARTOTOJAS = REIKALAUTOJAS (trebovat) 
Vartotojas – tai auka, jaučianti pastovų nepriteklių. 
 
p.38 Pinigai – tai metaliniai ir popieriniai ženklai, kurie yra vertės matas perkant arba parduodant. 
 
p.41 Žmogus yra pinigų šeimininkas, o ne atvirkščiai. 
 
Pinigų kiekis = turimam savigarbos jausmui. 
 
p.44 Pagrindinė pinigų trūkumo priežastis – tai nenoras veikti ir gyventi šiame pasaulyje. [Po šito 
Timui buvo nokautas, nes taip stipriai į kažkokią vietą pataikė, kad kokį pusvalandį gulėjau 
paslikas.] Esmė – nėra noro, jei nežinai, ko nori, kam tau tada pinigai?  
Antra priežastis – pinigų garbinimas. 
 
p.51 Visa, kas mums nepatinka kitame žmoguje, yra ir mumyse. 
 
p.54 Laisvas žmogus turi pakankamai pinigų. Jie teikia jam tik džiaugsmą. Jis 
džiaugdamasis juos gauna ir taip pat džiugiai atiduoda, įgyvendindamas savo kilnius 
siekius ir puikius ketinimus. 
 
p.57 Neigiamos emocijos – tai mirties linkėjimas sau ir Jus supančiam pasauliui. 
 
p.59 Kai tik žmogus persijungia ir nustoja pirmiausiai galvoti apie pinigus, pradeda 
mąstyti apie gyvenimą apskritai kaip apie vientisą organizmą, pradeda rūpintis savimi 
ir kitais, jį supančiu pasauliu – nerimas dingsta. 
 
p.66 Žmogus visada turi tiek pinigų, kiek jis pasiruošęs turėti ir kiek jam būtina duotuoju laiko 
momentu. 
 
p.73 Godus žmogus pernelyg stengiasi patenkinti kokį nors savo norą, todėl su aplinkiniu pasauliu 
elgiasi vartotojiškai, jį naikindamas. 
Taupumas ir šykštumas – godumo padariniai. Taupus vengia išlaidų, nėra linkęs atiduoti, o jei 
neatiduodi, tai nieko ir negausi. 
Gausos dėsnis: „Šiame pasaulyje visko, ko man reikia, yra pakankamai“. 
 
p.79 Kurti gerovę – reiškia duoti žmogui su geriausiais ketinimais tai, ko pertekęs esi pats. 
[Psichologo atveju – psichinės sveikatos??] 
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p.88 Juk svarbiausia žmogaus paskirtis – kūryba, kūrimas.  
„Tu turi“, „tu privalai“ – šie žodžiai pavergia sielą, sukausto jo veiksmus. Aš jau gyvenu ne sau, o 
dėl kažko, vadinasi, nustoju būti savo gyvenimo šeimininkas. 
 
p.89 Tikras džiaugsmas gimsta tik kūrybos procese stebint tai, ką sukūrėte savo ir aplinkinio 
pasaulio labui. 
 
p.95 Kai skoliniesi pinigus, tai pagal energijos išsaugojimo dėsnį mainais atiduodi savo sielą (jeigu 
ne turtą). 
 
p.97 Kas yra zombis? Tai žmogus, kuris savo valią atidavė kitam. 
 
p.105 Rabota nuo žodžio rab. Dirbti = būti vergu. 
 
p.106 Vaikai taip lengvai gyvena ir nepavargsta todėl, kad jie nedirba. 
 
p.107 Ra-botat – kalbinti RA (saulės dievą). 
 
p.110 Apie ką svajojote vaikystėje, jaunystėje? 
 
p.112 Dar vienas požymis, kad jūs „įsikabinote“ į darbą ir nustojote tobulėti – tai baimė būti 
atleistam. 
 
p.121 Kokia mano darbo funkcija? Dėl ko aš dirbu?  
 
p.130 Varžovai atsiranda tik tuomet, kai jūs ne kuriate, o „darote pinigus“. 
 
p.151 Jei jūs dirbate dėl pinigų (arba už pinigus), jūs atiduodate jiems valdyti savo gyvenimo dalį. 
 
p.160 O.Chajamas „Kad išmintingai nugyventum gyvenimą, reikia daug žinoti. Iš 
pradžių išmok 2 taisykles:  
 Tu verčiau badauk, nei valgyk kas papuolė. 
 Ir būk geriau tu vienas, nei su bet kuo.“ 
 
p.168 Vargšas laukia pagalbos iš kitų, turtingas padeda kitiems. 


