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Філософія багатства
Десять років тому «Смолоскип» видав доволі солідним
накладом книжку Євгена Калюжного «Як стати і бути
багатим» із підзаголовком «Філософія індивідуального
успіху». Наші читачі вже тоді дивувалися, що ми взялися за такий, здавалося б, комерційний проект, але дивувалися переважно ті, які не читали книжки, а лише бачили її назву і відразу думали, що йдеться про рецепти
миттєвого матеріального збагачення. Звісно, матеріальне збагачення — це чудово, але духовне багатство та гармонія — набагато важливіші, особливо коли ми прагнемо опікуватися майбутнім сучасної української молоді.
Власне про духовне зростання, актуальне як для молоді, так і для старшого покоління, ви зможете прочитати
у другому перевиданні цієї книжки, бо перший тираж
швидко розійшовся.
Стати багатим і бути багатим — це різні речі. Не всім
під силу не лише втримати чи витримати такий тягар,
а й продуктивно скористатися ним. На допомогу може
прийти християнська етика. Звернутися саме до неї і пропонує Євген Калюжний — доктор філософських наук,
член Світового конгресу філософії, українець, що живе
за кордоном уже багато років. На його думку, будь-хто
може бути успішним. Варто лише правильно розставити пріоритети, думати про велике і не боятися поразок.
Ставити конкретну мету — на коротку і довшу перспективи — й упевнено крокувати до неї.
Пропонована вашій увазі книжка — це результат
тридцятирічної праці пана Калюжного. Вона написана легко, й читати її справді цікаво. Автор не моралізує,
а просто дає поради, ділиться персональним досвідом. Він
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не втомлюється повторювати, що будь-які зміни в житті варто починати з себе самого: з власної ініціативи та
віри в себе.
У книзі фігурують непересічні персонажі: Сократ,
Аристотель, Сковорода, Шевченко та інші, — всі вони
є оригінальними співрозмовниками і наче надихають читачів своїми прикладами чи порадами.
Євген Калюжний також наводить самобутні історії з власного життя і життя своїх знайомих і друзів —
реальних пересічних людей. Це робить оповідь жвавішою і викликає довіру у читача.
Найкраще книжку читати ввечері перед сном, коли
можна повністю розслабитися, відпустити побутові дрібниці і налаштуватися на відповідний лад. Мета видання — не навчити бути успішними, а хоча б пробудити
в українцях бажання бути чесними, здоровими й багатими. Тому серед іншого автор дає також і поради щодо здорового способу життя (зокрема занять йогою), правильної постави і дихання, раціонального харчування.
Євген Калюжний закликає нас припинити «розумову
метушню та інтелектуальний галас», не думати і не зважати на розум, а просто розслабитися, що дозволить відчути радість у серці. Увага до серця взагалі дуже важлива — це філософія кордоцентризму, сповідувана ще Григорієм Сковородою та Памфілом Юркевичем. Треба лише
навчитися вірити, радіти і все буде якнайкраще.
Пан Калюжний зокрема наголошує на користі сну
і релаксації. Всім слід навчитися відпочивати і робити
це більше, частіше й повноцінно: без зайвих думок чи
напруги. Нікуди не поспішати, а насолоджуватися кожною миттю життя. Це аж ніяк не просто, бо завжди існує
купа справ, що заважають, тож саме їх усі й треба відкинути з серця і голови.
Мрійте про успіх і уявляйте себе переможцем увесь
час, і все так станеться. Треба бути задоволеним самим собою, і все прийде. Бо ж бажання перетворює мрії на дійс
ність. У пригоді може також стати повторення своєрідних
мантр: я багатий, енергійний, чесний, здоровий.
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Роль уяви у здійсненні бажань дуже суттєва. Не варто хвилюватися чи метушитися. На допомогу має прийти абсолютна віра, коли Христос — соратник і помічник. Варто повсякчас активно боротися з собою і перемогти себе, змусити себе до дій, а не лінуватися.
Бог чує молитви. Сила думки напрочуд важлива: негативні думки слід перетворювати на позитивні і зберігати спокій та холоднокровність. Пан Калюжний називає віру протиотрутою страху і наголошує, що вона має
бути абсолютна, адже тільки так творяться дива.
Запорука успіху — це любов до своєї роботи, рішучість
та повна віддача роботі. Варто лише розробити план, дотримуватися його — і все складеться саме так, як ви цього бажаєте. Та не варто забувати, що для досягнення бажаного результату потрібна неабияка затятість і точне
формулювання мети і бажання. Водночас саме наполег
ливість, терплячість і піднесені думки гарантуватимуть
перемогу.
У книжці читач знайде Золоте правило і секрети успіху, що приходять зокрема через розслаблення, самови
значення, натхнення, самовладання, чесність і смиренність. Цей перелік можна продовжувати й продовжувати, йому немає кінця-краю.
І ще важливо навчитися радіти за інших і завжди
жити в гармонії і з собою, і з іншими. Так до вас неод
мінно прийдуть здоров’я, багатство й успіх. З молитвою на вустах і правдою в серці крокуймо вперед до нових звершень.

