
KREIPIMASIS jTAVE, 
MALONUS SKAITYTOJAU 

Kiekvienas zmogus, kad ir kokiame savo gyvenimo etape 
jis buti| - pacioje sekmes virsiineje ar nelaimiij ir negandij ruo-
ze, ieskantis iseities is nepalankios padeties, - tikrai svajoja apie 
vien^, daugeliui bendr^ dalyk^ (gali buti, kad tij dalykij yra gero-
kai daugiau nei vienas, taciau del sio esu tikras simtu procentq): 
kaip pagerinti save ir savo gyvenim^. Tai visai nereiskia, kad su 
musij gyvenimu kazkas yra blogai, taciau mes visi esame zmones 
ir atejome \j pasaulj turedami jgimt^ troskim^ bei vidinj impulse 
nuolat augti ir tobuleti. Tikiu, kad toks troskimas budingas mums 
visiems. Ir vis delto dauguma zmoniij kasdien nubud^ pamato, 
kad jij gyvenimas ne kiek nepasikeite. 

Esu rasytojas, profesionalus oratorius bei ugdantysis vadovas, 
ir mano darbo tikslas - padeti zmonems per kuo trumpesnj lai-
kotarpi pakilti j nauj^ sekmes ir savirealizacijos lygj bet kurioje j i j 
gyvenimo srityje. Budamas uoliu mokiniu, siekianciu kuo geriau 
pazinti zmogaus galimybiij ribas ir saviugdos metodus, galiu dr^-
siai tvirtinti, kad mano sukurtas „Mano nuostabus rytas" - tai j 
rezultatus orientuotas, pats praktiskiausias ir efektyviausias man 
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zinomas metodas, galintis pagerinti daugelj jusij gyvenimo sriciq 
(ar netgi jas visas); j j taikydami, norim^ rezultat^ pasieksite kur 
kas greiciau nei pasirinkf bet kurj kit^ metod^. 

Tiems, kas jau gali pasigirti gana dideliais pasiekimais ir sek-
me, „Mano rytas"* gali padeti radikaliai pakeisti zaidimo taisykles 
ir pakilti j taip sunkiai pasiekiam^ kitq lygj, uztikrinsiantj jums 
tokiq asmenin? ir profesin^ sekm§, apie koki^ anksciau net ne-
drjsdavote pagalvoti. Kai kada tai gali reiksti jusij atlyginimo padi-
dejim^ ar verslo, pardavimo apimciij bei pajamij isaugim^, taciau 
kur kas dazniau sis perejimas j nauj^ lygj gali padeti atrasti naujxj 
budq, leidzianciq pasiekti didesn§ sekm^ ir pusiausvyr^ tose gy
venimo srityse, kurias, galbut, anksciau ignoravote. Tai gali reiksti 
akivaizdq sveikatos, laimes, tarpastneninitf santykitf, finansines 
padeties, dvasingumo ir daugelio kitij gyvenimo sriciij, esanciij 
jiisij prioritetij s^raso virsuje, pagerejim^. 

O tiems, kas dabar isgyvena sunkumq kupin^ laikotarpj ir 
megina susidoroti su psichologinemis, emocinemis, fizinemis, fi-
nansinemis, tarpasmeniniq santykiij ar kitokio pobudzio proble-
momis, „Mano rytas" , kaip jau ne kart^ buvo jrodyta, pades pa-
vieniui sutelkti jegas ir nugaleti tariamai nejveikiamus sunkumus, 
jgyvendinti revoliucinj proverzj ir radikaliai pakeisti savo gyveni
mo aplinkybes per nejtiketinai trumps laikotarpj. 

Kad ir koks butij jusij tikslas - is pagrindij pakeisti tik kai 
kuriuos svarbiausius gyvenimo aspektus arba radikaliai pertvar-
kyti vis^ savo egzistencij^, kad dabartine jusij busena taptij vien 
nelabai maloniu praeities prisiminimu, - jus pasirinkote tinkam^ 
knyg^. Netrukus leisites j nuostabiq kelion^, kurios metu patirsi-
te paprast^, taciau kartu ir revoliucing^ proces^, kuris uztikrintai 

* Autoriaus sukurtos programos pavadinimai „Mano nuostabus rytas" ir 
„Mano rytas" sioje knygoje vartojami sinonimiskai. Vert. past. 
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pakeis bet kuri^ jusq gyvenimo sritj, - ir siuos pokycius galesite 
jgyvendinti pacioje dienos pradzioje, iki astuntos valandos ryto. 

Zinau, zinau - tai pernelyg dr^sus pazadai. Taciau „Mano ry
tas" jau leido pasiekti gan apciuopiamij rezultatij (tiesiogine pras-
me) desimtims tukstanciij zmonii} visame pasaulyje (jskaitant 
ir mane), tad jis is tiesi} gali tapti galinga priemone, galincia jus 
perkelti ten, kur trokstate buti. Man didele garbe pasidalinti siuo 
metodu su jumis, ir as padariau visk^, k^ galejau, kad paversciau 
si^ knyg^ isties gyvenim^ keiciancia jusij laiko, energijos ir deme-
sio investicija. Dekoju jums, kad leidote man tapti jusij gyvenimo 
dalimi; musij stebuklinga bendra kelione netrukus prasides. 

Su meile ir dekingumu -
Helas 
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