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Dazniausiai tai yra finansinis ar verslo tiicslas, bet Icar-
tais gaii buti sveikatos ar santykiî  tikslas. Svarbiausio 
tikslo pasirinkimas yra pagrindine sekmes ir asmeniniî  
pergaliii prielaida. Sis tikslas tampa jusii misija, jungia-
mqja visos veiklos grandimi. Kai sekasi siekti pagrindinio 
tikslo, jus greitai judate [ prieki nepaisydami kliuciii ir 
apribojimii. Jusii naudai pradeda veikti visos pasaulio je-
gos. Jus tampate nenugalima gamtos jega, ir jusq niekas 
negali sustabdyti. 

Tikslii nustatymo taisykles 
Yra kelios svarbios taisykles, kurios padeda sekmingai 

nusistatyti tikslus. 
Visii pirma jusii tikslai turi dereti vieni su kitais, o ne 

priestarauti vieni kitiems. Jus negalite vienu metu tureti 
tikslo sekmingai pletoti versl̂  ir tikslo pusQ dienos zaisti 
golf̂  ar vartytis papludimyje. Jusq tikslai turi remti ir 
stiprinti vienas kit̂ . 

Antra, tikslai turi skatinti jus isitempti ir sukaupti visas 
jegas - jus tampate neiveikiami. Kai is pradziij nusistatote 
tikslus, jie turetî  tureti apie 50 procentii ar net daugiau 
sekmes tikimybes. Sis tikimybes lygis yra pakankamai 
aukstas, kad jus motyvuotii judeti pirmyn. Veliau, kai 
igusite, jus galesite nusistatyti tikslus, kurie tures tik 40, 
30 ar 20 procentii sekmes tikimybes. Tada tokia maza 
sekmes tikimybe jusii jau neĝ sdins. 

Trecia, jums deretii tureti tiek materialiii, tick ir nema-
terialiii tikslii, tiek kiekybiniLi, tiek ir kokybiniî . Vieni 
tikslai turi buti ismatuojami objektyviai, o kiti, pavyzdziui, 
lieciantys santykius su zmonemis, yra subjektyvus. 

Ketvirta, jums reikia ir trumpalaikî , ir ilgalaikiî tikslii. 
Jums reikia siandienos tikslq ir tikslq, kurie bus pasiekti 
tik po penkeriii, desimties ar dvidesimties metii. 
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Idealiausias trumpalaikio verslo ar karjeros tikslo ter-
minas yra apie devyniasdesimt dienii. Ilgalaikio - nuo 
dvejn iki trejii metî . Sie laiko horizontal idealiai uztikrina 
motyvaciĵ  

Pats geriausias pagrindinis tikslas yra kiekybinis, nu-
matytas dviem trims metams i prieki. Tada jus galite ji 
suskirstyti i devyniasdesimt dienii atkarpas, o veliau - i 
menesio, savaites ir dienos tikslus su aiskiomis gairemis, 
leidzianciomis nuolat kontroliuoti savo pazanĝ . 

Idealus gyvenimas yra sutelktas, tikslingas, pozityvus 
ir organizuotas taip, kad jus siekiate tikslii, kurie jums 
svarbus kiekvien̂  valand̂  kiekvien̂  dien% Jus visada 
zinote, k̂ darote ir kodel tai darote. Is esmes jus jauciates 
kaip nugaletojai. 

Kaip atpazinti savo tikslus 
Yra septyni klausimai apie tikslq nustatym̂ . Juos sau 

pateikti turetii kiekvienas. As siiilau jums pasiimti popie-
riaus lap̂  ir uzsirasyti atsakymus. 

Pirmas klausimas: Kokiosyra jusnpagrindines penkios 
gyvenimo vertybes? 

Sis klausimas pades issiaiskinti, kas is tikriyq yra jums 
svarbu, kas maziau svarbu ar nesvarbu is viso. 

Jei jau isskyrete penkis svarbiausius dalykus savo gy-
venime, sudeliokite juos pagal prioritetus nuo svarbiausio 
iki nesvarbiausio. 

Vertybiii pasirinkimas ir apibrezimas bei jii surusiavi-
mas pagal svarb̂ turi buti atliktas pries nusistatant tikslus. 
Kadangi gyvename „is vidaus i isor̂ ", tai esant aiskiam vi-
dui (vertybems), ims rastis ir ji atitinkanti isore (tikslai). 

Antras klausimas: Kokieyra trys svarbiausijusiigyve-
nimo tikslai kaip tik siuo metu? 

Parasykite atsakym̂  i si klausim̂ ^ per trisdesimt se-
kundziii. 
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Tai vadinama „greitojo ŝ raso" metodu. Kai turite tik 
trisdesimt sekundziij, jusiipaŝ mone greitai atmeta daugu-
m̂  ne itin svarbiii tikslii. Trys svarbiausieji atsiras jQsii 
ŝmoneje spontaniskai. 

Trecias klausimas: Kq darytumete ir kaip leistumete 
savo laisvalaiki jei siandien suzinotumete, kad jums liko 
gyventi sesi menesiail 

Tai dar vienas vertybinio pobudzio klausimas, jis pa
des issiaiskinti, kas i§ tikrijjii yra jums svarbu. Kai jusq 
laikas ribotas, nors tik vaizduoteje, jus i buties dalykus 
imate zvelgti kitomis akimis. Galiu garantuoti, jog guleda-
mi mirties patale tikrai nesigailesite, kad per mazai laiko 
praleidote biure ar prie televizoriaus. 

Ketvirtas klausimas: Kq darytumete, jei rytoj loterijoje 
laimetumete milijonq doleriii'? 

Kaip pakeistumete savo gyvenim̂ ? K̂ pirktumete? K̂  
pradetumete ar nustotumete veikti? Atsakykite greitai, per 
dvi minutes. Tai klausimas, kuris pades jums nuspr̂ sti, k̂  
darytumete, jei turetumete vis^ jums reikalinĝ  laik̂  ir 
pinigus ir jei jusq nepersekiotii nesekmes baime. 

Penktasis klausimas: KqjUs visada norejote daryti, 
taciau bijojote net pabandyti? 

Atsakymas [si klausim̂  pades jums geriau pazinti savo 
baimes, jus lengviau galesite imtis megstamos veiklos. 

Sestasis klausimas skamba taip: Kqjums labiausiai 
patinka daryti? kas jums teikia didziausiq pasitenkinimo 
jausmq ir labiausiai kelia justi savivertq? 

Ir sis klausimas yra vertybinio pobudzio. Geriausiai 
jausites tada, kai dirbsite megstam̂  darb% Daugiausiai 
pasiek̂  Amerikos vyrai ir moterys didzî ^̂  savo laiko 
dali daro tai, k̂  is tiknyii megsta daryti. Ta veikla miela 
J4 sirdziai ir drauge labai pelninga. 

Septintasis ir svarbiausias klausimas yra toks: Apie ko-
kl vienq dalykq dristumete pasvajoti, jei zinotumete, kad 
jums negales nepasisekti? 
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[sivaizduokite, kad pasirodo dzinas ir suteikia jums 
teis? i vien̂ n̂or̂ . Jis pazada, kad jums tikrai pasiseks pa
daryti vien̂  trokstam̂  dalykq nesvarbu, dideli ar maẑ  
ilgalaiki ar trumpalaiki. 

Jei butumete visiskai garantuoti savo sekme, koki ne-
paprast̂  tiksl̂  sau issikeltumete? 

Nesvarbu, kaip atsakete i siuos klausimus, jus galite 
siekti visii imanomq tikslq. Pats faktas, kad galejote juos 
uzsirasyti, reiskia, kad galite tai pasiekti. Is esmes vieninte-
lis klausimas, i kuri turite atsakyti, yra sis: „Ar as to labai 
noriu ir ar esu pasirenĝ s sumoketi vis^ kain̂ ?" 

Susiras? atsakymus i pateiktus cia klausimus, jus pa-
sistumejote i prieki bent 3 procentais. Padarete tai, ko 
daugelis zmoniq daryti nelink?. Dabar esate pasiruos? 
didziuliam suoliui i prieki. 

Tiksli( palaikymas 
Svarbi sekmes ir laimes prielaida yra tikslii palaiky-

mo igudzio tobulinimas. Privalote nuolat tureti galvoje, 
kad sau nusistatyti tiksl̂  tikrai pasieksite. Jus esate savo 
likimo kalviai. 

Jus turi nuolat lydeti busimosios pergales dziaugsmas, 
jus, eidami tikslo link, nepaisote nesekmiii, nekantriai 
laukiate ryto ir nenorite gulti vakarais. Jus - jau kitokie, 
pozityviai m̂ stantys, pasikliaujantys savo jegomis, net 
draugai vargiai jus beatpazista. 

Sunkiausia kliutis, kurî  privalote nugaleti, yra iner-
tiskumas, polinkis nepastebimai grizti i savo patogumo 
zon̂^ ir suletinti zingsnius. Bet kas gall nusistatyti tiks
lus, ir daugelis zmoniii tai daro. Bemaz puse Amerikos 
gyventojii Naujijjn metii isvakarese iskilmingai pasizada 
pasikeisti. Bet to yra maza. Tiksl̂  nusistatyti yra viena, 
o jo siekti - visa kas kita. Tarn reikia patikrinto metodo, 
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kuris padetq jums kiekvien̂  akimirk̂  siekti visa ko, ko 
trokstate. 

Dvylikos pakopq sistema 
Siekti tikslq jums pades si dvylikos pakopq sistema. Ji 

jau padejo tukstanciams paskiriizmoniii ir daugybei kompa-
nijq. Nors sistema, kaip ir visi geri dalykai, visai paprasta, 
ji labai veiksminga ir stebina net didziausius skeptikus. 

Dvylikos pakopq sistemos tikslas yra ismokyti jus 
susikurti mentalini savo tikslii bei troskimq atitikmeni. 
Jau kalbejome, kad mintys materializuojasi, isikunija tik-
roveje. Jiis igyvendinate visa, apie k̂  galvojate. Jei tos 
mintys aiskios ir intensyvios, jus gausite realii rezultat̂  
daug greiciau nei kokiu kitu atveju. 

Pirmoji pakopa: lavinkite tmskimq - stipn{, karstq 
troskimq. Tai skatinanti jega, suteikianti jums galimyb? 
nugaleti baim̂  ir inertiskum̂ , - kliutis, kurios daugumai 
zmoniij neleidzia judeti [ prieki. Didziausia tikslq nusta
tymo ir igyvendinimo kliutis yra baime. Bijodami jus 
kenkiate sau ir pasitenkinate daug mazesniais dalykais, 
nei galite padaryti. Kiekvienas jiisq priimtas sprendimas 
yra padaromas emocijn pagrindu, nesvarbu, ar baimes, ar 
troskimo. O stipresne emocija visada nugales silpnesnî X-
Koncentracijos desnis teigia, kad visa, ik̂ sutelkite jegas 
ir demesi, pleciasi. Jei vis^ demesi sutelkiate i norus, nuo
lat galvojate apie juos, uzsirasote juos ir sudarote planus, 
kaip juos igyvendinti, jusii norai galiausiai tampa tokie 
stiprus, kad isstumia is psichikos baimes. Stiprus, karstas 
troskimas suteikia galimyb? pakilti virs baimiq ir judeti 
pirmyn, iveikti kliutis, kad ir kokios jos butii. 

Troskimas visada buna asmeninis. Norite jOs, o ne kas 
nors kitas. Nustatydami tikslus, ypac pagrindinitiksl̂  jus 
turite buti visiskai savanaudiski. Tai turi buti jusii ir tik 
jusq tikslas, nekeliantis jums ne maziausiq abejoniî . 
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Koks yra jusii pagrindinis tikslas? Jei jums butii ga-
rantuota sekme kurioje nors vienoje veiklos srityje, k̂  
noretumete nuveikti? Kas suteiktii jums didziausiq laim .̂ 
Apsisprendimas, ko jus tikriyi; norite, yra pradinis visii 
dideliii pasiekimii taskas. 

Antroji pakopa: lavinkite tikejimq. Kad su aktyvintu-
mete pasqmon̂ , privalote nedvejodami tiketi, jog tikslas 
bus tikrai pasiektas. O taip smarkiai tiketi galesite tada, 
kai jusii tikslas bus realus, pasiekiamas. Jei, pavyzdziui, 
jusii tikslas - uzdirbti daugiau pinigii, turetumete sau uz-
sibrezti padidinti savo pajamas 10, 20 ar 30 procentii per 
ateinancius dvylika menesiii. Tai yra realus tikslai, todel 
gali buti jusii motyvacijos saltinis. 

Jei tikslas is pirmo zvilgsnio gerokai pranoksta jiisq ga-
limybes ar labai nutol̂ s laike, motyvacija jo siekti greitai 
susilpnes. Galimas daiktas, jus apskritai liausites tikej?, 
kad galite ji pasiekti. 

Kai tik pradejau praktikuoti siq tikslij nusistatymo 
procedure per metus uzdirbdavau apie 40 000 doleriii. Ir 
stai as nusprendziau finansin^ kartell kilsteleti iki 400 000 
doleriii... ir tarsi sustojau vietoje. Nieko teigiama nevyko. 
Tikslas buvo per daug didelis, mano pasqmone paprasciau-
siai atsisakejipriimtikaiprealiqgalimyb?. Tqklaidq grei
tai istaisiau ir sumazinau tikslq iki 60 000 doleriii - visai 
realus skaicius, kuri pasiekiau per pusmeti. 

Jei norite suliekneti, neplanuokite numesti trisdesimt, 
keturiasdesimt ar penkiasdesimt svarii. Nusistatykite tiks-
Iq numesti penkis svarus per ateinancias trisdesimt dienii. 
Kai numesite pirmuosius penkis svarus, nusistatykite nauJE), 
tikslq- numesti kitus penkis svarus ir taip toliau, kol jus 
ims tenkintis jusii atvaizdas veidrodyje. 

Vienas geriausiii dalykq, kuriuos galite padaryti del 
savo vaikq- padekite jiems nusistatyti realius gyvenimo 
tikslus. Tegu tikslai nebuna pernelyg ispusti. Sena patarle 
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sako, kad jei jus taupysite pensus, doleriai atsiras savaime. 
Jei vaikai tobulins [proti nusistatyti ir igyvendinti mazus 
tikslus, galiausiai jie sugebes tai padaryti ir su vidutiniais 
tikslais, o tada ir su dideliais. 

Zmones kartais nusistato tikslus, kurie pranoksta jq 
sugebejimus, siekia jn kuri laik^ o paskui pasiduoda. Jie 
suglemba ir prieina i§vad̂  kad tikslii nustatymas nevertas 
demesio dalykas - „vis tiek nepadeda". Pirmoji priezas-
tis, kodel taip nutinka, yra ta, kad jie bande padaryti per 
daug ir per greitai. 

Trecioji pakopa: tikslus uzsirasykite. Neuzrasyti tikslai 
apskritai nera tikslai. Tai tik norai ir svajones. Noras - tai 
tikslas be energijos. Kai uzsirasote tikslq ant popieriaus 
lapo, jfls suteikiate jam form% Jus paverciate jikonkreciu 
ir apciuopiamu dalyku. Jus galite ji paimti ir pasiziureti, 
paliesti ir pajusti. 

Tikslus uzrasyti reikia aiskiai ir detaliai. Pagrindine 
jusq uzduotis kol kas yra suprasti, ko is tiesii trokstate. O 
del troskimq igyvendinimo kol kas nesijaudinkite. 

Pries kelerius metus as su zmona Barbara nutareme 
isigyti „savo svajoniq namq". Nors tuo metu turejome 
finansiniii problemii, uzsiprenumeravome keletq zumalq, 
kuriuose buvo spausdinamos graziq namq nuotraukos. 

Mazdaug kartqper savait? mudu susesdavome ir varty-
davome siuos zumalus, svarstydavome, kaip tures atrodyti 
musiinaujas bustas. Apie namo kainqir ismokejimo sqlygas 
tada net negalvojome. Galq gale sudareme keturiasdesimt 
dviejq pozymiq sqrasq - konkreciai apibudinome savo sva-
jon§. Praejo treji metai, per tq laikq nutiko daug dalykq. 
Vienas jq - San Diege, Kalifomijoje, mes nusipirkome 
nuostabq penkiq tukstanciq kvadratiniq pedq namq ir per-
sikrausteme i ji gyventi. 

Kai ispakavome daiktus, radome prie§ trejus metus 
sudarytq sqrasq. Namas, i kuri buvome kq tik persikraus-
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tf, turejo keturiasdesimt vienq pozymi is keturiasdesimt 
dviejq musq uzrasytq. Jam truko tik vienos ne pacios 
svarbiausios detales! 

Tai tik vienas is keliq simtq pasakojimq, liudijanciq, 
kaip svarbu surasyti tikslus popieriuje. Zmones paprastai 
nelink? to daryti. Jie mano, kad uzsirasymas yra tuscias 
laiko gaisimas. Be to, jie daznai sirdimi savo sekme netiki. 
Kai pasiryztate uzsirasyti savo tikslus, jau pats tas veiksmas 
isjungia nesekmes mechanizmq, o sekmes mechanizmas 
ima funkcionuoti visu pajegumu. 

Ketvirtoji pakopa: susirasykite visq naudq, kuriq gausi
te pasiekq tikslq. Tai yra atsakymas i klausimq, kodel jums 
verta stengtis. Kuo daugiau tokiq priezasciq turesite, tuo 
labiau motyvuoti busite. 

Vokieciq filosofas Nyce (Friedrich Nietzsche, 1844-
1900) rase: „Zmogus gali iveikti visas kliutis, jei turi pa
kankamai priezasciq stengtis." Jus tik tada galite nuveikti 
didelius darbus, jei turite didel? svajon?. Jusq priezastys 
„kodel" turi pakyleti dvasiq ir varyti jus i prieki. 

Kai jusq motyvai stiprus, tikejimas - tvirtas, o troski
mas - karstas, jusq nesustabdys niekas. 

Motyvii jega 
Kartq vienas jaunuolis nuejo pas Sokratq ir paklause, 

kaip galetqigyti isminties. Sokratas paprasejo ibristi kartu 
su juo i netoliese tyvuliuojanti ezerq. Kai jie buvo beveik 
keturiq pedq gylyje, Sokratas griebe jaunuoli ir panardino 
jo galvq i vandeni. Is pradziq jaunuolis pamane, kad tai 
pokstas, ir nesipriesino. Bet palaikytas vandenyje ilgeliau, 
JIS paklaiko is baimes, jam erne trukti oro, jis beviltiskai 
kovojo noredamas issilaisvinti. Galiausiai Sokratas paleido 
Ji kosejanti, springstanti, begaudanti orq ir pasake: „Kai 
noresi isminties taip pat smarkiai kaip ir oro niekas tav̂ s 
nesustabdys." Taip pat yra ir su jusq tikslais. 


