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P A D E K O S 

Sios knygos tikslas - parodyti, kaip kuklq sumanym^ galima 
paversti nepaprastu darbu. Kiekvienas cituojamas autorius siu-
lo savo poziurj j sekmes siekimo keli^, del to musij knyga tokia 
spalvinga ir jvairialype - j i atspindi istis^ sekmes mozaik^. 

Taip pat esame dekingi Geilei Dzilman (Gail Gilman) ir 
Markui Raitui (Mark Wright), - j i j redagavimas sustiprino 
sekmes istorijij poveikj. Be siij redaktoriij, noretume padekoti 
Dzefui Morisui (Jeff Morris) ir Karenai Bilip (Karen Billipp). 

Musij padekos taip pat skiriamos Li Anai Harvi (LeAnne 
Harvey) ir Dzirai Kalms (Jere Calmes) is leidyklos Entrepre
neur Press, - j i j uolumas padejo musij projektui virsti realia 
knyga. Dekojame ir Maikui Driu (Mike Drew), mus rekomen-
davusiam minetai leidyklai. 

Taip pat norime padekoti musij zmonoms ir vaikams uz j i j 
nuolatinj palaikym^, kurj jauteme daugelj menesiij rasydami 
si^ knyg^. 

Ir galiausiai dekojame zmonems, kuriij biografijos tapo 
svarbia sios knygos dalimi, - tai nuostabios asmenybes, jos 
dr^siai atsispyre gyvenimo negandoms ir optimistiskai zvelge j 
ateitj, nes suprato, kad paprastos tiesos, nepaprastai pritaikytos 
gyvenime, yra tikras kelias j sekm§. 

- IVAN R. MISNER, DON MORGAN 
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P R A T A R M E 

Mazai kas jstringa j atmintj stipriau uz didziul? neviltj, skaus-
arba artimo zmogaus kancias. Visi siekiarae geresnio gyve

nimo, vertiname karjer^, ger^ sveikat^, pasitenkinim^. Ir mums 
liudna, kai patiriame neteisingum^ arba mums nepasiseka-
tada pasijuntame pazeminti. 

Sekme arba, atvirksciai, nesekme - svarbus musij butj le-
miantys veiksniai. Mes zavimes zmoniij sekme, kartais jiems 
net pavydime. Gerok^ gyvenimo dalj skiriame padeti savo vai
kams, tikedamiesi pamatyti, kaip jie uzkops j sekmes virsun?. 
Tokios yra musij vertybes dabar, tokios jos buvo ir praeityje. 
Apiesekm? bei jos link vedancius kelius nepailsdami kalbejo 
didieji m^stytojai. Turedami galvoje visk^, kas buvo parasyta 
ir pasakyta sia tema, galite paklausti: „ 0 kam j i apskritai reika-
linga, si dar viena knyga apie sekm??" 

Apie gyvenim^ daug k^ suzinome is tq, kurie ejo jo keliais 
iki mums gimstant. „Mokymosi prie mokytojij kojij" metodas 
istoriskai uzfiksuotas tokiuose didziuose religijos traktatuose 
kaip Biblija, Koranas ir Tora. Ir sis metodas iki siol puikiai vei-
kia! Nekalbesime, kokius kelius j sekm? mes laikome jums tin-
kamiausiais. Pasakosime apie daug pasiekusius zmones. Apie 
tikrus mokytojus ir savo srities meistrus. Siij pasakojimij he-
rojai yra is esmes paprasti zmones - visai kaip jus arba mes. 
Kiekvienas zmogus j bendr^ sekmes mozaikq jdeda savo akme-
nelj ir taip padeda mums zengti dar vien^ zingsnj j gyvenimo 
aukstum^. 

Knygos skyriai turi trumpus jvadus. Juose jums siulomas 
tam tikras gyvenimo orientyras. { kiekvien^ skyriij, be to, 
jtraukeme po jdomi^ istorij^ apie sekm?. Uzsibrezkite didelius 
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tikslus, bukite energingi ir nuoseklus, neleiskite sunkumams ir 
nelemtoms aplinkybems jusij stabdyti, kurkites reputacij^ zmo
gaus, pasirengusio padeti kitiems, atlikdami savo darbus, nau-
dokites veiksmingiausiomis priemonemis. 

Pateikiame jums tik orientyrus. Jie paprasti, kita vertus, tai, 
kas atrodo paprasta, daznai sunkiausia jvaldyti ir priimti kaip 
tikr^ ties^. Jei jusij tikslas - tapti sekmes meistrais, tai pataria-
me knyg4 skaityti atidziai, nes butinus pagrindinius orientyrus 
galite isgirsti tik is tij, kurie jau nuej? sekmes keliu ir dziaugiasi 
pergalemis. 

Perskait? knyg^ apie tikruosius sekmes mokytojus ir meis
trus suzinosite, koks turi buti jusij gyvenimo „architekturinis 
projektas". Paskui t^ projekt^ turesite jgyvendinti - tai yra 
svarbiausia. Kai tai atsitiks, praneskite mums. Tada tikslas, ku-
rio siekeme dirbdami prie sios knygos, bus pasiektas. O mes 
nuosirdziai norime tikrosios sekmes - ne siaip dideles, bet ne-
paprastos, jspudingos. 

Linkime, kad skaitydami si^ knyg^ pajustumete stimuli 
veikti ir pasisemtumete jkvepimo is t^, kurie leidosi siuo keliu 
pirmiau nei jus. 

- IVAN R. MISNER, DON MORGAN 

Geriausias laikas pasodinti medi... buvo pries 20 
metij. Kitas geriausias laikas yra siandien. 

- KiNV PATARLE 
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Zanas Polls Sartras (Jean Paul Sartre), garsus prancuzi4 rasyto-
jas, filosofas ir publicistas, kart^ pasake: „Kiekvienas zmogus 
visada mirsta pemelyg anksti - arba pemelyg velai - ir vis del-
to visas jo gyvenimas t^ moment^ baigiasi, po juo rupestingai 
nubreziamas bruksnys, ir prasideda rezultatij suvedimas." 

Si knyga skiriama Rono Heino atminimui (Ron Hain). Jis 
buvo puikus draugas bei verslo partneris ir jkvepe mus rasyti. 
Jo gyvenimo rezultat^ galima ismatuoti tuo daugeliu zmoniij, 
kuriuos Ronas teigiamai veike labai ilg^ laik^. Mums jo be galo 
truksta. 

- IVAN R. MISNER 

Esu nepaprastai dekingas savo zmonai ir musij vaikams, ku
rie, patys to nesuvokdami, skatino mane uoliai dirbti prie sio 
projekto. Mane nepaprastai zavejo Ana Robinson Sil (Annie 
Robinson Seale), skyrusi visas jegas savo gyvenimui atkurti po 
baisaus nelaimingo atsitikimo - j i buvo papildomas stimulas 
kuo greiciau baigti sj projekt^. Nepaisydami uzimtumo kitais 
projektais, man padejo musij kompanijos BNI bendradarbiai. 
Mano didziausia padeka Aivenui Misneriui uz tai, kad jis buvo 
katalizatorius, sugebej^s surinkti j vien^ visumq visus sio pro
jekto fragmentus, suderinti atsiradusius priestaravimus ir su
kurti „rastisk4 paminkl^" viso pasaulio sekmes meistrams. 

- DON MORGAN 
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JUSg SEKME-
JOSg RANKOSE 

Visi mums reikalingi istekliaiyra musii smegenyse. 

- THEODORE ROOSEVELT 

Vidutiniskai mes gyvename 75-erius metus. Tai mazdaug 
657 000 valandij - ganetinai dideli laiko istekliai, kuriuos gali
me puikiai isnaudoti: is pradziij nuzymeti keliq j sekm§, paskui 
jos siekti, o pasiek^ tiksl^ - dziaugtis laimejimu. Zodziu, laiko, 
regis, i valias, tiesa? 

Beje, atsakymas j sj klausim^ negali buti vienareiksmis. 
Kai kurie zmones greitai pasiekia dideliij laimejimi4, kitij jie 
kuklesni, o daugelis pastebimij pergaliij neturi, bent jau taip 
atrodo jiems patiems. Siaip ar taip, kiekvienam, kurio vardas 
garseja pasaulyje ir kuris dziaugiasi uztamauta slove, tenka 
tukstanciai paprasciausiai laimingij zmoniij. Jij yra tarp jusij 
draugij, kaimynij, giminaiciij, kurie, kart^ pasirink^ gyvenimo 
keli^, siekia uzsibreztij tikslij ir juos pasiekia. Daugelis musij 
pazjstamij gyvena gerai. Jiems sekasi. O kaip kiti? Apie j i j se-
km§ negirdejome nieko, taciau tai jokiu budu nereiskia, kad 
jiems gyvenime nepasiseke. 

Kiekvienas musij jam skirt^ laik^ isnaudoja jvairiai. Tie, ku
rie apdovanoti jgimtu talentu, kuriy krutineje dega ugnis, gali 
tapti jzymus. Apie juos kalba ziniasklaida, jie sekmingai atlaiko 
gyvenimo negandas, jveikia visas kliutis. Apie kitus kalbama 
maziau, nors j i j pasiekimai nek^ mazesni. Tokia, pavyzdziui, 
yra viena musij pazjstama, vardu Norma. Ji turi kosmetikos 
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salon^ ir sesis nuostabius anukus, kurie drauge su savo pagal 
paskutin? mad^ apsirengusiomis mamomis ir teciais aplanko 
kiekvien^ Padekos dien^. 

Kad ir kaip pavadintume savo tiksl^, visi dalyvaujame lenk-
tynese ir begame paskui sekm?. Visi turime nonj ir stengiames 
juos realizuoti. Jie, suprantama, gali skirtis nuo kitij zmoniij 
nonj. Ir galime j i j realizavimo nelaikyti „sekme". Matome 
zmoniij, kuriems sekmes pavydime. Kaip, pavyzdziui, jam 
skirt^ gyvenimo laik^ tvarko Dzeikas? Kas jam padejo aplenkti 
mane - daugiau uzdirbti, tureti daugiau tiknj draugij, daryti es-
min? jtak4 aplinkiniams? Kodel jam sekasi viskas, ko jis tiktai 
imasi, ir kodel to paties negaliu pasakyti apie save? Kodel jis 
skraido nuosavu reaktyviniu lektuvu, kad ir nelabai dideliu, o 
as tuo metu sliauziu gatvemis savo senuciu „Jaguaru"? Kodel 
jis gyvena puikiame naujame name ir augina tris nuostabius 
vaikus, o as vis dar ieskausi gyvenimo drauges? Kodel vezime-
lis, kurj prekybos centre stumia vienas nepazjstamas zmogus, 
yra gerokai pilnesnis prekiij uz manqjj? 

Bet kol neturite visij faktij, kol nezinote, apie k^ jis galvoja, 
neturite pagrindo manyti, kad siam zmogui sekasi labiau negu 
jums. Galbut jo banko s^skaitoje 100 milijonij doleriij, bet jis 
nelaimingas, nes turejo tiksl^ - sulauk^s 40 metij, tapti guber-
natoriumi, ir j j vis labiau slegia karstligiskas valdzios siekimas. 
O stai jus, kad ir ne tokie turtingi, kokie noretumete buti, bet 
vis delto pasiekete planuot^ geroves lygj ir esate patenkinti, 
kad sugebate j j islaikyti. Be to, jusij seima dami ir saugi, jus 
drauge jveikiate visus sunkumus. Tai kuriam gi is jusij labiau 
sekasi? Jam - milijonieriui, nepasiekusiam savo didziojo tiks-
lo, ar jums - zmogui su vidutinemis pajamomis, bet isties lai-
mingam? 

Taigi visiskai nesvarbu, kaip atrodote, palyginti su kitais 
zmonemis. Svarbiausia, kaip isnaudojate savo gabumus, kaip 
siekiate asmeniniij tikslij, tegu ir kukliij, kurie vertingi ne tik 
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jums, bet ir jusij artimiesiems. Kas tai zino, isskyrus jus? Zmo
gus, netap^s gubematoriumi, kada nors galbut pasakys: „As -
nelaimingas, pavarg?s nevykelis. Kada ir kodel nusprendziau, 
kad pinigai reiksmingesni uz darbo teikiam^ malonumq? Ko
del pasirinkau dygliuotq keli^ j abejotin^ sekm§, o ne daugiau 
laiko praleidau su vaikais? Kodel negaliu nurimti ir megautis 
gyvenimu, kaip tai daro Dzordzas?" 

Zodynai sekm^ apibrezia kaip „norimij, planuojami4 dalykij 
gavim^". Bet is tiesij sekm§ apibudinti kur kas sunkiau. Ypac 
kai kalbama apie konkretij zmogij. Sekme ~ s^lygiska ir labai 
asmenine s^voka. Daugelis tij, kurie ilgai kovojo ir pasieke 
savo didjjj tiksl^, staiga pamato, kad vaikesi mirazo. O tikroji 
virsune yra gerokai auksciau. Kiti pasieke virsun? ir nusivyle: 
vaizdas nuo jos veriasi j bevais^ dykyn^, ir vienintelis teisingas 
kelias veda... zemyn. Kita vertus, nemaza dalis tij, kurie savo 
laimejimus laike kukliais ir vis^ gyvenimq atkakliai ejo pavo-
jingais uoletais takais, kelio pabaigoje suprato, kokia nuostabi 
ir nepakartojama buvo si kelione. Pavyzdziui, buv^s narkoma-
nas, siandien kraunantis rqstus j rietuves - jis kiekvien^ darbe 
praleist^ dienq gali laikyti pergale pries save. 

Tad ar verta kalbeti apie sekm? konkreciais pavyzdziais, jei 
zinome, kokia efemeriska si sqvoka? Jeigu ieskote bendros, 
universalios sekmes formules, tai jos nerasite - tokios tiesiog 
nera. Sekme priklauso nuo aplinkybiij, nuo situacijij ir - svar
biausia - nuo jtisij supratimo. Nera ir net negali buti jokio ma-
tematiskai apskaiciuoto sekmes standarto. 

Vadinasi, jokios sekmes formules nera, taip? Tai kam tada 
mes apskritai pradejome si^ kalb^ ir net paraseme apie tai kny-
84? Priezastis ta, kad jei ir nera kokio nors stebuklingo recepto, 
istorijose, kurias perskaitysite apie sekmes sulaukusius zmo
nes, bendra yra j i j atkaklumas bei kiti desningumai. Skaitydami 
suprasite, kaip veike jvairios asmenybes jvairiomis aplinkybe-
mis. Ir sis supratimas gali jums padeti siekti savq tikslij. 
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Apie vienus sekmes lydimus zmones jus esate girdej?, apie 
kitus nezinote nieko. Vieni jq nuo vaikystes tiksliai zinojo, kas 
noreti} buti. Kitus sekme aplanke beveik netiketai. Jus neaki-
vaizdziai susipazinsite su zmonemis, kurie jveike nesekmiij 
virtin? ir savo organisk^ nesugebejim^ siekti asmeniniij per
galiij. Knygoje rasite daug sekmes apibrezimij (nors jie labai 
individualus, kas tinka vieniems, gali visai netikti jums), o 
svarbiausia - suprasite, kad sekme pagaliau aplanko tuos, kurie 
geba nepaprastai pritaikyti visai paprastas zinias. 

Keliuose ese, sudaranciuose likusi^ sio pirmo skyriaus dalj, 
susipazinsite su akivaizdziais liudijimais, kad sekmes koncep-
cija dar sudetingesne, negu gali pasirodyti is pirmo zvilgsnio. 
Pavyzdziui, Dzonas Grejus tvirtina, kad sekme - tai visij pirma 
jusij poziuris j savo laimejimus. 

Skaitydami j si^ knyg^ sudetas istorijas atkreipkite demesj 
ne tik j pazjstamus vardus bei pavardes - pastebekite nepazjsta-
muosius, apie kuriuos niekada anksciau negirdejote. Tai ir yra 
tie zmones, kuriij gyvenimas panasus j jusiskj. Lygindamiesi su 
jais, geriau suprasite problemas, kurioms skirta knyga, ir susi-
m^stysite, kaip j i j tikslus, psichologinj nusiteikim^, veiksmus, 
principus ir taktik^ galite pritaikyti sau. Is kiekvienos papasa-
kotos istorijos paimkite tai, kas jums pravartu. 

O gal sekmes formule vis delto egzistuoja? Tada kaip tik 
jums ir skirta j 4 rasti. 
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Bestseleris Vyrai is Marso, moterys is Veneros (Men Are 
from Mars, Women Are from Venus) isleistas d a u g i a u 
ka ip 15 miliJonLj e g z e m p l i o r i q t i r azu . Jo au to r i u s dakta-
ras Dzonas Grejus ( John Gray) pe l ny t a i ge rb i amas ka ip 
p r a s m i n g i j a s m e n i n i i j s an t yk iq k u r i m o speciai istas. Jis 
j t i k i n a m a i aiskina, kad ma te r i a l i ne g e r o v e - t o l i g r azu ne 
p a g r i n d i n e la imes s^lyga. 

ISORISKA SEKME STIPRINA MUSg JAUSMUS 
JOHN GRAY 

Pinigai, pripazinimas, sekminga santuoka, vaikai, puikus dar-
bas, nuostabi apranga, stambus laimejimas loterijoje arba bet 
kokia kita isoriskos sekmes forma panasi j didinam^jj stikl^, 
nukreiptq j musij jausmus. Jeigu jau ir be to esate ramus zmo
nes, tai pasijusite dar ramesni. Jeigu jus jau laimingi ir kupini 
meiles, tai busite dar laimingesni ir dar karsciau mylesite. Jeigu 
jus tvirti, tai tapsite gerokai tvirtesni. 

Kita vertus, kiek esate nelaimingi, tiek materiali sekme jQsq 
gyvenime menkina dziaugsmo, meiles, tvirtumo ir ramybes po-
jucius. Kol nepasieksite vidines pusiausvyros, paprastas „daik-
tij gausinimas" gyvenim^ darys tik sudetingesnj ir painesnj. 
Joks praturtejimas nesuteiks jusij gyvenimui net mazos daleles 
laimes. 

Jeigu jau esate laimingi ir zinote, kad laime nepriklauso nuo 
pinigij kiekio, tai turtas gali jus padaryti dar laimingesnius. No
ras tureti daugiau pinigij - tai nieko bloga ar smerktina. Blogai 
buna tada, kai pamirstame, kad tikrasis laimes saltinis tryksta 
musij viduje. 

Tad visij pirma reikia ismokti buti laimingiems nepriklau-
somai nuo isores s^lygij - tokia yra didzioji sekmes paslaptis. 
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