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Bandydami įveikti šį iššūkį, du žmonės net sumokėjo už tai 
savo gyvybe.

Žurnalas Outside dviračių lenktynes „Race Across Ameri-
ca“ (RAAM) pavadino sunkiausiu pasaulyje ištvermės išban-
dymu. Jose dalyvaujantys dviratininkai per mažiau nei dvylika 
dienų turi įveikti tris tūkstančius mylių (apie 4 800 km) – nu-
minti nuo San Diego iki Atlantik Sičio. Galbūt kam nors gali 
atrodyti, kad šios lenktynės primena „Tour de France“, tačiau 
taip nėra. „Tour de France“ vyksta etapais, su pertraukomis, 
o „Race Across America“ (RAAM) nenumatyta jokių sustoji-
mų. Kiekviena akimirka, kurią dviratininkas skiria miegui, 
poilsiui ar bet kam kitam, išskyrus važiavimą dviračiu, teikia 
pranašumo minutę konkurentams. Per šias lenktynes sporti-
ninkai miega vidutiniškai po tris valandas per parą, ir tai ne-
norom.

Nagrinėdami, kuo ypač sėkmingi žmonės  
skiriasi nuo visų kitų, sužinome,  

kaip juos pranokti ir kodėl kartais geriau to nedaryti

į v a d a s

Kas iš tikrųjų  
lemia sėkmę?
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aploti ne tą medį

Praėjus keturioms dienoms nuo varžybų pradžios lyderiai 
sportininkai turi susitarti, kada ilsėtis. Varžovai mina jiems 
ant kulnų (paprastai nuo pirmaujančių juos skiria maždaug 
valanda), todėl apsispręsti nelengva – lyderiai supranta, kad 
bus aplenkti ir turės vėl atgauti savo pozicijas. Kad lenktynėms 
tęsiantis jie praras vis daugiau jėgų, o galimybių pailsėti turės 
vis mažiau. Kuo arčiau finišas, tuo stipriau juos kamuos nuo-
vargis, skausmas ir miego stoka.

Bet visi šie dalykai buvo nė motais 2009 m. RAAM lyde-
riui, beveik puse dienos aplenkusiam artimiausią savo var-
žovą. Jure Robičius atrodė nenugalimas. Per savo karjerą jis 
laimėjo RAAM penkis kartus – daugiau negu bet koks kitas 
dviratininkas, ir ne kartą gebėjo įveikti trasą greičiau nei per 
devynias dienas.

2004 m. antrosios vietos laimėtoją jis aplenkė vienuoli-
ka valandų. Ar galite įsivaizduoti sporto varžybas, kuriose 
paskelbus nugalėtoją antrosios vietos laimėtojo finišo reikia 
laukti dar beveik pusę paros?

Taigi natūralu, jog kyla klausimas, kaip Robičius galėjo 
taip sėkmingai dominuoti šiose sekinančiose lenktynėse. Ar 
jis paveldėjo puikius genus? Ne. Tyrimų rezultatai rodė, kad 
jo fizinė forma niekuo nesiskiria nuo kitų geriausių tokiose iš-
tvermės lenktynėse dalyvaujančių sportininkų.

Gal jo treneris buvo pats geriausias? Ne. Pasak jo draugo 
Uročo Velepeco, Robičius „visiškai nesidavė treniruojamas“.

Viename interviu „New York Times“ rašytojas Denas Co-
yle’as atskleidė slaptą Robičiaus pranašumą prieš varžovus, 
padėjusį tapti geriausiu visų laikų „Race Across America“ dvi-
ratininku – „jis nesveikas“.
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Ir rašytojas nė kiek neperdėjo. Mindamas pedalus Robičius 
tikrąja žodžio prasme pamesdavo galvą.

Jis tapdavo tikru paranojiku, patirdavo nevaldomų emo-
cijų protrūkius ir įžvelgdavo slaptą prasmę asfalto plyšiuose. 
Sykį Robičius nutrenkė dviratį ir sugniaužęs kumščius, de-
gančiomis akimis puolė ant jo komandą lydinčio automobilio. 
(Laimė, automobilyje buvę žmonės apdairiai užrakino dure-
les.) Kitą kartą jis įpusėjus lenktynėms nušoko nuo dviračio 
ir kumščiais puolė... pašto dėžutes. Kartkartėmis sportininkas 
matydavo haliucinacijas – pavyzdžiui, sykį jam pasirodė, kad 
jį vejasi modžahedai su šautuvais. Tuometė jo žmona, išsigan-
dusi sutuoktinio elgesio, pasislėpė komandos priekaboje.

Coyle’as rašė, kad pats Robičius savo beprotišką elgesį va-
dino „keistu ir gėdingu“, tačiau manė, kad tai – gyvenimo bū-
tinybė. Įdomiausia, kad mokslininkai žino ir daugiau pavyz-
džių, kai tokia „dovana“ tampa privalumu sporte. Dar XIX a. 
mokslininkai Philippe’ė Tissié ir Augustas Bieras pastebėjo, 
jog aptemęs protas gali padėti sportininkui nepaisyti skausmo 
ir peržengti natūralias savo fizinių galimybių ribas. Nežinau, 
kaip jūs, bet aš iš savo mokyklos psichologo niekada negir-
dėjau, kad haliucinacijos, kova su pašto dėžutėmis ar kitoks 
panašus elgesys padėtų pasiekti pasaulinę šlovę kokioje nors 
srityje. Man buvo sakoma, kad privalau ruošti namų darbus, 
laikytis taisyklių ir gerai elgtis.

Tačiau visa tai verčia rimtai susimąstyti, kas iš tikrųjų le-
mia sėkmę? Šioje knygoje ir nagrinėjama, kas atneša sėkmę 
realiame pasaulyje. Kalbu apie sėkmingą gyvenimą apskritai, 
o ne vien apie praturtėjimą. Koks požiūris ir elgesys padeda 
pasiekti tikslus bet kurioje pasirinktoje srityje: profesiniame 

k a s iš t ikrųjų lemia sėkmę
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ar asmeniniame gyvenime? Apie sėkmę parašyta daugybė 
knygų, tačiau jose dažniausiai aprašoma kokia nors viena šio 
deimanto briauna ar išdėstoma plika teorija be jokių praktinių 
patarimų. Mes su jumis pirmiausia pažiūrėsime, kas iš tiesų 
skatina sėkmę, o tada išsiaiškinsime, kokie konkretūs veiks-
mai gali padėti pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Kas jums yra sėkmė, galite pasakyti tik jūs. Sėkmė – tai, ko 
reikia būtent jums, kad būtumėte laimingi darbe ir namuo-
se. Tačiau tai nereiškia, kad sėkmė subjektyvi. Jau žinote tam 
tikras strategijas, kurios gali jums padėti (nuosekliai dėti pa-
stangas) arba pakenkti (kasdien keltis apie vidurdienį), o esmė 
slypi kažkur tarp jų. Be abejo, esate girdėję ir apie tai, kokių 
savybių ir kokios taktikos reikia norint pasiekti išsikeltus tiks-
lus, tačiau tai nėra tikroji tiesa − tikriausiai esate matę ir pa-
kankamai išimčių. Šiuos dalykus mes ir nagrinėsime.

Aštuonerius metus savo tinklaraštyje „Barking Up the 
Wrong Tree“ („Aploti ne tą medį“) aiškinuosi, kas lemia gyveni-
mo sėkmę, ir kalbuosi apie tai su specialistais. Ir man pavyks-
ta rasti atsakymus. Daugelis jų stebina, o kai kurie iš pirmo 
žvilgsnio lyg ir prieštaringi. Vis dėlto visi jie suteikia įžvalgų 
apie tai, ką turime daryti savo profesiniame ir asmeniniame 
gyvenime, kad įgytume pranašumą.

Didžioji dalis to, kas mums buvo sakoma apie padedančias 
laimėti savybes, yra rimta, logiška ir... visiška netiesa. Taigi 
griausime mitus ir nagrinėsime įrodymus to, kuo ypač sėk- 
mingi žmonės skiriasi nuo visų kitų, sužinosime, kaip juos 
pranokti ir kodėl kartais geriau to nedaryti.

Kartais sėkmę išimtinai lemia talentas, kartais – geras elge-
sys, kurį mums įskiepijo mama, bet kartais – visiškai priešingi 
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Millis, „didžiausias mūsų laikų pavojus yra tas, kad dabar tik 
nedaugelis drįsta būti ekscentriški“.

O juk tinkamoje aplinkoje tai, kas bloga, gali virsti geru, o 
tai, kas keista – nuostabiu.

§

Steve’as Jobsas nerimavo. 2000 m. jis ir kiti aukščiausieji 
„Pixar“ vadovai kėlė tą patį klausimą: ar „Pixar“ nepradeda 
išsisemti? Filmai „Žaislų istorija“, „Žaislų istorija 2“ ir „Iš va-
balų gyvenimo“ pelnė studijai neįtikėtiną sėkmę, tačiau vado-
vai nerimavo, kad pasiekus viršūnę kūrybiškumas sumenks,  
o „Pixar“ užmigs ant laurų.

Ką daryti? Norėdami įlieti naujos energijos, kitam svar-
biam „Pixar“ projektui jie pasamdė žinomo animacinio filmo 
„Plieninis milžinas“ režisierių Bradą Birdą. Jobsas, Johnas Las-
seteris ir Edas Catmulis manė, kad jo talentas padės studijai 
išvengti sąstingio.

Ar kūrybiškumo krizę naujajam režisieriui pavyko išspręsti 
pasitelkus geriausius esamus „Pixar“ darbuotojus? Ne. Galbūt 
jis pasamdė talentingiausius animatorius iš šalies ir taip įliejo 
„šviežio kraujo“? Ne, ne. Nebuvo kada vaikščioti pramintais 
takais ir pasitikėti „patikrintais“ talentais. Jie lėmė studijos sė-
kmę, bet jie sukėlė ir sąstingį.

Taigi rinkdamas komandą pirmajam savo projektui studi-
joje „Pixar“, Birdas atskleidė kovos su kūrybiškumo krize pla-
ną: „Mums reikia „baltų varnų“. Nusivylusių dailininkų. Savo 
komandoje noriu matyti nestandartinių idėjų turinčius žmo-
nes, kurių anksčiau niekas nesiklausė. Kvieskite čia tuos, kurie 
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dažniausiai vejami lauk.“ Arba, kitaip tariant, „duokite man 
„neišfiltruotus“ menininkus. Žinau, kad jie trenkti. Bet būtent 
to man ir reikia.“ 

Naujas Birdo požiūris į animaciją ne tik padėjo sukurti ki-
tokį filmą, bet ir pakeitė visą studijos darbą:

Suteikėme „baltoms varnoms“ galimybę išbandyti savo teo-
rijas ir dėl to pakeitėme kai kuriuos darbo procesus. Naujojo 
filmo minutė kainavo mažiau nei anksčiau sukurto „Žuviuko 
Nemo“, bet tuo pat metu jame buvo tris kartus daugiau veiks-
mo ir kitų sunkiai įgyvendinamų dalykų. Visa tai pavyko pa-
siekti tik todėl, kad „Pixar“ vadovai mums leido išbandyti be-
protiškas idėjas.

Naujasis projektas vadinosi „Nerealieji“, iš jo „Pixar“ uždirbo 
daugiau nei 600 mln. JAV dol. ir pelnė „Oskarą“ už geriausią 
animacinį filmą. 

Taigi tos pačios savybės gali ir paversti žmogų tikru košmaru 
aplinkiniams, ir padaryti jį tuo, kuris pakeis pasaulį.

Tyrimai rodo, kad labai kūrybiški žmonės dažnai esti aro-
gantiškesni, nesąžiningi ir netvarkingi, be to, jiems prasčiau 
sekasi mokykloje. Kad ir ką mokytojai sakytų, dažniausiai jie 
nemėgsta kūrybiškų mokinių, nes šie paprastai nedaro to, kas 
jiems liepta. Ar mielai samdytumėte tokį darbuotoją? Vargu. 
Taigi nenuostabu, kad kūrybiškumas atvirkščiai proporcingas 
darbuotojo veiklos įvertinimo ataskaitų rezultatams. Kūrybiš-
ki žmonės rečiau paskiriami generaliniais direktoriais.

H. R. Gigeris, kurio fantazija pagimdė siaubingus padarus, 
įamžintus filme „Svetimas“, yra pasakęs: „Kūro mieste, Šveica-

ar sėkmę nut v ersime v engdami rizikos ir paklusdami k itų nurody mams?
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rijoje, žodis „menininkas“ yra girtuoklio, pasileidėlio, plevėsos 
ir prasčioko sinonimas.“

Tačiau kiekvienas matematikas žino, kad vidurkiai gali būti 
apgaulingi. Pasak garsios reklamos agentūros BBDO genera-
linio direktoriaus Andrew Robinsono, „vidutinė temperatūra 
gali nesikeisti ir tada, kai jūsų galva bus šaldytuve, o kojos – 
krosnyje. Todėl visada labai atsargiai vertinu vidurkius“.

Paprastai viskas, kas sukurta pagal unikalų scenarijų, ne-
tinka standartinėmis sąlygomis. Savybės, kurios įprastai lai-
komos „geromis“, ekstremaliomis aplinkybėmis virsta trū-
kumais. Striukė, kurią sėkmingai vilkite didžiąją metų dalį, 
negelbės per žiemos šalčius. Panašiai ir tos savybės, kurios aps-
kritai laikomos neigiamomis, veikiamos stiprinančių sąlygų 
gali būti naudingos. Jos primena „Formulės 1“ automobilius, 
kuriais nepavažinėsi miestų gatvėmis, tačiau lenktynių trasoje 
jie muša greičio rekordus.

Prisiminkime statistikos pagrindus. Kalbant apie kraš-
tutinumus, vidurkiai neturi reikšmės – svarbi tik dispersija, 
parodanti nukrypimus nuo normos. Kad pagerintų vidurkį, 
žmonija beveik visada stengiasi atmesti blogiausius rodiklius, 
bet taip elgdamiesi sumažiname dispersiją. Nors nupjovę kai-
riąją varpo formos kreivės pusę vidurkį pageriname, dažnai 
panaikiname ne tik „blogosios“, bet ir „gerosios“ pusės savy-
bes.

Geras to pavyzdys − dažnai aptariamas ryšys tarp kūry-
biškumo ir psichikos ligų. Savo tyrime Pamišusio genijaus pa-
radoksas (The Mad-Genius Paradox) Deanas Keithas Simontonas 
nustatė, kad šiek tiek kūrybiškesni žmonės dažnai psichiškai 
sveikesni už vidutinius, tačiau ypač kūrybiškos asmenybės 
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turi ir kur kas daugiau psichikos sutrikimų. Panašiai, kaip tei-
gia ir lyderių „filtravimo“ teorija, norint pasiekti sėkmės aukš-
tumas, reikia remtis savybėmis, kurios įprastomis sąlygomis 
keltų problemų.

Tą patį galima pasakyti apie daugybę įvairių sutrikimų... ir 
talentų. Tyrimų rezultatai rodo, kad dėmesio trūkumo sutri-
kimą turintys asmenys yra kūrybiškesni, o psichologas Paulas 
Pearsonas nustatė ryšį tarp humoro jausmo, neurozių ir psi-
chopatijos. Impulsyvumas paprastai laikomas neigiamu bruo-
žu ir neretai susijęs su smurtu ir nusikaltimais, tačiau jis taip 
pat aiškiai susijęs ir su kūrybiškumu.

Ar priimtumėte į darbą psichopatą? Žinoma, ne. Be to, ty-
rimai rodo, kad psichopatai vidutiniškai nelabai produktyvūs. 
Dauguma žmonių apsiribotų šiomis žiniomis, tačiau tyrimas 
„Garsių menininkų asmenybės bruožai“ parodė, kad žymiau-
siems kūrybinių profesijų atstovams būdingi ir didesni psicho-
patijos rodikliai, nei ne tokiems talentingiems menininkams. 
Dar vienas tyrimas, kurio rezultatai buvo paskelbti leidinyje 
Journal of Personality and Social Psychology, atskleidė, kad 
didesniais psichopatinių savybių rodikliais pasižymėjo ir sėk- 
mingiausi JAV prezidentai.

Dažnai tokios savybės „stiprikliai“ slepiasi po privalumų 
kauke, nes daug pasiekusiems daugiau ir leidžiama. Senas 
anekdotas byloja, kad skurdžius gali būti pamišęs, o turtuo-
lis – tik ekscentriškas. Kalbant apie žymius žmones, kokia 
nors įkyri idėja dažnai įvardijama kaip teigiama savybė, nors 
visiems kitiems ji būtų neigiama. Pavyzdžiu gali tapti kad ir 
perfekcionizmas: vieni iš šio bruožo sugeba gauti naudos, o kiti 
taip ir lieka keistuoliais.

ar sėkmę nut v ersime v engdami rizikos ir paklusdami k itų nurody mams?
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Malcolmas Gladwellas išpopuliarino švedų psichologo An-
derso Ericssono teiginį, kad maždaug dešimt tūkstančių prak-
tikos valandų leidžia žmogui tapti beveik bet kokios srities 
žinovu. Matant tokį didelį skaičių, natūraliai kyla klausimas: 
„Kas gali priversti žmogų vienam užsiėmimui skirti tiek daug 
laiko?“

Žodis „žinovas“ paprastai siejamas su tokiomis teigiamo-
mis sąvokomis kaip „atsidavimas“, „meilė darbui“ ir pan., ta-
čiau nekyla abejonių, kad jeigu tiek daug laiko ir jėgų skiriama 
nesvarbiems dalykams, tai galima vadinti manija. Jeigu klasės 
pirmūnas į mokslą žvelgia kaip į darbą, stengdamasis gauti 
geriausius pažymius ir laikydamasis taisyklių, tai kūrybinės 
aistros apimtas asmuo sėkmę pasiekia dirbdamas su beveik 
religiniu užsidegimu.

Tyrime, pavadintame Meistriškumo kasdieniškumas (The 

Mun-danity of Excellence), Danielis Chamblissas nagrinėjo nepa-
prastą geriausių pasaulio plaukikų užsispyrimą ir monotoniš-
kas kasdienes treniruotes. Kas skatina juos ilgus metus kiek- 
vieną dieną vėl ir vėl kartoti tą patį? Atkaklumo ir atsidavimo 
tam nepakaktų, žodis „manija“ čia tinka kur kas labiau.

Galbūt pamanysite, kad savybės „stiprikliai“ svarbios tik 
tokioms sritims kaip, pavyzdžiui, sportas, kuriose būtinas in-
dividualus meistriškumas, tačiau ne itin reikšmingos įprasta-
me gyvenime. Ir būsite neteisūs. Ar pažvelgę į turtingiausius 
pasaulio žmones matytume tuos, kurie nuolat laikosi taisyklių 
ir beveik neturi nepatrauklių išsišokėliškų bruožų? Tikrai ne.

Penkiasdešimt aštuoni į sąrašą „Forbes 400“ įtraukti asmenys 
arba apskritai nestojo į aukštąją mokyklą, arba nebaigė stu-
dijų. Vidutinė šių asmenų (kurie sudaro beveik 15 proc. visų 
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sąrašo turtuolių) grynojo turto vertė sudaro 4,8 mlrd. JAV dol. 
Šis rodiklis 167 proc. didesnis už vidutinę visų keturių šimtų 
sąrašo dalyvių turto vertę, kuri siekia 1,8 mlrd. JAV dol., ir 
daugiau negu dvigubai didesnis už keturių šimtų „Gebenės ly-
gos“ universitetus baigusių asmenų grynąją turto vertę.

Šių dienų ikona ir pavyzdžiu tapo puikiai uždirbantis Silicio 
slėnio verslininkas. Koks jis? Ar šie apibūdinimai atitinka ste-
reotipą? Energijos kamuolys. Žmogus, kuriam beveik nereikia 
miego. Rizikos nevengiantis asmuo. Tas, kuris nemėgsta kvai-
lių. Pasitikintis savimi ir charizmatiškas, esantis ties arogan-
cijos riba. Be galo ambicingas. Nenuilstamai siekiantis tikslo.

Taip ir yra. Kita vertus, visi šie bruožai būdingi hipomani-
ja vadinamam psichikos sutrikimui. Johnso Hopkinso klini-
kos psichologas Johnas Gartneris įrodė, kad tai ne sutapimas.  
Nuo tikros manijos kenčiantis asmuo negali gyventi norma-
lioje visuomenėje, tačiau hipomanija (švelnesnė manijos for-
ma) paverčia žmogų nepavargstančiu, entuziastingu, impul-
syviu robotu, kuris siekia savo tikslo neprarasdamas trapaus 
ryšio su tikrove.

Kalbant apie „stipriklius“, reikia atsižvelgti į visus jų pliusus 
ir minusus. Straipsnio The Economic Value of Breaking Bad: 
Misbehavior, Schooling, and the Labor Market (Ekonominė blogo 

elgesio vertė: nepaklusnumas, mokyklinis ugdymas ir darbo rinka) auto-
riai atskleidė, kad pastangos sumažinti berniukų agresyvumą 
ir netinkamą elgesį pagerino jų pažymius, bet pakenkė vėles-
nėms jų pajamoms. Buvę išdykėliai vėliau darbe praleisdavo 
daugiau valandų, dirbo našiau ir uždirbo 3 procentais daugiau 
už buvusius klusnius mokinius.

ar sėkmę nut v ersime v engdami rizikos ir paklusdami k itų nurody mams?



– 52 –

Žmonės dažnai miršta prižiūrimi gydytojo. Visgi tik nedauge-
lis gydytojų sąmoningai žudo savo pacientus.

Michaelui Swango gydyti žmones ne itin sekėsi. Nepaisant 
to, kaip rašo Jamesas B. Stewardas savo knygoje „Blind Eye“ 
(„Nereginti akis“), Swango buvo vienas sėkmingiausių serijinių 
žudikų žmonijos istorijoje.

Dar besimokančio trečiame medicinos koledžo kurse 
Swango slaugomi pacientai pradėjo mirti taip dažnai, kad į tai 
atkreipė dėmesį jo bendrakursiai. Jie juokavo, kad geriausias 
būdas atsikratyti paciento – patikėti jo slaugą Swango. Jis netgi 
buvo pramintas „nulis nulis Swango“. Atrodė, kad jis, lyg koks 
Džeimsas Bondas, turi leidimą žudyti.

Tiesa, ligoninėje mirtis atrodo kiek kitaip – žmonės joje 
kartais miršta. Tiesiog taip yra, ir mirties ligoninėje atvejus 
užmaskuoti kur kas lengviau. Taigi, prasidėjus Swango inter-

Ko apie pasitikėjimą, bendradarbiavimą  
ir gerumą galima pasimokyti iš...  

gaujų narių, piratų ir serijinių žudikų

2  s k y r i u s

Ar geri vaikinai  
tikrai atbėga paskutiniai?
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natūrai Ohajo valstijos ligoninės neurochirurgijos skyriuje, 
pacientai vėl ėmė neįprastai dažnai mirti, o jam pradėjus dirb-
ti devintame minėtos ligoninės aukšte, teko gaivinti kur kas 
daugiau ligonių negu įprastai.

Kaip jam pavykdavo išsisukti nuo atsakomybės? Ar jis buvo 
toks genialus kaip Hanibalas Lekteris? Vargu. Nors Swango tik- 
rai buvo labai protingas (jam buvo suteikta valstybės stipen-
dija, o koledžą jis baigė su pagyrimu), šis gydytojas praktiškai 
nieko nedarė, kad nukreiptų nuo savęs įtarimus.

Tuo metu, kai svarbiausia naujiena žiniasklaidoje buvo ma-
sinė žmogžudystė restorane „McDonald’s“, Swango lyg tarp 
kitko užsiminė kolegai: „Kodėl kas kartą, kai man kyla gera 
mintis, mane kažkas aplenkia?“ Jis kruopščiai rinko laikraščių 
iškarpas su straipsniais apie smurtinius įvykius, o paklaus-
tas, kodėl taip daro, atsakė: „Jeigu kada nors būsiu apkaltin-
tas žmogžudyste, tai patvirtins, kad mano psichika sutrikusi. 
Man bus lengviau apsiginti.“

Galiausiai įvyko incidentas, į kurį nebebuvo galima už-
merkti akių. Slaugytoja pastebėjo, kad Swango kažką suleido 
į pacientės Renos Cooper infuzijos maišelį, nors net nebuvo 
jos gydantis gydytojas. Pacientės gyvybė pakibo ant plauko, 
bet vis dėlto ją pavyko išgelbėti. Kiek sustiprėjusi ji patvirti-
no, kad Swango kišosi į jos gydymą, taigi netrukus buvo pra-
dėtas šio incidento tyrimas. Turbūt manote, kad nusikaltėlis 
buvo nuteistas? Kad teisingumas galiausiai triumfavo? Ir kad 
teisingumo sistema veikia, o gėris nugali blogį? Nieko pana-
šaus – ligoninės vadovybė suglaudė gretas, nes labiau rūpinosi 
išsaugoti įstaigos reputaciją, negu sustabdyti žudiką. Kas bus, 
jeigu visuomenė sužinos, kad ligoninėje dirbo žudikas? Ar jie 

ar geri va ik inai t ikr ai atbėg a pa skutinia i?
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išsaugos savo darbo vietas? O jeigu Swango paduos ieškinį?  
O jeigu teistis su ligonine pradės pacientų artimieji? Taigi ligo-
ninės vadovybė trukdė policijos tyrimui, ir Swango buvo leista 
dirbti toliau. Vienokia ar kitokia forma jis smurtavo... penkio-
lika metų.

Manoma, kad Swango nužudė apie šešiasdešimt žmonių – 
taigi jis vienas iš „sėkmingiausių“ serijinių žudikų per visą 
Amerikos istoriją. Tiesa, tikslaus nužudytųjų skaičiaus niekas 
nežino. Gali būti, kad jų buvo kur kas daugiau.

Daug protingų, išsilavinusių žmonių žinojo, kuo Swango 
užsiima, ir turėjo galimybę jį sustabdyti. Bet nesustabdė.

Nors ši knyga ne apie sėkmingus serijinius žudikus, Swan-
go atvejis verčia kelti rimtus klausimus: ar žmonėms, kurie 
elgiasi nesąžiningai ir pažeidinėja taisykles, sekasi labiau?  
Ar pasaulis teisingas? Ar geri žmonės gali išsiveržti į priekį, 
o gal jie pasmerkti nesėkmei? Ar geri vaikinai tikrai atbėga 
paskutiniai?

Ne visi atsakymai į šiuos klausimus malonūs, bet tai nereiš-
kia, kad nėra gerų ir viltingų naujienų. Daugeliui patinka gera 
pabaiga, tai galbūt pradėkime nuo blogesnių žinių.

§

Blogai elgtis trumpą laiką kartais labai apsimoka.
Sakoma, kad norint pačiupti sėkmę, reikia sunkiai dirbti 

ir laikytis taisyklių. Ar tikrai? Juk yra daugybė įrodymų, ku-
rie skatina manyti priešingai. Nors apklausoje dalyvaujan-
tys žmonės sako, jog pastangos – svarbiausias sėkmės laidas, 
moksliniai tyrimai rodo, kad gyvenime toli gražu taip nėra.
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TAU PATINKA GELEŽINIS ŽMOGUS? JIS IR MAN PATINKA

Matote berniuką, žaidžiantį su žaislais, su kuriais patinka žais-
ti ir jums? Prieikite ir prisistatykite. Juk stengiamės draugauti 
su tais, kurie panašūs į mus.

Net baisu pagalvoti, kokį didelį vaidmenį gyvenime vai-
dina panašumas. Tyrimai rodo, kad mums labiausiai patinka 
vardai, panašūs į mūsų. Greičiausiai rinksitės prekės ženklą, 
kuriame yra jūsų inicialai. Lengviausia įsiminti gimtadie-
nius tų žmonių, kurie gimę panašiu laiku kaip jūs. Mums 
netgi labiau patinka žmonės, kurie juda panašiai kaip mes.  
Kodėl televizijos laidų vedėjai ir aktoriai turi gražiai atrodyti? 
Nes manome, kad patrauklūs žmonės panašesni į mus. (Esame 
tikri narcizai, tiesa?)

Su kai kuriais žmonėmis gali suartinti netgi panašios anti-
patijos. Tyrimai atskleidžia, kad bendri skundai leidžia mums 
jaustis artimesniems. Jums su šia mergaite nepatinka tas pats 
žmogus? Gali būti, kad šalia jūsų – nauja geriausia draugė. 
Pamenate seną gerą posakį: „Mano priešo priešas yra mano 
draugas“? Tyrimas, pavadintas „Man atrodo, kad tave pažįstu. 
Panašios antipatijos suartina“ („I Feel Like I Know You: Sharing Ne-

gative Attitudes of Others Promotes Feelings of Familiarity“) tą patvir-
tino.

Taigi apsidairykite – ar smėlio dėžėje yra panašus į jus vai-
kas. Jūs patiksite jam, o jis jums. Nematote nė vieno, turin-
čio akivaizdžių panašumų? Tada judėkime prie kito svarbaus 
principo...
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IŠKLAUSYKITE IR DRĄSINKITE KITUS VAIKUS

Norite rasti kitą vaiką darželyje, su kuriuo būtumėte panašūs? 
Klausinėkite ir klausykitės atsakymų. Greičiausiai išgirsite ką 
nors tokio, kad panorėsite įsiterpti ir patys. Be to, gebėjimas 
klausytis gyvybiškai svarbus mezgant ryšius, nors daugumai 
iš mūsų tai kažkas baisaus.

Neuromokslininkė Diana Tamir nustatė, kad kalbos apie 
mus pačius smegenims teikia daugiau malonumo negu mais-
tas ar pinigai. Taigi liaukitės tai darę ir suteikite šią privilegiją 
kitiems. Arthuro Arono tyrimas parodė, kad užduodami žmo-
nėms klausimus apie juos per stebėtinai trumpą laiką galite su-
kurti tokį stiprų ryšį, koks, rodos, būna tik tarp senų draugų.

FTB elgesio specialistas Robinas Dreeke’as teigė, kad svar-
biausia „domėtis kito žmogaus mintimis ar nuomone nesisten-
giant jų vertinti“. Taigi nebegalvokite, ką netrukus pasakysite, 
o susitelkite į tai, ką šiuo metu kalba jūsų pašnekovas.

Radote kažką bendro? Puiku. Nebijokite pasakyti tam 
žmogui nuoširdaus komplimento. Tyrimai vėlgi atskleidžia, 
kad komplimentai žmonės patinka labiau negu seksas ar pini-
gai. Tiesa, pasak įtakos specialisto Roberto Cialdini, svarbiau-
sia, kad jie būtų nuoširdūs. Juk nenorite jaustis melagiu, o ir 
kiti nenori, kad jiems meluotų. Todėl sąžiningai sakykite paš-
nekovui ką nors malonaus. Tyrimai rodo, kad net akivaizdus 
pataikavimas daro neįtikėtiną poveikį, tačiau draudimo polisų 
kol kas nepardavinėjame, todėl meluoti nebūtina.

Nesistenkite sužavėti ar padaryti įspūdį, nes tai gali užge-
sinti besimezgančią draugystę. Šiltus žmones vertiname labiau 
negu kompetentingus. Jei galėtume rinktis, greičiausiai dirb-

s varbu, ne k ą žinote, o k ą pa žįs tate (nebent žinote iš t ikrųjų)
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tume su draugišku naivuoliu, negu su protingu savanaudžiu. 
Matydami, kad pašnekovas klysta, nepulkite kritikuoti ar pa-
tarinėti. Kita vertus, jei patys paprašysite patarimo, galite pel-
nyti palankumą.

Pats Dreeke’as mėgsta klausti, su kokiais sunkumais žmo-
nės susiduria. Kam nepatinka šiek tiek pasiskųsti likimu? 
Ypač, jei jaučiamės paraginti tai padaryti. Pereikime prie tre-
čio esminio principo.

BŪKITE DAVĖJAI. DALYKITĖS ŽAISLAIS

Pasisiūlykite kitiems padėti. Elkitės taip, kaip elgėsi Adamas 
Grantas, Panda ir Paulas Erdösas – būkite davėjai. Jeigu žmo-
gus sako, kad kažkur patiria sunkumų, pabandykite rasti būdą 
jam padėti.

Nenorite būti savanaudis tinklų mezgėjas? Norite užmegzti 
natūralią, nuoširdžią draugystę, tiesa? Draugai padeda vieni 
kitiems. Ir jie tai daro negalvodami apie atlygį, nesavanaudiš-
kai. Kaupkite karmos taškus. Yra daugybė tyrimų, patvirti-
nančių, kad jeigu darote kitus savo tinklo narius laimingus, tai 
grįžta jums. Laimingi draugai – tai 15 proc. didesnė tikimybė 
būti laimingam ir jums. O jeigu laimingesnis tampa draugo 
draugas, jūsų laimės tikimybė išauga 6 proc. Taigi negalvokite 
apie atlygį ir nieko neprašykite iš žmogaus, kuriam padedate. 
Tada jis palankiai galvos apie jus, o jūs gerai galvosite apie save. 
Tiesiog būsite draugas. Ir jeigu pažadate padėti, būtinai įvyk-
dykite pažadą.

(Atsargiai! Jeigu vykdysite šiuos patarimus, galite netyčia 
tapti geru žmogumi.)




