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1 nusisTATyKiTE 
 VErTyBEs

Kiekvienas	žmogus	turi	nuspręsti,	kas	jam	iš	tikrųjų	svar-
bu,	kokios	jo	vertybės.	Tai	esminis	dalykas,	jei	norite,	kad	
jūsų	gyvenimas	taptų	pras	mingas,	vaisingas	ir	paprastas.

Pagrindinė	priežastis,	kodėl	mūsų	gyvenimas	dažnai	
išsiderina	ir	netenka	pusiausvyros,	yra	ta,	kad	mes	sten-
giamės	 visur	 suspėti,	 užsiimame	 aibe	 dalykų,	 daugelis	
kurių	yra	visiškai	nesvarbūs.	Štai	kodėl	turime	stabtelėti,	
paklausti	savęs,	kas	mums	iš	tiesų	yra	svarbu,	ir	atsirinkti,	
kas	aktualiausia.	Kas	svarbiausia	jums?	Kas	jums	rūpi?	
Kuo	aistrin	gai	domitės?	Ką	mėgstate	labiausiai?

Jei	turėtumėte	galimybę	ištisą	dieną	užsiimti	tik	viena	
veikla,	ką	pasirinktumėte?	Kas	 jums	 la	biausiai	prie	šir-
dies?	Nesvarbu,	kas	tai	būtų:	religi	ja,	politika,	literatūra,	
muzika,	sportas,	verslas	–	tik	tada	jūs	jausitės	laimingi,	
sulauksite	sėkmės	ir	ga	lėsite	mėgautis	ištaigingu	gyveni-
mu,	kai	nuosekliai	mažinsite	nereikalingų	veiklų	skaičių	
ir	 vis	 labiau	 telksite	 dėmesį	 į	 tuos	 keletą	 dalykų,	 kurie	
labiausiai	praturtina	jūsų	gyvenimą.

Kartais	savo	seminarų	dalyviams	pasiūlau	įsi	vaizduoti,	
jog	gydytojas	ką	tik	pasakė,	kad	gyventi	jiems	liko	šeši	
mėnesiai.	Kaip	jūs	susiplanuotumėte	šį	laiką?	Kaip	norė-
tumėte	nugyventi	tą	pusmetį?	Tai	labai	svarbus	klausimas,	
nes	jis	tiesiogiai	susijęs	su	vertybėmis.

Uždavę	 jį	 sau,	 prisiverčiate	 susimąstyti,	 kas	 jums	 iš	
tiesų	yra	svarbu.	Tarkime,	grįžtate	namo	ir	susiplanuojate	
likusius	šešis	mėnesius.	Vėl	nuvykstate	į	 ligoninę,	o	ten	
sužinote,	kad	įvyko	klaida	–	supainiojo	skaičius	–	ir	kad	
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jums	gyventi	likę	ne	šeši	mėnesiai,	bet	šešios	savaitės.	O	
dar	kitą	die	ną	jums	paskambina	iš	ligoninės	ir	praneša,	kad	
iš	tikrųjų	likusios	ne	šešios	savaitės,	bet	tik	šešios	dienos.	Ir	
jūs	susimąstote:	„Laiko	turiu	visai	ma	žai.	Ką	dar	norėčiau	
suspėti	nuveikti?“	Patikėkite:	pirmiausia	pagalvosite	apie	
artimiausius	žmones.	Retai	kam	šaus	mintis,	kad	reikėtų	
grįžti	į	darbą	ir	atsakyti	į	telefono	skambučius.	Iš	tiesų	no-
rėtumėte	praleisti	kuo	daugiau	laiko	su	mielais	žmonėmis,	
su	 tais,	 kurie	 jums	 itin	 svarbūs.	Apsikrovę	darbais	 apie	
tuos	dalykus	nė	nesusimąstome,	ir	tai	yra	di	delė	klaida.

Beje,	kuo	talentingesni	esate,	kuo	protingesni,	ambi-
cingesni	ir	kuo	kūrybingesni,	tuo	didesnė	tiki	mybė,	kad	
vieną	 dieną	 jūsų	 gyvenimas	 taps	 nekon	troliuojamas	 ir	
chaotiškas,	nes	jūs,	galimas	daiktas,	imsite	mąstyti	taip:	
„Jei	kas	nors	gali	tai	padaryti,	galiu	ir	aš.“	Tada	užsibrėšite	
labai	didelius	tikslus	ir	pulsite	dirbti	darbus	vieną	po	kito	
be	jokios	at	rankos,	tarsi	bandydami	laimėti	lenktynes	su	
savi	mi.	Lyg	pradinukai	jūs	vis	kelsite	ranką	ir	kartosite:	
„Aš	padarysiu	ir	tai,	ir	tai,	nes	esu	labai	talentingas,	gabus	
ir	turiu	daug	energijos.“	Tačiau	kuo	daugiau	patirties	esate	
sukaupę,	kuo	energingesni	ir	kūrybingesni	jaučiatės,	tuo	
labiau	turėtumėte	susitelkti	ties	tais	keliais	dalykais,	kurie	
tikrai	gali	iš	esmės	pakeisti	jūsų	gyvenimą.

Taigi	 klausimas	 toks:	 kokios	 yra	 pagrindinės	 jūsų	
vertybės?

Jų	gali	būti	nuo	trijų	iki	penkių.	Visos	kitos	bus	ant
ra	eilės.	Tarkime,	pagrindinės	jūsų	vertybės	yra	sveikata,	
meilė,	laisvė,	kūryba,	santykiai	su	žmonė	mis.	Be	abejo,	
gali	 būti	 ir	 kitokių	 vertybių.	 Ir	 būtent pasirinktomis	
vertybėmis	mes	grindžiame	savo	veiksmus.	 Jos	nebūna	
geros	ar	blogos.	Svarbu	tik	tai,	ar	suvokiame	jas,	ar	ne.

Įsitikinimai	 ir	 pamatinės	 vertybės	 atsisklei	džia	 per	
poelgius.	Vertybes	visada	atspindi	elgsena	ir	santykiai	su	

N U S I S T A T Y K I T E  V E R T Y B E S
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žmonėmis,	o	dar	labiau	–	kritinės	situacijos,	kai	patiriame	
stresą.	Štai	tokiomis	aki	mirkomis	ir	parodome,	kas	mums	
brangu	ir	kokie	esame	iš	tikrųjų.

Taigi	pateikite	sau	du	klausimus.
Pirmas	būtų	toks:	„Kaip	elgiuosi	stresinėse	situacijo-

se,	kas	tokiais	atvejais	man	kelia	didžiausią	nerimą,	kas	
labiausiai	jaudina?“

Antras:	„Kas	man	teikia	didžiausią	malonumą	ir	dau-
giausia	džiaugsmo,	kada	aš	tikrai	jaučiuosi	laimingas?“

Žinomas	 psichologas	Abraomas	Maslou	 (Abraham	
Maslow)	vadina	 tai	 ekstremalaus	 inten	syvumo,	 arba	 ri-
biniu,	aukščiausiu,	potyriu.	Kokie	išgyvenimai	jums	tapo	
ryškiausiu	patyrimu?	Dėl	ko	kada	nors	esate	jautęsi	tikrai	
laimingi?	Atsaky	mai	 į	šiuos	klausimus	–	 tai	nuorodos	 į	
tai,	kuo	turė	tumėte	užsiimti	šiandien.	Į	darbus	ir	veiklas,	
kurias	jūs	iš	tiesų	mėgstate.

Yra	viena	priežastis,	dėl	kurios	 jūs	neužsiimate	 tuo,	
kas	 jums	 labiausiai	patinka,	 ir	 ta	priežastis	–	baimė.	Ši	
baimė	dažniausiai	neturi	jokio	ryšio	nei	su	praeitimi,	nei	
su	dabartimi.	Beveik	visada	ji	ran	dasi	 iš	nuogąstavimų,	
kas	atsitiks,	jeigu	jūs	ką	nors	darysite	arba	ko	nors	neda-
rysite.	Trumpai	tariant,	jūsų	baimė	tėra	iliuzija.	Ji	visada	
minta	mintimis	apie	tai,	kas	gali	atsitikti	ateityje.	Bet	yra	
žinoma,	 kad	 99	 procentai	 dalykų,	 kurių	mes	 paprastai	
bijo	me	ar	kurie	mums	kelia	nerimą,	niekada	neįvyksta,	
niekada	netampa	mūsų	tikrovės	dalimi.

Todėl	atsakymas	į	klausimą,	susijusį	su	pagrin	dinėmis	
vertybėmis,	 su	 tuo,	kas	 iš	 tikrųjų	esate,	pa	dės	 jums	pa-
daryti	gyvenimą	paprastesnį,	atviresnį.	„Kuo	užsiimčiau	
ir	ką	savo	gyvenime	pakeisčiau,	jei	nejausčiau	baimės?“	
Įsivaizduokite,	kad	turite	burtų	lazdelę	ir	kad	ja	mostelėję	
galite	 tapti	 kuo	 tik	 panorėję,	 daryti	 viską,	 ką	 trokštate	
daryti,	ir	gauti,	ko	tik	geidžia	širdis.	Kaip	pasikeistų	jūsų	
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gyveni	mas,	jei	žinotumėte,	kad	jus	visada	lydės	sėkmė?	
Kokios	veiklos	imtumėtės?

O	dabar	kviečiu	atlikti	nuostabų	pratimą,	kuris	buvo	
sumanytas	 tarp	 Stanfordo	 universiteto	 sienų.	 Jis	 padės	
jums	suprasti,	kuo	iš	tikrųjų	norėtumėte	užsiimti.	Pratimas	
vadinasi	„20	+	10“.

Ką	darytumėte,	jei	banko	sąskaitoje	turėtu	mėte	20	mili-
jonų	JAV	dolerių,	tačiau	gyventi	jums	būtų	likę	tik	10	metų?

Ką	 prieš	 išeidami	 norėtumėte	 suspėti	 nuveikti?	Ką	
norėtumėte	padaryti	dėl	kitų?	Kokius	žodžius	no	rėtumėte	
išgirsti	paskutinėmis	gyvenimo	dienomis?	Ką	norėtumėte	
palikti	po	savęs,	kokius	pėdsakus?	Vienas	mano	draugas	
sako,	kad	kiekvienas	žmogus	turi	keturis	tikslus:	gyventi,	
mylėti,	mokytis	ir	šį	tą	palikti	po	savęs.	Pamąstykite	apie	
tai.	Ką	jūs	mylite	ir	kaip	galėtumėte	kuo	geriau	išreikšti	
savo	meilę?	Koks	 yra	 dabartinis	 jūsų	 gyvenimas	 ir	 ką	
galėtu	mėte	padaryti,	kad	jis	taptų	daug	spalvingesnis,	kad	
jame	būtų	daugiau	sėkmės	ir	mažiau	apribo	jimų	bei	bai-
mės?	Kuo	jums	patiktų	užsiimti	ir	ko	norėtumėte	išmokti?

Aišku,	kad	norėdami	ką	nors	pasiekti,	ką	nors	padaryti,	
ko	niekada	anksčiau	nebandėte,	turite	iš	mokti	naujų	daly-
kų.	Jums	reikės	panaudoti	ir	išto	bulinti	tuos	savo	gebėji-
mus,	kurių	iki	šiol	netobuli	note	ir	kuriais	nesinaudojote.

Ir	galiausiai	kokį	pėdsaką	norėtumėte	palik	ti	po	savęs?	
Kokius	 žodžius	 apie	 save	 norėtumėte	 išgirsti	 iš	 artimų	
žmonių,	kai	stovėsite	ant	anapusybės	slenksčio?	Ką,	jūsų	
manymu,	jie	kalbės	pri	simindami	jus?

Kažkada,	jau	seniai,	vaikštinėjau	po	paplūdimį	Aus-
tralijoje.	Kaip	žinote,	Australijoje	paplūdimiai	driekiasi	
per	visą	šios	šalies	teritoriją,	tad	eiti	ga	lima	be	galo.	Tada	
susimąsčiau,	 ko	 iš	 tikrųjų	noriu	gyvenime.	Kokios	yra	
mano	vertybės?	 Ir	 supratau,	kad	man	visų	 svarbiausia,	
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kaip	kada	nors	mane	prisimins	mano	vaikai.	Kai	žmonės	
sakys	 „Ak,	 aš	 pažinojau	 tavo	 tėvą.	Galiu	 daug	 apie	 jį	
papasakoti“,	 ką	 iš	 tiesų	 jie	 papasakos	mano	 vaikams?	
Kas	pir	miausia	ateis	jiems	į	galvą,	ypač	kai	jie	sužinos,	
kad	prieš	juos	–	mano	vaikai?	„O,	aš	buvau	porą	kartų	
su	juo	susitikęs!	Prisimenu...“	Ir	ką	išgirs	mano	vai	kai?	
Kai	 užduodate	 sau	 tokius	 klausimus	 ir	 į	 juos	 atsakote,	
patenkate	į	labai	nedidelį	pažangiausių	mūsų	visuomenės	
narių	 ratą,	 nes	 dauguma	 apie	 to	kius	 dalykus	 niekada	
nesusimąsto.

Aukščiausias	iš	žmogiškųjų	tikslų	yra	sielos	ra	mybės	
siekis.	Visos	pasaulio	religijos,	dvasinės	tra	dicijos,	filo-
sofijos	kryptys	ir	psichologinės	moky	klos	sielos	ramybę	
laiko	pačiu	svarbiausiu	dalyku.	Iš	tiesų	laimingi	būsite	tik	
jausdami	 tikrą	 santarvę	 su	 savimi	 ir	 aplinkiniais.	Todėl	
vidinė	ramybė	tu	rėtų	tapti	pagrindiniu	tikslu,	svarbiausiąja	
vertybe,	jūsų	gyvenimo	ir	jūsų	pasaulio	centru.

Paprastai	mes	gyvename	rytdiena.	Tikimės	kada	nors	
būti	labai	laimingi,	jaustis	ramūs,	o	kol	kas	dirbame	tai,	
kas	mums	nemiela,	tęsiame	santy	kius,	nuo	kurių	jau	esame	
pavargę,	kurie	mus	sle	gia,	ir	taip	toliau.

Taip	 ir	gyvename	 tuo	„rytoj“.	Nors	 reikė	tų	stabtelė-
ti,	 pažvelgti	 į	 viską	 iš	 šalies	 ir	 paklaus	ti	 savęs:	 „Jei	 aš	
noriu	jaustis	ramus,	jei	noriu,	kad	mano	sąskaitoje	būtų	
užtektinai	 pinigų	 ir	 kad	dėl	 to	 jausčiau	 džiaugsmą,	 kas	
mane	nura	mintų,	kas	suteiktų	pilnatvės	ir	laimės	pojūtį?“	
Kad	gyvenimas	būtų	paprastas	 ir	 lengvas,	 reikia	 sąmo-
ningai	to	siekti.	Nepapulkite	į	pasiteisinimų	ir	pretekstų	
spąstus.	Kai	 vengdami	 ką	 nors	 daryti	 ieškote	 pretekstų	
ar	 pasiteisinimų,	 sakote:	 „Aš	 no	rėčiau,	 bet...“	 Jūs	 net	
nepastebite,	 kaip	 dažnai	 var	tojate	 šį	 „bet“.	 „Galėčiau,	
bet	aš	neturiu	20	milijonų	dolerių“	ir	panašiai.	Šitie	„bet“	
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yra	stabdžiai.	Jūs	puikiai	žinote,	kad	norėtumėte	gyventi	
vadovau	damiesi	savo	vertybėmis,	būti	su	tokiais	ir	tokiais	
žmonėmis,	dirbti	tokį	ir	tokį	darbą,	bet...	„Bet“	neleidžia	
realizuoti	nieko,	ko	taip	trokštate.	Todėl	liaukitės	ieškoję	
pretekstų	ir	pasiteisinimų.	Nuo	šios	minutės	„bet“	jums	
turėtų	neegzistuoti.

Daugiau	jokių	„bet“!

N U S I S T A T Y K I T E  V E R T Y B E S
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2 PAGrinDiniAi 
 TiKsLAi

Per	savo	seminarus	dažnai	siūlau	dalyviams	atsakyti	į	tokį	
klausimą:	„Kokie	yra	pagrindiniai	jūsų	gyvenimo	tikslai?“	
Pateikęs	 šį	 klausimą,	 duo	du	 30	 sekundžių	 atsakymams	
užrašyti.	Tada	tęsiu:	„Pažiūrėkime,	atspėsiu	ar	ne,	kokius	
tikslus	 jūs	 surašėte.“	Užsimerkiu	 (taip	 scenoje	 elgiasi	
iliuzio	nistai),	kad	atrodyčiau	susikaupęs,	tarsi	bandyda	mas	
perskaityti	jų	mintis,	ir	sušunku:	„Cha!	Matau!	Svarbiausi	
jūsų	gyvenimo	tikslai	–	finansinė	gero	vė,	sveikata	ir	puikūs	
santykiai	su	žmonėmis.“	Visų	nuostabai,	99	procentai	da-
lyvių	paprastai	pasako:	„O	Dieve!	Jis	teisus!“	Ir	tada	visi	
pradeda	juoktis,	nes	iš	tiesų	šito	nori	kiekvienas	normalus	
žmogus,	tad	atspėti	auditorijos	atsakymą	visai	nesunku.

Trys	 pagrindinės	mūsų	 gyvenimo	 sritys	 yra	 svei	ka
ta,	 finansai	 ir	 tarpusavio	 santykiai.	Mes	 žinome,	 kad	
kiekvieną	jų	išbalansuoja	stresas.	Kai	atrodo,	kad	viskas	
grimzta	dugnan,	kad	nieko	nepavyks	padaryti,	kad	jums	
amžinai	 nesiseka,	 turėtumėte	 pasakyti	 sau:	 „Aš	 turiu	
tris	stebuklingus	tikslus	ir	viskas,	ko	noriu	–	tai	sutelkti	
dėmesį	į	kiekvieną	jų.“

O	paskui	paklauskite	savęs:	„Kaip	aš	atrody	čiau,	jei	
būčiau	puikios	sveikatos?	Koks	būtų	mano	svoris?	Koks	
būtų	mano	gyvenimo	būdas?	Ar	daug	sportuočiau?	Kokiais	
būdais	 galėčiau	 geriau	 pasi	rūpinti	 savo	fizine	 forma?“	
Įvertinę	savo	galimybes	ir	norus,	pasirinkite	naują,	daug	
konkretesnį	 tikslą.	 Pavyzdžiui,	 galite	 užsibrėžti	 turėti	
normalų	kūno	svorį.
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Aš	pats	 tam	 tikrą	 skaičių	minučių	 per	 savaitę	 skiriu	
fizinei	 veiklai.	Tad	 ir	 jūs	 tarkite	 sau:	 „200	mi	nučių	 per	
sa	vaitę	skirsiu	sportui;	kasdien	po	pus	valandį	vaikščiosiu;	
užsiimsiu	gimnastika	 ir	 joga;	 užsirašysiu	 į	 sporto	klubą	
arba	 žaisiu	 lauko	 tenisą.	 Pradėsiu	 sportuoti	 ir	 pamažu	
sureguliuosiu	savo	mitybą,	tada	ir	mano	kūno	svoris	taps	
normalus.“

Kartą	išgirdau	istoriją	apie	moterį,	kuri	svėrė	daugiau	
nei	140	kilogramų,	tiksliau	–	143.	Labai	daug,	bet	ji	pasida-
vė	ir	nedarė	nieko,	kad	sulieknė	tų.	Ir	štai	kartą	jai	žmonės	
pasakė:	„Tau	reikėtų	šiek	tiek	pakoreguoti	savo	gyvenimo	
būdą,	 kasdien	 vis	 po	 daugiau	 judėti,	 pasimankštinti	 ir	
truputį	ma	žiau	valgyti.“	Per	kitus	metus	ji	numetė	per	50	
kilo	gramų.	Nuostabu,	ar	ne?	Bet	juk	tai	gali	kiekvienas!

Gyvenimas	nebus	paprastas	ir	neteiks	džiaugs	mo,	jei	
jus	kamuos	finansinės	problemos.	Finansi	nis	tikslas	–	tai	
apibrėžta	suma	pinigų,	kuriuos	jūs	norėtumėte	uždirbti	ir	
sukaupti.	Tai	puikus	tikslas.	Niekada	anksčiau	ambicin-
giems,	darbštiems	 ir	dis	ciplinuotiems	žmonėms	nebuvo	
taip	lengva	tapti	finansiškai	nepriklausomiems.

Neseniai	knygynuose	pasirodė	mano	bičiulio	Deivido	
Bacho	knyga	„Automatiškai	–	milijonie	rius“	(David	Bach,	
The Automatic Millionaire). Knygos	 autorius	 pasakoja	
apie	 savo	 susitikimą	 su	milijonieriais,	 kurie	 iš	 pradžių	
buvo	inžinieriai,	 tolimųjų	reisų	vairuotojai,	padavėjai	 ir	
taip	toliau.	Jie	savo	milijonus	sukaupė	iki	40ųjų	ar	50ųjų	
gy	venimo	metų.	Deividas	Bachas	paklausė	šių	žmo	nių:	
„Kaip	jums	tai	pavyko?“	Ir	jie	visi	kaip	vienas	pakartojo	
tą	 patį:	 „Nieko	 čia	 sunkaus...	Tiesiog	 kiekvieną	 kartą	
atidėdavau	20	procentų	nuo	gauto	uždarbio,	 ir	 taip	kas	
mėnesį	20–25	metus.	Banko	sąskaitoje	kaupėsi	palūkanos.	
Pirmiausia	 nusipir	kau	 namą,	 vėliau	 kitą	 ir	 tada	 ėmiau	
investuoti	pini	gus.	Taip	tapau	milijonieriumi.“
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Šiems	žmonėms	pavyko	pakilti	 į	 aukštesnį	 socialinį	
sluoksnį,	 nes	 jie	 nuosekliai	 po	 truputį	 kaupė.	Taigi	 jei	
vienas	iš	jūsų	tikslų	yra	finansinė	nepriklausomybė,	už-
sibrėžkite	konkrečią	sumą	ir	pirmyn!	Suskaičiuokite,	kiek	
pinigų	 turite	 šiuo	metu,	 ir	paklauskite	 savęs:	 „Ką	galiu	
kasdien,	 kas	 savaitę,	 kas	mėnesį	 nuveikti,	 kad	 pamažu	
artėčiau	prie	savo	tikslo?“

Savo	jėgomis	iškilę	milijonieriai	yra	įpratę	tau	pyti	ir	
investuoti	 nuo	 pat	 jaunų	metų.	Multimili	jonierius	Kle-
mentas	Stounas	(W.	Clement	Stone)	rašė:	„Jei	nesugebate	
taupyti	pinigų,	jumyse	nėra	didybės	sėklų.“

Džordžas	Klasonas	(George	Classon)	savo	bestseleryje	
„Turtingiausias	Babilono	žmogus“	(The Richest Man in 
Babylon)	rašo,	kad	finansinės	sėkmės	raktas	–	„pirmiausia	
mokėti	sau“.	Jis	pata	ria	nuo	visų	gaunamų	pajamų	atidėti	
10	procentų	–	ir	taip	visą	gyvenimą.

Žmones	 valdo	 įpročiai.	Mes	 labai	 greitai	 įpran	tame	
beveik	prie	visų	sąlygų,	aplinkybių,	elgesio	modelių.	Tegu	
vienas	iš	tokių	modelių	bus	taupy	mas	–	po	10	procentų	
nuo	 kiekvieno	 atlyginimo.	 Ir	 jūs	 netrukus	 pamatysite,	
kaip	auga	jūsų	sąskaita	ir	mažėja	finansinių	problemų.

Kai	 kurie	 žmonės	 yra	 labai	 įsiskolinę	 ir	 negali	 nė	
pagalvoti	 apie	 10	 procentų	 nuo	 kiekvieno	 atly	ginimo.	
Šiuo	 gana	 įprastu	 atveju	 aš	 patariu	 taupyti	 palaipsniui,	
pradedant	 nuo	 1	 procento	 savo	 paja	mų.	 Pragyvenimui	
lieka	 99	 procentai.	 Paskui	 tau	pymo	 procentą	 galima	
pakelti,	vėliau	–	vėl	padi	dinti.	 Jeigu	būsite	drausmingi,	
finansiniai	reikalai	ims	tvarkytis	tarsi	savaime.

Pavyzdžiui,	 jei	 uždirbate	 2000	 dolerių	 per	mė	nesį,	
nuspręskite	per	 tą	patį	mėnesį	sutaupyti	20	dolerių.	Per	
dieną	tai	yra	tik	67	centai	–	visiškai	nedaug!	Tačiau	jūs	
imsite	formuotis	naują	įprotį,	kuris	vis	stiprės	ir	skatins	
jus	taupyti	labiau.
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Nueikite	 į	 banką	 ir	 atsidarykite	 atskirą	 savo	 „finan-
sinės	 nepriklausomybės“	 sąskaitą.	 Ją	 tik	 pil	dykite,	 bet	
niekada	 jokia	 dingstimi	 pinigų	 iš	 jos	 ne	imkite.	 Ji	 turi	
vienintelį	tikslą	–	padėti	jums	grei	čiau	pasiekti	finansinę	
nepriklausomybę.

Čia	 noriu	 paminėti	 vieną	 labai	 įdomų	 dalyką.	Kai	
pradedate	taupyti	pinigus	ir	jaučiatės	paten	kinti,	laimingi	
dėl	 savo	 didėjančių	 santaupų,	 šios	 teigiamos	 emocijos	
pripildo	 tuos	 pinigus	 tam	 ti	kros	 energijos,	 kuri	 į	 jūsų	
gyvenimą	ir	į	jūsų	tau	pomąją	sąskaitą	traukia	vis	daugiau	
pinigų.	Seni	draugai	jums	grąžina	seniai	pamirštas	skolas.	
Ran	dasi	naujų	progų	daugiau	užsidirbti.	 Jums	pavyks	ta	
parduoti	seniai	pirktus	daiktus,	kuriuos	laikėte	beverčiais.	
Ir	gautomis	lėšomis	jūs	pildote	savo	sąskaitą,	kuri	kaupia	
teigiamą	energiją	ir	pritraukia	dar	didesnes	sumas.

Dar	vienas	patarimas,	kuris	 jums	 tikrai	pra	vers:	nu
si	statykite	 savo	 valandinį	 tarifą.	Kiek	 nori	te	 uždirbti	
per	valandą?	Pavyzdžiui,	 jei	siekiate	per	metus	uždirbti	
50	 tūkstančių	dolerių,	padalykite	 šią	 sumą	 iš	2000,	nes	
būtent	tiek	valandų	Ameriko	je	per	metus	vidutiniškai	dirba	
verslininkai.	Paaiš	kės,	kad	jūsų	valandinis	tarifas	turi	būti	
25	doleriai.	Nuo	šiol,	jei	turite	tikslą	tiek	uždirbti,	atsisa-
kykite	tos	veiklos,	kuri	neduoda	jums	norimų	25	dolerių	
per	valandą.	Nesutikite	daryti	dirbti	už	5	ar	10	do	lerių.	
Greitai	 pamatysite,	 kad	 esama	 daug	 darbų,	 kur	 galite	
uždirbti	tiek,	kiek	esate	užsibrėžę.

Kad	būtumėte	finansiškai	nepriklausomi	ir	galėtumė	te	
gyventi	taip,	kaip	norite,	turite	mokėti	kantriai	laukti.	Bet	
mes	dažnai	sakome:	„Aš	neno	riu	taip	ilgai	laukti.	Noriu	
padaryti	štai	tą	ir	gauti	aną,	ir	kuo	greičiau.“	Viso	to	pa-
sekmė	–	 kompli	kuotas	 gyvenimas:	 stengiamės	 nuveikti	
šimtus	 dar	bų,	 bet	 iš	 tiesų	 nenuveikiame	 nieko.	O	 kiti	
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žmonės,	kurie	yra	kantresni,	nuosekliai	kiekvieną	mėnesį	
atideda	dalį	pajamų,	tad	sulaukę	40–45	metų	tam	pa	finan-
siškai	nepriklausomi	ir	pradeda	gyventi	taip,	kaip	svajojo.

Neseniai	kalbėjau	su	vienu	ponu,	kuris	baigęs	universi-
tetą	ir	įsigijęs	specialybę	įsidarbino	didelė	je	kompanijoje.	
Išdirbęs	 joje	penkerius	metų	pasiū	lė	kolegai:	„Klausyk,	
imkimės	savo	verslo	ir	tapsi	me	turtingi.“	Kolega	sutiko:	
„Puiku!	 Imkimės!“	 Jie	 ėmė	 tartis	 dėl	 įmonės	 projekto,	
sukūrė	 verslo	 planą	 ir	 buvo	 jau	 bepradedą	 veiklą,	 bet	
paskutinę	minu	tę	persigalvojo.	Tačiau	idėja	neprapuolė.	
Šis	vyras	turėjo	draugę,	ji	nusprendė	realizuoti	jų	projek-
tą	 ir	 investavo	į	 jį.	 Ir	gavo	didelį	pelną,	o	šis	ponas	vis	
tebedirba	už	atlyginimą.

Neleiskite,	kad	taip	nutiktų	ir	jums.	Žinoma,	koncepcija	
ir	verslo	planas	yra	labai	svarbu,	tačiau	ne	mažiau	svarbu	
supratimas,	 jog	rezultato	aki	mirksniu	nepasieksite.	Kad	
taptumėte	finansiškai	nepriklausomi,	jums	prireiks	daug	
laiko.	Reikės	žengti	pirmą	žingsnį,	vėliau	–	antrą	ir	taip	
toliau.	Viskas	turi	ateiti	palaipsniui.	Neverta	skubinti	įvy
kių.	Tiesiog	ramiai	siekite	savo	tikslo,	bet	siekite	kasdien,	
kiekvieną	savaitę,	mėnuo	po	mėnesio.

Trečias	svarbiausias	dalykas	gyvenime	yra	san	tykiai	
su	 žmonėmis.	 Paklauskite	 savęs:	 „Jei	mano	 santykiai	
su	 žmonėmis	 būtų	 visais	 požiūriais	 har	moningi,	 kokie	
žmonės	mane	suptų,	kaip	aš	su	jais	elgčiausi	ir	kokia	jų	
atžvilgiu	būtų	mano	pozicija?“

Papasakosiu	trumpą	istoriją.	Kartą	gyveno	vy	ras.	Jis	
turėjo	žmoną,	su	kuria	santuokoje	išbuvo	50	metų.	Ir	štai	
žmonai	diagnozavo	Alzheimerio	ligą,	kuri	labai	sparčiai	
progresavo.	Moteris	 darėsi	 vis	 labiau	 viskam	abejinga,	
nusilpo	jos	atmintis,	ji	pamažu	nustojo	kontroliuoti	savo	
veiksmus,	ėmė	nebepažinti	savo	vyro.	Draugai	vyrui	ėmė	
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kalbėti:	„Tavo	žmonos	jau	nebėra.	Tai	tik	kūnas,	bet	ne	
jos	protas,	ne	siela	–	jų	jau	nebėra.	Kodėl	neatiduodi	jos	
į	slaugos	ligoninę?	Kam	ją	laikai	namuose?“	Vyras	į	tai	
vis	 atsakydavo:	 „Juk	 ji	mano	 žmona!“	 –	 „Ji	 jau	 ne	 ta	
moteris,	kurią	tu	kažkada	vedei.	Anoji	dingo,	jos	nėra!“	–	
prieštaraudavo	draugai.	Tačiau	vyras	laikėsi	savo:	„Bet	aš	
vis	dar	esu	tas	pats	vyras,	už	kurio	ji	ištekėjo!“

Tai	nuostabus	pavyzdys,	kokie	turėtų	būti	san	tykiai	ir	
kokias	vertybes	reikia	rinktis.

Kalbėdamas	apie	tikslus,	aš	stengiuosi	pami	nėti	„balto	
triušio“	temą.

Kiekvienas	 turime	 po	 „baltą	 triušį“,	 o	 kartais	 netgi	
po	 kelis.	Tie	 „triušiai“	 –	 tai	 visi	 pasiteisini	mai,	 kurių	
prisigalvojame	bandydami	išvengti	prievolės	aiškiai	ap-
sibrėžti	 tikslus	 ir	 prisiimti	 atsa	komybę	 už	 savo	 likimą.	
Kadangi	mąstymo	 kokybė	 nulemia	 gyvenimo	 kokybę,	
norėdami	 realizuoti	 savo	 potencialą,	 privalome	 būti	
įgudę	mąstytojai.	Vienas	įgudusio	mąstytojo	sugebėjimų	
yra	objek	tyviai	analizuoti	paties	proto	kuriamas	kliūtis,	
arba	 pasiteisinimus,	 kuriuos	 pateikiame	 kaip	 priežastis	
nejudėti	į	priekį.

Pavyzdžiui,	 „balti	 triušiai“	 gali	 būti	 tokie:	 „Aš	 per	
jau	nas“;	„Aš	per	senas“;	„Aš	neturiu	pinigų“;	„Aš	nesu	
pa	kankamai	 išsilavinęs“;	 „Aš	 turiu	 per	 daug	finansinių	
įsipareigojimų“;	 „Aš	 dar	 nepasi	ruošęs“;	 „Man	 trukdo	
viršininkas	ir	šeima“,	ir	dar	aibė	kitų.

Kokie	 jūsų	 „balti	 triušiai“?	 Kokius	 pateisini	mus	
dažniausiai	susikuriate,	kad	galėtumėte	nieko	nekeisti	ir	
gyventi	po	 senovei?	Pradėkite	 savo	gy	venimo	„triušių“	
medžioklę.	Išgaudykite	juos.	Iš	tyrinėkite,	paskui	nuspręs-
kite,	ar	jie	buvo	ko	nors	verti.	Pamatysite,	kad	gyvenimas	
be	„triušių“	visai	atžvilgiais	geresnis.
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Štai	 paprastas	 būdas	 patikrinti	 savo	 pasiteisi	nimų	
pagrįstumą.	 Paklauskite	 savęs:	 „Ar	 yra	 pa	saulyje	 bent	
vienas	 žmogus,	 kuris	 turėjo	 tokią	 pat	 problemą,	 kokią	
dabar	turiu	aš,	bet	ją	įveikė	ir	pa	siekė	tikslą?“

Jeigu	atsakysite	„taip“,	vadinasi,	 jūsų	pasitei	sinimas	
nieko	vertas.	Kas	pavyko	vienam	žmogui,	gali	pavykti	ir	
kiekvienam	kitam.	Nuolatinis	pa	siteisinimų	kūrimas	yra	
liga.	Jei	ji	kamuoja	ir	jus,	ryžkitės	kuo	greičiau	gydytis,	kol	
ji	dar	nespėjo	su	žlugdyti	visų	didžiosios	sėkmės	lūkesčių.

Jei	 nusibrėžėte	 sau	 tris	 tikslus	 –	 harmoningus	 san-
tykius,	 gerą	 sveikatą	 ir	 finansinę	 nepriklauso	mybę	 –	
atitinkamai	 organizuokite	 savo	 veiklą	 ir	 laiką.	Vieną	
dieną	 nustebsite	 suvokę,	 kad	 darote	 pažangą,	 kad	 jūsų	
gyvenimas	 tampa	 lengvesnis,	 labiau	 apmąstytas,	 kad	
jame	neliko	streso	ir	kad	jūsų	daugiau	niekas	nedirgina.	
Gyvenimas	paprastėja!


