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Žmogaus didingumas

Įta k a ir
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vvv
Sausio

1

Kartą tėvas, versdamas iš sanskrito vieną patarlę, pasakė man neužmirštamą dalyką. Jis tarė:
„Sūnau, kai gimei, tu verkei, o pasaulis džiūgavo. Gyvenk taip, kad pasaulis verktų, kai mirsi,
o tu džiaugtumeis prasmingai nugyventu gyvenimu.“
Šiame amžiuje pamiršome, kas yra gyvenimo
esmė. Žmogus jau gali pasiekti Mėnulį, tačiau
jam sunku pereiti gatvę ir susipažinti su nauju
kaimynu. Technologijos palengvina mūsų bendravimą, tačiau esame atsiriboję vieni nuo kitų
labiau nei bet kada žmonijos istorijoje. Žinių
turime daugiau negu kada nors pirmiau, tačiau
menkai nutuokiame, kas yra žmogaus didingumas.
vvv

Sausio

2

Tikslas prieš akis – stipriausias bet kokios veiklos motyvas. Aistros ir entuziazmo paslaptis iš
tikro yra tikslas.
vvv

Sausio

3

Sėkmės nereikia siekti – ji ateina savaime, kai
stengiamės dėl didingo tikslo.

8

Įtak a ir

palikimas

vvv
Žodis pareiga mūsų kultūroje dažnai turi negatyvų atspalvį. Daugumai žmonių pareigos ne
prie širdies, nes jie įsivaizduoja, kad tai juos varžo ir neleidžia gyventi šia akimirka. O man šis
žodis simbolizuoja laisvę ir laimę. Lyderiavimo
esmė yra daryti ne tai, kas lengva, o tai, kas reikalinga.

Sausio

4

vvv
Kai užsibrėžiate aukštą tikslą, užplūsta energija, apima aistra ir jaudulys. Didelės aistros paslaptis yra šį aukštą tikslą rasti. Kai randate, jis
tampa svarbiau už visa kita gyvenime.

Sausio

5

vvv
Pažvelkite į žmones, kurie savo gyvenimą paaukojo dideliam tikslui. Tokie yra Bendžaminas
Franklinas, Mahatma Gandis, Martynas Liuteris Kingas, Motina Teresė, Albertas Einšteinas,
Nelsonas Mandela... Jie vykdė misiją, kuri jiems
buvo svarbiau už gyvenimą. Ji kilo iš jų širdžių,
todėl įžiebė aistrą. Vien iš proto kilęs tikslas tokių stiprių emocijų nepagimdo.

9

Sausio
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Įta k a ir

palik im a s

vvv
Sausio

7

Raskite tikslą, kuris jaudintų širdį, o ne protą.
Tada prisisekite saugos diržą ir pasiruoškite skrydžiui. Protas gali varžyti. Emocijos išlaisvina.
vvv

Sausio

8

Savo tikslą – savo didžiąją misiją – galite rasti
ten, kur dabar esate. Jums nereikia mesti turimo
darbo, kad aptiktumėte kitą užsiėmimą, kuris uždegtų jūsų širdį. Pasistenkite į viską pažvelgti kitomis akimis. O pažvelgę ženkite pirmąjį žingsnį. Šiandien.
vvv

Sausio

9

Didelis tikslas suteikia energijos, ir visai nesvarbu, ar su šia energija aptarnausite savo klientus, ar kaip nors pasitarnausite visam pasauliui. Tada gimsta visi didieji kūriniai. Pasiryžkite
veikti ypatingai, kad ir ką darytumėte.
vvv

Sausio

10

Susikurkite savo tikslą, o tada pradėkite dirbti
didžiuodamiesi ir su meile, nes meilė yra neįtikėtina galia, kuri padeda kurti gėrį. Tai galingiausias stimulas pasaulyje.
10

Įtak a ir

palikimas

vvv
Seniau darbą suprasdavome kaip pajamų šaltinį. Dabar iš savo darbo tikimės daug daugiau.
Trokštame pasitenkinimo, kūrybinių iššūkių, augimo, džiaugsmo ir pojūčio, kad gyvename dėl
svarbaus tikslo. Ieškome prasmės. Kad tos paieškos būtų sėkmingos, paklauskime savęs, kaip
mūsų darbas veikia pasaulį. Pavyzdžiui: „Kas
galų gale turi naudos iš produktų bei paslaugų,
kurias siūlo mano įmonė?“ arba „Ką keičia mano
kasdien atliekamos užduotys?“ Pastebėkime ryšį
tarp savo veiklos ir kitų žmonių gyvenimo. Tai
įkvepia.

Sausio

11

vvv
Vieną dieną tėvas ant šaldytuvo durelių pakabino lapą, kuriame buvo užrašytas labai paprastas Rabindranatho Tagorės eilėraštis. Štai jis:
Pavasaris praėjo,
Vasara baigėsi.
Jau žiema...
Mano daina
Liko nesudainuota –
Aš taip ilgai derinau stygas...
Tai eilėraštis apie žmogų, kuris apgailestauja,
kad gyveno neprasmingai. Savo indėlį kurkite
11

Sausio

12

Įta k a ir

palik im a s

šiandien, neplanuokite jį atlikti po dešimties
metų, kai „turėsite daugiau laiko“. Pagalvokite,
ką gyvenime norite sukurti, ką trokštate dovanoti
pasauliui, kol dar esate čia. Didingumas randasi
tada, kai jūsų darbai pergyvena jūsų laiką.
vvv
Sausio

13

Derinkite sėkmę ir prasmę. Ar verta siekti didelių rezultatų, jeigu jie nebus prasmingi? Kai
sulauksime gyvenimo saulėlydžio, svarbiausia
bus tai, kaip sugebėjome pakeisti pasaulį.
vvv

Sausio

14

Štai viena amžinoji gyvenimo tiesa: kai savanaudišką instinktą nepražūti ir išgyventi pakeičiate nuoširdžiu troškimu tarnauti žmonėms, jus
gyvenime ims lydėti sėkmė.
vvv

Sausio

15

Garsusis išradėjas Tomas Edisonas yra pasakęs: „Genijus – tai vienas procentas įkvėpimo ir
devyniasdešimt devyni procentai prakaito.“ Sutinku, kad sėkmė lydi tuos, kurie sunkiai pluša,
vis dėlto neabejoju, jog įkvėpimas yra dar svarbiau, jei norime pasaulį padaryti geresnį.

12

Įtak a ir

palikimas

vvv
Ieškokime prasmės, užuot medžioję sėkmę.
Geriausias būdas tai padaryti yra užduoti sau
paprastą klausimą: „Kuo galiu būti naudingas?“
Visi didieji lyderiai, mąstytojai ir humanistai savanaudišką gyvenimą iškeitė į nesavanaudišką –
tik tada jie rado trokštamą laimę ir pasitenkinimą. Džiaugsmas auga tada, kai juo dalijamės su
žmonėmis.

Sausio

16

vvv
Privalome savęs paklausti: „Kas liks pasauliui, kai aš mirsiu?“ Kokius pėdsakus paliksime,
kaip būsimosios kartos sužinos, kad kitados mes
čia gyvenome? Nebūtinai mus turi prisiminti taip, kaip kad prisimena Mahatmą Gandhį ar
Motiną Teresę. Jų kelias buvo didingas. Aš sakau, kad mums visiems reikia nuolat viršyti savo
galimybes.

Sausio

17

vvv
Žmonės per dažnai gyvena tarytum „ne iš to
galo“: jie stengiasi apsikrauti daiktais, kurie esą
padarys juos laimingus, ir nesupranta, kad laimė – ne vieta, į kurią galima nuvykti. Tai veikiau
būsena, kurią reikia susikurti. Laimė ir pasiten13

Sausio
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Įta k a ir

palik im a s

kinimas aplanko tada, kai sielos gelmėse pasižadate didžiausius savo talentus skirti tikslui,
kuris, kai bus pasiektas, pakeis kitų žmonių likimus. Kai iš gyvenimo pašalinsite visą šlamštą,
atsiskleis jo tikroji prasmė: gyventi dėl dalykų,
kurie yra didesni už mūsų asmeninę būtį. Galima tarti ir taip: gyvenimo tikslas yra prasmingas
gyvenimas.
vvv
Sausio

19

Niekas taip nežeidžia, kaip nebylus širdies
priekaištas, jog neišnaudojome savo galimybių.
vvv

Sausio

20

Visi turime ypatingų gebėjimų, kurie tiesiog
laukia, kol bus prasmingai panaudoti. Visi esame
apdovanoti talentais. Visiems skirtas unikalus ir
kilnus tikslas, leisiantis mums išreikšti savo asmenybę bei pasitarnauti kitiems. Raskite savo
pašaukimą. Tai jokiu būdu nereiškia, kad turite
mesti dabartinį savo darbą. Tiesiog įdėkite į kasdienę veiklą daugiau širdies. Šiandien pat pasiryžkite veikti nepriekaištingai. Ir nepriekaištingai gyventi.
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Įtak a ir

palikimas

vvv
Išorinė sėkmė nieko verta, jeigu nebus vidinės
sėkmės. Tarp tikros gerovės ir turtingo gyvenimo
yra didžiulis skirtumas. Turtingiausias tas, kuris
gyvena prasmingai.

Sausio

21

vvv
Linksmiausi, veikliausi ir laimingiausi šio pasaulio žmonės visiškai nesiskiria nuo mūsų. Visi
mes drėbti iš to paties molio. Kilę iš to paties
visatos šaltinio. Tačiau tie, kurie ne tik egzistuoja, bet kursto savo galimybių ugnį ir išties mėgaujasi stebuklingu būties šokiu, gyvena kitaip.
Visų pirma jie į pasaulį ir visa, kas jame vyksta,
žvelgia plačiai atmerktomis akimis. Ten, kur kiti
mato nesėkmes, jie įžvelgia galimybes.

Sausio

22

vvv
Žmonės, kurie save vertina, pasiekia nuostabių rezultatų. Savigarba – puikus dalykas.

Sausio

23

vvv
Mūsų gyvenimas – lobis, o mes patys esame
kur kas didingesni, negu kad įsivaizduojame.
Gyvenimas, kurį gyvename šiandien, rytoj jau
15

Sausio

24

Žmo g a u s

d idin g u m a s

gali būti visai kitoks. Rinkitės. Ruoškitės šuoliui. Pakilkite virš savo aplinkybių į didingumo
aukštumas.
vvv
Sausio

25

Protas yra nuostabus tarnas ir baisus šeimininkas. Jeigu pradėjote mąstyti negatyviai, taip
nutiko dėl to, kad nesirūpinote savo protu ir nesugebėjote jo nukreipti į gėrį. Prisiminkite štai
ką: mes esame tokie, apie ką galvojame.
vvv

Sausio

26

Žmonės, kuriems sekasi, svajoja apie aukštumas ir drąsiai rizikuoja, kad jų vizijos virstų
tikrove. Jie žiūri baimei tiesiai į akis, įsitraukia
į žaidimą ir gyvena plačiai. Kad ir kaip bijotų,
jie vis tiek prasilaužia pro baimės duris. Verčiau
dieną pabūti liūtu, nei visą gyvenimą avimi.
vvv

Sausio

27

Geriausias baimės priešnuodis yra žinios.
vvv

Sausio

28

Sėkmė – tai nuolatinių pastangų ir puikių progų sąjunga.
16

Ž moga u s

d iding u ma s

vvv
Dauguma žmonių savo geriausius gyvenimo
metus praleidžia pažįstamoje teritorijoje. Jiems
stinga drąsos išbandyti naujas erdves, jie vengia
atsiskirti nuo minios. Jie nori pritapti ir bijo būti
kitokie. Jie rengiasi kaip visi, mąsto kaip visi ir
elgiasi kaip visi, net jeigu tai darydami jaučiasi
negerai. Jie nenori klausytis savo širdies šauksmo ir išbandyti naujų dalykų, jie baiminasi palikti saugų krantą. Jie daro tai, ką ir visi kiti. Taip
pamažu jų švytinčios sielos pradeda blėsti. Sėk
mė lydi tuos, kurie ištikimi sau ir gyvena remdamiesi tik sava filosofija.

Sausio

29

vvv
Prisišvartuoti prie saugių gyvenimo krantų,
vadinasi, likti savo baimių kalėjime. Nepalikę
senojo kranto, naujų žemynų nerasime.
vvv

Sausio

Drąsa – tai nėra baimės nebuvimas. Tai veikiau ryžtas peržengti savo baimę dėl svarbaus
tikslo. Gyvendami saugiame žinomybės uoste,
esame gyvi numirėliai. Mūsų širdys atgyja tada,
kai išsiruošiame į nežinomybę ir imame tyrinėti
naujas gyvenimo sritis. Vėl jaučiame nuotykių
ir gyvenimo jaudulio skonį. Prisiminkite: laimę
rasite kitame savo baimių krante.

Sausio

17

30

31

