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1
Aš – ne gu ru

 

Žur na lis tai daž nai sa ko, kad esu ly de ria vi mo gu ru. Bet aš 
toks ne su. Aš tik pa pras tas žmo gus, sklei džian tis idė jas, ku rios 
dau ge liui pa de da kils te lė ti gy ve ni mo ko ky bę. Tą pa tvir ti no ne
ma žas skai čius pa sau li nį ly gį pa sie ku sių kom pa ni jų.

Tai gi no riu pa sa ky ti tvir tai ir aiš kiai: aš nie kuo ne si ski riu 
nuo jū sų. Ko vo ju sa vo as me ni nę ko vą, kar tais ma ne už klum pa 
ne vil tis ir bai mė, taip pat tu riu sa vo tiks lus ir vi zi jas. Ma no 
gy ve ni me bu vo tiek lai min gų, tiek ir ga na skaus min gų pe ri odų. 
Man te ko da ry ti ir įspū din gai ge rus spren di mus, ir ne pa pras tai 
kar čiai klys ti. Aš pa pras čiau siai gy vas žmo gus – dar tik ku ria
mas kū ri nys. Jei gu jūs ra si te ma no dar buo se idė jų, ku rios jums 
pa si ro dys ver tos dė me sio, ži no ki te štai ką: tai tik to dėl, kad aš 
uo liai gi li nuo si į tą veik los sri tį, ku rios jė gą jums siū lau iš ban dy
ti. Aš mąs tau apie tas prak ti nes prie mo nes, ku rios ga lė tų pa dė ti 
jums da ly vau ti „di džia ja me žai di me“ ir siek ti di dingumo. Jei 
kuo nors il gai už si i mi, ga li įsi skverb ti į nag ri nė ja mą te mą la bai 
gi liai, tap ti jos ži no vu – ir ta da pa skelbs, kad jūs esa te gu ru.

Kai da ly va vau sa vo kny gos pre zen ta ci jo je, ku ri vy ko In di
jo je, Ban ga lo ro mies to kny gy ne, toks žmo gus at krei pė dė me sį 
į ma no pa sa ky tą fra zę „Joks aš ne gu ru“. Žmo gus pri ėjo prie 
ma nęs ir pa klau sė: „Ko dėl jums taip ne sma gu, kai jus va di na 
gu ru? Sans krito kal ba gu – tie siog tam sy bė, tam sa, o ru reiš-
kia iš sklai dy ti. Tai gi žo džiu „gu ru“ va di na mas žmo gus, ku ris 
iš sklai do tam są ir at ne ša į pa sau lį dau giau su pra ti mo bei švie
sos“. Gra žu. Jis pri ver tė ma ne su si mąs ty ti.
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 Manogyvenimebuvo tiek laimingų,
tiek irganaskausmingųperiodų.

Manpasitaikėdaryti ir įspūdingaigerųsprendimų,
irnepaprastaikarčiaiklysti.

Ašpaprasčiausiaigyvasžmogus–
dar tikkuriamaskūrinys.

Man kiek ne jau ku, kad jūs, ma ny da mi, jog aš drėb tas iš 
ki to kio mo lio, ga li te tar ti sau: „Ne, man ne lem ta pa siek ti to, 
apie ką kal ba Ro bi nas. Juk jis ta len tin gas ir ga bus, o aš – ne. 
Ži no ma, jam leng va... jis juk gu ru!“ De ja! At leis ki te, jei gu 
jus nu vil siu, bet aš – pats pa pras čiau sias žmo gus, ku ris au ko
da mas ge riau sias sa vo die nas plū kia si tik tam, kad jį, vie ni šą 
tė vą, du nuo sta būs vai kai ga lė tų pa va din ti „pa čiu ge riau siu 
tė ve liu pa sau ly je“. Ir dar tas žmo gus ti ki si, kad jis nors tru pu
tė lį su ge bės pa keis ti ki tų žmo nių gy ve ni mus. Kaip ma to te, aš 
vi sai ne gu ru. O štai „iš sklai dy ti tam są“ – man tai, sa ky čiau, 
pa tin ka. No rė čiau mo kė ti. Ga li mas daik tas, koks nors gu ru 
ma ne ši to iš mo kys.
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2
Har vis Kei te lis 

ir„langelis įgalimybę“

Man ne vi sa da pa vyks ta pa si elg ti op ti ma liai (jau mi nė jau, 
kad ne su gu ru). Bet ga liu jus pa ti kin ti: sten giuo si elg tis taip, 
kad ma no žo džiai ne pri eš ta rau tų veiks mams. Vi sa da rū pi nuo
si, kad ma no gy ve ni mo ki no juos tos „gar sas“ vi siš kai su tap tų 
su jos „vaiz du“. Bet aš – pa pras tas žmo gus, o tai reiš kia, kad 
kar tais ga liu klys ti. (Kol kas ne su ti kau to kio ide a laus žmo
gaus, ku ris nie ka da ne klys tų.) Tai ir no rė jau jums pa sa ky ti.

Sa vo skai ty to jus ir se mi na rų da ly vius aš ne pails da mas 
kvie čiu per ga lė ti bai mes ir, kai tik pa si tai ko pro ga, su čiup
ti gy ve ni mo siun čia mas ga li my bes. Ska ti nu žmo nes sva jo ti, 
iš si skir ti iš ki tų ir iš drįs ti, nes ma nau, kad ge rai nu gy ven ti 
gy ve ni mą – va di na si, siek ti vi sa, kas pa sau ly je yra aukš čiau
sia ir ge riau sia. Ir dar ma nau, kad daž niau siai lai mi tie, ku rie 
mo ka daug ken tė ti. Kar tais aš jau čiuo si tar si ber niu kas, kli
juo jan tis afi šas – jis pa si ro do vie to se, ku rio se tirš ta žmo nių, 
ir kiek su si gė dęs dir bą sa vo dar bą. Bet ne se niai šis po jū tis 
din go. At leis ki te.

Tai nu ti ko To ron to cen tre esan čia me vieš bu ty je Four Se a
sons. Bu vau ves ti biu ly je ir ruo šiau si fir mos Ad van ced Me di cal 
Op tics dar buo to jams skir tam se mi na rui. Ši fir ma – se nas mū sų 
klien tas ir so li di or ga ni za ci ja, jai mes ren gia me ly de ria vi mo 
kur sus. Sto viu aš ves ti biu ly je, dai rau si ap link, ir kaip jūs ma
no te, ką ma tau? Har vis Kei te lis! Taip, tas pats Har vis Kei te lis 
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(Har vey Kei tel), ku ris su vai di no pa grin di nį vaid me nį gar sia me 
fil me Pa siu tę šu nys (Re ser voir Dogs). Ir ką gi pa da rė žmo gus, 
pa ra šęs Vie nuo lį, ku ris par da vė „Fer ra rį“? Aš nu si grę žiau nuo 
di dingumo!

Kiekvienądienągyvenimasatveriamums
nedideliusgalimybių langelius.

Irvisas likimaspriklausonuomūsųelgesio
tomisakimirkomis.

Ne ži nau, ko dėl aš ta da neat si sto jau iš vie tos, ne pri ėjau ir 
ne už mez giau nau jos pa žin ties. Juk bū tent taip aš kar tą pa si el
giau Či ka gos oro uos te, kur su si pa ži nau su beis bo lo le gen da 
Pi tu Rou zu (Pe te Ro se). Pas kui mes gre ta pra sė dė jom vi są 
ke lią iki Fi nik so. Ly giai taip pat pa si el giau pra ėju sį ru de nį, kai 
Ro mos vieš bu čio ves ti biu ly je su si dū riau su vie nu iš nuo sta
biau sių pla ne tos fi nan si nin kų Hen riu Kre vi su (Hen ry Kra vis). 
Tarp kit ko, ten bu vau su vai kais, o Kol bis, ma no vie nuo lik
me tis sū nus, pa ste bė jo, kad Hen ris – „la bai kie tas“. Ly giai taip 
pat pa si el giau, kai Bos to ne su ti kau se na to rių Ed var dą Ke ne dį 
(Ed vard Ken ne dy). Aš taip pa si el giau net gi ta da, kai bu vau dar 
ber niūkš tis ir gy ven da mas Ha li fak se, Nau jo jo je Ško ti jo je, su
ti kau gi ta ris tą vir tuo zą Edį Van Ha le ną (Ed die Van Ha len). O 
štai su si pa žin ti su Har viu Kei te liu šan są aš pra lei dau!

Kiek vie ną die ną gy ve ni mas siun čia mums sa vo ma žas ga
li my bes. Ir vi sas li ki mas pri klau so nuo mū sų el ge sio to mis 
aki mir ko mis. Jei gu veng si me jų, mū sų gy ve ni mas bus skur dus. 
Tai gi ne pai sy ki me bai mių, verž ki mės at si vė ru sių ga li my bių 
link – ir li ki mas pri si pil dys di dy bės. Gy ve ni mas per trum pas, 
kad žais tu me smul kius žai di mė lius. Štai, pa vyz džiui, mū sų 
vai kai: iš es mės tu ri me tik vie ną aki mir ką, vie ną ma žy tę ga li
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my bę plė to ti jų ga bu mus ir iš mo ky ti juos re a li zuo ti vi są sa vo 
po ten cia lą. O dar – pa ro dy ti jiems, kas yra be są ly giš ka mei lė. 
Jei gu šių ga li my bių lan ge lis mums kar tą už si vers, vėl jį at ver ti 
bus sun ku. Jei gu man dar ka da teks su tik ti Har vį Kei te lį, pa ža
du, kad pul siu prie jo strim gal viais. Te gu jis nu spren džia, kad 
aš gar se ny bių me džio to jas. Pa kaks mums tik pra dė ti kal bė tis, 
ir jis iš kart su pras: aš tie siog žmo gus, pa si ruo šęs pri im ti vi sas 
do va nas, ko kias tik man siū lo gy ve ni mas.
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3
Nėraniekonepastovesnio

užsėkmę

Ri čar das Ke rio nas (Ri chard Ker rion), vie no Pu er to Ri ko 
ban ko val dy bos pir mi nin kas, kar tą pa sa kė man fra zę, ku rios 
aš nie ka da ne už mir šiu: „Ro bi nai, nė ra nie ko ne pa sto ves nio už 
sėk mę.“ Ko kia pui ki min tis!

Jūs, kaip ir jū sų or ga ni za ci ja, la biau siai bū na te pa žei džia mi 
di džiau sios sėk mės aki mir ką. Sėk mė ska ti na per ver tin ti sa vo 
jė gas, ga li kris ti jū sų pro duk ty vu mas, be to – o tai vi sų blo
giau sia – jūs ima te ries ti no sį. Kai žmo nės ar ver slo gru pės 
su si lau kia di de lės sėk mės, jie daž nai pa si kei čia: liau ja si do mė
tis nau jo vė mis, nu sto ja ri zi kuo ti, – žo džiu, už mie ga ant lau rų. 
Užuot to liau ėję ke liu, ku ris juo at ve dė į vir šū nę, jie pra de da 
iš pas ku ti nių jų gin tis, kad tik iš sau go tų už im tas po zi ci jas.

Kas kart, kai aš apie tai kal bu aukš tų va do vų au di to ri joms, 
vi si jie kaip vie nas pri ta ria mai link si. Leis ki te pa teik ti re a lų 
pa vyz dį iš ma no pa ties gy ve ni mo.

Per pra ėju sias iš ei gi nes die nas aš nu si ve džiau vai kus į mū sų 
mėgs ta mą ita liš ką res to ra ną. Ten ne įti kė ti nai ska nus mais tas. 
Gar des nę bre sa o lą – džio vin tos jau tie nos pa tie ka lą – ga li ma 
ras ti ne bent pa čio je Ita li jo je. Ir ma ka ro nai ten tie siog die viš ki! 
O kai žiū riu į jų nuo sta biai pu to tus pie no kok tei lius, man no ri si 
mes ti vi sus sa vo rei ka lus ir įsi dar bin ti pas juos bar me nu, ku rį, 
be je, čia va di na ba ris ta. De ja, ap tar nau ja ten nei šiaip, nei taip. 
Net gi blo gai, blo gai, blo gai (tarp kit ko, kaip ir dau ge ly je to kių 
vie tų). Jūs pa klau si te ko dėl? To dėl, kad pas juos vi sa da pil na 
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žmo nių. Ir ka dan gi jų rei ka lai klo ja si pui kiai, sa vo da bar ti nę 
sėk mę jie pri ima kaip sa vai me su pran ta mą da ly ką. Ži no te, ką 
pa sa ky siu? Jiems tai – pa bai gos pra džia.

Aš do miuo si fo to gra fi ja. Ki ta dos tė vas iš mo kė ma ne sa vo 
gy ve ni mo įvy kius fik suo ti fo to die no raš ty je. To dėl aš vi sa da 
ne šio juo si ma žą fo to apa ra tą. Pa pra šiau, kad mus ap tar na vęs pa
da vė jas nu fo tog ra fuo tų, kaip mes su vai kais val go me spa ge čius.

„Ne tu riu lai ko!“ – kaip kir viu nu kir to pa da vė jas. Tie siog ne
įti kė ti na! Jis bu vo taip už si ė męs, jog ne ra do pen kių se kun džių, 
kad su teik tų sa vo klien tui ma lo nu mą. Kad pa da ry tų ma žy tę 
pa slau gą! Kad tie siog pa ro dy tų žmo giš ku mą!

Kuogeriauklojasi jūsųarba jūsųorganizacijosreikalai,
tuokuklesni irpagarbesni jūs turitebūti

susavoklientais.

Ri čar das Ke rio nas tei sus: „Nie ko nė ra ne pa sto ves nio už 
sėk mę.“ Toks pat tei sus ir avia kom pa ni jos JetBlue di rek to rius 
Dei vi das Nil me nas (Da vid Ne ele man), ku ris kar tą pa reiš kė: 
„Kai da rai pi ni gus ir gau ni di de lį pel ną, pa ma žu tam pi at sai
nus.“ Dau ge lis stam bių or ga ni za ci jų va do vų ši taip ne si el gia. 
Kuo ge riau klo ja si jū sų ar ba jū sų or ga ni za ci jos rei ka lai, tuo 
kuk les ni ir pa gar bes ni jūs tu ri te bū ti su sa vo klien tais. Tuo 
at kak liau jūs pri va lo te di din ti sa vo dar bo efek ty vu mą, ge rin
ti jo ko ky bę. Nes jū sų žai di mas da ro si vis grei tes nis. Nes jūs 
tu ri te su kur ti vis dau giau pri dė ti nės ver tės. Nes pa kan ka jums 
tik nu sto ti da ry ti tai, kas at ve dė jus į šio kal no vir šū nę, ir jūs 
tuoj pat nu si ri si te že myn. 




