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LEIDĖJŲ ŽODIS

Kada paskutinį kartą jautėte tikrą jaudulį? Kada buvote 
taip sujaudinti, kad troškote pasidalyti tuo jauduliu su 
kokiu nors artimu žmogumi? Gal tai įvyko visai neseniai, 
o gal tokį jaudulį esate primiršę, bet tikriausiai žinote, 
kas jį sukelia. Pavyzdžiui, taip pasijuntame įsimylėję ar 
atnaujinę seną draugystę, toks jaudulys apima, kai regime 
saulėlydį ar klausomės vandenyno ošimo arba kai gau-
name vidurinės mokyklos diplomą ir prieš mus atsiveria 
kelias į savarankišką gyvenimą.

Tikiuosi, kad panašų jausmą patirsite perskaitę šią 
knygą. Joje išdėstytos idėjos gali visiškai pakeisti jūsų 
gyvenimą. Įsivaizduokite, kad stovite prieblandoje ir staiga 
užsidega šviesa – viskas aplinkui tampa aišku ir supra-
ntama, jūs pamatote daugybę galimybių, apie kurias iki 
šiol nieko nežinojote. 

Kad tai yra tiesa, įrodo šios knygos autoriaus Earlo Nai-
tingeilo (Earl Nigthtingale) gyvenimas ir profesinė karjera. 
Naitingeilas užaugo šeimoje, kuri patyrė visą Didžiosios 
depresijos siaubą. Paauglystės metais jis pamėgo knygas, 
nes suprato, kad būtent knygose galima rasti atsakymą, 
kaip pakeisti gyvenimą. Šeima tada jam knygų pirkti ne-
galėjo ir jis tapo nuolatiniu vietinės bibliotekos lankytoju. 
O vėliau, kai jau buvo radęs atsakymus į savo klausimus, 
knygas jis ėmė rašyti pats. 
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B Ū K  T A R P  G E R I A U S I Ų

Septyniolikos metų Earlas Naitingeilas buvo pakviestas 
tarnauti į Amerikos karo laivyną ir Perl Harbore su kovos 
draugais išgyveno japonų aviacijos ataką. Po karo Naitin-
geilas nuėjo dirbti į radiją. Tuo laiku jis perskaitė garsiąją 
Napoleono Hilo knygą „Mąstyk ir būk turtingas“ (Napo
leon Hill, Think and Grow Rich). Knyga jį paveikė lyg „žai-
bas iš giedro dangaus“. Įkvėptas Hilo idėjų, jis ėmė kurti 
motyvacines laidas ir greitai sulaukė didžiulės sėkmės. Ypač 
populiari tapo jo radijo paskaita pavadinimu „Keisčiausia 
paslaptis“, kuri paskui buvo išleista ir kaip knyga. 

Knyga, kurią dabar laikote prieš akis, primins jums 
kai kurias senas tiesas ir atskleis keletą naujų. Kiekvienas 
knygos skyrius bus lyg deimantas, o visa knyga – tai 
„deimantų akrai“, apie kuriuos prieš daugiau kaip šimtą 
metų kalbėjo motyvacinės literatūros klasikas Raselas Kon-
velas (Russell Conwell). Perskaitę ją, tapsite turtingesni. 
Tą jums patvirtins tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie tą jau 
padarė – jie įsitikino, kokios vertingos yra čia pateiktos 
idėjos. Beje, jos nėra sugalvotos autoriaus. Earlas Naitin-
geilas jas tik išgrynino, suteikė joms šiuolaikinį pavidalą 
ir pailiustravo konkrečiais pavyzdžiais, kurie įkvepia ir 
parodo, kad viskas tampa įmanoma, kai tik atsisakome 
senų įsitikinimų ir pasiryžtame išsiveržti iš vidutiniško 
gyvenimo zonos.

Svarbiausia Earlo Naitingeilo žinia skaitytojams ir 
klausytojams yra tokia: „Išmokite džiaugtis kiekviena 
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gyvenimo minute. Būkite laimingi dabar. Nelaukite, kol 
laimingus jus kada nors ateityje padarys kiti žmonės.“

Tokia yra didžiausia mūsų klaida – mes laukiame ir 
tikimės, kad mums kas nors įteiks laimės dovaną. Bet tą 
klaidą niekada ne vėlu ištaisyti. Jeigu nesijaučiate paten-
kinti savo karjera, jeigu jūsų netenkina finansinė padėtis ar 
dar kas nors, žinokite, kad turite viską, ko reikia, kad šių 
problemų neliktų. Tiesą sakant, jūs šia linkme jau judate, 
nes laikote rankose Earlo Naitingeilo knygą. 

L E I D Ė J Ų  Ž O D I S
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ĮŽAnGA: MInTyS yRA DAIKTAI

– Dr. Wayne W. Dyer

Neseniai su šeima leidau atostogas Havajuose ir vieną va-
karą pasigirdo telefono skambutis. Iš kito pasaulio krašto 
skambino mano sekretorė. „Nors sakėte, kad visus darbo 
reikalus atidedate, ir prašėte netrukdyti, bet turiu žinią, 
kuri jus tikrai sudomins“, – tarė ji. Ir pranešė, kad į mano 
biurą paskambino Earlas Naitingeilas. Pasirodo, jis norėjo, 
kad parašyčiau pratarmę jo knygai „Keisčiausia paslaptis“, 
tiksliau, naujam šios knygos leidimui. Mane tai iš tikrųjų 
sudomino. Buvau girdėjęs šios Earlo Naitingeilo paskaitos 
įrašą. Jis man padarė puikų įspūdį ir perklausiau jį keletą 
kartų. Ir ne tik jį – man patiko visos Earlo įrašytos pas-
kaitos. Manau, jos turėtų sudominti kiekvieną, kam rūpi 
saviugda ir kas siekia pagerinti savo profesinės veiklos 
rezultatus. Earlas – nuostabus paskaitininkas, o dabar jis 
nusprendė pateikti savo paskaitas ir knygos pavidalu. 

Earlo telefono numeris buvo mano užrašų knygelėje ir 
po penkių minučių mudu jau kalbėjome. Taip, jis tikrai 
norėjo, kad parašyčiau pradžios žodį jo knygai. Man tai 
buvo didelė garbė ir aš su džiaugsmu pažadėjau šį pra-
šymą patenkinti. 

Earlo Naitingeilo paskaitos įkvepia. Jis atskleidžia žmo-
nėms, kad jų gyvenimas gali būti kitoks. Žmonės sužino 
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paslaptį. Paslaptis yra čia pat, bet retas ją pamato pats. 
Todėl rekomenduoju Earlo paskaitas visiems savo klien-
tams, kuriuos konsultuoju saviugdos klausimais. 

Earlo paslaptis nėra nauja. Vienokiu ar kitokiu pavi-
dalu ji pateikta įvairių religijų šventraščiuose ir filosofų 
darbuose, ją mini asmeninio tobulėjimo mokytojai ir eks-
pertai. Paslaptis tokia: mūsų pasaulis yra toks, kokios yra 
mūsų mintys. Kodėl Naitingeilas sako, kad tai paslaptis? 
Nes žmonės šią nuostabią idėją yra pamiršę, jie nekreipia 
į ją dėmesio ir ją jiems reikia įtaigiai priminti. Aš pats ją 
išgirdau prieš daug metų. Vienas protingas žmogus man 
pasakė: „Jeigu nenori, kad tau nutiktų kas nors bloga, ne-
įsileisk į galvą blogų minčių. Jei galvoje lankysis tik geros 
mintys, geras bus visas tavo gyvenimas. Prisimink, kad 
mintys yra daiktai. Mintys yra materialios ir jos formuoja 
mūsų gyvenimus.“ 

MInTyS yRA DAIKTAI! 
MInTyS – GALInGIAUSIA VISATOS JĖGA! 

Štai ką pirmiausia primena Earlo Naitingeilo paskaitos 
ir knygos. Kaip mąstysite, toks bus jūsų gyvenimas. 

Galbūt šį idėja jums atrodo pernelyg paprasta, bet man 
ir dar tūkstančiams žmonių, kurie pabandė ją įgyvendinti 
praktiškai, ji visiškai tikra. Būtent todėl dabar ta tema 
nuolat rengiami seminarai, skaitomos paskaitos, apie tai 
parašyta daugybė knygų. Daug šiuolaikiškai mąstančių 
kompanijų vadovų organizuoja savo darbuotojams pozi-
tyvaus mąstymo pamokas. Pozityvaus mąstymo poveikį 

Į Ž A n G A :  M I n T y S  y R A  D A I K T A I
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pradėjo tyrinėti mokslas. Dabar niekas neabejoja, kad 
pašalinę iš savęs tokias mentalines šiukšles kaip nerimas, 
pyktis, neapykanta ar baimė tampame sveikesni ne tik 
emociškai, bet ir fiziškai. Mūsų galimybės tada nepaprastai 
padidėja ir mes tampame aktyviais gyvenimo kūrėjais. 

Apsižvalgykite ir aplinkui pamatysite daugybę nepa-
tenkintų žmonių. Jie norėtų kitokio gyvenimo – daugiau 
pinigų, geresnio darbo, sklandesnių santykių – bet jų norai 
lieka tik norais. Jiems į pagalbą ateina tokie mokytojai kaip 
Earlas ir jie jam už tai nuoširdžiai dėkoja. Tikiuosi, kad 
perskaitę šią knygą jos autoriui padėkosite ir jūs.  
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1
MAGIŠKAS ĮRAnKIS

Mes visi turime dievišką gebėjimą 
traukti į savo gyvenimą dalykus, kurių trokštame.

– Wayne Dyer

Garsusis ispanų filosofas ir esėistas Chosė Ortega I Gasetas 
kalbėjo, kad žmonės yra vienintelės gyvos būtybės, kurios 
gimdamos negauna jokių natūralių orientyrų, kaip joms 
elgtis šiame painiame pasaulyje. Gyvūnai nuo žemiausių 
iki aukščiausių gimsta jau turėdami tam tikrą instinktų 
rinkinį ir tai yra priemonė, leidžianti jiems orientuotis 
aplinkoje bei išgyventi. Gyvūnams nieko nereikia dary-
ti, kad jų instinktai nubustų – tuo yra pasirūpinusi pati 
Gamta. Vedami instinktų, gyvūnai ieško maisto, poruojasi, 
migruoja ir ginasi nuo priešų. Žmogus tokio instrumento 
neturi, bet užtai Kūrėjas jam yra suteikęs kur kas didesnę 
dovaną. Tai gebėjimas kurti savo pasaulį! Mes galime per-
kelti savo troškimus į tikrovę. Būtent tą darome kiekvieną 
gyvenimo dieną. Be paliovos realizuojame kokias nors 
idėjas, atliekame kokius nors veiksmus ir nuo šių idėjų bei 
veiksmų krypties priklauso mūsų tikrovė. Kokia ji? Vienų 
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žmonių tikrovė yra nuostabi. Jie laimingi, patenkinti, jiems 
nieko netrūksta ir juos visą kelią lydi sėkmė. Tačiau tokių 
yra mažuma. O daugumą sudaro žmonės, kurie gyvena 
vidutinišką gyvenimą. Jie mokosi vieni iš kitų, vieni ki-
tus mėgdžioja, kartoja vis tas pačias klaidas ir aukščiau 
vidutinio lygio nepakyla. Šie žmonės susikuria tam tikrą 
gerovės lygį, bet juos visą gyvenimą lydi nepasitenkinimas 
ir neįgyvendinti troškimai, jie skundžiasi, kad „likimas 
jiems pagailėjo laimės“.

Bet atidžiau pažvelgus tampa aišku, kad gyvenimo 
kokybę lemia ne kokie nors laimingi atsitiktinumai ar 
palankios aplinkybės. Laimingi būna tie, kurie laikosi 
tam tikrų taisyklių ir paiso tam tikrų dėsnių. Tad nieka-
da nesiteisinkite, kad jus skriaudžia likimas, nes tai yra 
netiesa. Ir užuot apgailestavę, išstudijuokite taisykles bei 
dėsnius, kurie padeda žmogui siekti sėkmės. Taisyklės ir 
dėsniai nekinta, jie tokie patys jau daug šimtų metų ir 
veikia įvairiose situacijose bei tinka visiems. 

Pradėsime nuo nuostatų, arba požiūrio. Tai vidinė sritis, 
kurią mes galime valdyti. Kodėl tai svarbu? Nes būtent 
nuostatos lemia, kaip mes elgsimės ir kaip vertinsime įvai-
rius įvykius; nuostatos lemia, kaip bendrausime su žmonė-
mis ir kokio atsako iš jų sulauksime. Nuostatos lemia labai 
daug. Kaip žvelgsime į gyvenimą, taip gyvenimas žvelgs 
į mus. Jei gyvenimą matysime kaip stebuklą, gyvenimas 
mums dovanos stebuklą. Jeigu gyvenimą vertinsime kaip 
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kančią, gyvenimas atsiųs mums kančią. Taip veikia sėjos 
ir pjūties dėsnis. 

Aš atsakau už savo gyvenimą, jūs atsakote už savo. 
Kiekvieną dieną mes kuriame priežastis, kurios sukelia 
atitinkamas pasekmes. Gyvenimas mums tik grąžina tai, 
ką jam siunčiame mes. 

Paanalizuokite savo nuostatas ir palyginkite jas su gyve-
nimo kokybe. Ar matote, koks ryšys sieja jūsų nuostatas 
su tikrove?

Kitados gyvenau Floridoje. Kartą kitoje gatvės pusėje 
apsigyveno vyras su žmona. Jie čia atsikėlė iš Minesotos. 
Jiems atsibodo vėsus šiaurinių valstijų klimatas, jie daug 
metų svajojo apie šiltą vandenyno pakrantę, kur ištisus 
metus galima žvejoti. Atėjo diena, kai jų svajonė išsipildė. 
Bet praėjus keliems mėnesiams pamačiau, kad jie kraunasi 
daiktus ir ruošiasi iškeliauti. Pasidomėjau, kas atsitiko. 
„Mano žmonai čia nepatinka, – atsakė vyras. – Aplinkinės 
moterys jos nekviečia į jokias bendras šventes ir apskritai 
su ja nedraugauja.“ Tada paklausiau, ar jo žmona kaip 
nors pranešė šalia gyvenančioms moterims, kad ji nori 
su jomis bendrauti ir drauge švęsti įvairias šventes. Vyras 
nustebęs atsakė: „Ne. Mano žmona nieko joms nesakė. Ji 
laukė, kol jos pas ją ateis ir pačios pasiūlys draugauti.“

Pasirodė, kad ta moteris tiesiog ramiai sau sėdėjo na-
muose ir laukė, kol bendruomenės moterys perskaitys 
jos norus. O moterys manė, kad naujoji jų kaimynė yra 
atsiskyrėlė ir bendrauti nenori, todėl jos į ją ir nesikreipė. 
Paaiškinau vyrui, ką manau apie šią situaciją. Jis kiek 
pamąstė ir sutiko, kad aš teisus. Bendruomenės moterys 

M A G I Š K A S  Į R A n K I S


