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Į Ž A N G A

Vieno žmogaus istorija

Prieš daug metų vieną Padėkos dienos rytą jauna šeima 
prabudo kamuojama rūpesčių. užuot nusiteikę dieną pra-
leisti su dėkingumu širdyse, jie ėmė skaičiuoti, kiek daug 
ko jiems trūksta. geriausia, ką šią šventinę dieną jie galėjo 
padaryti – tai pasigaminti kokį kuklų patiekalą iš sugram-
dytų paskutinių maisto atsargų. Jeigu jie būtų kreipęsi į vie-
tos labdaros grupę, būtų gavę kalakutą su visais tradiciniais 
priedais, tačiau jie to nepadarė. kodėl? nes jie, kaip ir dau-
gelis kitų šeimų, buvo išdidūs žmonės ir šiaip ne taip vertėsi 
savo jėgomis.

žinoma, tokia situacija juos slėgė ir kėlė jiems neviltį, 
todėl motina su tėvu dažnai piktai aiškindavosi savo nepri-
tekliaus priežastis. Jų sūnus, matydamas, kaip žmonės, ku-
riuos jis mylėjo labiau už viską pasaulyje, darėsi vis piktesni, 
jautėsi visiškai sugniuždytas ir bejėgis. 

tačiau tada įsikišo pats likimas... staiga pasigirdo garsus 
beldimas į duris! berniukas, atidaręs duris, pamatė aukštą 
vyriškį suglamžytais drabužiais. vyriškis pasisveikino ir pla-
čiai šypsodamas įnešė į kambarį didžiulį krepšį, pilną visų 
įmanomų Padėkos dienos skanėstų. Čia buvo kalakutas, įda-
rytos bandelės, pyragėliai, saldžios bulvytės, konservuoti 
skanumynai, žodžiu, viskas, ko reikia šventiniam stalui!
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Šeimyna buvo apstulbusi. stovėdamas prie durų vyriš-
kis tarė: „tai nuo žmogaus, kuris žino, jog jums reikalin-
ga pagalba. Jis nori jums pranešti, kad esate mylimi ir jam 
rūpite.“ iš pradžių tėvas nenorėjo priimti krepšio, tačiau 
vyriškis pridūrė: „na, aš esu tik pasiuntinys.“ Šypsodamas 
jis įdavė krepšį berniukui į rankas ir pasisuko išeiti, paskui 
stabtelėjo, atsigręžė ir dar tarė: „Linksmos jums Padėkos 
dienos!“

tą pačią akimirką krepšį priėmusio vaikinuko gyveni-
mas visiškai pasikeitė. Šis paprastas gerumo aktas jį išmokė, 
kad viltis visada gyva ir kad jis iš tikrųjų rūpi žmonėms –  
net ir visiškai nepažįstamiems. berniuką taip sujaudino šis 
įvykis, kad jis, jausdamas didį dėkingumą, prisiekė sau, jog 
vieną dieną ir pats dalys žmonėms tokias dovanas. ir tikrai –  
sulaukęs aštuoniolikos, jis pradėjo tesėti savo pažadą. iš 
gana menkų savo pajamų jis nupirko maisto produktų – bet 
ne sau, o dviem šeimoms, kurios, kaip jis žinojo, visiškai 
neturėjo ką valgyti. nupirktą maistą jis tiems žmonėms nu-
vežė apsirengęs senomis džinsinėmis kelnėmis ir marški-
nėliais, nes dovaną norėjo įteikti taip, lyg būtų buvęs tik 
pasiuntinys. atvažiavęs prie pirmojo apšiurusio namo, jis 
sutiko nepatikliai besidairančią moterį – emigrantę iš Loty-
nų amerikos. Ji augino šešis vaikus, vyras ją buvo palikęs 
vos prieš kelias dienas. Šeima visiškai neturėjo ką valgy-
ti. Jaunuolis tarė: „atvežiau jums maisto.“ tada jis nuėjo 
prie savo automobilio ir paėmė kelis krepšius, pilnus mais-
to produktų. tai buvo kalakutas, įdarytos bandelės, pyra-
gėliai, saldžios bulvytės, konservuoti skanumynai. vaikai 
ėmė krykštauti iš džiaugsmo, o priblokšta moteris pagriebė 
jaunuolį už rankos ir netaisyklinga anglų kalba ėmė kartoti: 
„tu esi Dievo dovana! tu esi Dievo dovana!..“ Paskui ji jį 
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pabučiavo. „ne, ne, – atsakė jaunuolis, – esu tik pasiunti-
nys. tai jums dovana nuo draugo.“ tada jis įteikė jai laišku-
tį, kuriame buvo parašyta: 

Tai draugo laiškas. Linkiu linksmos Padėkos dienos – tu 
ir tavo šeima to nusipelnėte. Žinokite, kad esate mylimi. Ir 
jeigu kada nors galėsite, padarykite tą patį žingsnį – įteikite 
dovaną kitam žmogui.

Jaunuolis, įteikęs maistą, pasijuto itin susijaudinęs, jo 
širdis buvo kupina džiaugsmo ir meilės. nuvažiuodamas jis 
dar žvilgtelėjo į švytinčius veidus, į žmones, kuriems turė-
jo laimės padėti. Jis suprato, kad istorija apsuko visą ratą. 
taip, ta „siaubinga“ jo vaikystės diena iš tikrųjų buvo Dievo 
dovana, kuri parodė jam puikią galimybę ir įpareigojo padė-
ti kitiems žmonėms. tada patirtas gerumas nulėmė jo visą 
gyvenimą. Jis pasiryžo grąžinti dovaną, kurią jis ir jo šeima 
kitados gavo iš nepažįstamo draugo. taip pat jis nusprendė 
nuolat priminti žmonėms, kad jie yra mylimi ir kad net ei-
nant mažais žingsneliais bet kokius iššūkius galima pakeisti 
į vertingas asmeninio augimo pamokas. Reikia tiesiog imtis 
veiksmų – ir juos aplankys ilgalaikė laimė.

Beje, turbūt paklausite, iš kur aš tiek daug žinau apie šį 
vaikiną ir jo šeimą, netgi papasakojau jums, kaip jis jautėsi? 
Matote, tas vaikinas esu aš!

Parašiau šią knygą todėl, kad noriu, jog žinotumėte štai 
ką: jūs man rūpite! todėl pranešu jums, jog galite pakeisti 
visas savo gyvenimo aplinkybes, kad ir kokios jos atrody-
tų nelemtos. galite įgyvendinti visas savo svajones. kaip? 
Pažadinę galią, kuri yra jumyse jau dabar, kai skaitote šiuos 
žodžius. Šioji jūsų galia akimirksniu pakeis visą jūsų gyve-
nimą. Jums reikia tik ją pažadinti. 
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kodėl aš esu tuo įsitikinęs? nes ta galia visiškai pakeitė 
ir mano gyvenimą. mažiau nei prieš dešimt metų aš pats bu-
vau smarkiai sugniuždytas, viltis mane buvo visai apleidusi. 
vos kapanojausi gyvenimo paviršiuje. gyvenau ankštame 
viengungiškame 400 kvadratinių pėdų butelyje kalifornijos 
venecijoje. buvau vienišas, nelaimingas, turėjau 38 svarus 
antsvorio ir jokių ateities planų. maniau, kad gyvenimas man 
pašykštėjo sėkmės ir kad nieko jau pakeisti neįmanoma. bu-
vau bankrutavęs finansiškai ir palūžęs emociškai. Jaučiausi 
pralaimėjęs.

 tačiau dabar noriu jums pasakyti, jog greičiau nei per 
metus aš tokią padėtį pakeičiau! Per mažiau nei 30 dienų 

Jums tereikia šią galią pažadinti.
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numečiau 30 svarų. žinoma, man tai pavyko ne vien todėl, 
kad laikiausi dietos – aš visų pirma pakeičiau požiūrį. Da-
bar mano fizinė forma ideali. Ėmiau pasitikėti savimi, nes 
pasitikėjimas būtinas, jei norime įveikti įvairias negandas 
ir priartėti prie savo svajonių. kokia yra mano sėkmės pa-
slaptis? aš ėmiau rūpintis kitų žmonių poreikiais. nuolatos 
klausdavau savęs: „ką vertinga galėčiau duoti žmonėms?“ 
taip mąstydamas tapau lyderiu. ir, be abejo, supratau, kad 
negalėsiu padėti kitiems pasikeisti, jeigu pirmiausia nepasi-
keisiu pats. 

taip, mano paslaptis tokia: kad galėčiau padėti žmo-
nėms, turėjau pats tapti geresnis. siekdamas šio tikslo, su-
tikau savo svajonių moterį, ją vedžiau ir tapau tėvu. mažiau 
nei per metus gyvenimas pasikeitė visiškai. visai neseniai 
aš vos sudurdavau galus, o štai dabar jau mano turtas išaugo 
iki milijonų dolerių. iš savo vargano butelio aš persikėliau į 
10 000 kvadratinių pėdų pilį ant Ramiojo vandenyno kranto 
ir gyvenu čia iki šiol. 

tačiau tai dar ne viskas. kai tik įsitikinau, kad galiu 
susitvarkyti su savo bėdomis, tuojau pat pradėjau ieškoti 
pačių veiksmingiausių būdų, kaip padėti kitiems. Pradėjau 
ieškoti žmonių, kurie būtų galėję man būti modeliais, arba 
pavyzdžiais, kaip sukurti pokyčius žaibo greitumu. kelis to-
kius žmones radau. tai itin efektyviai dirbantys mokytojai 
ir psichoterapeutai, kurie garsėjo gebėjimu padėti žmonėms 
išspręsti problemas per vieną ar dvi sesijas, nors šiaip tokie 
dalykai trunka dvejus ar netgi daugiau metų. mokiausi kaip 
kempinė – stengiausi sugerti kiek įmanoma daugiau žinių ir 
tuojau pat jas taikiau praktikoje. Paskui pats pradėjau kurti 
permainų strategijas, mano supratimas plėtėsi. 
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esu dirbęs daugiau nei su milijonu žmonių iš keturias-
dešimt dviejų pasaulio šalių ir mano metodai padėjo jiems 
pasikeisti. man tai buvo didžiulė privilegija – galimybė da-
lytis savo žiniomis su pačiais įvairiausiais žmonėmis. tai 
buvo šalių ir kompanijų prezidentai, paprasti darbininkai 
ir karališkųjų šeimų nariai, kino žvaigždės ir sporto pasau-
lio profesionalai, gydytojai, vaikai, mamos ir net benamiai. 
savo knygomis, įrašais, seminarais ir televizijos laidomis aš 
iš tikrųjų pasiekiau dešimtis milijonų viso pasaulio žmonių 
ir padėjau jiems gyventi geriau. 

visa tai jums pasakoju ne dėl to, kad padaryčiau įspūdį –  
noriu jums pranešti, kaip greitai gali pasikeisti gyvenimas. 
tai nuostabu! kai tik suprantame, kas formuoja mūsų min-
tis, jausmus ir elgesį, belieka atlikti nuoseklų, išmintingą ir 
galingą veiksmą. Dabar aš būsiu jūsų savanoris instrukto-
rius, kuris padės jums siekti visų trokštamų pokyčių.

Pozityvaus mąstymo nepakanka

mes visi turime svajonių – ar ne tiesa? visi manome, kad 
esame ypatingi ir kad kokiu nors būdu galime pakeisti savo 
gyvenimus, darniau sugyventi su šeima, draugais ir kitais 
žmonėmis. gyvenime buvo laikas, kai mes visi žinojome, 
ko iš tikrųjų norime, ko iš tikrųjų esame verti. 

tačiau daugybė žmonių, susitikę su gyvenimo sunku-
mais, svajones pamiršta. savo troškimus jie nustumia ša-
lin, liaujasi tikėti, kad gali patys kurtis savo ateitį, praranda 
pasitikėjimą savimi ir viltį. mano gyvenimo tikslas yra pri-
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minti žmonėms, tokiems kaip jūs ir aš, kad pokyčių galia 
snūduriuoja mūsų viduje. Mes galime pažadinti šią galią ir 
grąžinti svajones į savo gyvenimą jau šiandieną. Ši knyga 
aprašys kelias paprastas priemones, kurios jums padės siekti 
šio tikslo.

žinoma, pozityvus mąstymas – tai puiki pradžia. su-
prantu, kad jūs trokštate pakeisti savo gyvenimo aplinkybes, 
jums rūpi sprendimai ir jūs nebenorite skųstis, kaip viskas 
yra blogai. Tačiau norint pakeisti gyvenimą, vien pozi-
tyvaus mąstymo nepakanka. Reikia turėti strategiją, nuo
seklų veiklos planą, kuris leistų jums keisti mintis, jausmus 
bei veiksmus. tai turi vykti nuolatos, kiekvieną gyvenimo 
dieną.

taip, tai tikra tiesa: mes visi norime savo gyvenime ką 
nors pakeisti ar patobulinti. ir beveik visus pokyčius, kurių 
trokštame, galime suskirstyti į dvi kategorijas. Pirma, mes 
norime kitaip jaustis, pavyzdžiui, labiau pasitikėti savimi, 
nugalėti baimes, išsivaduoti iš nevilties, nebesigraužti dėl 
praeities, patirti laimę; antra, norime kitaip elgtis, pavyz-
džiui, mesti rūkyti, atisakyti alkoholio, nebeatidėlioti svar-
bių darbų ir sprendimų. Didžiulė problema yra ta, kad nors 
tokių pokyčių nori visi, tačiau tik labai mažai žmonių žino, 
kaip jų siekti ir ką daryti, kad jie būtų ilgalaikiai.

aš padėsiu jums nuosekliai siekti teigiamų pokyčių. 
žinoma, nepažadu, kad ši maža knygelė išspręs visas jūsų 
problemas ir iš karto padarys jus laimingus. sakau ką kita: 
ji nurodys jums, kokius nedidelius žingsnelius turite žengti, 
kad jūsų gyvenimo kokybė imtų keistis. Paskui šiuos papras-
tus žingsnius jūs galėsite parodyti savo šeimos nariams bei 
draugams.


