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Kaip įvaldyti savo psichinį, emocinį, fizinį 
ir finansinį gyvenimą

 



 11 

T U R I N Y S

Pratarmė  ......................................................................... 13

I DALIS
PAŽADINKITE SAVO JĖGĄ  ...................................... 17

 1.  Svajonės apie likimą  ........................................... 19
 2.  Sprendimai: kelias į jėgą  ..................................... 34
 3.  Jėga, kurianti mūsų gyvenimus  ........................... 61
 4.  Vidinių nuostatų sistema: 
  kurianti ir naikinanti jėga  .................................... 87
 5.  Ar permaina gali įvykti akimirksniu? .................. 127
 6.  Jūs galite pakeisti viską: 
  neuroasociacinio pratinimo mokslas .................... 147
 7.  Kaip mums gauti tai, ko iš tikrųjų norime ........... 180
 8.  Klausimai yra atsakymai ...................................... 215
 9.  Didžiausios sėkmės žodynas ................................ 245
 10.  Perženkite kliūtis, išverskite sienas ...................... 273
 11.  Dešimt stiprybės emocijų ..................................... 298
 12.  Didingoji manija: nuostabios ateities kūrimas ..... 330
 13.  Dešimties dienų mentalinis iššūkis  ..................... 378

II DALIS
ASMENINĖ VALDYMO SISTEMA  ........................... 391

 14.  Neribota įtaka: jūsų valdymo sistema .................. 393
 15.  Gyvenimo vertybės: jūsų asmeninis kompasas ... 413
 16.  Taisyklės. jei esate nelaimingi, tai štai dėl ko ..... 440
 17.  Atskaitos taškai: gyvenimo audinys ..................... 468
 18.  Tapatumas: asmeninės plėtros sąlyga ................... 487



12 

P a Þ a d i n k i t e  s a v y j e  m i l Þ i n À

III DALIS
SEPTYNIOS DIENOS, KURIOS PAKEIS 
JŪSŲ GYVENIMĄ  ................................................... 511

 19.  Emocijos: vienintelė tikroji sėkmė ................... 513
 20.  Fizinė savijauta: skausmo kalėjimas 
  ar malonumo rūmas ........................................... 516
 21.  Santykiai: rūpintis ir dalytis .............................. 529
 22.  Finansai: maži žingsneliai didelio turto link ..... 533
 23.  Nepriekaištingumas: jūsų elgesio kodeksas ...... 552
 24.  Tapkite savo laiko ir savo gyvenimo 
  šeimininkais ....................................................... 558
 25.  Ilsėkitės ir žaiskite: net Dievas  
  turėjo vieną poilsio dieną .................................. 562

IV DALIS
LIKIMO PAMOKOS  ................................................. 563
 
 26.  Didžiausias iššūkis: ką gali vienas žmogus ...... 565



 13 

P R ATA R M Ė

Dirbdamas vyriausiuoju Niujorko Bellevue ligoninės psi
chologu, nuolat matau be galo daug žmogiškųjų kančių. Turiu 
omenyje ne vien pas mus besigydančius dvasinius ligonius – 
tai būdinga ir daugeliui juos gydančių „normalių“, „sveikų“ 
žmonių. Nelaimingi jaučiasi ir tie nepaprastai sumanūs bei 
palyginti gerą buitį susikūrę asmenys, kuriuos gydau privačiai. 
Paprastai kančios ir bloga dvasinė savijauta nėra patologijos 
pasekmė ir galiausiai baigiasi, jei tik žmonės, siekdami pa
keisti gyvenimo eigą, ima valdyti savo įsitikinimus, emocijas 
ir veiksmus. Deja, didžiąją laiko dalį jie to nedaro. Jie laukia, 
paskui bando ištaisyti blogus rezultatus ar tiesiog užsisklendžia 
savyje, kad vien skųstųsi savo „siaubingais gyvenimais“. Arba 
jie pageidauja būti „gelbėjami“ kitų.

Žmones nėra lengva įtikinti, kad savo gyvenimą jie kuria 
patys. Tiesą sakant, paprastai tai tampa neįveikiama užduotimi. 
Dėl to aš nuolat ieškojau naujų metodų ir būdų, kurie šiuo 
požiūriu būtų veiksmingi mano pacientams. Prieš penkerius 
metus pirmą kartą išgirdau apie Antonio Robinso laimėjimus 
ir apsilankiau jo seminare Niujorke. Mane maloniai nustebino 
jo genialios įžvalgos žmonių elgesio ir bendravimo srityse. 
Tą vakarą sužinojau, kad A. Robinsas, kaip ir aš, tiki, jog 
iš esmės kiekvienas sveiko proto žmogus gali gyventi vi
sapusišką gyvenimą ir jį valdyti. Netrukus užsirašiau į jo 
dviejų savaičių kursus, o įgytas žinias vėliau perteikiau savo 
kolegoms ir pacientams. Pavadinau tuos kursus „gyvenimo 
pagrindų kūrimu“. Paskui pradėjau rekomenduoti A. Robinso 
paskaitų įrašus ir jo pirmąją knygą Neribota galia (Unlimited 
Power).

Kai kurie mano kolegos iš pradžių nustemba ar net pyk
teli, kad jiems siūlau tokio jauno žmogaus (beje, neturinčio 
akademinio išsilavinimo) darbus, tačiau vėliau, kai su jais 
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susipažįsta, nuomonę pakeičia. Be išsamių žinių, A. Robinsas 
pasižymi talentu ir geba įtikinamai bei suprantamai dėstyti 
mintis. 

Kaip tik todėl mudu su žmona dar lankėme ir jo seminarą, 
kuris vadinasi Pasimatymas su likimu (Date With Destiny™). 
Daug šio seminaro idėjų sudėta į knygą, kurią dabar jūs lai
kote rankose.

Man A. Robinsas yra didis gyvenimo žaidimo treneris. Jo 
bruožai – tikslios įžvalgos, intelektas, aistra ir atsidavimas. 
Skaityti šią knygą – tai tarsi atsisėsti priešais autorių ir leistis į 
kvapą gniaužiantį pokalbį su juo. Į šią knygą, kaip į vartotojo 
žinyną, turėtumėte kreiptis kaskart, kai susidursite su naujais 
iššūkiais arba jums reikės ką nors gyvenime keisti. Joje rasite 
visą arsenalą priemonių, laiduojančių tvarias permainas, taip 
pat daugybę pamokymų, kaip gerinti gyvenimo kokybę. Ma
nyčiau, jei šią knygą perskaitys pakankamai didelis skaičius 
žmonių, aš ir daugelis mano kolegų neteksime darbo.

– FREDERIcK L. cOVAN, filosofijos daktaras 
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1  S K Y R I U S

Svajonës 
apie likimà
Pastovus žmogus tiki likimu, 

nepastovus – atsitiktinumu.
– BENJAMIN DISRAELI

Mes visi svajojame. Visi savo sielų gelmėse tikime, kad 
turime unikalią dovaną, kad galime daug ką pakeisti, paveikti 
kitus ir šį pasaulį padaryti geresnį. Ir visi turime viziją apie 
gyvenimą, kurio trokštame ir kurio tarsi esame verti. Vis dėlto 
daugeliui mūsų šias svajones taip aklinai užgožia neviltis ir 
kasdienė rutina, kad mes jau net nebandome jų įgyvendinti. 
Begalei žmonių šios svajonės tiesiog ištirpsta, o su jomis – ir 
pasiryžimas kurti savo likimus. Išblėsta nugalėtojams būdingas 
tikrumas. Todėl mano tikslas yra atgaivinti tą svajonę, paversti 
ją realybe, išmokyti jus prisiminti ir pažadinti beribę jėgą, 
snaudžiančią kiekviename iš mūsų. 

Niekada nepamiršiu dienos, kai mane pervėrė mintis, jog 
aš savo svajonę pagaliau jau pasiekiau. Tada savo sraigtas
parniu iš Los Andželo, kur vyko verslo susitikimas, skridau į 
Orindžo apygardą vesti seminaro. Kai skridau virš Glendeilo 
miesto, staiga atpažinau vieną didžiulį pastatą. Sulėtinau 
sraigtasparnio greitį ir pakibau vietoje. Žiūrėdamas žemyn 
suvokiau, jog tai yra pastatas, kuriame aš vos prieš dvylika 
metų dirbau durininku.
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Tais laikais nerimaudavau, ar mano 1960ųjų metų laidos 
volkswagenas ištvers trisdešimties minučių trukmės kelionę 
į darbą. Mano gyvenimas buvo sutelktas į tai, kaip išgy
venti. Jaučiausi išsigandęs ir vienišas. Ir dabar, sėdėdamas 
sraigtasparnyje, pagalvojau: „Kiek daug gali pakeisti vienas 
dešimtmetis!“ Anais laikais aš tikrai turėjau svajonių, bet 
tada man atrodė, jog jų niekada neįgyvendinsiu. Šiandien 
tikiu, kad visos mano praeities nesėkmės ir visi nusivylimai 
klojo naujo nuostabaus gyvenimo pamatus. Paskui, pakrante 
toliau skrisdamas pietų link, apačioje pastebėjau delfinus, 
tarp bangų žaidžiančius su banglentininkais. Koks nuostabus 
vaizdas! Tikra gyvenimo dovana! Artėjau prie Irvino miesto. 
Pažvelgęs žemyn truputį sutrikau, nes kelias, vedantis į mano 
seminaro vietą, buvo kimšte prikimštas automobilių, virtinė 
driekėsi daugiau kaip mylią. Pagalvojau: „Oho... tikiuosi, jog 
tai, kas čia šį vakarą vyks, greitai prasidės, ir žmonės spės 
susirinkti į mano seminarą laiku.“

Bet kai ėmiau leistis, pamačiau kitokį vaizdą: apsaugos 
darbuotojai stengėsi sulaikyti tūkstančius žmonių, besibū
riuojančių apie sraigtasparnių aikštelę. Staiga supratau, kas iš 
tikrųjų vyksta. Transporto kamštį sukėlė žmonės, skubantys 
į mano renginį! Mes tikėjomės maždaug 2000 dalyvių, o jų 
susirinko gal 7000 – nors vietų turėjome tik apie 5000! Kai 
ėjau iš sraigtasparnių aikštelės, aplink mane spietėsi šimtai 
žmonių, norinčių mane apkabinti arba papasakoti, kaip tei
giamai jų gyvenimą paveikė mano pamokos.

Jų istorijos buvo tiesiog neįtikėtinos. Viena motina man 
parodė savo sūnų, kuris buvo laikomas „nenormaliai aktyviu“ 
ir dėl to atseit negalėjo mokytis. Ji pritaikė būsenos valdy-
mo principus, aprašytus šioje knygoje, ir sūnus ne tik kad 
nebevartoja psichotropinio preparato ritalino – Kalifornijoje 
atlikus pakartotinį jo gabumų testavimą, jie buvo įvertinti 
kaip genialūs! Jums reikėjo matyti šios moters veidą, kai ji 
apie tai kalbėjo... Paskui toks vyras papasakojo, kaip jam 
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panašiu būdu pavyko atsikratyti priklausomybės nuo kokaino. 
Penkiasdešimtmečių pora man atskleidė, jog po penkiolikos 
vedybinio gyvenimo metų jie stovėjo ant skyrybų slenksčio, 
bet jų santuoką išgelbėjo asmeninės taisyklės. Pardavėjas 
džiaugėsi, kad jo mėnesio įplaukos vos per pusmetį nuo 
2000 šoktelėjo iki 12 000 dolerių, o verslininkas pasigyrė 
per aštuoniolika mėnesių 3 milijonais dolerių padidinęs savo 
kompanijos pelną. Pasak šių žmonių, jiems tai pavykę todėl, 
kad jie savo veikloje ėmė įgyvendinti kokybiškų klausimų 
ir emocinio valdymo principus. Miela jauna moteris man 
parodė anksčiau darytą savo nuotrauką. Ji tada svėrė dvide
šimt dviem svarais daugiau nei dabar. Jai taip pat padėjo šios 
knygos patarimai. 

Mane taip sujaudino auditorijoje trykštančios emocijos, kad 
tiesiog netekau žado ir kurį laiką negalėjau kalbėti. Žvelg
damas į 5000 smagių, besišypsančių, atsidavusių veidų, aš 
suvokiau, jog išties įgyvendinau savo svajonę! Kaip nuostabu 
žinoti – žinoti be menkiausio dvejonės šešėlio! – kad tu jau 
įvaldei informaciją, metodus, koncepcijas ir įgūdžius, kurie 
kiekvienam šių žmonių gali padėti pasikeisti! Mane užliejo 
įvaizdžių ir emocijų banga. Prisiminiau, ką išgyvenau vos 
prieš kelerius metus, kai Veniso mieste Kalifornijos valstijoje 
vienišas sėdėjau viengungiškame 400 kvadratinių pėdų kamba
rėlyje ir ašarodamas klausiausi liūdnos Neilo Daimondo (Neil 
Diamond) dainos žodžių: „Manęs čia niekam nereikia. / Aš 
kalbu, bet manęs niekas negirdi. / Aš esu žuvęs, net negaliu 
pasakyti kodėl...“ Prisiminiau, jog tada jaučiausi taip, tarsi 
mano gyvenimas nieko nereikštų, tarsi pasaulio įvykiai visiš
kai valdytų mane. Taip pat prisiminiau tą akimirką, kai mano 
gyvenimas pasikeitė – tą akimirką, kai aš galiausiai pasakiau: 
„Privalau tai įveikti! Aš žinau, jog sugebu kur kas daugiau, 
nei esu pasiekęs dabar...“ Tą akimirką padariau sprendimą, 
kuris visam laikui pakeitė mano gyvenimą. Nusprendžiau 
keistis. Iš esmės. Visiškai. Nusprendžiau daugiau niekada 

S v a j o n ë S  a p i e  l i k i m à
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nesitenkinti savimi prastesniu, nei galėčiau būti. Kas tada 
būtų atspėjęs, kad šis sprendimas man dovanos tokią didingą 
akimirką kaip ši?

Tą seminaro vakarą visiškai atsidaviau auditorijai. Kai 
ėjau prie savo sraigtasparnio, mane lydėjo minia žmonių. 
Pasakyti, kad tai mane labai sujaudino, vadinasi, nepasakyti 
nieko. Aš dėkojau Kūrėjui už tokias nuostabias dovanas, mano 
skruostais tekėjo ašaros. Kai atsiplėšiau nuo žemės ir pakilau 
į mėnesienos glėbį, turėjau sau įsižnybti. Ar visa tai vyksta iš 
tikrųjų? Ar aš esu tas pats vaikinas, kuris prieš kelerius metus 
kankinosi apimtas nevilties, vienišas ir bejėgis toliau gyventi? 
Apkūnus, palūžęs ir abejojantis, ar sugebės išlikti šiame pa
saulyje? Kokiu būdu toks berniokas kaip aš, kuris buvo baigęs 
tik vidurinę mokyklą, pasiekė šį neįtikėtiną tikslą?

Mano atsakymas labai paprastas: Aš įvaldžiau principą, 
kurį dabar vadinu jėgos telkimu. Dauguma žmonių nė ne
nutuokia apie milžinišką galią, kuriai galime akimirksniu 
pradėti vadovauti, kai visus savo vidinius išteklius sutelkiame 
į kurią nors gyvenimo sritį. Toks valdomas susitelkimas yra 
tarsi lazerio spindulys, galintis prasiskverbti pro viską, kas 
mus, regis, turėtų sustabdyti. Tokiu būdu išsiugdome unikalią 
nuojautą, kaip tą sritį tobulinti. Viena priežasčių, kodėl toks 
mažas skaičius žmonių pasiekia tai, ko iš tikrųjų nori, yra ta, 
kad jie kryptingai netelkia savo dėmesio ir jėgos. Dažniausiai 
per gyvenimą jie eina atsainiai, nesiekdami meistriškumo. 
Esu įsitikinęs, jog dauguma žmonių pralaimi paprasčiausiai 
dėl to, kad jie pernelyg daug jėgų atiduoda smulkmenoms. 
Aš taip pat neabejoju, jog viena didžiausių gyvenimo už
duočių yra mokymasis suprasti, kas mus verčia elgtis taip, 
kaip elgiamės. Kas formuoja žmogaus elgseną? Atsakymai 
į šį klausimą atskleidžia esmingiausius dalykus, leidžiančius 
patiems kurti savo likimus.

Visą gyvenimą mano dėmesį kaustė ypatingas rebusas: Kas 
lemia, kad žmonių gyvenimai yra tokios skirtingos kokybės? 
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Kodėl taip dažnai žmonės, kilę iš varganų visuomenės sluoks
nių, sugeba pakilti į gyvenimo aukštumas? Ir atvirkščiai – ko
dėl daugelis gimusių privilegijuotose šeimose ir turėdami 
visus išteklius, tampa nutukusiais, nusivylusiais ar net nuo 
cheminių medžiagų priklausomais pralaimėtojais? Kas vienų 
žmonių gyvenimus padaro pavyzdžiu, o antrų – perspėjimu? 
Kokia paslaptis lemia, kad vieni gyvena aistringai, laimingai 
ir maloniai, o kiti vos suduria galus?

Mano didžioji manija prasidėjo tokiais paprastais klausi
mais: kaip galėčiau nedelsdamas pradėti valdyti savo gyveni
mą? ką šiandien galėčiau padaryti kitaip – kas man ir kitiems 
padėtų sutramdyti likimą? kaip galėčiau tas žinias plėsti ir 
dalytis jomis su kitais prasmingu ir maloniu būdu?

Gyvenime labai anksti išsiugdžiau tikėjimą, kad mes čia 
esame dėl tam tikro unikalaus tikslo, kad kiekviename mūsų 
slypi ypatingas gebėjimas. Taip, aš iš tiesų tikiu, jog mumyse 
snaudžia milžinas. Kiekvienas turi savąją genialumo dalelę, 
laukiančią, kol ji bus pakviesta atlikti jai skirtą misiją. Tai gali 
būti muzikinis ar meninis talentas. Arba ypatingas gebėjimas 
bendrauti su mylimais žmonėmis. O gal tai genialūs gabumai 
prekybos, inovacijų, verslo ar karjeros srityse. Esu įsitikinęs, 
kad mūsų Kūrėjas neturi favoritų, kad mes visi buvome su
kurti unikalūs, kad mums visiems duotos vienodos galimybės 
visiškai realizuoti savo gyvenimą, pasiekti jo pilnatvę. Aš pats 
nusprendžiau gyventi taip, kad mano veiklos rezultatų amžius 
būtų ilgesnis nei mano paties.

Šiandieną turiu neįtikėtiną privilegiją savo idėjomis ir 
jausmais dalytis su milijonais žmonių. Rašau knygas, leidžiu 
garso įrašus, dalyvauju televizijos laidose. Vien per pasta
ruosius kelerius metus asmeniškai mokiau ketvirtį milijono 
žmonių. Konsultavau Kongreso narius, kompanijų vadovus, 
koncernų ir šalių prezidentus, vadybininkus, prekybininkus, 
buhalterius, teisininkus, gydytojus, psichiatrus, profesionalius 
sportininkus... Padėjau žmonėms, kuriuos kankino fobijos, 

S v a j o n ë S  a p i e  l i k i m à
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depresija, asmenybės susidvejinimas, o kai kurie netgi manė, 
jog jie apskritai neturi asmenybės. Dabar galiu savo žiniomis 
pasidalyti su jumis ir už šią galimybę esu be galo dėkingas. 

Nesilioviau tikėjęs, jog žmonėse glūdi jėga, kurią įvaldę 
jie gali akimirksniu pakeisti visą savo gyvenimą ir įgyvendinti 
visas savo svajones. Rašiau šią knygą turėdamas vienintelį 
tikslą: norėjau pakviesti į žygį tuos, kurie pasiryžo pažadinti 
Dievo jiems duotą jėgą. 

Tikiu, kad jūs ir aš esame tam tikra prasme artimi. Jūsų 
troškimas keistis ir tobulėti – štai kas jums padėjo susirasti šią 
knygą. Jus į tai vedė nematomas vedlys. Neabejoju, jog norite 
pasiekti daugiau, nei esate pasiekę dabar! Galbūt šiuo metu 
jums kuo puikiausiai sekasi, o gal tenka grumtis su dideliais 
iššūkiais – kad ir kaip kas būtų, aš žinau, jog jūsų gyvenimas 
gali būti ir bus šaunesnis, nei buvo iki šiol. Kiekvienam jūsų 
skirta tapti puikiu specialistu, mokytoju, verslininku, motina 
ar tėvu. O svarbiausia yra tai, kad jūs tuo ne tik tikite, bet 
ir veikiate. Jūs ne tik įsigijote šią knygą, bet ir ją skaitote. 
Šiandieną tai tikras žygdarbis! Statistika rodo, kad tik mažiau 
kaip dešimt procentų skaitytojų nesustoja perskaitę pirmąjį 
nusipirktos knygos skyrių. Koks neįtikėtinas išlaidumas! Jūsų 
rankose knyga, kuri padės jums siekti nuostabių rezultatų. 
Ir jūs tikrai nesate tie žmonės, kurie pamirš ją vos atsivertę. 
Jūs įsigilinsite į kiekvieną skyrių ir tai jums galų gale padės 
maksimaliai išnaudoti savo žmogiškąjį potencialą. 

Aš jus raginu šią knygą ne tik perskaityti iki pabaigos, bet 
ir kasdien praktiškai bei paprastai taikyti išmoktus dalykus. 
Tai būtina, jei tikrai norite pasiekti užsibrėžtus gyvenimo 
tikslus.
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KAIP KEISTIS IR IŠSAUGOTI POKYČIUS

Kad pasikeitimas turėtų bent kiek vertės, jis turi būti tva
rus. Mes visi išgyvename laikinas permainas, bet anksčiau ar 
vėliau jos baigiasi nusivylimu. Deja, daugelis žmonių pokyčių 
siekia baimindamiesi ir neryžtingai, kadangi pasąmoningai 
žino, jog tie pokyčiai ilgai netruks. Pavyzdžiui, žmogui reikia 
pradėti laikytis dietos, bet jis tai vis atidėlioja – pirmiausia 
dėl to, kad jaučia, jog už visas pastangas ir kančias sulauks 
tik trumpalaikio atpildo. Didžiąją savo gyvenimo dalį aš 
siekiau sukurti gerai parengtus tvarių permainų principus. 
Skaitydami šią knygą, jūs susipažinsite su daugeliu iš jų ir 
išmoksite jais remtis kasdienybėje. Principai paprasti, bet jie 
gali padėti ir paskiriems žmonėms, ir ištisoms kompanijoms, 
ir netgi valstybėms. Kalbu apie permainas, kurių mes, visa 
pasaulinė bendruomenė, privalome siekti, idant mūsų visų 
gyvenimas būtų geresnis.

PIRMAS ŽINGSNIS
Užsibrėžkite aukštesnius standartus

Kaskart, kai jūs nuoširdžiai norite teigiamų permainų, pri
valote užsibrėžti aukštesnius asmeninius standartus. Žmonėms 
pasiteiravus, kas prieš aštuonerius metus iš tikrųjų pakeitė 
mano gyvenimą, atsakau, jog svarbiausia buvo pakeisti rei
kalavimus sau. Aš užsirašiau visus dalykus, su kuriais savo 
gyvenime daugiau nežadėjau taikstytis, visus dalykus, kurių 
daugiau neketinau toleruoti, ir visus dalykus, kuriuos troškau 
pasiekti. 

Istorija pateikia nuostabių pavyzdžių, kaip žmonės pasiryžo 
žengti šį didingą žingsnį – užsibrėžti aukštesnius standar
tus – ir ėmė atitinkamai veikti nusprendę nesitenkinti jokiais 
menkesniais rezultatais. Jų laimėjimai visiems gerai žinomi. 
Turbūt pakanka paminėti tokius vardus kaip Leonardas da 
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Vinčis, Abraomas Linkolnas, Helena Keler (Helen Keller), 
Mahatma Gandis, Martinas Liuteris Kingas, Albertas Einštei
nas, cesaris chavezas (césar chávez), Soiširo Honda... Tokią 
pačią galią, kokią turėjo šie iškilūs asmenys, galite turėti ir jūs, 
tereikia išdrįsti pareikšti į ją savo teises. Kompanijos, šalies, 
viso pasaulio keitimas prasideda paprastu žingsniu – turime 
pasikeisti patys. 

ANTRAS ŽINGSNIS
Atsisakykite varžančių nuostatų

Jei užsibrėšite aukštesnius standartus, bet iš tikrųjų neti
kėsite, kad juos galite pasiekti, jūs iškart imsite kenkti sau. 
Jūs net nebandysite tų standartų siekti, nes stokosite tikrumo, 
kuris jums leistų atskleisti subtiliausius savo vidinius rezer
vus. Mūsų nuostatos – tarsi neginčijami teiginiai, pasakantys, 
kas yra kas, kas įmanoma ir kas neįmanoma, ką mes galime 
ir ko negalime. Jos sąlygoja kiekvieną veiksmą, kiekvieną 
mintį, kiekvieną išgyvenimą. Taigi savo įsitikinimų sistemos 
keitimas yra esminis veiksnys, kai siekiame rimtų gyvenimo 
permainų.

Jei nevaldysite savo įsitikinimų sistemos, galėsite daugybę 
kartų užsibrėžti naujus standartus, bet jie liks nepasiekti. Kaip 
manote, ką būtų laimėjęs Gandis, jei visa savo esybe nebūtų 
tikėjęs nesmurtinio pasipriešinimo galia? Jo nuostatos leido 
jam panaudoti savo vidinius išteklius ir suteikė stiprybės 
įveikti iššūkius, kurių nebūtų įveikęs savo siekiams mažiau 
atsidavęs žmogus. Stiprybės teikiančios nuostatos, tas tikru
mo jausmas – štai kas žmonijos istorijoje buvo visų didžių 
laimėjimų varomoji jėga.
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TREČIAS ŽINGSNIS
Pakeiskite savo strategiją

Kad įvykdytumėte savo įsipareigojimus, jums būtina gera 
veiksmų strategija. Vienas mano esminių įsitikinimų yra tas, 
jog tokią strategiją tikrai galime susikurti, jei tik užsibrėžę 
aukštesnius standartus tikime savo gebėjimais. Jūs rasite būdą 
įgyvendinti savo siekius. Ši knyga yra kaip apie tai. Ji paro
dys, ką reikia daryti, kad darbas būtų atliktas iki galo. Dabar 
jums pasakysiu, jog beveik visada geriausia strategija – remtis 
sektinu pavyzdžiu, tai yra turite rasti asmenį, jau pasiekusį tai, 
ką norite pasiekti jūs, ir pasinaudoti jo žiniomis. Nagrinėkite 
jo veiksmus, esmines nuostatas ir mąstymo būdą. Tai ne tik 
padidins jūsų veiksmų efektyvumą, bet ir sutaupys daugybę 
laiko, nes jums nereikės dar kartą išrasti dviračio.

Ši knyga paskatins jus laikytis trijų esminių permainų prin
cipų. Pirma, ji padės jums užsibrėžti aukštesnius standartus; 
antra, padės pakeisti ydingas nuostatas, trukdančias įgyven
dinti troškimus; trečia, padės kurti strategijas, leidžiančias 
paprasčiau, greičiau ir efektyviau siekti norimų rezultatų. 

Daugybė žmonių žino, ką reikia daryti, tačiau tik nedaugelis 
iš tikrųjų daro tai, ką žino. Žinoti – maža! Reikia veikti. Jeigu 
leisite, aš būsiu jūsų asmeninis treneris. Ką daro treneriai? 
Pirmiausia jie rūpinasi savo auklėtiniais, kad šie kuo greičiau 
pasiektų gerą rezultatą. Kartais treneris net nepasako nieko 
nauja, tik primena tai, kas jo auklėtiniui jau yra žinoma, ir 
jį paragina šitaip elgtis. Būtent tokį vaidmenį jums leidus aš 
dabar vaidinsiu jūsų gyvenime.

Ko jus treniruosiu? Aš jums pasiūlysiu veiksmingų ir 
galingų idėjų, kaip pastebimai ir ilgam laikui pagerinti savo 
gyvenimo kokybę. Mes kartu sieksime meistriškumo penkiose 
gyvenimo srityse, kurios man atrodo pačios svarbiausios. 
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