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Į V A D A S

Brangūs skaitytojai!

Kad ir kas būtumėte, jūs norite geresnių rezultatų visose 
savo veiklos srityse, todėl dabar rankose laikote šią knygą. 
Aš, jūsų bendrakeleivis nuostabioje gyvenimo kelionėje, 
sveikinu jus, kad nusprendėte pasikeisti. Jei eisite veda-
mi šios knygos, pažadu, kad gautas atpildas pranoks net 
pačius didžiausius jūsų lūkesčius.

„Gigantiški žingsniai“ – tai knyga apie nuostabias 
strategijas, priemones ir metodus, kurie išdėstyti mano 
pirmajame bestseleryje „Pažadink savyje milžiną“. „Gigan
tiškus žingsnius“ parašiau dėl dviejų priežasčių: norėda-
mas įkvėpti jus ir padėti jums nukreipti savo energiją į 
paprastus, bet nuolatinius veiksmus, kurie duos apčiuo-
piamų rezultatų. Kasdienis įkvėpimas ir didelių pastan-
gų nereikalaujantys veiksmai galų gale virs gigantiškais 
žingsniais į geresnį gyvenimą. 

Ši knyga – tai gidas. Ji sudaryta taip, kad lengvai taptų 
jūsų įtempto gyvenimo būdo dalimi. Knyga padės jums 
visas strategijas, metodus ir filosofines įžvalgas paversti 
mažais kąsneliais, kuriuos kiekvieną dieną be vargo ga-
lėsite suvirškinti per kelias minutes. Greitai ims keistis 
visas jūsų gyvenimas – finansai, santykiai, karjera, emocinė 
būsena ir daug kas kita.
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Tegul „Gigantiški žingsniai“ tampa jūsų įkvėpimo šal-
tiniu ir veiklos motyvu. Naudokitės knyga taip, kaip jums 
atrodys patogiau: skaitykite viską iš eilės (tai geriausias 
variantas) arba atskirais skyriais ir raskite labiausiai pa-
tinkančius fragmentus. Mano tikslas – priartinti jus prie 
maksimalių rezultatų per trumpiausią laiką ir suteikti 
pakankamai informacijos, kad galėtumėte taikyti šį kursą 
ištisus metus. 

Štai keletas paprastų patarimų, kaip gauti maksimalią 
naudą iš šios knygos:

 Perskaitykite vieną skyrelį (jų yra 365).
 Keletą minučių pamąstykite apie naują informaciją. 
 Dienoraštyje ar užrašų knygelėje užsirašykite kilusias 

mintis. 
 Pereikite prie kito skyrelio ir taip – iki pat pabaigos.

Raginu jus naujas žinias tuojau pat pritaikyti gyvenime. 
Kokia gi nauda iš įkvėpimo, jei jis nėra lydimas veiksmų?

Dėkoju jums už suteiktą malonumą pasidalyti su jumis 
savo žiniomis ir patirtimi. Viliuosi, kad šiuose puslapiuose 
rasite bent vieną naują idėją, kuri paveiks jūsų gyvenimą. 
Jei taip atsitiks, aš būsiu labai laimingas. 

Nekantriai laukiu tos dienos, kai susitiksiu su jumis 
asmeniškai. O kol kas – nepamirškite gyventi aistringai!

– Tony Robbins
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1  S k y R I u S 

ATEITIES VIZIJOS
Tikslai ir sprendimai 

Visko pradžia yra svajonė.
– Carl Sandburg
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1
Kiekvienas turime svajonių. Giliai širdyje visi tikime, 

kad esame apdovanoti unikaliu talentu, tikime esą svar-
būs, turintys galios pakeisti pasaulį ir tik mums vieniems 
žinomu būdu suvirpinti kito žmogaus sielą.

Koks didžiausias jūsų troškimas? Galbūt tai svajonė, 
kurią seniai pamiršote ar kurios savu noru išsižadėjote? 
Tik įsivaizduokite, koks būtų jūsų gyvenimas, jei ši svajonė 
dar ir šiandien būtų gyva jūsų širdyje! 

Raskite laiko tiesiog pasvajoti ir pamąstyti, kokio gyvenimo 
trokštate giliai širdyje.

 

2
Tai, kuo užsiimame retkarčiais, yra vieni niekai, palygi-

nus su nuolatine mūsų veikla. Ar žinote, ką galime vadinti 
visų mūsų veiksmų ir poelgių tėvu? Kas nulemia tai, kuo 
tampame ir kokį gyvenimo kelią pasirenkame? Tai yra 
mūsų sprendimai. Tik priimdami sprendimus keičiame 
savo likimą. Šventai tikiu, kad ne gyvenimo sąlygos, o mūsų 
sprendimai keičia likimą. 

3
Kas būtų galėjęs pamanyti, kad ramaus ir nuolankaus 

būdo teisininkas, iš prigimties pacifistas, pajėgs nuvers-
ti milžinišką imperiją? Ir vis dėlto Mahatmos Gandžio 
sprendimas, jo įsitikinimas, kad tik taikiomis priemonėmis 

1  s k y r i u s .  A T E I T I E S  V I Z I J O S
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įmanoma padėti Indijos žmonėms susigrąžinti galią valdyti 
šalį, išjudino nenumatytų įvykių grandinę. 

Pasistenkite suprasti, kokią reikšmę gali turėti vienin-
telis ryžtingas sprendimas, kurį nedelsdami imate vyk-
dyti. Labai svarbu sprendimą paskelbti viešai, kad paskui 
būtų tiesiog nebeįmanoma trauktis atgal. Nors daugelis 
manė, kad Gandžio svajonė visiškai nereali, ryžtingas 
sprendimas pavertė ją neginčijama tikrove. 

Į kokias aukštumas galėtumėte pakilti, jei pasitelktumėte 
nežabotą aistrą ir tikėjimą, o paskui iš karto imtumėte veikti?

4
Kiekvienas esame apdovanoti savybėmis, kurios mums 

padeda pasiekti viską, apie ką tik drįstame svajoti – ir netgi 
daugiau. Vienas vienintelis sprendimas gali atverti vartus 
į džiaugsmą, visokeriopą gausą, draugystę ir ilgaamžiš-
kumą. Tačiau sprendimas taip pat gali būti širdgėlos, 
skurdo, vienatvės ir net ankstyvos mirties priežastis. 

Šiandien kviečiu jus priimti tokį sprendimą, kuris 
akimirksniu pakeistų jūsų gyvenimą ar bent pagerintų jo 
kokybę. Ryžkitės atlikti tai, ką nuolat atidėliojote: lavin-
kite naujus įgūdžius, bendraudami su žmonėmis rodykite 
daugiau pagarbos ir atjautos, paskambinkite draugui, su 
kuriuo nebendravote metų metus. Tiesiog žinokite, kad 
visi sprendimai yra lydimi tam tikrų pasekmių. Atminkite, 
kad nepriimti jokio sprendimo – taip pat sprendimas!

Kokie buvo jūsų iki šiol padaryti sprendimai? Kaip jie veikia 
dabartinį jūsų gyvenimą?
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5
1955 metais Rosa Parks nusprendė nepaklusti netei-

singam įstatymui, diskriminavusiam ją dėl odos spalvos. 
Jos atsisakymas užleisti vietą autobuse baltajam keleiviui 
turėjo kur kas reikšmingesnių pasekmių, nei ji tuomet 
būtų galėjusi numanyti. Ar ji ketino pakeisti visuomenės 
struktūrą? Nesvarbu, kokių ketinimų moteris buvo veda-
ma, tačiau aukštesniojo teisingumo troškimas paskatino 
ją imtis veiksmų. 

Kas atsitiktų ir kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jei imtumėte 
iš savęs daugiau reikalauti? 

6
Visi esame girdėję apie žmones, kurie sugebėjo per-

žengti gyvenimo sąlygų sukurtas kliūtis ir tapo neribotos 
žmogaus dvasios galios pavyzdžiais. 

Ir aš, ir jūs turime visas priemones paversti savo 
gyvenimą viena iš šių įkvepiančių legendų, jei tik turė-
sime pakankamai drąsos ir suvoksime, kad mes pajėgūs 
kontroliuoti viską, kas mums nutinka. Tiesa, ne visada 
įmanoma valdyti gyvenimo įvykius, tačiau visuomet ga-
lime pasirinkti savo atsaką į juos. 

Jei kuri nors gyvenimo sritis jūsų nedžiugina – san-
tykiai su žmonėmis, sveikata ar karjera – nedelsdami 
nuspręskite, kokių veiksmų būtina imtis, kad reikalai tuojau 
pat imtų taisytis. 

1  s k y r i u s .  A T E I T I E S  V I Z I J O S
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7
Kuo daugiau sprendimų priimsite, tuo geriau išmoksite 

tai daryti! Raumenys stiprėja treniruojami. Tą patį galima 
pasakyti ir apie įgūdį priimti sprendimus. 

Šiandien priimkite du sprendimus, kuriuos ligi šiol 
atidėliojote: vienas iš jų tebūnie visiškai nereikšmingas, o 
kitas – kiek rimtesnis. Nedelsdami imkitės veiksmų, kurie 
jums padės įvykdyti sumanymą. 

Rytojaus dieną ženkite dar vieną žingsnelį savo tikslo link. 
Tai darydami suformuosite įprotį, kuris pakeis jūsų gyvenimą. 

8
Užuot kankinęsi dėl klaidų, turime stengtis iš jų pasi-

mokyti, antraip neišvengiamai kartosime jas ir ateityje. Jei 
netyčia užplaukėte ant seklumos, visuomet atminkite, kad 
gyvenime nėra nesėkmių. Yra tik pasekmės. Pamąstykite 
apie šį posakį: sėkmė priklauso nuo teisingo vertinimo, 
teisingą vertinimą lemia patirtis, o patirtį dažniausiai 
suformuoja neteisingi vertinimai. 

Ko jus išmokė paskutinė klaida ir kaip galėtumėte pritaikyti 
šią patirtį savo gyvenime?

9
Nei sėkmės, nei pralaimėjimo dažniausiai nenulemia 

vienas vienintelis įvykis. Pamirštas skambutis, atsisaky-
mas nukeliauti dar vieną – papildomą – mylią, laiku ne-
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ištartas „myliu“ gali lemti galutinę nesėkmę, bet pirmiau 
būna padaryta ir kitų klaidų. Nesėkmė gali priklausyti 
nuo daugelio nereikšmingų sprendimų, o sėkmė atkeliauja 
drauge su pasiryžimu veikti ir nenuleisti rankų.

Kokį nesudėtingą veiksmą šiandien galėtumėte atlikti, kad 
bent vienu laipteliu pakiltumėte į viršų?

10
Gyvenimo patirtis rodo, kad žmonės, kuriems sekasi, 

yra linkę priimti sprendimus prieš tai ilgai nemąstydami. 
Jie neskuba keisti gerai apgalvotų sprendimų. Ir atvirkš-
čiai: tie, kurių nelepina sėkmė, linkę ilgai svarstyti prieš 
apsispręsdami ir dažnai persigalvoja. 

Jei jau priėmėte apmąstytą sprendimą, laikykitės jo!

11
Beveik pusę gyvenimo jis praleido prijungtas prie dirb-

tinio kvėpavimo aparato, kitą pusę – neįgaliojo vežimėlyje. 
Žinoma, susidūręs su šitiek sunkumų, jis tikrai negalėjo 
pagelbėti kitiems. O galbūt aš klystu?

Edas Robertsas įkūnija sprendimo galią. Jis tapo pirmu 
neįgaliuoju, baigusiu Kalifornijos Berklio universitetą ir ta-
pusiu Kalifornijos valstijos reabilitacijos departamento direk-
toriumi. Dabar jis yra nenuilstantis neįgaliųjų teisių gynėjas.

Negali būti jokių pasiteisinimų ir išimčių! Dabar pat 
priimkite tris sprendimus, kurie paskatintų pokyčius visose jūsų 
gyvenimo srityse. Vykdykite savo sprendimus. 

1  s k y r i u s .  A T E I T I E S  V I Z I J O S
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12
Ar žinote, kaip imate keisti tikrovę? Pirmasis žingsnis 

yra tiksliai įvardyti savo svajonę.
Jūsų sugebėjimas ar nesugebėjimas tiksliai apibrėžti, 

ko trokštate, yra vienintelis dalykas, galintis apriboti 
jūsų galimybes. Tad išsiaiškinkime jūsų svajones, o per keletą 
artimiausių dienų sudarysime planą, kaip jas įgyvendinti.

13
Visi turime tikslų, net jei jų ir negalime įvardyti. Kad ir 

kokie šie tikslai būtų, jie daro didžiulę įtaką jūsų gyveni-
mui. Tačiau kai kuriems tikslams (pavyzdžiui, „noriu ap-
mokėti visas sąskaitas“) trūksta polėkio. Tikrosios vidinės 
galios išlaisvinimo paslaptis yra gebėjimas užsibrėžti 
didelius tikslus, kurie pažadintų jūsų kūrybingumą ir 
įžiebtų aistros kibirkštį. 

Dabar pat sąmoningai užsibrėžkite keletą naujų tikslų. 
Teneliks neįvertintos pačios fantastiškiausios idėjos! Tada 
išsirinkite vieną labiausiai jus jaudinantį tikslą – tokį, kuris 
verstų jus rytais šokti iš lovos ir neleistų sudėti bluosto 
iki pat vėlumos. Nustatykite galutinį tikslo įgyvendini-
mo terminą ir aprašykite priežastį, dėl kurios būtinai 
turite tai padaryti. Ar ši priežastis tikrai pakankamai 
svari, kad būtų verta jūsų pastangų? Ar ji verta to, kad 
pranoktumėte patys save? Ar ji padės atsiskleisti visoms 
jūsų galimybėms? 

Pirmyn!
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14
Ar jums nutinka taip, kad vos įsigiję naują drabužį ar 

automobilį netrukus pačiose įvairiausiose vietose imate 
pastebėti tokius pat daiktus kaip jūsiškiai? Na, žinoma, 
šis daiktas visuomet buvo netoliese. Tai kodėl iki šiol jo 
nepastebėdavote? 

Labai paprasta: viena jūsų smegenų dalis yra atsa-
kinga už svarbios informacijos atranką. Didžioji dalis 
informacijos, galinčios pasitarnauti jūsų tikslui, taip ir 
lieka nepastebėta bei nepanaudota vien todėl, kad jūs 
aiškiai neapibrėžiate, ko norite, „nepaaiškinate“ savo 
smegenims, kas iš tikrųjų svarbu.

Kai tai padarote, smegenis sužadinate. Jūsų protas 
tampa tarsi magnetas, traukiantis reikiamą informaciją ir 
naujas galimybes. 

Sėkmingas šio galingo neurologinio jungiklio panaudojimas 
gali pakeisti jūsų gyvenimą per keletą savaičių ar netgi dienų. 

15
KaIp užsIBrėžTI TIKslus

 Pasižadėkite sau per kitas keturias dienas skirti bent 
po dešimt minučių savo tikslams išsiaiškinti (visada 
užsirašykite tikslus dienoraštyje).

 Apibrėždami tikslus nesiliaukite savęs klausę: Kuo aš 
norėčiau papildyti savo gyvenimą, jei tvirtai žinočiau, 
kad galiu gauti viską, ko panorėsiu? Kokios veiklos 
imčiausi, jei žinočiau, kad man negali nepasisekti? 

1  s k y r i u s .  A T E I T I E S  V I Z I J O S
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 Linksminkitės ir pramogaukite. Vaizduotėje grįžkite į 
vaikystę. Įsivaizduokite, kad dabar Kalėdos, o jūs esa-
te didžiuliame prekybos centre jaukiai įsitaisę Kalėdų 
Seniui ant kelių. (Atsimenate, koks tai jausmas?) Tada 
joks noras neatrodo per didelis, joks daiktas negali būti 
per brangus, viskas čia pat, ranka pasiekiama...

16
pIrmoJI DIeNa: asmeninio tobulėjimo tikslai 

Gera ir vis gerėjanti vidinė būsena, džiugi nuotaika yra 
visų jūsų gyvenimo pasiekimų pagrindas.
 Raskite penkias minutes ir iš naujo apmąstykite įvai-

riausias galimybes. Ko norėtumėte išmokti? Kokių nau-
jų įgūdžių svajojate įgyti? Kokių naujų būdo bruožų 
norėtumėte išsiugdyti? Kokių draugų pageidautumėte? 

 Nustatykite laiką, kada tikslas bus pasiektas (per šešis 
mėnesius, metus, per dešimt ar dvidešimt metų). 

 Išsirinkite svarbiausią tikslą, kurį norėtumėte įgyven-
dinti per metus. 

 Per keletą minučių raštu pagrįskite savo įsipareigojimą 
įgyvendinti šį tikslą per ateinančius metus. 

17
aNTroJI DIeNa: karjera, verslas, finansai

Kad ir koks būtų jūsų tikslas – tapti savo veiklos srities 
lyderiu, kaupiančiu milijonus, ar studentu, atrandančiu 
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žinių lobynus – dabar jums duodama galimybė įsitikinti, 
jog visa tai pasiekiama. 
 Skirkite penkias minutes fantastiškiausioms idėjoms 

apmąstyti. Kiek pinigų norėtumėte turėti? Kokių 
karjeros aukštumų trokštate pasiekti? Kokią pinigų 
sumą norėtumėte uždirbti kasmet? Kokius finansinius 
sprendimus reikėtų priimti? 

 Nustatykite laiką, kada bus pasiektas kiekvienas iš tikslų 
(per šešis mėnesius, metus, per dešimt ar dvidešimt 
metų). 

 Išsirinkite svarbiausią tikslą, kurį norėtumėte įgyven-
dinti per metus. 

 Per keletą minučių raštu pagrįskite savo įsipareigojimą 
įgyvendinti šį sprendimą per ateinančius metus. 

18
TrečIoJI DIeNa: nežaboti tikslai

Ką norėtumėte patirti ar įsigyti, jei jūsų nevaržytų jokie 
finansiniai apribojimai? Ko paprašytumėte, jei priešais 
jus staiga išdygtų džinas, pasiruošęs išpildyti kiekvieną 
pageidavimą? 

Skirkite penkias minutes įvairiausioms galimybėms 
apmąstyti. Ką norėtumėte įsteigti? Nusipirkti? Kokį ne-
paprastą nuotykį norėtumėte patirti? Nevaržykite savo 
fantazijos, nes viskas yra įmanoma!
 Nustatykite laiką, kada bus pasiektas kiekvienas iš tikslų 

(per šešis mėnesius, metus, per dešimt ar dvidešimt 
metų). 

1  s k y r i u s .  A T E I T I E S  V I Z I J O S


