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Įvadas

Jūsesatekurkasdidingesni,neikadanorsdrįsotepasvajoti. 
Kad ir kas šiuo me tu vyk tų jū sų gy ve ni me, ti kė ki te, jog vis kas 
pui ku ir klos to si jums pa čiu pa lan kiau siu bū du. Da bar šie įvy kiai 
ga li at ro dy ti ne ma lo nūs, bet jie yra bū tent tai, ką jums rei kia iš
gy ven ti ir pa tir ti, kad pa ma žu tap tu mė te žmo gu mi, ku riuo jums 
lem ta tap ti. Vis kas, kas at si tin ka gy ve ni me, tė ra to bu las su ma ny
mas, pa de dan tis jums kuo uo liau dva siš kai aug ti ir at gau ti sa vo 
tik rą ją ga lią. mo ky ki tės iš gy ve ni mo ir leis ki tės jo ve da mi tuo 
ke liu, ku riuo jums nu ma ty ta ei ti, nes gy ve ni mas rū pi na si jū sų 
aukš čiau sio mis reik mė mis.

šios kny gos pus la piuo se ra si te daug at sa ky mų į pa čius svar biau
sius gy ve ni mo klau si mus. mel džiuo si, kad at skleis tu mė te dau gy bę 
tie sų ir įžval gų apie pa sau lio tvar ką ir apie lai min go gy ve ni mo 
dės nius. be je, at sa ky mai, ku rių ieš ko te, jau glū di jū sų sie los gel
mė se. nie kur dau giau jų ne rei kia ieš ko ti. taip, ma no žo džiai ga li 
pa dė ti daug ką su vok ti ir pa ska tin ti pri si min ti tai, ką vi są lai ką šir
dies gi lu mo je ži no jo te. ta čiau nė kiek ne abe jo ki te, kad iš min ties, 
ga lios ir mei lės lo bis snau džia ju my se lauk da mas, kol jį pa ža dins 
drą siau sia jū sų esy bės da lis. Ar gi tai nė ra ne įti kė ti nai įkve pian tis 
da ly kas?Jūsjauesatevisatai,kuovisuometnorėjotetapti. jums 
tie siog rei kia dirb ti vi di nį sa viug dos dar bą, kad bū tų pa ša lin ti 
sluoks niai, den gian tys ir nei gian tys jū sų tik rą ją pri gim tį. 
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ti kiu, kad žmo gaus gy ve ni mo tiks las yra nu ei ti Di dį jį nu bu
di mo ke lią ir ši taip grįž ti at gal – pas tą pa tį as me nį, ku riuo jis 
kaž ka da bu vo (ir į tą pa čią vie tą, ku rią jis ki ta dos pa ži no jo). taip 
pat vi sa šir di mi ti kiu, jog nau ja gi mis reiš kia to bu lu mą. jis sim
bo li zuo ja to kią dva sios bū se ną, ku rią mums kiek vie nam pri va lu 
su si grą žin ti. gi mi mo aki mir ką žmo gus yra vi siš kai be bai mis, tik ras 
mei lės gry nuo lis, ne kal tas, be ga lo iš min tin gas, ku pi nas ne ri bo tų 
ga li my bių ir nuo sta biai su si lie jęs su ne ma to ma ga lia, su kū ru sia 
šią vi sa tą. Kū di kys tė je vi si esa me per sunk ti nuo sta bos ir vi siš kai 
at si vė rę gy ve ni mui. tuo me tu mes bū na me ko ne nu švi tę. bū ti 
nu švi tu siam, va di na si, bū ti tik švie sa. o tas, kas yra vien švie sa, 
ne tu ri nei še šė lio, nei tam sių jų esy bės da lių, nei bai mių, nei pyk
čio, nei ap mau do, nei ki to kių ydų. 

šian dien dau gu ma mū sų šio je pla ne to je pra ra do me ry šį su 
tik rą ja sa vo esy be, ta pir map ra de bū se na, kai ne bi jo me ženg ti 
ga li my bių link ir kil ti iki žvaigž džių. Mesnežinome,kasesame. 
Vir to me sa va nau diš kai, baugš čiai ir už gau liai be si el gian čiais pik
čiur no mis. toks el ge sys lem tas ne mū sų tik ro sios pri gim ties, o 
skaus min gų iš gy ve ni mų, su ku riais su si dū rė me ta da, kai bai gė si 
įgim ta ne kal tu mo bū se na ir tu rė jo me leis tis į kas die ny bės ke lio nę. 
tik ken čian tys žmo nės ga li vers ti ken tė ti ki tus. tik nu skriaus tie
ji ga li skriaus ti ki tus. tik už ver tos šir dys ga li ska tin ti po el gius, 
ku riuo se nė ra mei lės. 

ti kiu – gy ve na me, kad prisimintume tie są apie sa vo tik rą ją es
mę, apie pri gim ti nę di dy bę. Ir šia me žy gy je su lau kia me to bu los 
gy ve ni mo pa ra mos. jis siun čia žmo nes, įvy kius ir iš ban dy mus, 
ku rie mus ska ti na ro dy ti kuo dau giau nuo sta bu mo ir re a li zuo ti kuo 
dau giau sa vo ga li my bių. Įsi im ti šir din gy ve ni mo pa mo kas daž nai 
bū na ne leng va. bet kan čia vi sa dos yra tik ro jo dva si nio au gi mo 
pa ska ta. Daug skaus mo re gė ję žmo nės pa pras tai tam pa di din go mis 
as me ny bė mis. tie, ku riuos gy ve ni mas skau džiai dau žė, daž niau siai 
su ge ba jaus ti ki tų bū ty bių skaus mą sa vo šir di mi. tie, ku riems te ko 
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kęs ti ne lai mes, pa si da rė nuo lan kūs lem ties aki vaiz do je, to dėl yra 
at vi res ni, jaut res ni ir tik res ni. nie kam ne pa tin ka kan čia, kai ši 
mus ap lan ko, ta čiau ji tal ki na iš ties ste buk lin gai: su ar do kiau tą, 
den gian tį mū sų šir dis, ir iš va duo ja iš me lo apie bū ties tiks lus ir 
pa sau lio tvar ką. ta da mes ga li me pri im ti ir kaup ti vis ką, kas ge ra, 
kil nu ir tei sin ga. bė dos mus ga li per mai ny ti, jei tik lei si me joms tai 
da ry ti. jo sep has Camp bel las, žy mu sis ame ri kie čių mi tų ir re li gi jų 
ty ri nė to jas, ra šė: „Kur su klu pai, ten sly pi ta va sis lo bis.“ 

ši kny ga apie tai, kaip jums su si grą žin ti di din giau sią gy ve ni
mą. jos pus la piuo se aš sten giau si iš lie ti sa vo šir dį ir pa si da ly ti 
vis kuo, ką ži nau apie ly de rys tę, sa vęs pa ži ni mą ir au ten tiš ku mu 
grįs tą gy ven se ną. Esu pa pras tas žmo gus. Kas dien ko vo ju su sa vo 
trū ku mais, bai mė mis ir tais elg se nos įpro čiais, ku riuos iš siug džiau 
anks čiau (juos va di nu sa vo „se no vi niais mo de liais“). Sten giuo si 
mo ky tis. nuo lat ra gi nu sa ve kil ti vis į nau jas gy ve ni mo aukš tu
mas. ne tie sa, kad žmo nės, ra šan tys to kias kny gas kaip ši, yra nu
švi tu sios bū ty bės, die nas lei džian čios pa lai mo je ar pa si nė ru sios į 
trans cen den ci jos bū se ną ir skel bian čios tie sas nuo kal no vir šū nės. 
mums vi siems bū din gos ir ge ros, ir blo gos sa vy bės. mes vi si tu
ri me ydų, ku rių rei kia at si kra ty ti, ir žaiz dų, mal dau jan čių jas kuo 
grei čiau už gy dy ti. mū sų vi sų sie los su ei žė ju sios nuo ban dy mų 
sa vy je su de rin ti tai, kas dva sin ga, ir tai, kas tie siog žmo giš ka. Ir 
ši ne to bu lu mo bū se na mus iš tik rų jų da ro žmo giš kus. be to, kuo 
la biau gi li nuo si į sa ve, tuo aiš kiau su pran tu, kiek ma žai ži nau. 
Apie tai kal bė jau kny go je „šven ta sis, ban glen ti nin kas ir va do vas“. 
Sa kiau: „Vie no kal no vir šū nė man tė ra ki to kal no pa pė dė…“ tai gi 
ką mes pa ma ty si me pa sie kę vir šū nę, į ku rią da bar ko pia me? Ki tas 
vir šū nes... bū tent toks yra gy ve ni mas mo kyk lo je, va di na mo je Že
me: nie ka da ne si bai gian tis au gi mas ir mo ky ma sis. mū sų tik ra sis 
tiks las – pri si min ti ir su si grą žin ti pra ras tą di dy bę. nors to li gra žu 
ne su ne pri ekaiš tin gas, vis dėl to drįs tu teig ti, jog per trum pą lai ką 
daug pa sie kiau ša lin da mas tas už tva ras, ku rios ma ne da rė men ką 

Įvadas
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ir ne lei do aug ti (tai pa siek si te ir jūs, jei tik įval dy si te pro ce są, iš
dės ty tą šio je kny go je). Vos prieš ke le rius me tus aš bu vau teis mo 
by lų ad vo ka tas, be si vai kan tis sėk mės, pi ni gų, pri pa ži ni mo ir ma te
ria lių da ly kų. gy ve nau iš iš orės vi dun, užuot gyvenęs iš vi daus į 
iš orę (ne nuos ta bu, kad gy ve ni mas man ne si se kė). Iš ken čiau la bai 
skaus min gas sky ry bas ir da bar vie nas au gi nu sa vo dvi nuo sta bias 
at ža las. Su si dū riau su di de lė mis ne sėk mė mis ir dau gy be as me ni nių 
iš ban dy mų, ku rie kar tais at ro dė ne pa ke lia mi. Bet mūsų dvasinį
augimąlabiausiaiskatinapatysdidžiausi iššūkiai. Su vo kiau štai 
ką: tie iš gy ve ni mai bu vo at siųs ti tam, kad pa dė tų man keis ti elg
se ną ir pa ska tin tų va duo tis iš sil pnu mo. tie są sa kant, di džiau si 
gy veni mo skau du liai kar tu es ti ir nuo sta biau sios ga li my bės dva siš
kai aug ti, siek ti tei gia mų po ky čių ir su si grą žin ti au ten tiš ką ga lią, 
ku rią pra ra do me tol da mi nuo kū di kys tės to bu lu mo ir ženg da mi į 
su maiš tin gą pa sau lį. bran gin ki me tuos skau du lius kaip do va nas, 
nes to kie jie iš tik rų jų ir yra.

nie ka da ne si kra čiau at sa ko my bės už vi sa, kas vyks ta ma no 
gy ve ni me, ir kar tu sie kiau at skleis ti pa čius ge riau sius sa vo bruo
žus – to kia, kaip su pran tu, yra mū sų pa rei ga. ti kiu, kad daug mū sų 
gy ve ni mo po ty rių bū na nu lem ti iš anks to. taip pat ti kiu, kad mes, 
žmo nės, tu ri me labai daug ga li my bių kur ti nuo sta bią bū tį. lem
tis bei mū sų pa si rin ki mai dar buo ja si kar tu ir for muo ja gy ve ni mo 
pa vi da lus. Ir ga liau siai mū sų pa čių są mo nin gi spren di mai le mia, 
kaip su si klos to mū sų li ki mas. Pa mirš ti tai, va di na si, vai din ti au ką. 
šios tie sos ne pai sy mas to ly gus nei gi mui ga lios, ku ri mums vi siems 
bu vo duo ta tam, kad su kur tu me vis ką, ką no ri me. 

šio je kny go je ap ra šy tas ke lias – sep ty nios nu bu di mo pa ko pos – 
ro do am ži ną ly de rio, ar he ro jaus, ke lio nę. Di džio sios tie sos čia 
taip pat at sklei džia mos vie nuo lio, par da vu sio „Fer ra rį“ (Džu lia no 
mant lio), lū po mis. Vis dėl to rei kia pri min ti, kad įvai rias sep ty nių 
pa ko pų as me ni nės evo liu ci jos for mas ga li ma ap tik ti ap ra šy tas se no
vi nė je Ry tų ir Va ka rų fi lo so fi nė je bei dva si nė je li te ra tū ro je. jūs vi si 
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esa te sa vo gy ve ni mo he ro jai. jei nu sprę si te žais ti pa tį svar biau sią 
žai di mą (o aš ži nau, kad žai si te), tas pro ce sas bus ke lias, ku rį taip 
pat pri va lė si te nu ei ti. ši ke lio nė garantuoja jums sėk mę.

ge riau sias bū das mo ky tis – mo ky ti ki tus. jei iš tik rų jų no ri te 
per pras ti šias tie sas ir pa da ry ti jas sa vo gy ve ni mo da li mi, būtina 
per dvi de šimt ke tu rias va lan das per skai čius kny gą jas kam nors 
per teik ti. ši taip bus pa siek ti du tiks lai: pir ma, tai jums leis mi nė tas 
tie sas įsi są mo nin ti; an tra, pa dės žmo nėms, esan tiems ša lia jū sų, 
pri si min ti, kas jie iš tik rų jų yra. Kai skai ty si te šią kny gą, kvies
ki te my li mus žmo nes kal bė tis apie tai, ką su ži no jo te. Da ly ki tės 
sa vo įžval go mis. gar siai kal bė ki te apie per mai nas, ku rias ry žo tės 
įgy ven din ti siek da mi sa vo di din giau sio gy ve ni mo. to kie veiks mai 
stip rins jū sų ti kė ji mą ir ska tins teigiamus re zul ta tus.

Dė ko ju, kad iš si rin ko te bū tent šią kny gą. ti kiuo si, jo je ra si te 
vis ką, ką vi lia tės ras ti (ir daug dau giau). Dė ko ju, jog skir si te da lį 
sa vo bran gaus lai ko ma no dar bui. ger biu jus, kad ry žo tės pa suk ti 
as me ni nių per mai nų ke liu. Skai ty da mi šią ir ki tas se ri jos „Vie nuo
lis, ku ris par da vė Ferrarį“ kny gas, jūs pri si dė si te prie dau gy bės 
vi so pa sau lio mo te rų ir vy rų, ta pu sių mū sų in ter ne ti nės ben druo
me nės da li mi. mū sų su si ti ki mo vie to je, tin kla la py je robinsharma.
com, vyks ta ne įti kė ti ni po kal biai. ten jūs ra si te tik rą pa ra mos ir 
pa ta ri mų lo by ną, pa dė sian tį jums ženg ti sėk mės link.

mes vi si esa me ne ma to mai su si ję. Kai gy do te sa vo sie los 
žaiz das, gy do te vi są pa sau lį. Kai lei džia te sa vo pui ku mui spin
dė ti, ne by liai kvie čia te taip pat elg tis ir esan čiuo sius ša lia jū sų. 
Kai da ro te di din gus ir gra žius da ly kus, tai drau ge ro do te pa vyz dį 
ki tiems, kaip žais ti svar biau sią gy ve ni mo žai di mą. Vie nas ma no 
mo ki nys mėgs ta kar to ti: „tai taip nuo sta bu...“ Vi sa šir di mi lai mi
nu jus šio je ke lio nė je, ku ri va di na si gy ve ni mas.

Įvadas
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PIR mAS SKy RIUS 

Dvasinėkatastrofa
Gyvenimasneklausojūsųlogikos–jisnenumaldomai
rutuliojasisavavaga.Taijūsturiteklausytigyvenimo,
nes jamjūsų logikanerūpi.

– os ho 

Į kau ko lę smel kė si me ta lo šal tis. Kaip iki ši to ga lė jau nu si ris ti? 
Sė dė jau vie na me nu triu šu sia me mo te ly je, įrė męs sau į smil ki nį 
pis to le tą ir pa si ren gęs nu spaus ti gai du ką. Kak ta sru ve no pra kai
tas, šir dis dau žė si kaip pa šė lu si, o ran kos ne su val do mai dre bė jo. 
nie kas ne ži no jo, kur esu. Ir nie kam, ma tyt, aš dau giau ne rū pė jau. 
ne tu rė jau dėl ko gy ven ti. Ren giau si mir ti.

jau aiš kiai ma čiau sa vo ne kro lo go ant raš tę: „Da ras San der se
nas, tarp tau ti nio vieš bu čių ver slo mag na tas, iš si sky ręs, tri jų vai kų 
tė vas, mi rė tu rė da mas 44erius me tus – nuo sa vo ran kos.“   

bet ta da, kai už si mer kiau ir pra dė jau gar siai kal bė ti pas ku ti nę 
mal dą, įvy ko kai kas ne ti kė ta, ne – ste buk lin ga! man ėmė svaig ti 
gal va, aš su smu kau ant grin dų, gin klas iš kri to iš ran kos. Ku rį lai ką 
ši taip ty so jau ne ju dė da mas, o pas kui ma no kū nas pa ma žu pri si pil dė 
aki na mos švie sos. jei ke ti na te nu mo ti ran ka į ma no pa sa ko ji mą, 
tai ži no ki te, kad aš vi suo met bu vau la bai blai viai ir ra cio na liai 
mąs tan tis žmo gus. nie ko pa na šaus ne bu vau iš gy ve nęs. Kas kart 
ki ken da vau klau sy da ma sis mis ti nių is to ri jų, o tuos, ku rie jo mis 
ti kė jo, lai kiau kuok te lė ju siais ar net ne pa kal ti na mais keis tuo liais. 
nie ka da ne ben dra vau ir ne ben drau ju su an ge lais, sa vo gy ve ni mo 
ne de ri nu su žvaigž dė mis. Vis dėl to ne ga liu ne pai sy ti ar neig ti to, 
kas man prieš dvy li ka me tų at si ti ko ta me mo te lio kam ba ry je. Ar tai 
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bu vo die viš ku mo iš gy ve ni mas? Dva si nis pa bu di mas? o gal tie siog 
fi zio lo gi nis at sa kas į ne įti kė ti nai di de lį stre są? ne ži nau – kuo nuo
šir džiau siai jums sa kau. Už tat tik rai ži nau, kad tai, kas ten nu ti ko, 
pa ska ti no vir ti nę įvy kių, ku rie vi siš kai pa kei tė ma no gy ve ni mą.

to ji švie sa da rė si vis ryš kes nė. ne tru kus vi sas ma no kū nas 
ėmė kra ty tis, tar si bū čiau iš gy ve nęs stip rų prie puo lį. nuo ma nęs 
žliaug te žliau gė pra kai tas, o ran kos, ko jos ir lie muo pur tė si ant 
šal tų ir pur vi nų grin dų. Ro dės, tai tru ko vi są am ži ny bę. Pas kui 
lyg iš nie kur at kly do žo džiai ir per skro dė iki gi liau sios ma no 
esy bės da lies: „Tavogyvenimas–brangenybė,opatsesikurkas
daugiau,negukadapiesavemanai.“

tai vis ką per mai nė. Vos tie žo džiai blyks te lė jo są mo nė je, lio
viau si pur ty tis. tie siog gu lė jau per mir kęs pra kai tu ir spok so jau 
į lu bas. Iki tol nie ka da ne te ko pa tir ti to kios vi di nės ra my bės. Aš 
be ga lo aiš kiai jau čiau kū ną, bu vau vi siš kai su si lie jęs su sa vo šir
di mi. Gyvenimas–brangenybė,opatsesikurkasdaugiau,negu
kadapiesavemanai.

Po kiek lai ko iš lė to at si sto jau ir su si kro viau man tą. Kaž kas 
ma no esy bės gel mė se bu vo pa si kei tę, nors kas, pa aiš kin ti ne ga lė
jau – aš tai jaučiau. man jau ne knie tė jo prieš sa ve kel ti ran kos. 
gal būt bal sas, iš ta ręs anuos žo džius, bu vo tei sus, ir aš sa vy je tik rai 
tu rė jau kur kas dau giau, nei tuo me tu ge bė jau su pras ti.

Kai iš gy ve na me niū rias die nas, pa pras tai ma no me, jog pa sau
lis yra toks, ko kį jį ma to me – ir tiek. to kia prie lai da klai din ga. 
Iš tie sų mū sų po žiū ris to kiais at ve jais re mia si ne vil ties per sunk ta 
at skai tos sis te ma. mes žvel gia me į pa sau lį liū de sio aki mis. o 
kai pra de da me jaus tis ge riau, mū sų pa sau lis taip pat ima at ro dy ti 
gra žes nis. Kai su si grą ži na me džiaugs mą, tą bū se ną pa tvir ti na ir 
iš ori nio pa sau lio vaiz das. taip, pa sau lis yra veid ro dis. Išgyveni
momesgaunamene tai,konorime,bet tai,kasesame. taip pat 
su pra tau, kad mū sų gy ve ni mui bū din gas se zo niš ku mas ir kad 
skaus min gi lai ko tar piai nė ra am ži ni. Tikėkite, kad jūsų liūdesio
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žiemąnugalėsdžiaugsmovasara,kaipkadžėrintysrytospinduliai
visuometpakeičia juodžiausiosnakties tamsą.

Dau giau ne bu vau ne vil ties ku pi nas ir sa vęs gai lin tis su žeis ta
sis. tą die ną į ma no esy bę grį žo jė ga. Ir nors ma no gy ve ni me, 
at vi rai kal bant, te be vy ra vo su iru tė, pra dė jau su vok ti tu rįs ga lios 
jį pa tai sy ti. Dėl kaž ko kios prie žas ties aš tikėjau, kad pa gal ba jau 
ne to li ir ar tė ja lai min ges nės die nos. tik dar ne ži no jau, ko kia nuo
sta bi bus to ji pa gal ba, koks gra žus taps ma no gy ve ni mas. ta čiau 
pir mu čiau sia jūs, ko ge ra, no rė tu mė te iš girs ti, ko kios ap lin ky bės 
ma no sie lą įstū mė į to kią pra ra ją, kad aš net gi ke ti nau sa vo no ru 
pa si trauk ti iš šio pa sau lio.

Vos ke le ri me tai prieš šiuos įvy kius gy ve nau to kį gy ve ni mą, 
apie ko kį sva jo ja dau ge lis. tu rė jau mie lą, iš min tin gą ir my lin čią 
žmo ną, tris svei kus ir lai min gus vai kus, tik rus pir mū nus vi so se 
gy ve ni mo sri ty se. bu vau praš mat nių vieš bu čių tin klo sa vi nin kas, 
už dirb da vau krū vas pi ni gų. Dau gu mą ma no klien tų su da rė be pro
tiš kai tur tin gos ki no žvaigž dės ir ki tos įžy my bės. Aš ke liau da vau 
į eg zo tiš kus kraš tus, kau piau bran giau sius daik tus ir ta pau ga na 
gar sus – bent jau vieš bu čių ver slo pa sau lė ly je.

bet vie ną die ną tas pa sau lė lis su by rė jo. Aš grį žau na mo po 
da ly ki nės va ka rie nės su žmo gu mi, pre kiau jan čiu že mės skly pais. 
Kad man bū tų pa to giau, Rei še lė, ma no žmo na, pa pras tai pa lik
da vo įjung tus ke lis švies tu vus, ta čiau tą va ka rą na mas sken dė jo 
vi siš ko je tam so je. tai at ro dė keis ta, nes bu vo tik de šim ta va lan da. 
Kur gi Rei še lė? Kur vaikai?

Įė jau vi dun ir įjun giau švie są ho le, vir tu vė je. ma ne pa si ti ko 
vien spen gian ti ty la. Ant vir tu vės sta lo gu lė jo ži nu tė, pa ra šy ta to
kiu pa žįs ta mu Rei še lės brai žu: „Darai,išsivežiauvaikuspassavo
motiną.Aš tavęsdaugiaunemyliu.Manoadvokataspaskambins
tauryte.“

nie kas ne ga li vy ro pa reng ti to kiai ži niai kaip ši. nie kas! nors aš 
vis ap si mes da vau, kad mū sų san tuo ka stip ri, ži no jau, kad tols ta me 
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vie nas nuo an tro. Vi sas tas lai kas, pra leis tas ne na mie, ke liau jant 
ir tvar kant ver slo rei ka lus, bu vo pa vog tas iš mud vie jų san tuo kos ir 
šei mos. mei lė, ku rią ki ta dos jau tė me, iš blė so. Aš vai di nau ge rą tė vą 
ir iš šo no toks gal būt net gi at ro džiau, ta čiau švie sio sios ma no vai kų 
sie los ži no jo tie są. net kai sė dė da vau vi sai ša lia jų, ma nęs ten iš 
tik rų jų ne bū da vo. Aš nuo lat gal vo da vau tik apie ver slą ir lik da vau 
kur čias ki toms emo ci joms. ma nau, tais lai kais bu vau tik ras egois tas. 
ti kė jau, jog pa sau lis su ka si apie ma ne. jo kio ki to žmo gaus no rai, 
jo kio ki to žmo gaus jaus mai man tik rai ne reiš kė kiek ma nie ji. Aš 
no rė jau bū ti tur tin gas. no rė jau bū ti pri pa žin tas. no rė jau bū ti nu ga
lė to jas. Ir ne pa ste bi mai pra ra dau vi sa, kas bu vo svar biau sia.

Žmo nos raš te lis ir vė liau įvy kęs sky ry bų pro ce sas man iš plė šė 
šir dį. bu vau pri vers tas pa lik ti nuo sa vą na mą ir iš si kraus ty ti gy ven ti 
į vie ną iš sa vo vieš bu čių. Su vai kais ga lė jau ma ty tis tik kar tą per 
sa vai tę. Pra dė jau smar kiai ger ti, pri au gau ne įti kė ti nai daug svo rio. 
Vi suo met tu rė jau vy riš kai gra žią fi gū rą ir bu vau ge ros fi zi nės for
mos, o da bar iš to nie ko ne li ko. Kas ryt pa bus da vau plyš tan čia gal va, 
ir skaus mą nu mal šin da vo tik al ko ho lis. lai mė, ne pra ra dau ver slo. 
bu vau ga nė ti nai su ma nus, tad tu rė jau su bū ręs aukš čiau sio ly gio 
dar buo to jų ko man dą, ku ri, kol aš lai žiau si žaiz das, iš lo ja lu mo man 
to liau sėk min gai tvar kė kom pa ni jos rei ka lus. Ži no ma, aš da ly vau da
vau vie na me ki ta me su si rin ki me, su da ry da vau vie ną ki tą san do rį. 
Vis dėl to daž niau siai lik da vau na mie ir tū no da mas tam sia me kam ba
ry je klau sy da vau si bil lo Ho li day’aus dai nų ar ba va lan dų va lan das 
„kal bė da vau si“ su bran gaus vis kio bu te liu. ga liau siai kan čia ma ne 
nu bloš kė į tą ap leis to mo te lio kam ba rį, apie ku rį ką tik pa sa ko jau. 
ta čiau tu ri te ži no ti, jog ta pa ti kan čia ma ne ir iš gel bė jo. 

Su pra tau, kad kan čia ir skaus mas yra itin veiks min gos dva si nio 
au gi mo pa ska tos. nie kas dau giau ši taip ne spar ti na as me ni nės evo
liu ci jos ir per mai nų. joks ki tas da ly kas ne su tei kia to kios pui kios 
ga li my bės at gau ti sa vo au ten tiš ką ga lią. Sa ko ma, kad kan čia ir 
skaus mas yra ne ge rai. ma ny čiau, šis klai din gas įsi ti ki ni mas grin
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džia mas pa pras čiau sia bai me. Su pras ki te štai ką: ken čia me ta da, 
kai at si tin ka tai, ko mes ne pa gei dau ja me. Ken čia me, jei gy ve ni mas 
mums pa tei kia staig me ną. nau ja si tu a ci ja, ku rią, tar ki me, le mia li
ga, my li mo žmo gaus mir tis ar fi nan si nė ne sėk mė, reiš kia, kad mes 
pri va lo me keis tis ir at si sa ky ti se no sios pa dė ties, įpras to pa grin do 
po ko jo mis. At ei na lai kas ne tek ti to, ko lau kė me ir ti kė jo mės. o 
ne tek tys gąs di na. mes bi jo me pa lik ti sau gų uos tą, ku ria me vis kas 
ar ti ma ir pa žįs ta ma. ne no ri me ke liau ti į bū ties ne ži no my bę. mums 
ne ma lo ni net min tis apie tai. to kios yra bai mės šak nys.
Tačiaubijotinėrako. Vi sa ta yra kur kas drau giš kes nė vie ta, nei 

mums at ro do. lai vas, ku ris nie ka da ne pa ke lia in ka ro, ne nu skęs, 
bet lai vai ne tam sta to mi. ne nu ken tės ir žmo gus, ne drįs tan tis ženg
ti į ne pa žįs ta mas gy ve ni mo sri tis, ta čiau ne tam žmo nės su kur ti. 
mums, ke liau to jams per gy ve ni mą, lem ta mo ky tis, ieš ko ti nau jų 
ke lių. Iš min tin gi žmo nės šią tie są yra pa ži nę, to dėl per mai nas ir 
kan čią lai ko rū pes tin gu gy dy to ju, at ei nan čiu gy dy ti li go tos mū sų 
esy bės. Ken tė da mi tam pa me tau res ni. Ken tė ji mas ska ti na ir pa de
da su vok ti, kas mes iš tik rų jų esa me. Skaus mas mus per ske lia ir 
at ve ria, pri ver čia at si sa ky ti vis ko, ką pa ži no jo me ir į ką bu vo me 
įsi ki bę. ši taip at si tin ka į mo kyk lą pir mą kar tą at ėju siam mo ki nu
kui, bi jan čiam pa leis ti mo ti nos ran ką ir ženg ti į nau jų drau gų pil ną 
kla sę, kur jis su ži nos tiek daug nuo sta bių da ly kų. ne ži no my bė yra 
to, kas nau ja, bu vei nė, o „nau ja“ – tai vie nin te lė vie ta pa sau ly je, 
ku rio je jūs ra si te galimybę. Kiek vie nam žmo gui gy ve ni me skir ta 
ke liau ti sa vo ga li my bių link. mums lem ta bū ti di din giems. tad ar 
ga li ma sa ky ti, kad kan čia – blo gis, jei ji vie nin te lė pa de da mo ky tis? 
taip, kai su si du ria me su ne lem tais iš gy ve ni mais, la bai skau da. 
tai na tū ra lu. ta čiau skaus mo ban ga anks čiau ar vė liau nu slūgs, 
ir ta da iš nir si te jūs – tau res ni, stip res ni, iš min tin ges ni.

„Nebijok nežinomybės, nes joje slypi tavodidybė“, – kal bė jo 
ma no mo ky to jas, apie ku rį jūs ne tru kus tiek daug su ži no si te. 
Dau gu ma žmo nių ge riau sius gy ve ni mo me tus pra lei džia ten, kur 
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vis kas pa žįs ta ma. jie sto ko ja drą sos ke liau ti į sve ti mas te ri to ri jas, 
bi jo pa si trauk ti iš mi nios. jie sten gia si pri tap ti, ne drįs ta iš si skir ti. 
Ren gia si kaip vi si, mąs to kaip vi si, el gia si kaip vi si – net jei tai 
jiems ir at ro do ne ge rai. jie ne no ri gir dė ti šir dies šauks mo ir ban
dy ti nau jų da ly kų, at si sa ko pa lik ti sau gų prie globs tį. Žo džiu, vi si 
da ro tai, ką da ro vi si. Dėl to jų kaž ka da spin dė ju si sie la pra de da 
blaus tis. Ark ti kos ty ri nė to jas Al va has Si mo nas yra pa sa kęs: „mir
tis tė ra vie nas iš dau gy bės bū dų pra ras ti gy ve ni mą.“

gy ve ni mas sau gio je užuo vė jo je yra ne kas ki ta kaip pa si rin ki
mas lik ti sa vo bai mių ka lė ji me. jums ga li at ro dy ti, jog esa te lais vi 
lin dė da mi dė žė je, bet toks įsi ti ki ni mas, pa ti kė ki te ma ni mi, tė ra 
iliu zi ja, ki taip ta riant, me la vi mas sau. Iš trū kus iš to kios dė žės ir 
nu ta rus ieš ko ti nau jų ho ri zon tų, nu sto jus sek ti pas kui mi nią, ži no
ma, ap nin ka įvai riau sios bai mės – juk esa me žmo nės. Rei kia drą sos 
net ir bi jant ženg ti į prie kį. Drąsayranebaimėsneturėjimas,o
pasiryžimasjosnepaisyti irperžengtiribas. tū no da mi sau gia me 
prie globs ty je ir bū da mi pri si ri šę prie pa žįs ta mos ap lin kos, jūs esa te 
gy vi nu mi rė liai. Kai iš ke liau ja te į ne ži no my bę ir ryž ta tės ty ri nė ti 
ne pa žįs ta mas gy ve ni mo erd ves, vėl pra de da te gy ven ti, jū sų šir dis 
vėl ima deg ti. grįž ta gy ve ni mo ke lio nės nuo ty kis ir jau du lys. Įsi
dėmėkite:anapusbaimių jūsatrasitesėkmę.

jei, tar ki me, vi są gy ve ni mą pra leis tu mė te ka lė ji me, tai tą die ną, 
kai iš jo iš ei tu mė te, jus už plūs tų dau gy bė bai mių. nors ka lė ji me 
ne tu rė jo te lais vės, vis dėl to gy ve no te pa žįs ta mo je ap lin ko je, tu rė
jo te griež tą: tiks liai ži no jo te, ka da bū ti na kel tis, ka da lei džia ma 
mankš tin tis, ka da ir ką val gy ti. Ir štai da bar, kai esa te lais vi, jums 
bau gu. ne ži no te nei ką da ry ti, nei kur ei ti. nė ra jo kio api brėž tu mo, 
vien ne tik ru mas. jums la biau knie ti grįž ti į pa žįs ta mą ka lė ji mo 
ap lin ką, nei akis į akį su si dur ti su ne ži niai bū din gu, kaip jums 
at ro do, ne sau gu mu ir ne jau ku mu. mie liau rink tu mė tės bū ti ka li
nys, o ne mė gau tis lais ve. šis pa vyz dys keis to kas, ta čiau to kias 
nuo sta tas dau gu ma iš mū sų puo se lė ja me vi są gy ve ni mą.
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Vi sa tai su ži no jau iš mo ky to jo, apie ku rį jau čia trum pai už si
mi niau. šis žmo gus, drįs tu tvir tin ti, man pa da rė pa čią di džiau sią 
įta ką. jo iš min tis ir įžy mu sis sep ty nių pa ko pų pro ce sas, su ku riuo 
jis ma ne su pa žin di no vos prieš dvy li ka mė ne sių, ma no gy ve ni
mą pa kei tė iš es mės. Dar nie ka da ne bu vau toks lai min gas. Dar 
nie ka da ne si jau čiau toks gy vas. Dar nie ka da ne tu rė jau tiek daug 
sa vi gar bos. At ra dau gy ve ni mo mei lę. ma no svei ka ta pui ki, o ver
slas kles ti. nie kad ne įsi vaiz da vau, kad gy ve ni mas ga li bū ti toks 
gra žus. Vi sa tai ga li te tu rė ti ir jūs. Do va nos, ku rias ga vau aš, yra 
skir tos ir jums. Ži no ma, rei kės ryž tis nau jiems pa si rin ki mams ir 
šiek tiek ri zi kuo ti. Rei kės su si rem ti su bai mė mis, le mian čio mis 
jū sų men ku mą ir ma žu mą, net jei ši to da bar ir ne su vo kia te. Vi sa 
tai tu ri vie ną tiks lą – kad pa bus tų jū sų tik ro ji esy bė. 

mo ky to jas, apie ku rį kal bu – iš min tin giau sia, įtai giau sia ir 
kil niau sia iš vi sų ma no pa žįs ta mų as me ny bių. jis eks cen triš kas, 
ne pa kar to ja mai ori gi na lus, o jo pa žiū ros, švel niai ta riant, ne or
to dok si nės. Drįs tu sa ky ti, kad ret sy kiais jis bū na net gi šiek tiek 
lau ki nis. to kio žmo gaus jums nė ra te kę ir nie ka da ne teks su tik ti. 
jis ne įti kė ti nai ta len tin gai su ge ba per teik ti sa vo ži nias – jo žo džiai 
kal ba tie siai jū sų sie lai ir ska ti na ryž tis per mai noms, at ve rian čioms 
tik rą jį gy ve ni mo gro žį. jo pa mo kos jums bus la bai nau din gos, kai 
siek si te pa žin ti sa vo lem tį ir gy ven ti nuo sta bų gy ve ni mą, o toks 
gy ve ni mas yra jū sų pri gim ti nė tei sė.

ti kiu, kad gy ve ni me at si tik ti nu mų ne bū na. Sa vo mo ky to ją 
su ti kau ry to jaus die ną po ap si reiš ki mo mo te lio kam ba ry je. Kai 
nu ė jau į dar bą su si tik ti su sa vo ko man da, į ma no ka bi ne tą už
su ko kom pa ni jos perso na lo va do vas Eva nas jan se nas ir pa ro dė 
du bi lie tus į mo ty va ci jos se mi na rą, tu rin tį vyk ti tą pa tį va ka rą. 
Eva nas to kius ren gi nius mė go ir bu vo karš tas sa viug dos ju dė ji mo 
aist ruo lis. Prie šin gai nei jis, aš to kius da ly kus ver ti nau skep tiš kai. 
Pa sa ky siu at vi rai: mo ty va ci jos pa skai ti ninkai ma nęs vi siš kai ne ža
vė jo. man jie vi suo met pa nė šė jo į cuk raus va tą – ke lias aki mir kas 
bū na sal du, ta čiau grei tai pa ste bi, jog iš to tau nie ko ne li ko. 
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