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                     GYVENKITE 

          DABAR

DAUGYBĖ ŽMONIŲ ATIDEDA gyvenimą	vėlesniam	laikui.	Sa-
kome,	kad	pradėsime	iš	tikrųjų	gyventi,	kai	turėsime	daugiau	
laiko	ar	kai	baigsime	kokį	 sudėtingą	projektą,	kuriam	dabar	
turime	skirti	visas	jėgas.	Pažadame	artimiems	žmonėms,	kad	
labiau	juos	mylėsime,	kai	sulėtės	gyvenimo	tempas.	Tariame	
sau,	 kad	 savo	fizine	 forma	 susirūpinsime,	 kai	 turėsime	 bent	
kiek	 daugiau	 laiko.	 Tada	 esą	 taip	 pat	 pradėsime	 ir	 sveikiau	
maitintis.	Tačiau	širdies	gilumoje	žinome,	kad	geriausias	laikas	
gyventi	didingą	gyvenimą	yra	dabar	–	kito	tokio	laiko	nebus.	

Jeigu	ne	šiandieną,	 tai	kada?

Mes	gyvename	taip,	tarsi	visas	pasaulio	laikas	būtų	mūsų.	
Šiandieną	negyvename	taip,	kaip	galėtume	gyventi.	Vis	 tiki-
mės,	 kad	 tai	 įvyks	 kada	 nors	 ateityje.	 Tačiau	 dienos	 virsta	
savaitėmis,	savaitės	susilieja	į	mėnesius,	mėnesiai	–	į	metus.	
Ir	net	nepastebime,	kaip	gyvenimas	praeina	pro	šalį.	Mirties	
patale	 žmonės	 paprastai	 labiausiai	 gailisi,	 kad	 jie	 per	mažai	
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rizikavo	 ir	 nerealizavo	 savo	 didžiausių	 galimybių.	 Ir	 per	
mažai	mylėjo.

Niekas	papildomų	dienų	mums	neduos.	Viskas	 jau	duota.	
Todėl	 kiekviena	 diena	 yra	 svarbi	 ir	 reikšminga.	 Kaip	 tik	
šiandieną	 galite	 padaryti	 lemtingą	 pasirinkimą,	 kad	 būsite	
tokie	 žmonės,	 kokie	 visada	 svajojote	 būti.	 Galite	 pasiryžti	
būti	 visiškai	 sveiki,	 galite	 nuspręsti	 nebijoti	 rizikos,	 galite	
išmokti	žvelgti	į	akis	savo	baimėms.	Tokie,	mano	supratimu,	
ir	yra	 tikri	 lyderiai.

Taigi	 tiesiog	 dabar	 pradėkite	 gyventi	 taip,	 kad	 jūsų	 gy-
venimas	būtų	pavyzdys	kitiems.	Parodykite,	ką	gali	pasiekti	
žmogus.	Nuolat	mąstykite,	koks	gali	būti	geriausias	jūsų	gy-
venimas.	Per	 savo	paskaitas	 ir	 seminarus	aš	vis	 sakau:	„Kai	
geriau	suvoksite,	kas	yra	tikrasis	gyvenimas,	jūsų	pasirinkimai	
taps	geresni,	o	geresni	pasirinkimai	lems	geresnius	rezultatus.“

CITATOS, KURIOS JUS ĮKVĖPS

Nuskęstate ne todėl, kad įkrentate į vandenį. 
Nuskęstate, nes nesugebate išlipti į krantą.

– Edwin Louis Cole 
(krikščionių dvasininkas ir pamokslininkas)
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Užkopęs į vieno kalno viršūnę, pamačiau daug 
kitų viršūnių. Šiek tiek pailsėjau, pasigėrėjau 
nuostabiais vaizdais, pažvelgiau į papėdę, iš 
kurios atkeliavau. Bet ilgai ilsėtis negalėjau, 
užsibūti šioje viršūnėje nedrįsau, nes supratau, 
kad mano ilgas kelias čia nesibaigia.

– Nelson Mandela 
(PAR politikas, kovotojas už žmogaus teises)

Jeigu nešvytėsite taip ryškiai, kaip jums lemta 
švytėti, jūs ne tik išduosite save – jūs nuvilsite 
visą pasaulį.

– Robin Sharma

ŠEŠI BŪDAI, 
KAIP SIEKTI ASMENINIO DIDINGUMO

1.	 	 Susikurkite	 dvidešimties	 metų	 savo	 asmeninio	 ir	 pro-
fesinio	 gyvenimo	 planą.	 Geriausios	 kompanijos	 visada	
vykdo	gerai	apgalvotą	misiją,	jos	turi	viziją	ir	vadovaujasi	
vertybėmis.	 Visa	 tai	 sudaro	 jų	 ilgalaikį	 planą.	 Kai	 tokį	
planą	turėsite	jūs,	jūsų	pasirinkimai	taps	geresni,	o	geresni	
pasirinkimai	 –	 tai	 geresni	 rezultatai.	 Gerai	 rinkdamiesi,	
išvengiate	nesėkmių.

2.  Skirkite	daugiau	laiko	apmąstymams.	Kartą	konsultavau	
vieną	 sėkmingai	 dirbančią	 Indijos	 informacinių	 techno-

GYVENKITE DABAR 
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logijų	kompaniją.	Kompanijos	vadovai	skatino	personalą	
kuo	 daugiau	 mąstyti	 apie	 savo	 darbą.	 Elitiniai	 atlikėjai	
apie	savo	veiklą	mąsto	daugiau	nei	kiti	žmonės.	Apmąs-
tykite	 savo	gyvenimą,	 apsibrėžkite,	 koks	 jis	 turėtų	būti.	
Pagalvokite,	kaip	galėtumėte	sukurti	daugiau	vertės.	Nu-
statykite,	kokia	veikla	ir	kokie	metodai	jums	jau	neduoda	
naudos	 ir	ką	 reikėtų	keisti.

3.  Siekite	 sukurti	 pusiausvyrą	 tarp	 profesinio	 ir	 asmeninio	
gyvenimo.	Tai	–	tikras	iššūkis,	su	kuriuo	mes	susiduriame	
kiekvieną	dieną.	Tačiau	kai	pasiekiate	tokią	pusiausvyrą,	
jūsų	gyvenimas	tampa	kur	kas	kokybiškesnis.	Reguliariai	
mankštinkitės.	Skirkite	savo	šeimai	ir	draugams	tiek	laiko,	
kiek	 jie	 yra	 verti.	 Žinoma,	 negailėkite	 laiko	 ir	 sau,	 nes	
kai	gerai	 jaučiatės,	 tampate	pozityvios	energijos	šaltiniu	
visiems,	kas	yra	šalia	 jūsų.

4.	 	 Nebijokite	 apgalvotos	 rizikos.	 Kiekvieną	 savaitę	 pada-
rykite	ką	nors,	 kas	priverstų	 jus	 jaustis	nepatogiai	 ir	 ko	
dabar	bijote.	Žinokite,	kad	 įveikę	baimes	mes	augame.

5.	 	 Mylėkite.	Nuostabias	komandas	suburia	tie	lyderiai,	ku-
rie	sako	 tik	 tiesą	 ir	nebijo	būti	 su	žmonėmis	malonūs	 ir	
atjautūs.	 Tai	 nėra	 silpnybės	 požymis,	 atvirkščiai	 –	 toks	
elgesys	 liudija	 apie	 vadovų	 tvirtumą.	 Jei	 reikia,	 jie	 su-
geba	būti	griežti	ir	reiklūs.	Bet	jei	elgsitės	su	žmonėmis	
maloniai	ir	mandagiai,	jūsų	gyvenimas	bus	žmogiškesnis.

6.  Būkite	 kitokie	 nei	 dauguma.	 Lyderiai	 neina	 su	 minia.	
Gyvenkite	 taip,	 kaip	 įsivaizduojate,	 kad	 reikia	 gyventi.	
Vadovaukitės	 savo	 vertybėmis.	 Būkite	 kūrybingi.	 Būkite	
idealistai.
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JŪSŲ REPUTACIJOS VERTĖ

Kartą	 tėvas	 man	 pasakė:	 „Kad	 susikurtų	 gerą	 reputaciją,	
žmonės	 sugaišta	 trisdešimt	 metų,	 bet	 prarasti	 tokią	 repu-
taciją	 galima	 per	 trisdešimt	 sekundžių.“	 Dauguma	 žmonių	
dabar	nesugeba	pažvelgti	kiek	toliau	į	ateitį.	Jie	siekia	greitų	
pinigų	 ir	 sparčių	 pergalių.	 Tačiau	 verslo	 sėkmę	 visų	 pirma	
lemia	 darnūs	 santykiai	 su	 žmonėmis.	 O	 kad	 užmegztume	
gerus	santykius,	reikia	laiko.	Visada	laikykitės	duoto	žodžio,	
padarykite	daugiau	negu	žadate,	išgirskite,	kas	jums	sakoma,	
kurkite	vertę	savo	klientams	ir	partneriams,	–	taip	jūs	pelnysite	
pagarbą	ir	pasitikėjimą.	Ir	taip	susikursite	savo	prekės	ženklą	
bei	įgysite	gerą	reputaciją.	Kai	tai	įvyks,	reputaciją	saugokite	
kaip	vertingiausią	savo	aktyvą.	Būkite	besąlygiškai	sąžiningi	
ir	nedarykite	nieko,	kas	suteptų	 jūsų	gerą	vardą.	Tada	pada-
rysite	 nuostabią	 profesinę	 karjerą	 ir	 gyvenimas	 teiks	 jums	
tikrą	pasitenkinimą.

GYVENKITE DABAR 
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2               KAIP DIRBA 

     ELITINIAI 
                      ATLIKĖJAI

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ PRALEIDAU dvi nuostabias dienas su 
grupe	 aukštesnio	 rango	 vadybininkų,	 kurie	 dirbo	 organiza-
cijose,	 įtrauktose	 į	Fortune 500	 sąrašą.	 Buvo	 ir	 valstybinių	
įstaigų	 atstovų.	 Visi	 jie	 susirinko	 vieno	 Toronto	 viešbučio	
konferencijų	salėje	 į	 seminarą	pavadinimu	Elitiniai atlikėjai. 
Maždaug	 prieš	 metus	 parengiau	 visą	 šių	 seminarų	 seriją	 ir	
tai	 buvo	 vienas	 iš	 šių	 renginių.	 Mano	 tikslas	 buvo	 padėti	
žmonėms	pakelti	savo	asmeninį	ir	profesinį	gyvenimą	į	naują	
lygį.	 Per	 tas	 dvi	 dienas	 mano	 klausytojai	 padarė	 nuostabią	
pažangą.	Buvau	tiesiog	pritrenktas!	Šios	dvi	dienos	dar	kartą	
man	patvirtino,	kad	visi	mes	esame	iš	prigimties	didingi,	tik	
šį	 savo	vidinį	didingumą	 turime	atskleisti.	

Kai	 išsikalbėjau	 su	 seminaro	 dalyviais,	 įsitikinau,	 kad	
visi	 mes	 kovojame	 tas	 pačias	 kovas.	 Norime	 rasti	 didesnę	
gyvenimo	prasmę.	Turime	svajonių,	kurias	siekiame	paversti	
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tikrove.	 Mus	 kamuoja	 įvairios	 baimės,	 kurios	 riboja	 mūsų	
galimybes.	Bet	kai	darbe	ir	asmeniniame	gyvenime	nesielgia-
me	 geriausiai,	 kaip	 galime,	mes	 išduodame	 ir	 save,	 ir	 šalia	
esančius	žmones.	Jeigu	visi	mes	nepasistengsime	pakelti	savo	
standartų	 ir	 netapsime	 žmonėmis,	 kokiais	mums	 skirta	 būti,	
šis	pasaulis	 taps	mažesnis.	

Dabar	 pateiksiu	 jums	 kelias	 idėjas,	 kokie	 yra	 elitiniai	 at-
likėjai	 ir	 kaip	 jie	 dirba.	Apmąstykite	 jas.	Tikiuosi,	 jos	 jums	
pravers.

1.  Elitiniai	atlikėjai	niekada	nebūna	aukos.	Jie	–	nugalėtojai.	
Šie	 žmonės	 aktyviai	 sprendžia	 problemas.	Keliaudamas	
po	 pasaulį	 ir	 bendraudamas	 su	 įvairių	 organizacijų	 dar-
buotojais,	 dažnai	 matau,	 kaip	 žmonės	 vengia	 prisiimti	
asmeninę	 atsakomybę.	 Deja,	 tai	 būdinga	 šiandieninei	
korporacinei	kultūrai.	Darbuotojai	baksnoja	vieni	į	kitus	
pirštais	 ir	vieni	kitus	kaltina.	Knygoje	„Vienuolio,	kuris	
pardavė	Ferrarį,	lyderiavimo	išmintis“,	aš	rašiau:	„Kaltin-
dami	kitus,	 jūs	tiesiog	ieškote	pasiteisinimų...“	Visi	mes	
turime	 pakankamai	 potencialo,	 kad	 sukurtume	 norimą	
rezultatą.	Vienas	 žmogus	 gali	 pakeisti	 visą	 korporacinę	
savo	organizacijos	kultūrą.	Vienas	žmogus	gali	pasiūlyti	
kitokį	 elgesio	 modelį	 ir	 taip	 transformuoti	 visą	 organi-
zaciją.	 Jeigu	 jūsų	versle	 kas	 nors	 nesiseka,	 pabandykite	
inicijuoti	pokyčius,	kuriuos	norėtumėte	pamatyti.

2.	 	 Elitiniai	atlikėjai	rūpinasi	svarbiausiais	dalykais.	Dauguma	
žmonių	griebiasi	 tūkstančio	darbų	 ir	galų	gale	nepadaro	
nieko.	 O	 elitiniai	 atlikėjai	 telkia	 dėmesį	 į	 svarbiausius	
prioritetus	 ir	 niekada	 nešvaisto	 savo	 laiko	 veltui.	Visas	
jėgas	jie	investuoja	į	veiklą,	kuri	jiems	duoda	didžiausią	

KAIP DIRBA ELITINIAI ATLIKĖJAI 
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grąžą.	 Jie	moka	pasakyti	 „ne“	viskam,	kas	nėra	 svarbu.	
Kiekvieną	rytą	jie	skiria	vieną	valandą,	per	kurią	apmąsto	
būsimąją	dieną	ir	susiplanuoja	savo	laiką,	kad	diena	pra-
eitų	geriausiai,	kaip	tik	įmanoma,	ir	kad	jie	efektyviausiai	
pasitarnautų	žmonėms.

3.	 	 Elitiniai	atlikėjai	gyvena	vadovaudamiesi	savo	tiesomis.	
Dabar,	 kai	 skaitote	 šią	 knygą	 apie	 lyderiavimą,	 giliai	
širdyje	jūs	žinote,	koks	iš	tikrųjų	turi	būti	jūsų	asmeninis	
ir	 profesinis	 gyvenimas.	 Jūsų	 širdis	 žino	 tiesą.	 Elitiniai	
atlikėjai	 turi	 susikūrę	 savo	filosofiją	 ir	 laikosi	 tam	 tikrų	
principų,	–	ir	taip	jie	gyvena	kiekvieną	dieną.	Tai	suteikia	
jiems	 nepaprastos	 jėgos	 ir	 pasitikėjimo	 savimi,	 nes	 jie	
žino,	kad	visada	yra	 ištikimi	sau.

4.  Elitiniai	atlikėjai	brangina	ryšius	su	žmonėmis.	Verslas	–	
tai	santykiai.	Nėra	nieko	svarbiau,	kaip	sukurti	pozityvius	
santykius	 su	 savo	 bendradarbiais,	 tiekėjais	 ir	 klientais.	
Daugelis	 organizacijų	 siekia,	 kad	 „klientai	 pasidalytų	
su	 jais	 savo	 piniginės	 turiniu“,	 tačiau	 toks	 požiūris	 yra	
klaidingas.	 Šiandieninėje	 konkurencinėje	 kovoje	 nugali	
tie,	 kurie	 sukelia	 žmonėms	 (ir	 klientams,	 ir	 savo	 dar-
buotojams)	daugiau	 teigiamų	emocijų.	Taigi	puoselėkite	
santykius.	 Prisiminkite	 žmonių	 gimtadienius	 ir	 tomis	
progomis	siųskite	jiems	ranka	rašytus	sveikinimus.	Tegu	
žmonės	žino,	kad	jie	jums	rūpi.	Atverkite	jiems	savo	širdį	
ir	 jie	 jums	atsilygins	 lojalumu	 ir	meile.

5.	 	 Elitiniai	atlikėjai	kuria	didžiulę	vertę.	Esu	tvirtai	įsitikinęs,	
kad	dabartinė	rinka	mums	grąžina	tiek,	kiek	mes	jai	duoda-
me	vertės.	Norite	didelės	grąžos	–	duokite	rinkai	daugiau	
vertės.	Tegu	 jūsų	 teikiama	vertė	būna	didesnė,	nei	 laukia	
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klientai.	 Duokite	 daugiau	 nei	 žadate.	 Nuolat	 mąstykite,	
kaip	galėtumėte	dar	geriau	pasitarnauti	žmonėms,	kad	jie	
su	 jūsų	 pagalba	 įgyvendintų	 savo	 svajones.	 Ir	 tada	 jūsų	
profesinė	karjera	 ims	kilti	 į	viršūnes.

6.  Elitiniai	atlikėjai	siekia	būti	iš	tikrųjų	meistriški.	Meistriš-
kumo	 siekis	 –	viena	 iš	 temų,	 kurią	 aš	 nagrinėju	per	 savo	
Elitinių atlikėjų	seminarų	programą.	Noriu,	kad	mano	klau-
sytojai	būtų	iš	tikro	meistriški	darbuotojai.	Elitiniai	atlikėjai	
nuolat	savęs	klausia:	„Ar	aš	esu	pasiekęs	pasaulinę	klasę?“	
Deja,	gyvename	pasaulyje,	kuriame	vidutinybė	yra	 tapusi	
norma.	Kai	pasiryžtate	–	kai	nuoširdžiai	pasiryžtate	–	tapti	
savo	veik	los	meistrais,	jūs	tampate	tikrais	perpildytos	rinkos	
lyderiais.

7.  Elitiniai	 atlikėjai	 nuolat	 tobulėja.	 Jie	 puikiai	 žino,	 kad	
jei	 nepasikeis	 patys,	 nepasikeis	 niekas.	 Dabar	 daugumos	
mūsų	dėmesys	sutelktas	į	išorę.	Esame	įsitikinę,	kad	mūsų	
gyvenimas	pasikeis	tada,	kai	 turėsime	daugiau	pinigų,	kai	
nusipirksime	naują	automobilį	ar	įgysime	aukštesnį	socialinį	
statusą.	Tačiau	kai	tai	įvyksta,	kai	praeina	pirmas	džiaugs-
mas,	pasijuntame	tušti	ir	nepatenkinti.	Tikrą	išorinę	sėkmę	
lemia	 vidinė	 sėkmė.	 Stenkitės	 pažinti	 save.	 Pažadinkite	
savo	 įgimtą	 didingumą.	 Pažvelkite	 į	 akis	 savo	 baimėms.	
Nuspręskite,	koks	turi	būti	jūsų	gyvenimas.	Paanalizuokite,	
kokie	 įsitikinimai	 riboja	 jūsų	 galimybes.	 Priminsiu	 jums,	
kad	geriausia	investicija	yra	investicija	 į	save!

KAIP DIRBA ELITINIAI ATLIKĖJAI 
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CITATOS, KURIOS JUS ĮKVĖPS

Demonstruokite savo dorybes visada, kai tik 
pasitaiko galimybė – ir jos stiprės, kaip stiprėja 
lavinami kūno raumenys.

– Thomas Jefferson 
(trečiasis JAV prezidentas)

Mes visada esame pasiruošę gyventi, bet nie-
kada nepradedame.

– Ralph Waldo Emerson 
(amerikiečių rašytojas, filosofas, poetas)

Jei norite mylėti kitus žmones, pirmiau pamil-
kite save.

– Rollo May (egzistencinis filosofas)

Šiandieną būkite truputį drąsesni. Pakilkite vos 
aukščiau. Elkitės vos maloniau. Ir tegu jūsų 
svajonės būna didesnės.

– Robin Sharma
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KODĖL VERTA VESTI DIENORAŠTĮ

Viena	iš	praktikų,	kuri	pakeitė	ir	tebekeičia	mano	gyvenimą,	
yra	 dienoraščio	 rašymas.	 Per	 seminarus	 raginu	 tą	 daryti	 vi-
sus	klausytojus,	kad	 jie	 išplėstų	 savo	galimybes.	Štai	kokios	
priežastys	skatina	mane	 taip	vertinti	dienoraštį:

1.  Rašydami	 dienoraštį,	 mes	 miglotas	 mintis	 paverčiame	
aiškiais	žodžiais.	Prisiminkite	studijų	laikus:	juk	yra	taip	
buvę,	kad	prieš	egzaminą	jums	atrodė,	jog	puikiai	žinote	
medžiagą,	 bet	 paskui	 paaiškėdavo,	 kad	 jūsų	 žiniose	 yra	
spragų.	Kai	visa	tai	užfiksuojate	rašytine	forma,	spragos	
išnyksta.	Kuo	išsamesnis	dienoraštis,	 tuo	tikslesnės	jūsų	
žinios,	 tuo	 aiškesnis	 supratimas	 apie	 gyvenimą.	 O	 kuo	
aiškesnis	supratimas	apie	gyvenimą,	tuo	geresnius	spren-
dimus	mes	darome.	Priminsiu,	kad	geresni	pasirinkimai	
lemia	naujus	geresnius	pokyčius.

2.	 	 Rašydami	 dienoraštį,	 susitvarkome	 savo	 emocinę	 sferą.	
Kai	 vedu	 seminarus	 ir	 bendrauju	 su	 žmonėmis,	 matau,	
kiek	 daug	 jie	 laiko	 savyje	 neišjausto	 pykčio	 ir	 kitų	
neigiamų	 emocijų.	 Iki	 galo	 neišjaustos	 emocijos	 daro	
įtaką	 mūsų	 kasdieniams	 pasirinkimams	 (dažniausiai	 tai	
vyksta	 pasąmoniniame	 lygmenyje).	 Žmonės	 tada,	 užuot	
prisiėmę	asmeninę	atsakomybę,	puola	kaltinti	kitus	ir	net	
nesistengia	paanalizuoti	 savo	elgesio.	Emocijas	–	pyktį,	
liūdesį,	nuoskaudas	–	geriau	suvoksime	 ir	 išliesime,	kai	
aprašysime	savo	jauseną	dienoraštyje.	Tada	tapsime	lais-
vesni,	o	tai	dar	viena	priežastis,	kodėl	mūsų	pasirinkimai	
tampa	geresni.
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3.  Dienoraštyje	aprašome	savo	svajones	ir	planus.	Svajonės	
ir	 planai	 įkvepia	 vilties,	 suteikia	 pozityvios	 energijos	 ir	
praturtina	gyvenimą.

4.  Rašydami	 dienoraštį,	 mokomės	 ir	 geriau	 integruojame	
žinias	 į	 gyvenimą.	 Ypač	 pravartu	 žymėtis	 dienoraštyje	
mintis,	išgirstas	per	seminarus	ir	paskaitas.	Tada	informa-
cija	geriau	 įsismelkia	 į	protą.	Kiekvieną	dieną	 tampame	
išmintingesni,	mūsų	veikla	darosi	efektyvesnė.

5.  Rašydami	dienoraštį,	 tvirčiau	 įsipareigojame	siekti	 savo	
tikslų.	 Skirkite	 šiai	 veiklai	 po	 penkiolika	minučių	 kiek
vieną	dieną.	Surašykite,	ką	ruošiatės	nuveikti,	kad	diena	
praeitų	puikiai.	Toks	įsipareigojimas	padės	mums	likusią	
dienos	dalį	veikti	kūrybingiau	 ir	kryptingiau.


