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PraTarmė

Ši nuostabi knyga 
pakeis 

visą jūsų gyvenimą! 

mes visi galime gyventi didingai ir džiaugsmingai, visus mus 
gali apšviesti sėkmės spindesys. Visi turime neribotų galimybių. 
Tačiau daugelio žmonių tos galimybės snaudžia. Todėl nėra kil-
nesnio tikslo, kaip padėti jiems įžiebti vidinę ugnį, kad ji skatintų 
juos siekti tobulumo ir gyvenimo pilnatvės.

Ši knyga kaip tik ir yra toji priemonė, kuri jūsų gyvenimą 
padarys didingą.

yra legenda apie pavargusį keliautoją, kuris, kopdamas kalnų 
takeliu, aukštai Himalajuose sutiko senolį išminčių. keliautojas 
jo paklausė, kaip rasti kelią, vedantį į viršūnę – jo kelionės tikslą. 
senolis akimirką galvojo, o paskui atsakė: „Tu tiesiog turi būti 
tikras, kad kiekvienas tavo mažas žingsnelis veda į viršūnę – ir 
ten būsi.“

kiekviena jūsų mintis ir kiekvienas veiksmas turi būti nukreipti 
siekti kilniausių gyvenimo tikslų – tik tokiu atveju tapsite ne
įveikiami ir laimingi. kai ugdotės protą, kūną ir charakterį, jūsų 
gyvenimas ima įgauti tokius nuostabius kontūrus, apie kokius 
negalėjote nė svajoti. Ši knyga jums duos viską, ko reikia, kad 
savo būčiai įkvėptumėte daugiau gyvybės.

Pirmoje šios knygos dalyje pateikiami asmeninio tobulėjimo ir 
sėkmės siekimo principai. antroji dalis atskleis 200 svarbiausių 
paslapčių, kaip įkūnyti savo svajones, o trečiojoje dalyje rasite 
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veiksmingą trisdešimties dienų saviugdos programą. Ši knyga 
jums leis patirti stebuklą. Perskaitykite ją, pritaikykite savo gyve-
nime joje sudėtas žinias ir pasidalykite jomis su kitais. Nuostabus 
gyvenimas pasiekiamas – reikia tik panorėti.

– robin s. sharma
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PIRmAS SkyRIuS

Tobulas protas, tobulas kūnas, 
tobulas charakteris

Kai kas dalykus mato tokius, kokie jie yra, ir klausia 
„Kodėl?“, o aš svajoju apie dalykus, kurių niekada 
nebuvo, ir klausiu: „O kodėl gi ne?“

– GeorGe BerNard sHaw

SVARbIAUSIAS IŠŠūKIS

yra žmonių, kurie verčia darbus virte virti. yra tokių, kurie 
stebi, kaip darbai verda. Tačiau pasitaiko ir tokių, kurie visą lai-
ką klausinėja: „kas čia vyksta?“ „didingo gyvenimo“ programa 
privers „virti“ visas jūsų gyvenimo sritis. Ši knyga įtaigiai ir 
praktiškai parodys, kaip gyventi energingiau ir tikslingiau. Nėra 
jokios abejonės, kad viduje turite neįtikėtinos energijos užtaisą, 
kuris padės jums siekti didingiausių tikslų. kad ir kokio tobulumo 
ieškotumėte – protinio, fizinio, emocinio ar finansinio – ši knyga 
tiksliai nurodys, kokie keliai veda jo link. „didingo gyvenimo“ 
programa, kurioje apibendrinti daugiau kaip dešimtmetį trukusių 
gyvenimo sėkmės tyrimų rezultatai, siūlo labai veiksmingų, bet 
kartu ir lengvai pritaikomų priemonių rinkinį, kuriuo galite pradėti 
naudotis tiesiog dabar, idant pradėtumėte gyventi džiaugsmingiau 
ir prasmingiau.

Taigi turite visas galimybes gyventi nuostabų gyvenimą. Štai 
ką jums duos trisdešimties dienų programa:
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•  imsite jausti pasitenkinimą gyvenimu;
•  Įveiksite žalingus įpročius;
•  išmoksite kurti vaisingus santykius su žmonėmis;
•  Geriau pažinsite save ir savo galimybes;
•  sužinosite kai kurias iš rytų atkeliavusias ilgaamžiškumo 

paslaptis;
•  Tapsite kupini energijos ir entuziazmo, dings sveikatos prob-

lemos;
•  Jus užlies ramybė, jūs imsite skleisti šviesą;
•  Tapsite finansiškai nepriklausomi;
•  Jūsų likimas bus tik jūsų pačių rankose.

Šiandien – pirmoji jūsų naujo puikaus gyvenimo diena. Praeitis 
negali sąlygoti ateities, todėl teigiamos jūsų gyvenimo permainos, 
jei tik tvirtai pasiryšite, gali įvykti akimirksniu. 

Prieš jus – nugalėtojų programa, skirta tiems, kurie supranta, 
kad jų gyvenimas – tai kur kas daugiau, nei dabartinių aplinkybių 
visuma ir jau turimas gerovės lygis. Jau pats faktas, kad susido-
mėjote programa ir įsigijote šią knygą, jus išskiria iš minios bei 
byloja, kad esate pasiryžę tapti savo kūno ir charakterio šeimini-
nkais, kad jau žengėte tobulo gyvenimo link. Priimkite šį iššūkį, 
atskleiskite savo galimybių turtus ir tapkite didingi!

Pirmasis žingsnis

o dabar užsimerkite, penkis kartus giliai įkvėpkite ir iškvėp-
kite, paskui įsivaizduokite tolimą ateitį. sėdite savo prašmatnioje 
svetainėje, apsupti artimiausių žmonių. Visi jie apsirengę oficialiai 
ir elegantiškai. ant kiekvieno staliuko paslaptingai mirga žvakės, 
o įvykio svarba beveik matomai plevena ore. Tai jūsų jubiliejinis 
vakaras – galimybė jūsų artimiesiems pakalbėti apie jus ir jūsų 
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gyvenimą, pagirti jūsų laimėjimus, pabrėžti, ką padarėte dėl my-
limų žmonių, paminėti, koks jūsų indėlis į visuomenės gerovę. 

Pagalvokite, ką tokią akimirką norėtumėte girdėti apie save. Ne-
jaugi per šią kviestinę vakarienę norėtumėte išgirsti, kad gyvenote 
be įkvėpimo, be meilės ir be pergalių? kaip pasijusite suvokę, kad 
nerealizavote savo protinių ir dvasinių galimybių? ar bus malonu 
girdėti, kad jūsų svajonės, iš pradžių tokios gražios, taip ir liko 
neišsipildžiusios, kad niekada nepersistengėte dirbdami, buvote 
užsiėmę tik sąskaitų apmokėjimu ir dėl to gyvenimo saulėlydyje 
esate tokie pavargę?

„didingo gyvenimo“ programa suteiks jums galimybę patiems 
nuspręsti, ką žmonės kalbės apie jus tame iškilmingame susibūrime. 
Jei laikysitės programos, ją vertinsite rimtai ir kiekvieną sprendimą 
darysite klausydamiesi širdies, tai tikrai per tą iškilmingą vakarą 
girdėsite tik malonius žodžius. svečiai džiaugsmingai patvirtins, 
kokie buvote darbingi, dinamiški ir atsidavę kitiems, kaip mylėjote 
gyvenimą ir kokie nepaprasti jūsų laimėjimai.

kilniausias gyvenimo tikslas yra visiškai realizuoti savo gebė-
jimus. Nuolatinis tobulėjimas – gyvenimo valdymo pagrindas. Jei 
norite tapti kompanijos vadovais, pirmiausia turite išmokti vado-
vauti patiems sau. Jei norite tvarkyti šeimos ar kokios didesnės 
organizacijos reikalus, iš pradžių išmokite tvarkyti asmeninius 
reikalus. Gyvenimo darbų sėkmė priklauso nuo vidinės sėkmės, 
ir jei iš tikrųjų norite padaryti pasaulį geresnį, pradėkite nuo sa-
vęs – nuo savo vidinio pasaulio.

Nėra kilnesnio tikslo, kaip pažadinti neribotas savo proto gali-
mybes ir paimti iš gyvenimo viską, ką jis pasiruošęs jums duoti. 
Štai kokia yra pagrindinė „didingo gyvenimo“ programos idėja. 
Priimkite šį iššūkį ir išdrįskite gyventi didingai! 

Tobulas protas, tobulas kūnas, tobulas charakteris
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GYVENIMAS bE RIbŲ

Žmogaus viduje snaudžia nuostabi jėga, galinti per-
mainyti visą jo gyvenimą. Žmogus net nustebtų suži-
nojęs, kokia ji galinga.

– orisoN sweeT mardeN

yra viena labai svarbi tiesa, kurią mums svarbu suprasti. Štai 
kokia ji: vieninteliai apribojimai yra tie, kuriuos sau nusistatome 
patys. Gyvenimo vairas mūsų pačių rankose. sėkmės lydimi 
žmonės, priešingai nei nevykėliai, neleidžia, kad jiems vadovautų 
atsitiktinumai. Gerai pagalvokite apie savo šiandienines ribas, 
apie kliūtis, kurios trukdo išsipildyti jūsų svajonėms ir neleidžia 
jums būti laimingiems. Gali pasirodyti, kad kiekviena nelemta 
aplinkybė, arba kliūtis, yra neįveikiama, bet iš tikrųjų taip nėra.

Viena pagrindinių sėkmės strategijų yra ir viena paprasčiausių: 
nėra tokios sąvokos kaip „nepalankios aplinkybės“. yra tik tokios, 
iš kurių galima pasimokyti. Gyvenime apskritai nebūna pralaimė-
jimų, būna tik pamokos, suteikiančios galimybę augti ir kilti. Gal 
jūs ribojatės save tokiomis ar panašiomis mintimis: „aš per jaunas, 
kad būčiau milijonierius“, „Nesu tokia graži, kad tapčiau pasaulinio 
lygio žvaigžde“, „aš pernelyg tingus pradėti savo verslą“, „Tam 
man neužteks pinigų“?.. Jei iš tikrųjų taip mąstote, jūsų dvasia 
pradės blėsti, nes patys sau išsipranašaujate niūrią ateitį. Liaukitės 
buvę praeities kaliniais, tapkite savo ateities architektais. kiekvienas 
įvykis įvyksta dėl tam tikros priežasties. kiekviena problema – tai 
išmėginimas, galintis mus daug ko išmokyti ir palengvinti kelią 
į naujus laimėjimus. kiekviena akimirka unikali, nesvarbu, ar ja 
pasinaudosite, ar ne. Jei pajėgsite suvokti šią senovės išmintį, tai 
bet kokią patirtį priimsite su dėkingumu ir kiekviename įvykyje 
pamatysite palankią galimybę. Jei nesuprasite šių tiesų, jūsų likimas 
bus kur kas menkesnis, nei jums iš tikro skirta.
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Žmogaus protas turi beribį potencialą, kurio daugelis neišnau-
doja. sakoma, kad net žymiausi mąstytojai sugeba pažadinti ne 
daugiau kaip 25 procentus savo smegenų galimybių. o kaip likę 
75 procentai? indų jogai, gyvenantys aukštai Himalajuose, yra 
taip įvaldę protą, kad gali kontroliuoti vadinamuosius nevalingus 
procesus, pavyzdžiui, širdies plakimą, virškinimą ir nervų sistemos 
darbą. Šie rytų išminčiai jau daugiau kaip penkis tūkstančius metų 
semiasi iš bedugnio galimybių šulinio ir yra sukūrę ištisą mokslą 
apie tikrąsias žmogaus galimybes. derindami meditacijas ir spe-
cialius kvėpavimo pratimus, jogai pajėgia iškęsti neįtikėtiną fizinį 
skausmą ir ilgą laiką būti be maisto ar miego. Štai kokia galybė 
snaudžia kiekviename mūsų! užfiksuotas atvejis, kai viena motina, 
kurios sūnus buvo prispaustas automobilio, sugebėjo rankomis 
pakelti šį didžiulį svorį, kad išlaisvintų vaiką. septyniasdešimties 
metų vyrai bėga maratoną ir nugali. Žmogui, nepripažįstančiam 
ribų, įmanoma viskas. 

Žmogaus protas ir valia gali daryti stebuklus, jeigu jie tobu-
linami ir įvaldomi. Tačiau daugeliu atvejų žmogaus protas lieka 
neišlavintas, neištyrinėtas ir neišnaudotas. Paprastai per dieną jis 
„prasuka“ maždaug 60 000 minčių. dar labiau stulbina, kad 95 
procentai šių minčių – tos pačios, kurios sukosi ir vakar. išsiveržę 
iš standartinio mąstymo ribų, galime atpalaiduoti milžinišką proto 
energiją ir išsiugdyti įprotį mąstyti be apribojimų. Visi klestintys 
žmonės supranta, kad mūsų pasaulis – visų mūsų minčių visuma, 
todėl negalima sau leisti prabangos turėti nors vieną blogą mintį. 
Pirmas žingsnis kelyje į stebuklų kupiną gyvenimą yra sugebėjimas 
įvertinti, kad mūsų išorinis pasaulis prasideda nuo vidinio ir kad 
kiekviena mintis turi vesti į puikų tikslą. mintys geba daryti stebuklus 
ir kurti viską, ko tik panorime. Šiandieninės mintys kuria rytojaus 
tikrovę. ir ta tikrovė rytoj bus tokia, kokios yra mintys šiandien. 

mahatma Gandis, fiziškai silpnas, trapus žmogus, sugebėjo išju-
dinti milijonus tėvynainių ir sudrebinti galingą imperiją tik pasyviu 

Tobulas protas, tobulas kūnas, tobulas charakteris
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pasipriešinimu. o juk jis pradėjo kaip paprasčiausias advokatas, 
turėjęs nedidelę juridinę praktiką Pietų afrikoje. Tačiau netei-
singumo sukeltas skausmas įžiebė jam nenugalimą norą pasaulį 
padaryti geresnį, ir, kaip visi didieji žmonės, Gandis pradėjo lavinti 
savo proto ir dvasios galias. Jis tvirtai žinojo geležinę gyvenimo 
taisyklę: išorinė sėkmė visada prasideda viduje. karštai įtikėjęs, 
kad jo kova teisinga, šis kuklus vyras su balta klubus dengiančia 
juosta savo didžiulę šalį atvedė į nepriklausomybę.

arnoldas Švarcnegeris (arnold schwarzenegger) į sporto salę 
pirmą kartą įžengė dar visiškai jaunas. Jo kojos buvo liesos, krūtinė 
įdubusi, pats susikūprinęs, be to, jis augo aplinkoje, kur finansinės 
galimybės buvo nepaprastai kuklios. Tačiau vidiniai arnoldo ištek
liai buvo visai kitokie. Jau po pačių pirmųjų treniruočių vienam 
atletui jis pasakė, kad po penkerių metų taps misteriu Visata. Jo 
draugas tik pasijuokė. Tačiau pažiūrėkite į Švarcnegerį šiandien. 
Tai žmogus, atsisakęs pripažinti ribas ir tvirtai nuėjęs erškėčiais 
barstytu keliu į sėkmę. saviugdos literatūros klasikas Napoleonas 
Hilas savo puikioje knygoje „mąstyk ir būk turtingas“ (Napoleon 
Hill, Think and Grow Rich) rašė: „Žmogus gali pasiekti viską, 
kas tik užgimsta jo prote.“

Todėl šiandien jūsų pirmiausias darbas – išsiugdyti neriboto 
mąstymo įprotį. Protas labai panašus į raumenį: jei jis silpnas, jį 
sustiprinti galima treniruotėmis. Jei nuolat esate susirūpinę arba 
gyvenate praeitimi, tai šį žalingą įprotį galite nugalėti tam tikrais 
pratimais, kuriuos įvaldysite laikydamiesi trisdešimties dienų 
programos, pateikiamos knygos pabaigoje. o dabar tiesiog įsimin-
kite, kad tik patys atsakote už kiekvieną mintį, užgimstančią jūsų 
galvoje kiekvienos dienos kiekvienos minutės kiekvieną sekundę, 
ir jei jums ši mintis nepatinka, ją galite pakeisti. Įprotis mąstyti 
apie sėkmę be jokių apribojimų atsiranda pamažu ir atkakliai 
treniruojant protą. Teigiamas mąstymas – tai tiesiog įprotis, ir iš 
pradžių jį išsiugdyti atrodys nelengva, ypač jei jūsų proto sodas 
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apžėlęs piktžolėmis. Įpročio formavimas – tarsi virvės pynimas: 
kasdien įpinate po naują giją, ir virvė darosi vis stipresnė, kol 
ateina akimirka, kai jos nutraukti neįmanoma. Toks yra šios 
programos tikslas. amerikiečių rašytojas ir filosofas ralfas Val-
das emersonas (ralph waldo emerson) rašė: „Viskas, kas yra už 
mūsų, ir viskas, kas yra prieš mus, nublanksta, palyginus su tuo, 
kas yra mūsų viduje.“ 

o dabar sėskime ir ant popieriaus lapo surašykime tas mąstymo 
taisykles ir standartus, kurie praeityje mus stabdė ir ribojo mūsų 
galimybes gyventi geriau. savo ribų ir apribojimų suvokimas – 
pirmas etapas, kai norime išmesti juos iš galvos. klestintys žmo-
nės visada gerai žino savo silpnybes ir stengiasi jas kuo greičiau 
įveikti. kokie įsitikinimai trukdė jums siekti sėkmės, kokios 
mintys neleido mylėti, būti sveikiems, laimingiems ir užmegzti 
prasmingų santykių? surašykite jas ir tvirtai nuspręskite jų at-
sikratyti. iš pradžių tai gali būti labai sunku, galbūt jums netgi 
kils noras viską mesti, bet jei būsite atkaklūs, greitai mėgausitės 
savo pastangų vaisiais.

kai jau surašysite visas neigiamas mintis ir pašalinsite jas 
iš savo sąmonės lauko, jas turėsite pakeisti naujomis mintimis, 
kurios jums teiks energijos, įkvėps veikti ir mylėti. Ši senovinė 
rytų dvasinė praktika paremta įdomia mūsų proto savybe: bet 
kurią akimirką mūsų galvoje yra tik viena mintis. ir jei pastebite, 
kad ji slegia, greitai ją pakeiskite teigiama mintimi. ilgainiui nei-
giamų minčių liks vis mažiau, nes didysis gamtos dėsnis teigia, 
kad teigiama jėga visada išstumia neigiamą jėgą. Įsivaizduokite 
save tokius, kokie svajojate būti, turinčius viską, ko jums reikia, 
kad būtumėte laimingi. sudarykite „svajonių sąrašą“: surašykite 
viską, ką norite pasiekti gyvenime. Gali pasirodyti, kad tai kvai-
las ir tuščias užsiėmimas, vis dėlto egzistuoja fenomenali visatos 
jėga, kuri materializuoja proto kuriamus vaizdinius. Ta jėga geba 
kurti stebuklus. 

Tobulas protas, tobulas kūnas, tobulas charakteris


