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Įvadas

Sistema,kuriosesatepasirengęmokytis,galipakeistijū
sųgyvenimą.Šiojeknygojepirmąkartąpateikiamaunikali
idėjųirveiklosmetodųsintezė,norsatskirišiossistemos
elementainėranauji–jųišmokstamairvėlmokomasiiš
naujopervisąžmogausgyvenimą.Čiapristatomusprinci
pusirpraktikasjauišbandėtūkstančiaivyrųbeimoterų.
Jietvirtina,jogsusilaukėsėkmėstodėl,kadjaisrėmėsi.

Šiasidėjasirmetoduspritaikęsavokasdieniamegyve
nime,netruksitepasijustilaimingesni,sveikesniirlabiau
savimipasitikintys.Įgausitedaugiaujėgų,imsiteaiškiau
suvoktitiksląirveikloskryptis,jumstapslengviauben
drautisužmonėmisbeikoptikarjeroslaiptais.Žodžiu,jūs
įsuksiteįsėkmėsirlaimėsgreitkelį.

Leiskitepateiktipaprastąpavyzdį.Gyvenimasyralyg
sudėtingakoduojamaspyna.Jeisurinksitereikiamusskai
čiusreikiamaeilėstvarka,durysatsidarys.Taijoksstebuk
las,tasįvykisnėkieknepriklausonuosėkmės.Lygiaitaip
pategzistuojairtinkamųminčiųbeiveiksmųkombinacija,
leidžiantipasiektibeveikviską,koištikrųjųnorite.Irjūs
galitesurastitąkombinaciją,jeigujosieškosite.

Sveikata,gerovė,laimė,sėkmėirdvasiosramybė–vis
kaspaklūstatampačiamprincipui.Jeielgsitėstinkamai,
neabejotinai sulauksite trokštamų rezultatų. Jeigugalite
tiksliaiapibūdinti,konorite,taigaliteirsužinoti,kaipkiti
tąpasiekėdar iki jūsų.O jeiguviskądarysite taip,kaip
darėjie,sulauksitelygiaitokiųpačiųrezultatų.

Ši„sėkmėspaslaptis“yratokiapaprasta,jogdaugybė
žmonių jospaprasčiausiainepastebi.Galite turėtiviską,
konorite, jeinorite topakankamaistipriai, jeiesatepa
sirengę atkakliai ir ilgai daryti tai, ką padarė kiti, siekę
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panašiųtikslų.Todėljūsųamžius,lytis,turtinėpadėtisir
odosspalvayravisiškainesvarbu.

Gėtėrašė:„Prigimtisnesuprantapokštų,jivisadatiks
li,visadarimta irgriežta, jivisada teisinga,oklaidas ir
nusižengimusdaropatsžmogus.Gamtaniekinažmones,
nesugebančiusjosįvertinti,irtiktinkamam,tyramirtei
singamjinusileidžiairatskleidžiasavopaslaptis.“

Žmonės, kuriems nesiseka, nesupranta šiosminties,
nesyraįpratęieškotisavonesėkmiųpriežastiesnesavyje,
o aplinkoje.Tačiau apsidairykime: įrodymų toli ieškoti
nereikia, jie čia pat. Štai regime įvairiausios kilmėsbei
socialinėspadėtiesžmones:jaunusirpagyvenusius,juo
daodžiusirbaltuosius,išsilavinusiusirbemokslius,atlie
kančiusdidžiusdarbusirtikraidaugnuveikiančiussavo
bendruomenėslabui.

Taippatsutinkamežmonių,nepatyrusiųvargo,turėju
siųvisasgalimybeslavintis,tačiauniekonepasiekusiųar
nenorėjusiųsiektiirtarsinežinančių,kąveiktigyvenime.
Jiedirbanemėgstamusdarbus,palaikonedžiuginančiusir
juos netenkinančius santykius ir gyvenaneišnaudodami
daugeliosavogalimybių.

Taiginorintsėkmėsbūtinarastireikiamąskaičiųderinį
iratrakintiužraktą.Užuotaklai,itpriežaidimųautoma
to, bandę ieškoti gyvenimokodo, verčiau išstudijuokite
gyvenimus žmonių, kurie į tas sėkmėsviršūnes užkopė
praeityje.

Štaiapiekąšiknyga–jojerasitegeriausia,kaskada
norsbuvoatskleistaapieasmeniniuslaimėjimus.Viskasper
teiktapaprastai,suprantamakalba,tadnorintystasžinias
iškartgalėspritaikytipraktiškai.Jie,galimasakyti,sužinos
kodą,kuriuogalėsatrakintigyvenimosėkmėsspyną.

Šiosidėjosyraveiksmingosdėldviejųpriežasčių.Pir
ma,daugmetųbandymųirklaidųmetoduaštikrinaujas
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irjųvertęįrodžiaukonkrečiaisveiklosrezultatais.Antra,
išmokiaušiossistemosdaugiauneimilijonąžmonių,irji
padėjokiekvienam,kurisnuosekliaijavadovavosi.

Vienižmonės studijuoja teisę,okiti– techniką.Dar
kitidomisisportuirtampafutbolo,beisboloarkrepšinio
žinovais.Kitidaugybęvalandų skiria, tarkime, istorijai,
paštoženklams,kompiuteriamsirdaršimtamsįvairiųda
lykų.Oašstudijavauviską,kasįmanoma,apiesėkmęir
įvairiausiasjosformas.

Nuopatjaunųdienųtroškausužinoti,kodėlvieniems
žmonėms sekasi kur kas labiau nei kitiems.Klaidingai
maniau,kadtailemiasveikatos,turtoarpadėtiesvisuo
menėjeskirtumai.

Patsašgimiauiraugauneturtingoješeimoje,irmantai
nepatiko.Tėvasnevisadaturėdavodarbą,irmums,kiek
atsimenu,vosužtekdavopinigųbūtiniausiomsreikmėms.
Ikidešimtiesmetųneturėjaujokiųkitųdrabužių,kaiptik
kitųjaudėvėtusarpaaukotusvietiniolabdaroscentro.

Buvausunkusvaikas:amžinaiįkąnorsįsivėlęs,pik
tasirkeikiantisgyvenimąnežiniaužkąirkartuužviską.
Manenuolatvarėišklasės,ovėliauišmetėišdviejųvidu
riniųmokyklų.Visosemokyklose,kuriosemokiausinuo
septintosikidvyliktosklasės,popamokųsėdėdavaukur
kasdažniauneikitivaikai.

Vidurinėsmokyklostaipirnebaigiau,nespaskutiniais
metaisišseptyniųdalykųšešiųišvisnelankiau.Atsimenu
savo pirmąjį darbą– nedidelio viešbutėlio virtuvę.Ten
manepriėmėindųplovėju.Paskuipasidaviaugyvenimo
srovei, jimėtėmaneišvienodarboįkitą,vertėgyventi
taipensionuose,taimažuoseviešbutukuosearvienokam
bariobutuose,okartaisreikėdavotenkintisnakvynesavo
automobilyjearbaantžemėsšaliajo.

Kroviaumedienąlentpjūvėse,kirtaubrūzgynussumiš
komedžiagosruošėjųbrigada.Kurįlaikąkasiaušulinius.

į v a d a s
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Plušėjau juodadarbiu statybose, fabrike prie surinkimo
linijos.Būdamasdvidešimtvienerių,įsidarbinaupagalbi
niudarbininkunorvegųkrovininiamelaive ir išplaukiau
pamatytipasaulio.Paskuidvejusmetuskeliavau,kolbai
gėsipinigai,irvėldirbau,kadgalėčiaukeliautitoliau.

Dvidešimt trečiųjų gyvenimometų sulaukiau parsi
samdęs fermoje,kurdienądirbau laukuose,omiegojau
daržinėje ant šieno.Kai nesisekdavogauti jokiofizinio
darbo,imdavausiprekiautiužkomisinius:mansumokė
davokiekvienąvakarą,taigiturėdavaumaistuiirkaskart
galėdavauatiduotinuompinigiusužvienąnaktįviešbučio
šeimininkui.

Taip įgavau ankstyvos patirties ir nemenkai pažinau
gyvenimą,vis ieškodamasatsakymoįklausimą:„Kodėl
vieniemsžmonėmssekasilabiaunegukitiems?“

Labaimėgau skaityti.Knygas tiesiog rydavau,degi
namasnepasotinamosaistrossužinoti,suprasti.Skaičiau
viską, ką galėjau gauti, tikėdamasis suvokti prasmę ir
tvarkąvisoto,kąmačiauvykstantaplink.Puoliauknygas
itDonKichotasvėjomalūnus,visdėltotarpmūsų,turiu
pasakyti,buvovienasdidžiulisskirtumas.

Esubegalopraktiškas,taigisiekiausužinoti,kąkonkre
čiaiturėčiaudaryti,kadirmanpradėtųsektis.Neturėjau
laiko didingoms teorijoms ar abstraktiems principams.
Kiekvieną naują idėją vertindavau vieninteliu požiūriu:
arjiveiksminga.

Prekiavaukeletąmėnesių,koliškiloklausimas:„Ko
dėlkaikuriemsprekeiviamssekasigeriauneikitiems?“
Atsakymo į šįklausimą ieškojau sudidžiausiu įkarščiu,
skaitydamasviską, kas įmanoma, apie prekybą, klausy
damas garso įrašų bei lankydamas seminarus ta tema.
Klausinėjau geriausių ir labiausiai patyrusių pardavėjų,
kaip jiedirba irkąkonkrečiaidaro,kaipsprendžiadaž
niausiaipasitaikančiasproblemasirkokiosgiproblemos
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kylajųprofesijosžmonėms.Išbandžiauviską,kasatrodė
verta dėmesio, ir dirbdamas tobulėjau.Palengvapradė
jau parduoti vis daugiau ir per šešismėnesius iškopiau
įgeriausiųvienosfirmospardavėjųgretas.Netrukusjau
mokiaukitusto,kaspavykomanpačiam,irdaugeliuiiš
jų taippatpradėjosektis–greitai jie tapopavyzdingais
darbuotojais.

Kai užsiėmiauvadyba, apie ją perskaičiauviską, ką
radau,irkitųpatirtispadėjomansiektigerųrezultatų.Tai
pravertė,kaiįkūriauprekybosorganizaciją,turinčiądevy
niasdešimtpenkisdarbuotojusirfilialusšešiosešalyse,o
jos apyvarta naujoje verslo srityje siekė kelismilijonus
doleriųpermėnesį.

Kainutariauprekiautinekilnojamuojuturtu,vėlkrei
piausi į knygas.Gavęs nekilnojamojo turto pardavimo
agentolicenciją,apiešiąveikląvėlgiperskaičiauvisa,kas
buvo įmanoma.Dirbdamas prie savo pirmojo projekto,
anksčiauvisiškaineturėjęsjokiospraktikosšiameversle,
ašpirkau,investavau,remontavau,stačiauir...pardaviau
prekyboscentrąužtrismilijonusdolerių!Ovisa,koman
reikėjo,išmokauklausinėdamasirstebėdamas,kaipdirba
kiti,sėkmingaibesiverčiantysšiojesrityje.

Kitus penkeriusmetusbuvau atsakingasužpirkimą,
sklypųpriestatųprijungimą,planųsudarymą,projektavimą,
derinimą,statybą,remontavimąirmilijoninėsvertėsko
mercinių,pramoniniųbeigyvenamųjųpastatųpardavimą.
Patsišpradžiųnuomavęsbutukąsuvienumiegamuojuir
baldais,vėliaupersikėliauįdidelįnuosavąbutą,paskui–į
namą,ojįkiekvėliaupakeičiauįdidesnį,subaseinukie
meirgaražutrimsmašinoms.

Studijavauprekybą,administravimąirverslą,baigiau
vakarinęvidurinęmokyklą,lankiauįvairiusneakivaizdi
nius kursus. Išlaikęs tinkamumo testą, buvaupriimtas į
vienoprestižiniouniversitetomagistrųrengimoprogramą,

į v a d a s
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tentrejusmetusmokiausiversloteorijosirgavaustrategi
nioplanavimobeirinkodarosspecialistodiplomą.

Vėliau tapau vadybos konsultantu ir savo žiniomis
beipatirtimipadėjauklientamsuždirbtiarsutaupytimili
jonusdolerių.

Mane visada žavėjo laimės fenomenas ir domino
priežastys,kodėlvienižmonėsbūnalaimingesnineikiti.
Ieškodamasatsakymųstudijavaupsichologiją,filosofiją,
religiją,gilinausiįmetafizikąbeimotyvacijosmokslą.

Kadišmokčiautvarkytissusavoasmeninėmisproble
momis, studijavau savitarpio santykius, tarpasmeninę ir
bendravimopsichologiją,asmenybėstipus.Kaivedžiau,
perskaičiauirperklausiauviską,kątikradauapietėvystę
beivaikųauklėjimą.

Gilinausiį istoriją,ekonomikąirpolitiką,kadgeriau
suprasčiaupraeitįbeidabartįirkadsuvokčiau,kodėlvie
nosšalysarregionaiyraturtingesniužkitus.

Per dvidešimt penkerius gyvenimometus studijoms
skyriaudaugiaukaipdvidešimttūkstančiųvalandų.Vienu
metugilinausi įdaugelįdalykų.Kaikodvejusar trejus
metusmokiausilabaiintensyviai,lygapsėstas.Tačiauvisi
manomokslai turėjovienąbendrąbruožą:siekiautikrai
viskąsuprasti.Nepaliaujamaiieškojauišbandytųirlaiko
patvirtintų idėjų, įžvalgųbeimetodų, kuriuospritaikius
sėkmėbūtųgarantuotatuojaupat.

Ir padariau didžiulį atradimą: supratau, kad jeigu iš
tikrųjųnorėsiu,galėsiuperprastikiekvienąveiklossritįir
siektijojesėkmės.Žiniosviskąpadaroįmanomą.

Manprireikėdvidešimtmetų,kolpabėgaunuoskurdo
irkasdieniorūpesčiodėlpinigų.Tadapriėjauišvadą,kad
jeiguviską,kąsužinojauapiesėkmę,susisteminčiau,taiga
lėčiaupasiūlytižmonėmspriemones,kuriossutaupytųjiems
tūkstančiusdoleriųirdaugybęmetųsunkausdarbo.
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1981metaissudėliojau„sėkmėssistemą“taip,kadja
galėtųnaudotiskiti.Parengiaudviejųdienųseminarą,pa
vadinaujį„Vidinissėkmėsžaidimas“irpaskelbiauapie
tailaikraštyjebeiišsiuntinėjaudaugybękvietimųpaštu.

Buvautiesiogužsidegęsseminaroidėja–karštaitroš
kaupasidalytižiniomissukitais.Žinojau,kadvisataiyra
veiksminga,irbuvauįsitikinęs,jogkiekvienas,pasinaudo
jęsnorsnedidelešiossistemosdalimi,galigreitaisulaukti
teigiamųpokyčiųgyvenime.

Prireikėnettrejųmetų,kolžmonėssuvokėseminaro
naudą.Pertąlaikąišleidauvisassavosantaupastobulin
damaskursusirjųpateikimoformą.Kainušlifavaunetiks
lumus,seminaraspradėjopopuliarėti.Jįėmėlankytivis
daugiaužmonių, registruodavosinorintys iškitųmiestų
beivalstijų.

Žmonės atsiliepdavo apie seminarą tokiais žodžiais:
„Gavauvisiškainaujągalimybę“arba„Šisseminarasyra
it neužpildytas ateities čekis – suma įsirašai pats“.Ga
liausiaimespakeitėmeužsiėmimųpavadinimą–davėme
seminaruisimboliškąFe nik sovardą.

1984metaisNigh tin ga le Co nant kor po ra ci ja, didžiau
sia pasaulyjemokomųjų programų įrašų tiekėja, išleido
mano seminaro garsajuostę, pavadinusi ją „Pasiekimų
psichologija“.Labaigreitaijitapobestseleriu–buvopar
duotabeveikpenkišimtaitūkstančiųkopijų.

Jau1985metaisnorinčiųpakliūtiįseminarusbuvotiek
daug,kadpatsvienasneįstengiaujųvesti.Įrašiaupaskaitas
įvaizdajuostę irpavadinaują„Feniksas:pasiekimųpsi
chologijosseminaras“,parengiaumetodiniusnurodymus
irapmokiaukitusvedėjus.Seminarovaizdo įrašas labai
išpopuliarėjo,dabartamedžiagaišverstaįdvylikakalbų
irpristatomadvidešimtketuriosešalyse.

Daugybeikompanijųšisseminaraspadėjopakeltidarbo
našumąbeikomandinėsveiklosefektyvumą.

į v a d a s
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Sistema,kuriospradėsitemokytis,garantuosjums,kad
jūsųgyvenimąištiesųbūtųgalimaapibūdintitokiomiskate
gorijomiskaiplaimė,harmonija,sveikatairklestėjimas.

Darvienasniuansas,įkurįnoriuatkreiptijūsųdėmesį:
jaudaugelįmetųtūkstančiaibaigusiųjųkursussusiranda
mane,kaikuriepraėjusvoskeliomsvalandomspopaskaitų,
kadpasakytų:„Nepatikėsite,kasmannutiko!..“Opaskui
jie imapasakoti apie nuostabius pokyčius, įvykusius jų
darbearasmeniniamegyvenime.

Irašjaistikiu.Žinauštaiką:kaipradėsitevadovautis
šiojeknygojeišdėstytaisprincipais,būtinaipasieksitesėk
mę.Kuotvirčiaupasikliausitetomisidėjomis,tuojosbus
veiksmingesnės.Jūsųpasiekimusgalėtųsumenkintinebent
jūsųpačiųnedrąsivaizduotė.Taigipirmyn!
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1 Paverskitesavogyvenimą
 šedevru

Šisamžius–pasiekimųamžius. Niekadaanksčiautokia
gausybėžmoniųįvairiosesritysenėranuveikusidaugiau,
negukadyrapadaromadabar.Šiandiendaugelissulaukia
pripažinimokurkasgreičiau,neitaibūdavoįmanomaanks
tesniaislaikais.Dabaržmogusturididžiausiasgalimybes
paverstisavosvajonesrealybe.

Garsūsfuturistaiiržymūsverslininkaipranašauja,jog
žmonijažengiaįauksoamžių.Demokratijos,asmenybės
laisvėsbeilaisvosiosverslininkystėsidėjosišVakarųsklin
dapopasaulį,josnešaklestėjimąirlaisvęvisur,kurtikyra
nuosekliaidiegiamos.Atėjosėkmės,laimėsirfinansinės
nepriklausomybėsmetas.

Šiojeknygojekalbėsimeapietai,kaippagerintigyve
nimokokybęirrealizuotivisassavogalimybes.Visiškai
nesvarbu,kas jūs esateneikokia jūsųpadėtisvisuome
nėje–žinokite,kaddabarpat,šiąakimirką, tikrai turite
vidiniųgaliųpasiektidaugiau,neguesatepasiekę,padaryti
daugiau,neijauesatepadarę...Tereikiatikišmokti,kaip
taidaroma,oišmokus–drąsiaiveikti.

Visa,kasparašytašiojeknygoje,esuišbandęsrealiame
gyvenime,taddabarpatirtisleidžiatvirtinti,jogšisistema
veiksminga.Manopraeitisyraidealiausiasįrodymas,todėl
pradedupasakojimąnuojos.

manogyvenimoistorija
Gimiau1944metaisKanadoje.Manotėvaibuvopa

prastižmonės,jiesunkiaidirbo,tačiaupinigųpakankamai
neturėjomeniekada.Vis prisimenu tėvų žodžius: „Mes
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negalime sau šito leisti, nesneturime tiekpinigų...“Tai
buvoDidžiosiosdepresijoslaikai,betirvėliaupinigųšei
mojenepagausėjo.

Tik įžengęs į paauglystę pirmąkartą pastebėjau, jog
daugelis kitų šeimų vertėsi kur kas geriau: jie gyveno
gražesniuose namuose, vilkėjo naujesniais drabužiais,
važinėjo geresniais automobiliais– apie visa taimūsų
šeimagalėjotikpasvajoti.Maždaugtadamanirkiloklau
simas:„Kodėlkaikuriemsžmonėmssekasidauglabiau
negukitiems?“

Pradėjaudomėtis,kodėlkitidaugiauuždirba,darniau
bendrauja,geriauirdžiaugsmingiaugyvena.Turėdavau
nemažai progų tokiems apmąstymams, kadangi daug
laikopraleisdavauvienas.Buvau,kaipdabarvadinama,
pralaimėtojas,nevykėlis,mannerūpėjomokslas,kartais
trainiodavausigatvėmissušutve„blogiukų“.Mokytojai
rodydavomane kaip neigiamą pavyzdį, pavyzdžiui, jie
sakydavo: „Išsitiesk, nebūk sukumpęs, nes tapsi kaip
Treisis.“

Kaimansuėjošešiolika,suvokiauvienąlabaisvarbų
dalyką:jeigunoriu,kadgyvenimaspasikeistųirimtųte
kėtimanpalankia linkme,pasikeisti turiuvisųpirmaaš
pats. Jeigumannepatinka būti nelaimingam ir visąlaik
skendėtirūpesčiuose,taipatsturiuimtisveiksmų,kadtai
pakeisčiau.Štaitadairprasidėjoatsakymųpaieška,trukusi
visągyvenimą:„Kodėlvieniemsžmonėmssekasikurkas
labiaunegukitiems?“

Vėliaubuvauišmestasišmokyklos,pradėjaudirbtiir
manpavykošiektieksusitaupyti.Užtuospinigusišvykau
pasižvalgytipopasaulį.

Esu aplankęs daugiau kaip aštuoniasdešimt pasaulio
šalių.Tiekmačiauirpatyriau,kaddaugelisnetneįsivaizduo
ja.Tolimosešalysetekovargti,alktiirnesuskaičiuojamą
daugybękartųmiegotitiesiogantžemės.
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Tačiaupasitaikėgyventiirnuostabiuoseviešbučiuose
beipietautigeriausiuosepasauliodidmiesčiųrestoranuose.
Laikuibėgant,tapaudidžiulėskompanijossu265milijo
naisdoleriųapyvartadirektoriumi.Esususitikęsirkalbėjęs
suketuriaisprezidentaisirtrimisministraispirmininkais.
KartusužmonabuvomepakviestipietųnetpasJungtinių
Valstijųprezidentą–kartąišsikėliausautokįtiksląirpa
siekiaujįpermažiauneišešismėnesius.

Dabarmatau, kad bėgantmetams išmokau nemažai
gyvenimo pateiktų pamokų, iš kurių viena svarbiausių
yra ši: neįmanomapataikyti į taikinį, jeigu jo nematai.
Neįmanomapadaryti nuostabių dalykųgyvenime, jeigu
neįsivaizduoji,kokiejieyra.

Kiekvienąkart sėkmė, kurią patirdavau, ateidavo tik
po to, kai gerai apmąstydavau, kaipviskas atrodys, kai
pasieksiutikslą.Esukalbėjęssudaugeliužmonių,kurių
pastangos buvo vaisingos – visus siejo vienas bendras
bruožas:jietiksliaižinojo,konori.Visiturėjoaiškiąviziją,
koksyraidealusgyvenimas. Kaiptiktakonkretinorimos
ateitiesvizijairtapogalingumotyvu,kurisstūmėjuosį
priekį.Atrodė,kadjųsiekiųrealizacija tiesiogišplaukia
išdetalaustarsijaupasiektotikslovaizdinio.

Tikslonusistatymasyrasvarbussėkmėssistemosele
mentas, plačiau jį aptarsime penktame skyriuje.Tačiau
pirmučiausiareikiaatliktitai,kądarotiknedaugelis:jei
norite,kadšisistemaveiktų,turitetiksliaiįvardinti,kąjums
reiškia„sėkmė“.Turitenutarti,koksbūtųjūsųgyvenimas,
kaipjisatrodytų,jeigupaverstumėtejįšedevru.

Pradėtireikiataip:„įjunkite“nulinįmąstymą.Įsivaiz
duokite,kadgalitegrįžtiįkiekvienosgyvenimosituacijos
pradžiąir„peržaisti“jąišnaujo–lygturėtumėtepaveikslo
rėmus, pro kuriuos stebėtumėte įvairias savo gyvenimo
atkarpasbeisantykiussužmonėmis.Tadaužduokitesau
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klausimą: „Jeigu reikėtų šį sprendimą priimti šiandien,
žinanttai,kądabaržinau,kaipašnuspręsčiau?“

Nesileiskiteįkompromisussusavimi.Būkitevisiškai
atviri.Nuolatturėkitegalvojesavoidealus.Kiekvienodi
deliolaimėjimopradžiayrajūsųsugebėjimasįsivaizduoti
tiksląirtvirtasryžtasjosiekti.

septyniossudedamosiossėkmėsdalys
Viską, ko norite ar kas svarbu jūsų laimei, galima

priskirtivienaiišseptyniųkategorijų.Šiossep ty nios su
dedamosios sėkmėsdalysminimosvisur, kur kadanors
buvokalbėtaarrašytaapiesėkmęirlaimę.Jomistaippat
apibūdinamasvisųitinproduktyviaidirbančiųžmoniųgy
venimasbeipasiekimai.

Idealusgyvenimas–taišiųseptyniųsudedamųjųdalių
derinys,irbūtenttoksjųderinys,kurisbetkuriuokonkre
čiumomentupadarojuslaimingiausius.Nusakydamisavo
sėkmęarlaimęvienuarkeliaisšiųseptyniųsudedamųjų
daliųterminais,jūssukuriateaiškųtikslą,kurįnoritepa
siekti,irnustatotesritis,kuriasreikiakeisti,jeitrokštate,
kadgyvenimaspagerėtų.

Pirmučiausiasusikurkite idealą,savopuikiosateities
viziją.Pasistenkitevidineakimi„pamatyti“gyvenimąto
kį,koksjis turėtųbūti,kaipasieksitevisussavotikslus.
Pirmojijūsųužduotisyrasukurtiaiškųtrokštamosateities
atspaudą,atrodantįbūtenttaip,koksjisirbus,kaiten–į
tątrokštamąateitį–pateksite.Vėliaušisvaizdinyspasi
tarnausjumskaipimperatyvas,kaipgairėiretalonas,su
kuriuogalėsitelygintiviską,kąbūsitenuveikę,kaisieksite
savoidealąpaverstirealybe.
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dvasiosramybė
Pirmojiiššiųseptyniųsudedamųjųsėkmėsdalių,be

je,pati svarbiausia,yradvasios ramybė.Taididžiausias
žmonijosgėris.Nėraniekovertesnioužją,todėlsiekiame
josvisągyvenimą.Dvasiosramybė–mūsųsėkmėsmatas
kiekvienąatkiraipaimtą akimirką.Taiyramūsųvidinis
giroskopas.Kaigyvenameneprasilenkdamisusavosvar
biausiomisvertybėmisirgiliausiaisįsitikinimais–kitaip
sakant,kaimūsųgyvenimaspuikiaisubalansuotas–tada
jaučiamedvasiosramybę.Ojeidėlkokiųnorspriežasčių
einameįkompromisąsusavovertybėmisarjųapskritai
nepaisome,visųpirmakenčiamūsųdvasiosramybė.

Dvasios ramybė, harmonija, yra visų žmonių grupių
optimaliosveiklosesmė.Visasžmoniųbendravimasyra
grindžiamasharmoningaissantykiais.Manieros,moralė,
etiketasirdiplomatijayrasukurti,kadišpildytųkiekviena
mežmogujeslypintįtroškimą–užsitikrintidvasiosramybę
nesudrumsčiantjoskitiemsžmonėms.

Kompanijose dvasios ramybę galima „išmatuoti“
harmonijos, egzistuojančios tarp bendradarbių, dydžiu.
Produktyvios ir pelningos yra tos kompanijos, kuriose
darbuotojams gerai, kur jie jaučiasi saugūs ir laimingi.
Čiažmonėsplušalabaisunkiai,netgibeprotiškai,tačiau
yraramūs.

Nuostabitiesa,kuriąturėtumežinotiapiedvasiosramy
bę,yratai,jogji–normali,prigimtinėžmogausbūsena.
Laimė–jūsųteisė,kuriągavotegimdami.Jitiesiogjums
priklauso.Tainėratikretkarčiais,sėkmėsatveju,patiria
mabūsena.Dvasiosramybėyrajūsųbūtiespagrindas.Tai
svarbiausiaišankstinėsąlyga,kadbūtųįmanomavisakuo
džiaugtisirmėgautis.

Ramybės siekis turi taptipagrindiniu jūsųgyvenimo
principu, svarbiausiu tikslu, link kurio vestų ir kuriam
tarnautųvisikititikslai.
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