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Pratarmė

Šiknygaskirtaambicingiemsžmonėms,trokštantiems
kuo greičiau pasiekti visus savo tikslus. Jeigu apie tai
galvojateirkaiptiktokiejaučiatėsesą,tuometšiknyga
parašyta jums.Vadovaudamiesi tolesniuose puslapiuose
išdėstytomismintimis,savosvarbiausiustiksluspasieksite
negaišdamiilgųmetųsunkiamdarbui.

Skaičiaupaskaitasdaugybeižmonių24šalyse.Mano
seminaraiirkalbostrukdavonuopenkiųminučiųikipenkių
dienų. Ir kiekvienąkartą susikaupdavau, kad auditorijai
dėstomuklausimuperteikčiaupačiasgeriausiasmintis.Jei
povisųkalbų įvairiausiomis temomisman tebūtųduota
penkiosminutės, per kurias turėčiau išsakyti vienintelę
mintį,galinčiąpadėtijumssugautilaimėspaukštę,pasa
kyčiauštaiką:„Užsirašykitesavuosiustikslus,sukurkite
planą,kaipjuospasiekti,irkasdiendirbkite,idanttąplaną
įgyvendintumėte.“

Šispatarimas,jeigutikjuovadovausitės,padėsjums
kurkaslabiauneibetkokiemokslai.Daugelisuniversitetą
baigusiųžmoniųmanprisipažino,kadšipaprastutėidėja
jiemspasitarnavodaugiauneiketveristudijųmetai.Šimin
tispakeitėtiekmano,tiekmilijonųkitųžmoniųgyvenimus.
Lygiaitaippatjigalipakeistiirjūsųgyvenimą.

Lai kas keis tis
NeseniaibūrelisklestinčiųžmoniųsusirinkoČikagoje

aptartisavogyvenimiškosiospatirties.Visisusirinkusieji
buvomilijonieriaiarbamultimilijonieriai.Kaipirdaugelis
tokiųžmonių,jiebuvokuklūs,dėkingigyvenimuiužsavo
pasiekimusbeilaimę.Prasidėjodiskusijos,kokiospriežas
tysjiemslėmėsėkmę.Patsišmintingiausiaspasakė,kad,
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jomanymu,sėkmėpriklausonuotikslų,ovisakita–tik
komentarai.Brangiausi dalykai – tai jūsų laikas ir jūsų
gyvenimas.Laikaslabiausiaišvaistomastuomet,kaimetų
metaissiekiamato,kąįmanomapasiektiperkelismėne
sius.Jeigupasinaudositešiojeknygojeišdėstytapraktiška
irjauišbandytatikslųnusistatymobeijųsiekimosistema,
sugebėsitepertrumpesnįlaikąpasiektigerokaidaugiau,nei
iki tol įsivaizdavote.Nepaprastasgreitis, kuriuo judėsite
pirmynbeiaukštyn,apstulbinsirjus,iraplinkinius.

Naudodamiesi šiais paprastais, lengvai pritaikomais
metodais bei technikomis, per artimiausiusmėnesius ir
metusišvargšųpakilsiteikiturtuolių.Jūsųpatiriamąskur
dąirnepasitenkinimojausmąpakeisprabangairpalaima.
Žengdami šiakryptimi, jūspranoksite savodraugusbei
giminaičius ir gyvenimepasieksite daugiaunei didžioji
daugumajumspažįstamųžmonių.

Savo paskaitų, seminarų bei konsultacijųmetu ben
dravau sudaugiaunei dviemmilijonais žmoniųvisame
pasaulyjeirkiekvienąkartąvisišnaujoįsitikindavau,kad
vidutiniointelektožmogus,turintisaiškiustikslus,veikiai
aplenksgenijų,nežinantį,koištiesųtrokšta.

Manoasmeninėužduotislikonepakitusiilgusmetus.
Jiskambataip:padėtižmonėmspasiektisavotikslusgrei
čiau,neijietaisugebėtųbemanopagalbos.

Šioje knygoje sukoncentruota visųmano žinių apie
sėkmę, laimėjimusbei tikslo siekimąesmė. Jeiguženg
site tolesniuose puslapiuose rekomenduojamakryptimi,
atsidursitepirmosiosegyvenimomūšiųgretose.Norėčiau,
kadmanovaikaišiaknygavadovautųsikaipžemėlapiu,
padėsiančiunusigautiten,kurtikjiepanorės.

Brangūsskaitytojai,šiąknygąparašiautetrokšdamas
vienodalyko–perteiktijumsjauišbandytąsistemą,kuria
vadovaudamiesipajudėtumėtegeresniogyvenimolink.

Sveikiatvykę!Netrukusprasidėsįspūdinginuotykiai!
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ĮVaDaS

Gyvenamenuostabiumetu.Niekadaikišiolnebuvotiek
galimybiųkūrybingiemsbeiryžtingiemsžmonėmssiekti
savotikslų.Nepriklausomainuotrumpalaikiųsėkmiųbei
nesėkmiųtiekekonomikoje,tiekasmeniniamegyvenime,
mesįžengiameįtaikosirgerovėsamžių,pranokstantįvisą
ankstesniąjąžmonijosistoriją.

1900metaisAmerikojebuvopenkitūkstančiaimilijonie
rių.2000aisiaisšisskaičiusišaugoikidaugiauneipenkių
milijonų.Dauguma jųmilijonieriais tapo savopastangų
dėka.Ekspertai prognozuoja, kadper artimiausius porą
dešimtmečiųmilijonieriaistapsnuodešimtiesikidvide
šimtiesmilijonųžmonių.

ramipradžia.Lėtasstartas
Mečiaumokykląbūdamasaštuoniolikosirįsidarbinau

indųplovėjunedideliameviešbutyje.Vėliaupradėjaudirb
timašinųplovykloje,paskui–valymotarnyboje:ploviau
įstaigų grindis.Dar keleriusmetus dirbau įvairiausius
fizinius darbus, žodžiu, gyvenimui užsidirbdavau savo
kruvinu prakaitu.Darbavausi lentpjūvėse ir fabrikuose,
triūsiauūkiuoseirgyvulininkystėsfermose.Grandininiu
pjūklupjoviaumišką,opasibaigusmedienosruošossezo
nuikasiaušulinius.

Dirbaustatybininku, jūrininkunorvegųkrovininiame
laiveŠiaurėsAtlante.Neretai nakvodavau automobilyje
arpigiamenuomojamamekambarėlyje.Būdamasdvide
šimttrejų,derliausnuėmimometudirbaupadieniudarbi
ninku,nakvodavaudaržinėseantšieno,omaitindavausi
kartusuūkininkųšeima.Neturėjauneiišsilavinimo,nei
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kvalifikacijos, tadpasibaigusderliausnuėmimo sezonui
vėltapaubedarbiu.

Neberadęsfiziniodarbo,įsidarbinauprekybosagentu.
Turėdavauskambintitelefonuišbiuroįbiurą,lakstytinuo
vienųdurųpriekitų.Neretaipervisądarbodienątesuda
rydavauvienąvienintelįsandorį,ouždirbtaispinigaissu
simokėdavauužnuomojamąkambarėlį,kadturėčiaubent
stogąviršgalvos.Nekokiataibuvogyvenimopradžia.

Diena,kaimanogyvenimaspasikeitė
Vienądieną išsitraukiaupopieriaus skiautę iružsira

šiauneįtikėtinątikslą–uždirbti1000doleriųpermėnesį
vaikštantnuodurųpriedurų,išvienobiuroįkitą.Lapelį
sulanksčiau,pasidėjauirdaugiaujoniekadaneberadau.

Tačiaupotrisdešimtiesdienųmanogyvenimasapsiver
tėaukštynkojom.Pertąlaikąatradausėkmingųsandorių
metodą,kurįpritaikęsjaupirmąjądienąsavouždarbįpatri
gubinau.Tuotarpukompaniją,kuriojedirbau,savininkas
pardavėverslininkui,ką tikatsikėlusiamįmūsųmiestą.
Praėjuslygiaitrisdešimčiaidienų,kaiužsirašiausavotiks
lą,naujasissavininkaspasivedėmaneįšalįirpasiūlė1000
doleriųmėnesinęalgąužtai,kadvadovaučiaupardavimo
skyriuiirkituspardavėjusmokyčiausavojometodo,kurį
taikydamas parduodavau gerokai daugiau nei visi kiti.
Pasiūlymąpriėmiau, irnuo tosdienosmanogyvenimas
pasikeitėvisiemslaikams.

Po aštuoniolikosmėnesių perėjau į kitą darbovietę,
vėliau – į dar kitą. Iš prekybos agento tapau prekybos
vadybininku,kontroliuojančiupardavėjųdarbą.Įdarbinęs
95žmones,sukūriaugalingąpardavimoaparatą.Pradžioje
nežinojau,arturėsiukąvalgytitiesioginetožodžiopras
me,odabarmanokišenėsepūpsojo20doleriųkupiūros.

Savopardavėjuspradėjaumokytiužsirašinėtitikslusir
efektyviauprekiauti.Netrukusjųpajamosišaugodaugiau
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neidešimtkartų.Šiandiendaugtųžmoniųyramilijonieriai
arbamultimilijonieriai.

Žinoma, iš pradžių ne viskas klostėsi kaip sviestu
patepta. Savo kelyje klupau ir vėl kėliausi, patyriau ir
atsitiktiniųsėkmių,irlaikiniųnesėkmių.Keliavau,gyve
nauirdirbaudaugiaunei80šalių,tuopatmetumokiausi
prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbų. Esu dirbęs net 22
skirtingosesrityse.

Nekartądėlpatirtiesstokosardėlpaprasčiausiokvai
lumo išleidau arba praradau viską, ką buvau sukaupęs,
todėl reikėdavoviską pradėti iš naujo.Kiekvieną kartą
sėsdavausi prie popieriaus lapo ir susirašydavaunaujus
asmeninius tikslus taikydamasmetodus, kuriuos paaiš
kinsiuvėliau.

Užsibrėždavautikslusirjųsiekdamasmokydavausiiš
savoklaidų.Galųgalenusprendžiaususisteminti tai,ko
išmokau.Susisteminęsvisasidėjasbeistrategijas,sukūriau
tikslųužsibrėžimometodikąirnuopradžiosligipabaigos
nuosekliaijavadovavausi.

Per vieneriusmetusmano gyvenimas dar kartą pa
sikeitė.Tųmetų sausį gyvenau nuomojamame bute su
nuomojamaisbaldais.Buvauskolingas35000dolerių ir
važinėjaunenaujuautomobiliu,užkurįdarnebuvausumo
kėjęs.Ogruodįjaugyvenaunuosavamekooperatiniame
bute, kainuojančiame 100000 dolerių.Važinėjau nauju
mersedesu,buvaugrąžinęsvisasskolas,obanketurėjau
50000dolerių.

Tuomet ėmiau rimtaimąstyti apie sėkmę.Supratau,
kadužsibrėžti tikslus yra nepaprastai svarbu.Šimtus, o
vėliau ir tūkstančius valandų praleidau skaitydamas ir
analizuodamas,kaipužsibrėžtibeipasiekti savo tikslus,
irvisasgeriausiasidėjasįtraukiauįneįtikėtinaiefektyviai
veikiančiąsistemą.
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taisugebėtųbetkas
1981metaissavosistemąpradėjaudėstytistudijoseir

seminaruose,kuriuosšiandienišklausęjaudaugiauneidu
milijonaižmonių35šalyse.Savokursuspradėjauįrašinėti
įgarsobeivaizdojuostas,kadjųklausytisgalėtųirkiti.
Taip įvairiausiomiskalbomisvisamepasaulyjemokėme
jaušimtustūkstančiųžmonių.

Supratau,kadšiosidėjoslabaiveiksmingosirpritaiko
mosvisur,betkurioješalyje,nepriklausomainuobesimo
kančiojoišsilavinimo,patirtiesarkilmės.

Ogeriausiayratai,kadjosmanir tūkstančiamskitų
žmoniųpadėjo išmoktikontroliuotisavogyvenimą.Re
guliariaiirsistemingaiužsibrėždamitikslus,sugebėjome
išbristi išskurdo,mūsųnepasitenkinimojausmąpakeitė
palaima,nerealizuotisugebėjimaivirtosėkmebeidžiaugs
mu.Lygiaitaippatšisistemaveiktųirjūsųatveju.

Visųpirmasupratau,kadgeriauturėtibetkokįplaną
neiapskritaijokio.Irvisiškainebūtinabandytiišrastirato.
Visiatsakymai jauseniausiaižinomi.Šimtai tūkstančių,
ogalnetmilijonaivyrųbeimoterųpradėjonuoniekoir
vadovaudamiesišiaisprincipaispasiekėmilžiniškąsėkmę.
Ojeigugalikiti,galiteirjūs,jeitikmokysitės.

Tolesniuosepuslapiuosepateiksiu21svarbiausiąidė
jąbeistrategiją,kuriomisvadovaudamiesigalitepasiekti
viską,kotiktrokštate.Sužinosite,kadpasiekimamsribų
nėra – jas susikuriate patys apribodami savovaizduotę.
Ojeigujūsųvaizduoteiribųnėra,vadinasi,jūsųpasieki
maigalibūtineriboti.Taivienasnuostabiausiųatradimų.
Taigipradėkime.

Tūkstančio lygų* kelionė prasideda nuo pirmo
žingsnio.

  –KONfUcIJUS

*Lyga–ilgiomatas,maždaug4,8km.
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1 PaŽINKIteSaVo
 gaLImybeS

Vidutiniožmogaussugebėjimaiyratarsi
milžiniškasneperplauktasvandenynas,
naujasneištirtaskontinentas,
visasgalimybiųpasaulis,tikirtelaukiantis,
kolbusatvertasirnukreiptasgerųtikslųlink.

–BRAJANASTREISIS(BRIANTRAcy)

Tikrojisėkmėyratikslai,ovisakitatėrapapildai.Visi
sėkmępatyręžmonėstvirtaiorientuojasiįtikslus.Jiežino,
konori,todėlkasdienkryptingaijųsiekia.

Žmogaus sugebėjimas užsibrėžti tikslus yra pagrin
dinis įgūdis, reikalingas siekiant sėkmės.Tikslai gimdo
teigiamasmintis,išlaisvinareikalingasidėjasbeienergi
ją.Neturėdami tikslo, žmonės paprasčiausiai dreifuoja
irplaukiapasroviui.Žmogus,turintistikslą,skriejakaip
strėlė–tiesiaiirtiksliaiįtaikinį.

Tiesąsakant,kiekvienasišprigimtiestikriausiaiturime
daugiaugalios,negugalėtumepanaudotiperšimtągyveni
mų.Viskas,kąesateikišiolpasiekę,tėramažytėdalisto,
kąištiesųgalėtumėtepasiekti.Vienaišsėkmėstaisyklių
skambataip:visiškainesvarbu,iškurateinate;svarbutik
tai,kureinate.Okureinate,kiekvienasnusprendžiapats,
nukreipdamassavemintimis.

Aiškūs tikslai stiprina pasitikėjimą savimi, gilina
kompetenciją,sutvirtinamotyvaciją.Pasakpardavimoin
struktoriausTomoHopkinso (TomHopkins), tikslaiyra
pasiekimųkrosnieskuras.
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Savopasaulįkuriatepatys
Turbūtdidžiausiasatradimasžmonijosistorijojeyratai,

jogprotogaliaįmanomasukurtikiekvienągyvenimopėdą.
Viskas,kąmatotešiamepasaulyjesukurta,prasidėjokaip
idėjavienožmogausgalvoje. Ir tikvėliau jivirtokūnu.
Viskasjūsųgyvenimeprasidėjonuominties,nuotroškimo,
viltiesarsvajonės,gimusiosjūsųarkonorskitogalvoje.
Žmogausmintisturigaliąkurti.Mintysformuojairsuteikia
pavidaląpasauliuiirviskam,kasmumsnutinka.

Glaustasėkmėsirvisųreligijų,filosofijų,metafizikųbei
psichologijųformulėskambataip:tampamatuo,apieką
dau giau sia gal vo ja ma.Išorinispasaulisgaliausiaitampa
vidiniopasaulioatspindžiu,rodančiutai,apiekągalvoja
ma.Visosmintysgalųgalematerializuojasi.
Didžiausiossėkmėssulaukusiųžmoniųbuvoapklaus

ta,apiekąjiegalvojadidžiąjąlaikodalį.Dažniausiastų
žmoniųatsakymasbuvo toks:paprastai jiegalvojaapie
tai,konoriirkaiptaigauti.

Tie,kuriemsnepasisekė,irvisikitinelaimingižmonės
dažniausiaigalvojairkalbaapietai,konenorėtų.Jiekalba
apiesavorūpesčiusirnerimą,apietai,kasdėltokaltas.
O sėkmės siekiančių žmoniųmintys bei šnekos sukasi
apie trokštamus dalykus. Jie paprastai galvoja ir kalba
apietai,kotrokšta.

Gyvenimasbetiksloprimenavairavimąpertirštąrūką.
Nesvarbu,kokiamašinosgaliaarkonstrukcija–važiuoti
reikia lėtai, neryžtingai, sunkiai stumiantis pirmyn net
geriausiamekelyje.Tąpatakimirką,kaiaiškiaiapsispren
džiama dėl tikslo, rūkas išsisklaido ir vairuotojas gali
susitelktibeikryptingaipanaudotisavoenergijąirsuge
bėjimus.Turėdamiaiškųtikslą,jaugalitespaustisavojo
gyvenimoakceleratoriųirdumtipirmynsiekdamito,ko
ištiesųtrokštate.
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automatinėstikslopaieškosfunkcijajumyse
Pabandykiteįsivaizduotištai tokįpratimą:paštokar

velis paimamas iš lizdo, patupdomas į narvelį, narvelis
uždengiamasirįdedamasįdėžę,odėžė–įuždarąsunkve
žimiokabiną.Tuometvažiuojamatūkstantįmyliųbetkokia
kryptimi.Tada sunkvežimiokabina atidaroma, išimama
dėžė,nuimamasužklotas irpaukštispaleidžiamas. Irką
jūsmanote?Tasaipaštokarvelispakilęsoranapsukstris
ratusirpasukstiksliaisavogūžtos,esančiosužtūkstančio
mylių,kryptimi.

Kiekvienasišjūsųturitetokiuspatsugebėjimussiekti
tikslokaipirpaštokarvelis,tačiauesateneįtikėtinaitobules
ni.Kaiaiškiaiapsisprendžiatedėlsavojotikslo,jumsnet
nereikiažinoti,kuršisyraarkaipjįpasiekti.Jumspakanka
nuspręsti, ko trokštate, ir iš kartopajudėsite tikslo link,
ojūsųtikslassavoruožtupradėsjudėtijūsųkryptimi.Su
savuojutikslukaktomušasusidursitepačiutinkamiausiu
metupačiojetinkamiausiojevietoje.

Kaip tikdėl šioneįtikėtinožmogausproteglūdinčio
mechanizmovisuometpasieksitesavotikslus,kadirko
kie jiebūtų.Jeigu jūsų tikslasyravakaregrįžtinamoir
įsijungti televizorių,beveikneabejoju,kad jįpasieksite.
Jeigujūsųtikslasyrasusikurtinuostabų–sveiką,laimingą,
turtingą–gyvenimą,taijįirsusikursite.Kaipirkompiute
ris,jūsųtikslosiekimomechanizmasneturikritinėsgalios.
Jisveikiaautomatiškaiirnepaliaujamaitam,kadsuteiktų
jumstai,kotrokštate,nepriklausomainuoto,kokstikslas
užprogramuojamas.

Prigimčiaivisiškainerūpi,kokiodydžioyrajūsųtiks
lai.Jeiguužsibrėžiaminedidelitikslai,automatinistikslo
siekimomechanizmasleidžiajumstuosnedideliustikslus
pasiekti.Jeiguužsibrėžiamididelitikslai,tuometnatūra
liejigebėjimai leispasiektididelius tikslus.Tikslo,apie

P a Ž I N K I T e  s a  v o  g a  l I  m y  b e s
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kurį rengiatės nuolat galvoti, dydis, užmojis ir detalės
priklausotiknuojūsų.

Kodėlkaikuriežmonėsneužsibrėžiatikslų
Kyla įdomusklausimas: jeiguvisi tikslai pasiekiami

automatiškai,kodėltieknedaugžmoniųužsibrėžiaaiškius,
raštiškaiužtvirtintus,dideliustiksluskonkrečiamlaikotar
piui,kuriųsiektųdienaišdienos?Taivienadidžiųjųgyve
nimopaslapčių.Manau,kadžmonės tikslųneužsibrėžia
dėlketuriųpriežasčių.

Jie ma no, kad už si brėž ti tiks lą ne svar bu
Pirmiausiadaugumažmoniųnetnesuvokia,kaipsvar

bu turėti tikslą. Jeigunamuose, kuriuose augote, niekas
neturėjo tikslų arba jeigu jūsų bendraminčių rate apie
tikslusnetnebuvokalbama,tuometveikiausiaiužaugote
netnežinodami,kad sugebėjimasužsibrėžti tikslus ir jų
siektigyvenimeyrakurkassvarbesnisužvisuskitussu
gebėjimus.Apsidairykite aplinkui.Kiek jūsų draugų ar
šeimosnariųapsisprendęsiektisavotikslų?

Jie ne ži no, kaip tai pa da ry ti
Antroji priežastis, kodėl žmonės neužsibrėžia tikslų,

yrata,kadjienetneįsivaizduoja,kaiptaipadaryti.Arba
dar blogiau – daug žmoniųmano, kad jie jau turi savo
tikslą,norsištiesųteturibegalętroškimųarbasvajonių,
pavyzdžiui, „būti laimingam“, „užsidirbti daugpinigų“,
„sukurtilaimingąšeimą“.

Tačiau taivisiškaine tikslai.Taipaprasčiausios sva
jonės,kurių turimekiekvienas.Visdėlto tikslasgerokai
skiriasi nuo troškimo. Jis aiškus, užrašytas, apibrėžtas.
Tikslas greitai ir lengvai nupasakojamaskitamžmogui.
Jisišmatuojamas,todėlvisuometaišku,arjaupasiektas,
ardarne.
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Aukštą laipsnį geriausiameuniversitete galimagau
ti neišklausius nė vienos valandos kurso apie tai, kaip
užsibrėžti tikslus.Atrodo, kad tie, nuokurių sprendimų
priklausomokyklųbeiuniversitetųmokymosiprogramos,
yravisiškaiakli,todėlnemato,kaipsvarbusiekiantsėkmės
gyvenimemokėtiužsibrėžtitikslą.Taigivisiškaisupran
tama,kadjeiapietiksluspirmąkartišgirdotejausuaugę,
tuometnetnegaliteįsivaizduoti,kokiejiesvarbūsviskam,
kuotikužsiimsite.

Jie bi jo ne sėk mės
Užsibrėžtitiksląžmonėsvengiairdėltrečiosiosprie

žasties–jiebijonesėkmės.Nesėkmėestiskausminga.Ji
galibūti skausminga ir sukelti stresą tiekdėl emocinių,
tiekdėlfinansinių priežasčių.Kiekvienas kartais patiria
nesėkmęirkiekvienąkartąnusprendžiamaelgtisatsargiau
bei ateityje nesėkmių vengti.Tuomet dauguma žmonių
daroklaidą(nesąmoningaikenkdamipatyssau)–vengia
tikslų,kuriegalipasirodytineįgyvendinami.Todėl savo
gyvenimątiežmonėsnugyvenaužsiimdamikurkasmen
kesniaisdalykais,negupajėgtų.

Jie bi jo bū ti at stum ti
Ketvirtojipriežastis,dėlkuriosapsisprendžiamanesiek

tijokiotikslo,yrabaimėbūtiatstumtiems.Žmonėsbijo,
kad jeigu jiemsnepavykspasiektiužsibrėžto tikslo,kiti
juoskritikuosirpašieps.Taivienaišpriežasčių,kodėlpra
dėjęjudėtitikslųlink,turėtumėtejuoslaikytipaslaptyje.
Niekamnepasakokite apie juos.Kur kas geriau kitiems
pademonstruotisavopasiekimusneipraneštiapiejuosper
anksti.Niekonežinodami,jienegalėsjūsųįskaudinti.

P a Ž I N K I T e  s a  v o  g a  l I  m y  b e s


