
PRINCIPAI 

1. Vienas pokytis vienu metu. TIK VIENAS. Nekeiskite keliij dalykij 
iskart, nes taip netrukus atsisakysite visij pokyciij. 

2. Pokytis turi buti nezymus. Nebandykite iskart begti 30 minuciij, jeigu 
niekada anksciau nebegiodavote. Pabegiokite 2 minutes. Jei pokytis is 
pradziij mazas, daug daugiau sanŝ , kad jj t̂ site. 

3. Megaukites Pokyciu. Jeigu pokytis nemalonus, jo daryti neverta. Tai 
turi Jums teikti dziaugsmo. 

4. Kartokite. Jei nepavyko atlikti pokycio, pameginkite suprasti, kodel, 
pakeiskite metod<| ir bandykite dar kart̂ . 

5. Atraskite pokyciui trigerj. Trigeris - Jums jprastas veiksmas, kurj 
panaudosite kaip priminimsi apie naujijji jprotj. Pavyzdziui, jei 
nusprendete pradeti rytais vaikscioti, tai darykite iskart po to, kai 
isgeriate rytinf kav̂ . 
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Klausimai - atsakymai. 

KLAUSI MAS: Jeigu as imsiuosi naujo pokycio vien̂  savaitf, ar as turesiu 
jo laikytis istisus metus? 

ATSAKYMAS: Jei jis jums pasirodys prasmingas, taip. Pastebesite, kad 
kai kurie pokyciai Jums bus be galo svarbus - jie is esmes pakeis Jusq 
gyvenim̂ . Tokiij pokyciij reikia laikytis. Kiekvienam tai bus skirting! 
pokyciai - pajusite, kai ateis laikas. 

KLAUSI MAS: Kaip galiu kasdien daryti penkasdesimt du dalykus! Kaip 
galeciau pasilikti prie visij penkiasdesimt dviejij pokyciij? 

ATSAKYMAS: Tai nejmanoma. Vieni pokyciai jums tiesiog lips - juos 
pamegsite, kiti - ne. Kai kuriij pokyciij net neisbandysite, nes jie galbut 
kvailai skambes arba tiesiog bus ne jums skirti. Taigi, vietoj jij imkites 
kitij. Kai kuriij pokyciij neprireiks daryti kasdien - jeigu susitvarkysite 
uzgriozdint̂  lentyn̂ , ismoksite jos neapkrauti, uzuot tvark? kasdien. 
O jei ir apkrausite, tvarkysite veikiausiai ne dazniau nei kart̂  per kelet̂  
menesiij. 

KLAUSI MAS: O k̂  daryti praejus metams? 

ATSAKYMAS: Perziurekite isbandytus pokycius, pagalvokite, kurie Jums 
tiko, kurie netiko ir kodel. GalbCit kai kuriuos noretumete isbandyti dar 
kart̂ ? Is naujo perzvelkite visus pokycius, kuriuos noretumete pabandyti 
dar kart̂ . Kai kuriuos is jij bet kuriuo atveju noresite atlikti kart̂  per 4-6 
menesius (pvz., apsitvarkyti). 
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POKYCIO ESME 
Susiraskite ramî  vietel̂  ir pasedekite 2 minutes, susikoncentrav̂  j 
kvepavim̂ . Tai - pats paprasciausias budas medituoti. 

KAM TO REIKIA? 
Meditacija - tai ŝmoningumo praktika, be galo svarbus kasdienis jrankis. 
Kai esi ŝ moningas, gyveni cia ir dabar; geriau jauti savo kun̂ , mintis, 
jausmus, aplinkinius zmones. Pasijunti maziau jsitemp̂ s, ramesnis, iki 
galo jsitrauki j tai, k̂  veiki. 
Ŝmoningumas - visij sioje knygoje isdestytij pokyciq pagrindas. Net jei 
medituodamas jausiesi siek tiek kvailai, labai rekomenduoju pabandyti tai 
daryti bent vien̂  savait?. 

KAIP TAI DARYTI: 
1. Kasdien tam skirkite vos dvi minutes. 
2. Issirinkite laik̂  ir sugalvokite trigerj - kasdienj, Jums jprast̂  veiksm ,̂ 

po kurio iskart eisite medituoti. 
3. Susiraskite tylî  ir jaukî  vietelf. Patogiai atsiseskite. 
4. Pradekite nuo dviejq minuciij. 
5. Susikoncentruokite j kvepavim̂ . 

Kai pastebesite, kad mintys nuklysta kitur ir nebegalvojate apie kvepavim̂ , 
nepriekaistaukite sau, tiesiog palengva grjzkite prie kvepavimo. Tai 
darykite tiek kartij, kick jums reikes. 
Jeigu gerai seksis pirm̂ sias dvi tris dienas, meditacija galite prat̂ sti ir iki 
5 minuciq. Priesingu atveju, likite prie 2 minuciij kasdien viŝ  savait?. 
Rekomenduoju 2-5 minuciij meditacija per dien̂  tol, kol jums tai bus 
naudinga - galbCit net istisus metus arba viŝ  likusj gyvenim̂ . Tai is 
tikrijjij svarbi praktika. Jeigu del kokios nors priezasties jos atsisakysite, 
po kurio laiko vel sugrjzkite. 



Antrasis 
POKYTIS 

NEATIDELIOKITE 
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POKYCIO ESME 
Pasitreniruokite 10-15 minuciij per dien̂  neatidelioti jokiij darbij. 

KAM TO REIKIA? 
Atideliojimas - viena labiausiai paplitusiij kasdieniq problemq dirbant 
bet kokj darb̂ . Zinom, k̂  reikia padaryti, taciau t̂  darb̂  atideliojame. 
Zaidziame zaidimus, narsome po laikui svaistyti skirtus tinklalapius, 
nuolat tikriname Feisbuk̂ , twitterj ar kitus socialinius tinklus, elektroninj 
past̂ , ieskome naujienij, atliekame gausyb§ kitij laik̂  ryjanciq veiksmq 
ir geriausiu atveju nudirbame kelet̂  mazesniij darbeliij. Zodziu, darom 
visk̂ , isskyrus tai, k̂  is tiesij turetume daryti. 
Pavyzdziui, siandien turiu parasyti sî  knygos dalj, bet dar pries 
pradedamas rasyti vis randu tukstancius smulkesniij darbq. Taip elgiuosi 
netgi zinodamas, kad nera nieko svarbesnio uz rasym̂ . Jeigu taip t̂ sis 
toliau, niekada neparasysiu savo knygos! 
Kodel taip elgiames? Todel, kad demesio sutelkimas j tikrai svarbius 
dalykus dazniausiai nesuteikia greito malonumo. Tai mus apsunkina, 
turime daryti tai, ko nezinome, priimti daugybf mazij, bet svarbiij 
sprendimq, todel imames to, k̂  daryti patogu ir kas iskart suteikia 
malonum̂ . 
Taigi, pameginkime ismokti jausti malonum̂  neatidelioti darbij. 

KAIP TAI DARYTI: 
1. Kasdien paskirkite laiko atlikti darb̂  neatideliodami. Pirm ĵ̂  ir 

antr̂ 4 dien̂  pradekite nuo penkiq minuci4, o nuo trecios iki 
septintos dienos - skirkite tam ne maziau kaip desimt minuciij. 
Nusistatykite tam tikr̂  pradzios laik̂ , tarkim, rytais 9 valand̂ . 

2. Pries pradedami, issirinkite svarbî  uzduotj. Siulau issirinkti tik vien̂  
uzduotj. J4 reiketij atlikti per pirm̂ sias 5 arba 10 minuciij. 
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