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A T S I L I E P I M A I A P I E S T E P H E N O R . C O V E Y K N Y G ^ 

„ S E P T Y N I E F E K T Y V I A I v E i K i A N c i y Z M O N i y J P R O C I A I " 

Dr. Stepheno R. Covey knyga „Septyni efektyviai veikianciii 
zmoniq jprociai" siandien yra tokia pat svarbi ir aktuali kaip ir 
pries dvidesimt penkerius metus, kai buvo isleista pirm^ kart^. Ar 
vadovautumete didelei, j Fortune 500 ŝ raŝ  jtrauktai kompanijai, 
ar zengtumete pirmuosius zingsnius verslo pasaulyje, sioje 
knygoje pateiktos isliekancios ir universalios tiesos pades jiims 
mokytis efektyvios, vertybemis grjstos lyderystes. Septyni iprociai 
yra privaloma lektiira kiekvienam, kuris siekia ismokti jkvepti ir 
motyvuoti kitus zmones. Si knyga yra viena svarbiausiq musq iaikq 
verslo knygq. 

KEVIN TURNER, Af/a?oso/TVYKDOMAsis DIREKTORIUS 

Fundamentalus principal yra raktas {sekm^. Stephenas Covey yra 
tikras j q zinovas. |sigykite si^ knyg^ ir, svarbiausia, taikykite tai, k^ 
perskaitete, praktikoje! 

ANTHONY ROBBINS, KNYGOS „NERIBOTA 

GALIA" {UNLIMITED POWER) AUTORIUS 

Knygoje „Septyni efektyviai veikianciti zmonii^ jprociai" pateiktos 
pamokos yra svarbi kelio j sekm^ dalis. Neveltui si knyga yra vienas 
didziausii^ visq laikq bestseleritj. Sekmes gyvenime ir plaukimo 
varzybose siekiau laikydamasis proaktyvaus poziiirio, padedancio 
susitelkti j tiksl^: svajok, planuok, pasiek. Kai sudarinejame mano 
jkurto labdaros fondo programas, taip pat visada pripazjstame svajoniij^ 
jeg^ ir pabreziame, kaip svarbu siekiant tikslo kruopsciai vykdyti 
detalq plan^. 

MICHAEL PHELPS, OLIMPINIS PLAUKIMO CEMPIONAS 

Septyni iprociai padejo man suvokti gilias tiesas, kurios leidzia 
jveikti ribas, nes yra paremtos principals. Jos padejo man jzvelgti tai, 
ko anksciau nematydavau. Bet kokioje situacijoje galiu pasinaudoti 
kiekvieno jprocio principals ir paradigmomis, visk^ gerai apsvarstyti 
ir vel zengti j priekj. 

JUAN NINO, KOMPANIJOS HALWURTON PROjEim^ VADOVAS, MEKSIKA 



Covey sedevras, jei ir nepakeite pasaulio, tai tikrai padare didel? 
{tak^ milijonams skaitytojq, norinciq ir sugebanciq kurti gerov?, 
skleisti mQsq planetoje taik^ bei s^moningum^. 

WARREN BENNIS, KNYcy BECOMING A LEADER („KAIP TAPTI 

LYDERiu") IR STILL SURPRISED („VIS DAR NUSTEB^") AUTORIUS, 

KALIFORNIJOS UNIVERSITETO VADYBOS PROFESORIUS 

„Septyni efektyviai veikianciq zmoniii jprociai" yra viena is 
labiausiai perkamq visq laikq knygi^. 

ZURNALAS FORTUNE 

Kai pazvelgiu atgal ir prisimenu visus kursus ir seminarus, kurie 
padejo man kaupti savo ziniq bagazq, o svarbiausia - formuotis mano 
vertybems ir principams, mintimis visada sugrjztu j vien^ 1987-qjq 
savait?, kai lankiau Septyniif. iprocit{ seminary, vedam^ Stepheno 
Covey. Tai buvo nepaprastai stipri ir patraukli asmenybe, nusivedusi 
mus su savimi j jspixding^ pazinimo kelion?. Sis vienas Septynitf; iprociif. 
seminaras padare didziausi^ jtak^ mano profesiniam ir asmeniniam 
gyvenimui. 

PETER F. SMIT, KOMPANIJOS HERSHEYWYREsmsis VICEPREZIDENTAS, 

PREZIDENTAS AzijAi, EUROPAI, VIDURIO RYTAMS IRAFRIKAI, SINGAPURUI 

Septyni iprociai lydejo daugelj mm\\e po verslo pasaulj. 
Jie yra paprasti, bet nejtiketinai efektyvus. Tai - puikus vadovas bet 
kuriam karjeros aukstumq siekianciam zmogui! 

MEG WHITMAN, KOMPANIJOS HEWUTT PACKARD PREZIDENTE 

Covey yra jtakingiausias asmeninio tobulejimo konsultantas, iskil^s 
JAV verslo pasaulyje po Deilo Karnegio. 

LAIKRASTIS USA TODAY 

Pamirskime jo knygq turinj. Pamirskime galyb? knygos „Septyni 
efektyviai veikiancii^ zmoniq jprociai" egzemplioriti, isleistq visame 
pasaulyje, o taip pat ir visas kitas jo knygas. Pamirskime jo jsimintinus 
seminarus ir jo sekm^ verslo pasaulyje. Nes tiesiog negalima tinkamai 
pagerbti Stepheno Covey, is pradziq nepaminejus, koks puikus jis buvo 
zmogus. Stephenas is musq visii lauke paciii auksciausiii rezultatq 

ir, siekdamas palengvinti mums keli^, dalijosi paprastais patarimais 
ir priemonemis. Trumpai tariant, as jo pasiilgsiu. Jis pazadino 
geriausias mano savybes, kaip ir milijonq kitq zmoniij visuose pasaulio 
kampeliuose. 

TOM PETERS, KNYGOS THE LITTLE BIG THINGS: 163 WAYS 

TO PURSUE EXCELLENCE („MAZI DIDELI DALYKAI: 163 BUDAI 

S I E K T I M E I S T R I S K U M O " ) A U T O R I U S IR KNYGOS IN SEARCH OF 

EXCELLENCE („IESKANT MEISTRISKUMO") BENDRAAUTORIUS 

Musq kompanija 2001 metais pradejo vykdyti Septynitf iprocitf. 
program^, siekdama jdiegti viening^ vertybiq ir principq sistem^ tarp 
visit Mary Kay darbuotojq Kinijoje. Septyni iprociai padeda m^styti, 
nustatyti prioritetus, bendradarbiauti ir tiesiog gyventi savo gyvenim^. 
Pastaruosius dvylika metq musq darbuotojai stengiasi supazindinti kuo 
daugiau zmoniq su Stepheno Covey septyniais jprociais, jtraukdami 
savo seimos narius, nepriklausomus pardavejus ir verslo partnerius. 
Zm.om\\o efektyvumas daro didziausi^ jtak^ galutiniam veiklos 
rezultatui. Jau desimt metq musq kompanijai suteikiamas „Geriausio 
darbdavio" vardas, o 2012 metais pagal pardavimo rezultatus uzememe 
pirm^ vietEj, tarp visq Kinijoje veikianciq kosmetikos kompaniji^. 

PAUL MAK, KOMPANIJOS A/k̂ frA k̂r PREZIDENTAS KINIJOS REGIONUI 

Stephenas R. Covey vel atvere pasauliui akis, primindamas, koki^ 
didel? gali^ turi esmines zmogiskos tiesos: prisiimk atsakomyb^ uz 
savo gyvenim^, kurk savo likim^, siek bendros naudos ir tarpusavio 
supratimo, visada buk pasiruos^s padeti. Kai gyvename remdamiesi 
siomis tiesomis, mes ne t ik pakeiciame savo gyvenims^, bet kartu 
keiciame pasaulj. Stephen^ Covey ateities kartos prisimins ne tik del jo 
Septyniif. iprocitf, bet ir del jo atsidavimo savo seimai ir bendruomenei. 
Jis buvo puikus pavyzdys mums abiems ir musq seimai. Jo gyvenim^ 
tikrai galima pavadinti gerai nugyventu. 

Buv^ MASACIUSETSO GUBERNATORIUS MITT 

ROMNEY IR PIRMOJI DAMA ANN ROMNEY 

Praejus dvidesimt penkeriems metams po pirmojo knygos „Septyni 
efektyviai veikianciq zmoniii jprociai" leidimo, si knyga yra aktualesne 
nei kada nors anksciau. Individualiame lygmenyje zmones alina save 



darbe iki issekimo, o kolektyviniame lygmenyje - mes visi aliname 
planet^. Todel dr. Covey akcentuojama asmeninio atsinaujinimo 
biitinybe ir raginimas suprasti, jog lyderyste bei kurybiskumas 
reikalauja naudotis savo fiziniais, mentaliniais ir dvasiniais istekliais, 
yra kaip t ik tai, ko mums siuo metu labiausiai reikia. 

ARIANNA HUFFINGTON, ZURNAUSTE IR RASYTOJA 

„Septyni efektyviai veikianciq zmoniq jprociai" sutelkia vienoje 
organizacijoje dirbancius zmones, padeda jiems suvienyti asmenin^ 
ismintj su organizacijos kultura ir taip leidzia gimti naujai kultiirai, 
kuri isskiria organizacij^ is visq kitq. Septyni iprociai moko laikytis 
zodzio, kurti pasitikejimo ir bendradarbiavimo atmosfer^, kuri yra 
neatskiriama gero vadovavimo dalis. Knyga skatina darbuotojus 
suvokti J4 tarpusavio priklausomyb? ir bQti objektyviems, 
nuosirdiems ir atviriems naujoms idejoms. Gyvenimas yra pareiga 
ir nenutrukstancios paieskos, siekiant prisideti prie bendros geroves 
kiirimo ir nuolatos tobuleti. Septyni iprociai padeda vystyti jautrum^ 
ir jzvelgti zmoniii vystymosi potencial^. Knygoje pateikti principal 
ir universalios vertybes tinka kiekvienam, yra lengvai pritaikomi 
praktiskai, padeda siekti nuosirdaus bendradarbiavimo ir palikti po 
savf s pedsak^. 

PONIA GUNARNI SOEWORO, NEPRIKLAUSOMA 

{GALIOTINE, MANDIRI BANKAS, INDONEZIJA 

Mes visada stengiames gyventi taip, kad darytume teigiam^ 
jtak^^ kitiems zmonems, o mums didziausiq^ jtak^ padare dr. Covey. 
Retai pasitaiko, kad zmogumi zavetumeisi ne tik del jo isskirtiniq 
sugebejimii vystyti versl^ ir vesti zmones paskui save, bet ir del jo 
asmeniniq zmogiskq savybiq. Mums labai pasiseke, nes galejome 
pazinti jo tikr^^ prigimtj, kuri pasireiske gerumu, dosnumu ir pagarba 
kitiems. Sios savybes apibiidina tikr^ lyderj, kurio palikimas dar ilgai 
jkveps zmones ir rodys jiems keli^. Mums buvo tikra garbe leisti laik^ 
su siuo jkvepianciu zmogumi, ir mes stengsimes ir toliau gyventi pagal 
principus, kuriuos jis isdeste pamegtoje knygoje „Septyni efektyviai 
veikianciq zmoniq jprociai". 

KARL IR KAY MALONE, BUV^ N B A ZAIDEJAS IR ZMONA 

Stephenas Covey jau daug metq yra mano vedlys, patarejas ir 
elgesio pavyzdys. Jis parase pratarmes dviem mano bestseleriams: 
You Can Make It Happen: A Nine-Step Plan for Success („Tu tai gali: 
devyniq zingsniq planas j sekm?") ir Identity: Your Passport to Success 
(„Tapatybe: tavo sekmes laidas"). Zaviuosi jo sugebejimu jtikinamai 
kalbeti ir savo zodzius pagrjsti darbais, jo nuostabiais organizaciniais 
sugebejimais ir lyderio savybemis. Jis buvo mano jkvepimas, ir as labai 
vertinu kartu su juo praleist^ laik^, ypac jaunysteje. Kai dirbdamas 
prarandu jkvepim^, visada galvoju apie j j . Stephenas buvo nepaprastas 
zmogus ir turejo nepaprast^ seim^. Nors jis jau paliko sj pasaulj, jo 
dvasia ir mokymas visada bus su mumis. Dziaugiuosi galedamas 
prisideti prie jo filosofijos ir tiesii skleidimo. Nera kito tokio kaip 
Stephenas Covey. 

STEDMAN GRAHAM, RASYTOJAS, PEDAGOGAS, 

OPROS WINFREY PARTNERIS 

Stepheno Covey knyga „Septyni efektyviai veikianciti zmonii^ 
iprociai" tapo keliones j kitokj gyvenim^ pradzia man ir tukstanciams 
ki t i i zmoniq, dirbanciq jmonese, kurioms man teko garbe vadovauti. 
Ne kiek neabejoju, kad pasaulis ir daugybe jo institucijq tapo 
geresnemis vietomis dirbt i ir gyventi del Stepheno paskleistos 
isminties. Mes tapome laimingesni ir pradejome produktyviau dirbti. 
Dabar turime perduoti jo palikim^ kitoms kartoms! 

TEX GUNNING, TNTNEDERLAND B. V 
GENERAUNIS DIREKTORIUS, OLANDIJA 

Begant metams is Stepheno Covey ismokau tiek daug, kad 
kiekvien^ kart^, kai sedu rasyti, nerimauju del netycinio plagiato! 
Septyni iprociai - tai ne pop-psichologija ir ne madinga savipagalbos 
knyga. Tai - tikra ismintis ir pagrjsti principal. 

RICHARD M . EYRE, KNYcy LIFE BALANCE („GYVENIMO 

PUSL\USVYRA") IR TEACHING CHILDREN VALUES („KAIP 

JDIEGTI VAIKAMS VERTYBES") AUTORIUS 

Covey yra populiarus ir tampa dar populiaresnis. 
BUSINESSWEEK 



„Septyni efektyviai veikianciq zmoniq jprociai" yra gera knyga, 
kmi^ as patariu perskaityti kiekvienam. Mes rememes sia knyga, 
kurdami kompanijos program^ skirt^ talentq vystymui. Ji padeda 
mums aiskiau nustatyti savo tikslus ir pateikia efektyvias priemones 
siems tikslams siekti. 

HANK XU, BANK OF COMMUNICATION PACIFIC CREDTT CARD 

CENTER GENERALINIS DIREKTORIUS, SINGAPURAS 

Stepheno R. Covey knyga „Septyni efektyviai veikianciq zmoniq 
jprociai" padare didel? jtak^, mano gyvenimui ir darbui. As vadovauju 
keletui visuomeniniq organizaciji^, dirbanciq psichines sveikatos, 
vaikq rupybos srityse ir jkurtq prie teisingumo departamento. Septyni 
iprociai padejo man sukurti siose organizacijose baz^ teigiamiems 
pokyciams, kurie leido pagerinti tarpusavio bendradarbiavimo ir 
pasiekti geresniq verslo rezultatq. 

Dirbdamas destytoju pastebejau, kokis^ didziul? jtak^ Septyni 
iprociai daro studentams ir kaip stipriai veikia j q akademinj vystymj^si. 
Savo paskaitose naudoju jvairius Septynitf. iprociif elementus. 
Universitetuose, kuriuose destau, sios paskaitos yra aukstai vertinamos 
tiek studenti^, tiek kolegq destytojq. 

Mano asmeniniai susitikimai su Stephenu R. Covey taip pat buvo 
jsimintini, jkvepiantys ir jdomiis. Bendrauti su juo man buvo didele 
garbe. 

GABRIEL ANTHONIO, FIL. DR., FRYZIJOS JAUNIMO RUPYBOS 

ORGANIZACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS, STENDENO UNIVERSITETO 

LYDERYSTES IR POKYCiy VADYBOS DESTYTOJAS, OLANDIJA 

Sioje knygoje pateiktos gilios tiesos apie zmogaus prigimtj paprastai 
randamos t ik grozineje literaturoje. Perskait^ knyg^, ne tik pajusite, 
kad pazjstate Covey, bet ir jsitikinsite, kad jis pazjsta jus. 

ORSON SCOTT CARD, HUGO IR NEBULA PREMIJV LAUREATAS 

Daugelis mns\\u ar mazesniu laipsniu praktikuojame 
septynis jprocius. Taciau Stephenas sugebejo pateikti juos taip 
kompaktiskai ir sistemingai, kad juos jsisavinti galetq kiekvienas. Mes 
pakopomis jdiegeme Septynis iprocius keliq tukstanciii darbuotoju 

kolektyve ir sulaukeme dideles sekmes, nes sie jprociai yra praktiski, 
lengvai pritaikomi ir naudingi kasdienineje veikloje. Nuosirdziai 

alaikau Septyniif iprociif program^ ir pats stengiuosi juos praktikuoti. 
Nesakau, kad man viskas puikiai pavyksta, bet as stengiuosi, nes matau 

rasm?: pagal^sk savo pjukl^, pradedamas galvok apie pabaig^, pradek 
nuo svarbiausiq dalykq. Septyni iprociai yra prasminga knyga ir gali 
tapti naudingu informacijos saltiniu kiekvienam. Ji bus aktuali ne tik 
Jiandien, bet ir rytoj. 

ARWIN R\SYID, BANK CIMBNIAGA VADOVAS, INDONEZIJA 

Turint omenyje atsakomyb? ir reikalavimus, kurie yra mums 
keliami siandienos konkurencingame pasaulyje, kai siekdami suderinti 
darb^, seim^, keliones bandome rasti laiko viskam, galimybe pasiremti 
Stepheno Covey knyga „Septyni efektyviai veikianciq zmoniq jprociai" 
yra didziulis privalumas. 

MARIE OSMOND, DAINININKE, AKTORE SCENARISTE 

Septynis iprocius sudaro nesenstantys principal, galintys nuvesti j 
sekm? bet kuri^ kompanij^. 

TONY HSIEH, { NEW YORK TIMES BESTSELERIV S^RAS^ 

{TRAUKTOS KNYGOS DELIVERING HAPPINESS Auromus, 
KOMPANIJOS Zippos. COM GENERALINIS DIREKTORIUS 

Remdamiesi Septyniais iprociais dirbame jau daugiau nei dvidesimt 
nietq ir taikome juos tiek profesineje, tiek asmenineje gyvenimo 
srityje. Kai Septyni iprociai tapo mns\\s kulturos dalimi, 
darbuotojq atsidavimas padidejo, nes zmones vertina tai, kad 
organizacija riipinasi jais ir ji^ seimomis. Kadangi dirbame pazangioje 
Kompanijoje, esame jsitikin?, kad technologijos yra pagrindine 
priemone, padedanti praktiskai taikyti Septynis iprocius. Siuo 
^etu naudojame skaitmenin^ sprendimq priemimo versij^. Miisii 
foarbinimo procedura bei rezultatq jvertinimas remiasi Septyniais 
fp^ociais, ir tai daro didelj poveikj kompanijos veiklai Meksikoje, 
'^olumbijoje, Peru ir Centrineje Amerikoje. 

JOSE RICARDO MANSILLA PAETAU, KOMPANIJOS GRUPO 

P /roIREKTORiy TARYBOS PIRMININKAS, GVATEMALA 



Pirm^ kart^ dr. Stepheno Covey knygq^ apie Septynis iprocius 
perslcaiciau 1990 metais, pries pat pirm^jj mano paskyrim^ j Ugonin^. 
Dvidesimt metq naudojausi sia knyga kiekviename tarnybos poste, 
kai noredavau sukurti savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo 
atmosfer^, palengvinanci^ diskusijas apie pokyciq valdym^ ir 
nenutrukstamq, tobuiejim^. Galiausiai 2009-2012 metais buvau 
isrinktas kariniq oro pajegq vyriausiuoju gydytoju. 2008 metais 
susipazinau su dr. Covey, kai jis atvyko j Pentagon^ susitikti su 
Generaiinio stabo pirmininku. Papasakojau jam apie tai, kokj 
nepaprast^ poveike mums padare jo rastai 1993 metais, kai mano 
vadovaujami aukstesnieji stabo karininkai Mountain Home oro pajegq 
bazeje lanke jo Septynitf iprocitf seminary, po kurio pastate pirm^j^ 
desimties iovq ekspediciniq pajegq ligoninq. Tokios ligonines tapo JAV 
oro pajegq pagrindiniais suzeistqji| gelbejimo centrals per desimt metq 
trukusj kar^ Afganistane ir Irake. 2001 metais Covey mokymas padejo 
man sukurti nauj^ oro evakuacijos koncepcij^. Si evakuacijos sistema 
leido saugiai pargabenti namo daugiau nei 90 000 suzeistqjq (is kuriq 
beveik 10 000 buvo suzeisti ypac sunkiai). Evakuacijos neisgyveno 
tik keturi suzeistieji. Po miisn pokalbio Pentagone dr. Covey atsiunte 
man lyderyst^ simbolizuojanci^ lazd^, kuri^ iki siol labai branginu, 
taciau is tiesq. jis pats yra tikrasis lyderiq lyderis. Nepaprastai intuityvi 
dr. Covey knyga „Septyni efektyviai veikianciq zmoniq jprociai" 
padejo suprasti ir vizualizuoti, ko reikia imtis, kad galima biitq sukurti 
paci^ efektyviausi^ pasaulyje suzeisti^jq gelbejimo sistem^. 

CHARLES B. GREEN, GENEROLAS LEITENANTAS, MEDICINOS DAKTARAS, 

ATSISTATYDINL Ŝ KARINIY ORO PAJEGY VYRL\USL«IS GYDYTOJAS 

Stepheno Covey keli^ nusviecianti knyga ir toliau jkvepia ir 
veda milijonus. Sioje knygoje jis jtikinamai parodo, kad asmeninio 
efektyvumo vystymas gali nuvesti j laim^ ir padeti vykdyti pokycius, 
kurie pavers musi^ pasaulj geresne vieta. 

RosABETH Moss KANTER, ZURNALO HARVARD BUSINESS REVIEW 

REDAKTORE, KNYGy WHEN GIANTS LEARN TO DANCE („KAI M I L Z I N A I 

MOKOSI SOKTl") IR CONFIDENCE: HoW WINNING STREAKSAND LOSING 

STREAKS BEGIN AND END („PASITIKEJIMAS: KAIP PRASIDEDA IR 

BAIGLASI LAIMEJIMy IR PRALAIMEJIMy LAIKOTARPIAI") A U T O R E 

Stephenas Covey formavo mano profesinj gyvenim^ tiek asmeniskai, 
tiek savo knygos zodziais. Kai buvau karininkas, zodziai „pradedamas 
galvok apie pabaig^" padedavo man uztikrinti misijos sekmq, nepaisant 
visq problemq. Dabar, kai dirbu su skurdziausiai gyvenanciais 
miisq salies moksleiviais ir juos mokanciais valstybiniq mokyklq 
mokytojais, nuolatos prisimenu Stepheno patarim^ „pirmiausia 
isklausyk ir pasistenk suprasti". Visi jo patarimai labai paprasti ir kartu 
labai efektyviis. As ir toliau mokausi is Stepheno knygq, stengiuosi 
praktikuoti siuos ne visada lengvai issiugdomus septynis jprocius ir 
dalijuosi Stepheno mintimis su visais, kurie mane supa. 

JOHN SCANLAN I I , JAV KARINIO juRy LAIVYNO ATSARGOS KAPITONAS, 

KLIVLANDO VALSTYBINiy MOKYKLy SISTEMOS FINANSy DIREKTORIUS 

Septyni iprociai pakeite mano poziurj j save ir j kitus zmones. Ar 
esu proaktyvus? Ar zinau, koks yra mano tikslas? Ar mano prioritetai 
yra teisingi? Sie paprasti klausimai kiekvien^ dien^ vis sukdavosi mano 
galvoje ir pakeite mano m^stym^ ir elgesj. Nuosirdziai t ikiu, kad 
Stephenas Covey padare mane geresniu zmogumi ir, dar svarbiau, -
geresniu instruktoriumi. 

JOEL SCHOLS, NEWTEL A/FBENDRAJKUREJAS, BELGIJA 

Kai pagalvoju apie Stephens^ Covey, jsivaizduoju, kaip jis sypsosi, 
isgird^s zodzius: „Gerai padirbejai, mano puikus ir istikimas tarne." Sj 
pagyrim^ jis uzsitarnavo vien savo knyga „Septyni efektyviai veikianciq 
zmoniii jprociai". Sioje knygoje pateiktos pamokos yra tokios pat 
aktualios ir prasmingos siandien, kaip ir pries dvidesimt penkerius 
metus, kai Stephenas jas pirm^ kart^, uzrase, o gal siais laikais jos yra 
dar aktualesnes. Septynis iprocius biitina perskaityti kiekvienam - ir 
ne vien^ kart^. 

KEN BLANCHARD, FIL. DR., KNYGOS THE ONE-MINUTE MANAGER 

(„VIENOS MINUTES VADYBININKAS") BENDRAAUTORIUS 

Apie siq̂  knygo suzinojau mazdaug pries dvidesimt metq seminare 
vadovams Dzakartoje. Nuo to laiko Septyni iprociai visada lydi mane 
asmeniskai, mano seim^ ir zmones, dirbancius mano vadovaujamoje 



organizacijoje. Ik i siol gyvenu pagal sioje knygoje pateiktus principus. 
Esu dekingas Stephenui Covey uz sj verting^ mus visiems skirt^ 
palikim^. 

T P RACHMAT, TP TRIPUTM INYESTINDO RAYA 

GENERALINIS DIREKTORIUS, INDONEZIJA 

Per dvidesimt penkerius metus knyga „Septyni efektyviai veikianciq 
zmoniq jprociai" paveike milijonq viso pasaulio skaitytojn gyvenimus. 
Joje pateikta gyvenimo principq ir lyderystes programa yra nesenstanti 
ir dar niekada nebuvo tokia svarbi kaip siais laikais. Sqziningumas, 
tvirtas charakteris, atsidavimas darbui, kilnus pasiryzimas sioje knygoje 
aprasomi labai gyvai ir jpinami j kiekvien^ pamok^ - tai jkvepia 
tobulejimui ir dar didesniems pasiekimams. 

SENATORIUS ORRIN G . HATCH 

Vienas is nuostabiausiq jprociii, kurj galite issiugdyti, yra Stepheno 
Covey isminties peremimas ir jsisavinimas. Jis gyveno taip, kaip 
kalbejo, ir jo knyga gali padeti jums nuolatos gyventi „laimetoJ4 rate". 

D R DENIS WAITLEY, KNYGOS THE PSYCHOLOGY OF 
WINNING („LAIMEJIMO PSICHOLOGIJA") AUTORIUS 

Mums labai pasiseke, kad ememes diegti Septynitf iprocitf program^. 
Jos poveikis buvo milziniskas. 2011 metais po Tailand^ nuniokojusio 
potvynio j i padejo mums greitai atsigauti. 

D R SAMPAN SILAPANAD, KOMPANIJOS WESTERN 
DIGITAL VICEPREZIDENTAS, TAILANDAS 

Man didziausia Septynitf iprocitf pamoka buvo tai, kad efektyvumas 
is tiesq yra jprotis. Kiekvien^ dien^ siek asmeniniq pergaliq, kaip moko 
dr. Covey, ir galiausiai iskovosi didzi^sias pergales. Tapusi vyriausia 
moterimi kada nors rungtyniavusia olimpineje plaukimo rungtyje, 
jsitikinau, kad nedideliq kasdieniq tikslii siekimas yra svarbiausias 
dalykas, kai sieki dideliq tikslq - net ir didziausiq musq svajoniq ir 
vilciq. 

DARA TORRES, OUMPINE PLAUKIMO RUNGTIES MEDALININKE 

Septyni iprociai yra mano megstamiausiii verslo knygq ŝ rase 
jau ketvirtj amziaus. Ir tai yra vienintele verslo knyga, tapusi mano 
megstamiausia „bet kokios kategorijos" knyga. Jos pamokos yra 
gyvenimo pamokos, vertos, kad jas prisimintum 24 valandas per par^, 
7 dienas per savait?. 

JOEL PETERSON, KOMPANIJOS JET BLUE VALDYROS PIRMININKAS 

Wrhicon penkerius metus bendradarbiavo su kompani ja 
FranklinCovey. Sio bendradarbiavimo rezultatas - firma su „gerais 
jprociais". „Septyni efektyviai veikianciq zmoniii jprociai" musq 
vadybininkii komandai padejo jgyti lyderystes ir bendrii kalbejimo 
jgudziq, o svarbiausia, sustiprino kompanijos verslo kultur^. Septynitf 
iprocitf jskiepyt^ poziurj veliau dar labiau j tvir t ino seminaras 
„Padekime klientams siekti daugiau", kuris leido mums sukurti naujus 
bendravimo su klientais ir kitais partneriais standartus. Kaip daznai 
sako mokymq dalyviai: apie siuos mokymus galima pasakyti daug k^, 
bet svarbiausia - jie duoda rezultat^! 

JESPERNYBO ANDERSEN, KOMPANIJOS ORBICON 
GENERALINIS DIREKTORIUS, DANIJA 

Sudie, Dale Carnegie. Stephenas Covey padare mano gyvenimui 
didelj jtak^ .̂ Jo principal yra galingi. Jie veikia. {sigykite si^ knyg^. 
Perskairykite j ^ ir gyvenkite pagal joje aprasytus principus. Tai 
praturtins jusq gyvenimi^. 

ROBERT C . ALLEN, KNYGV CREATING WEALTH 
IR NOTHING DOWW AUTORIUS 

§i knyga puik i tuo, kad yra paprasta, taciau nera pernelyg 
supaprastinta. 

M . SCOTT PECK, KNYGOS THE ROAD LESS TRAVELED 
(„NEPRAMINTUOJU TAKU") AUTORIUS 

Po Septynitf iprocitf mokymo kurso pastebejome akivaizdii pokytj -
niusq darbuotojq bendravimo jgudziai is tiesii pagerejo, o kaip tik 
siu"^^^ If siekeme. Jau daug metq siunciame savo darbuotojus j 

'̂uos kursus, nes esame jsitikinq, kad jie vis dar duoda didelj naud^. 



Asmeninio augimo skatinimas, geresni santykiai tarp darbuotojq, 
didesnis darbo efektyvumas bendradarbiaujant su uzsienio 
partneriais - tokie dalykai yra labai svarbus tarptautinei korporacijai, 
tokiai kaip GeorgFischer, jungianciai kompanijas, issibarsciusias po 
visus pasaulio kontinentus. 

YVES SERRA, KORPORACIJOS GEORGFISCHER GENERALINIS 

DIREKTORIUS, SAFHAUZENAS, SVEICARIJA 

Ar kalbetume apie dideliq korporacijq, ar apie pradzios mokyklq 
darbuotojus, Stephenas Covey pakeite daugybes zmoniq m^stym^ .̂ 
Mes pradejome kitaip zvelgti j savo gyvenim^, [ bendradarbiavimo 
su kitais zmonemis ir lyderyst?. Poveikis, kurj si knyga padare viso 
pasaulio studentams, bus jauciamas dar ne vien^ desimtmetj. Sios 
sukaktuves tikrai nusipelno paminejimo! 

DANIEL DOMENECH, AMERIKOS MOKYKLV INSPEKTORIV 
ASOCIACIJOS VYKDOMASIS DIREKTORIUS 

Savo Septynitf iprocitf knygoje Stephenas Covey moko mus gyventi 
s^ziningai ir garbingai, padeti ir tarnauti kitiems. Jeigu praktikuosime 
tai, ko moko si knyga, galesime jgyvendinti savo didziausias svajones. 
Dekoju, Stephenai, uz gerai nugyvent^ gyvenim^. Tavo palikimas bus 
prisimenamas dar ilgai. 

STEVE YOUNG, AMERIKIETISKOJO FUTBOLO ZAIDEJAS, 

PAGERBTAS SLOVES MUZIEJUJE {NFL Hm OF FAME), 
PRIPAZINTAS VERTINGIAUSIU SUPER BOWL MACO ZAIDEJU 

Skaitau si^ knyg^ it gaunu is to naudos. Turininga ir informatyvu. 
NORMAN VINCENT PEALE, KNYGOS THE POWER OF POSITIVE 

THINKING („POZITYVAUS M^̂ STYMO GALL\") AUTORIUS 

„Septyni efektyviai veikianciq zmoniq iprociai" yra ispudingas 
Stepheno Covey palikimas. Knygoje pateikta paprasta, principais 
paremta sistema, skirta padeti zmonems sekmingai susidoroti 
su asmeniniais ir profesiniais issiikiais. Esu dideles K-12 
ugdymo kompanijos generalinis direktorius, ir siuo metu mes, 
bendradarbiaudami su kompanija FranklinCovey, siulome adaptuot^ 

Septynitf iprocitf kurs^ tiikstanciams pradiniq ir viduriniq mokyklq 
lokiniq. Galimybe stebeti, kaip gereja sj kurs^ studijuojanciq mokiniq 

ideminiai laimejimai ir elgesys, yra didziausi^ pasitenkinimq 
ikianti patirtis is visq. 

MANOEL AMORIM, KOMPANIJOS ABRIL EoucAQio 
PREZIDENTAS IR GENERALINIS DIREKTORIUS, BRAZIUJA 

Mums pasiseke, kad si knyga dvidesimt penkerius metus mus 
dr^sino ir moke. Dabar kvieciu visus skleisti knygoje pateiktus 
principus ir juos praktikuoti dar dvidesimt penkerius metus. 

MAYAANGELOU, POETE 

Nezinau kito tokio mokytojo ar patarejo, kurio darbas, siekiant 
padeti zmonems efektyviau dirbti ir gyventi, duotq tokiq neitiketinai 
•puikiq rezultatq. Sioje knygoje nuostabiai pateikta Stepheno filosofija 

principal. Manau, kad bet kuris, skaitydamas siq knyg^, is karto 
upras, kodel mane ir daugeli ki tq taip stipriai paveike dr. Covey 
lokymas. 

JOHN PEPPER, KOMPANIJOS PROCTOR&GAMBLEVSEZIDENTAS 

Yra gana nedaug verslo knygq, kurias privaloma perskaityti 
'ekvienam, norinciam rimtai pakeisti savo asmenini ar profesini 

v^enim .̂ Si knyga yra viena geriausiq tokio pobiidzio knygq. 
SETH GODIN, KNYGOS THE ICARUS DECEPTION 

(„IKARO APGAVYSTE") AUTORIUS 

„Septyni efektyviai veikianciii zmoniq iprociai" yra isskirtine 
nyga, kur i paliete mi l i jonq zmoniq gyvenimus ir dare jtakq 
erslams, religinems bendruomenems ir seimoms visame pasaulyje. 

Mano gyvenime j i taip pat uzima ypatingo viet^. Knygoje pateikti 
principal padejo man susitaikyti su dideliais pokyciais ir padeti kitiems 
zmonems. Pasiilgstu dr. Covey, taciau zinau, kad savo darbuose jis 
gyvuoja toliau ir pades dar ne vienai ateities kartai. 

D R DANIEL G . AMEN, MED. DAKTARAS, KNYGOS 

CHANGE YOUR BRAIN, CHANGE YOUR LIFE („PAKEISK SAVO 

SMEGENIS, PAKEISK SAVO GYVENIM4") AUTORIUS 


