
...Tikinciam viskas galima. 
Evangelija pagal Morkij 9, 23 

Pratarme 

Jus turite rankose knyg^ visij laikij bestselerj, kuris yra 
skaitomas milijonii zmonivi. 

I JAV studijuoti koledze atvykau 1966 metais. Jkeliau koj^ 
i puikiii galimybiii zemq, bet buvau vienas, neturejau pinigij 
ir mokejau tik kelis angliskus zodzius. Jauciau, jog mano 
galimybes menkos. Kaip as gyvensiu? Kaip susimokesiu uz 
mokslq^? Praradau drqs^ viltis. 

Taciau prisiminiau zodzius, kuriuos man kalbedavo mo-
tina, kai buvau mazas: ,Jei nori biiti didis, turi vaikscioti su 
didziais zmonemis." Is esmes ji norejo pasakyti stai k^: jei 
nori biiti laimingas, turi bendrauti su zmonemis, kurie yra 
laimingi. Jeigu nori, kad tau sekti^si, bendrauk su zmonemis, 
kuriems sekasi. Jei nori savyje pazadinti genijij, bendrauk 
su zmonemis, kurie turi didziij ideju. Ir skaityk knygas apie 
didzius zmones. 

Paklausiau savo motinos patarimo. Noredamas issiaiskinti 
sekmes sistem^ susiradau sekmes lydim4 zmonii4, kurie 
padejo man gauti visa, ko gyvenime norejau. Daug pasiek? 
zmones man patare perskaityti si^ knyg^. Gav^s vien^ eg-
zemplioriii, leidausi j sav^j^ tyrinejimiy ir asmeninio augimo 
kelion^. 
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Klodo M. Bristolo knyga padrqsindavo ir palaikydavo 
mane. Ji labai paprastai, bet jtikinamai atskleidzia jtaigos 
desnj, parodo, kaip sis gali kilsteleti visij miisu darbq efek-
tyvum^. Knyga jkvepe man tikejimo bei pateike vis^ arsenal^ 
priemoniii, leidzianciu tikejimq ugdyti ir palaikyti. Pavyz-
dziui, Bristolas pasakoja, kaip paisydav^s dolerio zenklus 
kiekviename popiergalyje, pasitaikiusiame ant jo rasomojo 
stalo. Skamba keistai? Ne! Sis prasmingas pratimas - puiki 
vizualizacijos technika, kurios tikrasis tikslas - pazadinti 
tikejimo gali^. Patikekite manimi - jis veiksmingas! 

Tiikstanciai bendroviq ir asmeniy savo tikslams pasiekti 
naudojosi Bristolo „korteliii metodu". As, pavyzdziui, zaviuo-
si Bristolo „veidrodzio technika" ir daznai j ^ rekomenduoju 
savo paskaitose bei seminaruose. Taciau si knyga nera vien 
motyvaciniij ismoniij rinkinys. Jos metodikos svarbios, nes 
padeda pazadinti tikejim^. 

Kiekvienoje gyvenimo srityje esama savij laimetojiy ir 
nevykelii4. Tai, kas juos skiria, galima trumpai nusakyti vienu 
zodziu - tikejimas! Bristolas zino, jog zmones gali tapti tuo, 
apie kq m^sto. Jis parodo, kaip tai, k^ jis vadina „vaizdinixi 
kurimu", gali pas^mones mintis paversti praktiskais veiks-
mais. Jis jus skatina gyvenime imtis iniciatyvos, issiugdyti 
teigiam^ nuostatcj, budingci zmonems, kurie tiki savimi ir 
kuriems sekasi. Istorijoje dauguma didziausiij laimejimiy buvo 
pasiekti ne ypac talentingii, o tokiij zmoniij, kurie nebijodavo 
imtis didzios rizikos, priimdavo didziulius issukius ir juos 
atremdavo. O tai gali pavykti tik tikint. 

Pasirenkite tirti - kaip ir as dariau - savo proto galios 
potencial^. Pasiruoskite is Klodo Bristolo suzinoti apie ne-
Itikim^ tikejimo magijc^. Visi mes galime issiugdyti tikejimq. 
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bet tik nedaugelis zinome - kaip. Jus galite tapti unikaliu 
zmogumi, kuris jau gludi jumyse, taciau tai jvyks tik tuomet, 
kai atsispirsite neigiamai kitij zmoniq nuomonei. Tik tada, 
kai isdrjsite svajoti... ir tiketi. Kuo karsciau tikesite savimi, 
tuo didesni bus ]vis^ laimejimai. Stai apie k^ rasoma sioje 
knygoje. Skaitykite j ^ jtikekite ir pakeiskite savo asmeninj 
bei profesini gyvenim^. 

Klodo Bristolo knyga nepaprasta. Joje gludi paslaptis, kuri, 
kai j ^ iminsite, leis jums sekmingai siekti savo tikslij. Bristo
las sako: „Skaitykite si^ knyg^ tol, kol ji taps jusq kasdienio 
gyvenimo dalimi. O kai turesite ziniii, jus galesite susidoroti 
su gyvenimo issukiais ir paversti visas savo vizijas tikrove." 

- Nido R. Qubein 
(paskaitininkas, publicistas, 

keliii didziiijii Amerikos kompanijij konsultantas) 



1 
Kaip proto ir tikejimo galia 

mane jkvepe keistis 

Ar yra jega, veiksnys, galia ar mokslas - galite tai vadinti, 
kaip tik norite - kuri galetij padeti zmonems jveikti gyvenimo 
sunkumus ir pasikeisti. Tvirtai tikiu, jog yra. Mano tikslas -
sioje knygoje tai atskleisti. 

Pries penkiolika metiy vieno didelio Los Andzelo laikrascio 
finansii direktorius, pasiklaus^s mano paskaitij ir perskait^s 
mano knygel^ Dinamitas drebina zem^ {T.N.T - It Rocks the 
Earth), parase: „Staiga, visai netiketai, jias jvaldete magisk^j^ 
gali^. Ir jusij gyvenime eme rastis stebuklingi.j sutapimq... 
Stai kokia yra laimes paslaptis." 

Supratau pazin^s isties svarbij dalykq, taciau tai anaiptol 
ne mistika, na, tik tiek, kad daugelis zmoniii apie jj nera 
girdej?, o ir isgird§ toll grazu ne visada sugeba suprasti. 

Kai pries kelerius metus emiausi sio mokslo mokyti savo 
paskaitose ir parasiau apie tai knygel?, abejojau, ar mano zinia 
pasieks paprastq zmoniii s^mon?. Taciau dabar, kai matau 
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tuos, kurie pasinaudoj^ mano patarimais padvigubino ar net 
patrigubino savo pajamas, susikiire sekmingus verslus, per-
kasi salyje namus ir yra lydimi didzios sekmes, as jsitikinau, 
jog kiekvienas protingas ir nuosirdus zmogus gali pakilti j 
trokstamas aukstumas. Antros knygos rasyti neketinau, nors 
daugelis mane ragino tai padaryti, taciau kart^ viena knygij 
versle besisukanti moteris, beje, pardavusi daugyb^ mano 
pirmosios knygeles egzemplioriii, pasake: „Jusi4 pareiga -
padeti demobilizuotiems vyrams ir moterims bei visiems ki -
tiems, ieskantiems sau vietos pokariniame pasaulyje. Duokite 
jiems naujij idejij. Kiekvienas ambicingas ir tikslo siekiantis 
zmogus, tikiu, tikrai sugebes jomis pasinaudoti." 

Prireike laiko, kad uzsikabinciau uz sios minties. Kaip 
Pirmojo pasaulinio karo kareivis, o veliau - aktyvus demo-
bilizuotii zmoniij organizacijti pareigiinas, supratau, kad 
daugeliui asmenij bus nelengva prisitaikyti m\is\i praktiskame 
pasaulyje, nuo kurio jie ilgai buvo nusisalin^. Taigi noredamas 
jiems padeti, emiausi rasyti s i^ knyg^ - joje proto ir tikejimo 
galia atskleidziama issamiau. 

Suvokiu, kad Amerikoje veikia galingos jegos, kurios siekia 
sunaikinti individually m^stymq bei uzgniauzti asmenin^ 
iniciatyvq. Vis delto tikiu, jog mes turime ir toliau saugoti 
proteviij dvasios turtus, nes jei sito nedarysime, s i^ salj 
uzvaldys saujele galingiyjii, o mes tapsime vergais tikr^ja to 
zodzio prasme. Taigi sios knygos tikslas - padeti zmonems 
gyventi savarankiskai. 

Zinau, jog si knyga gali pakliiiti j rankas tiems, kurie pa-
vadins mane beprociu ar pakvaiseliu, todel noriu pasakyti 
stai kq: esu perzeng^s penkiasdesimties metij rib^ ir turiu 
daugiamet? praktines verslininkystes patirtj, taip pat daug 
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metiy esu dirb^s zurnalistu; savo karjerq pradejau nuo po-
licijos reporterio darbo, o policijos reporteriai yra ismokyti 
rinkti faktus ir nieko nepriimti uz gryn^ pinig^ paskui dve-
jus metus dirbau baznycios skilties redaktoriumi didmiescio 
laikrastyje - tuo metu palaikiau rysius su dvasininkais ir 
jvairiiy sektvj bei religiniiy organizacijij vadovais, Saules ir 
stabu garbintojais ir net keliais bedieviais bei pagonimis. 

Tuo metu po Amerik^ keliavo garsus angliy pamokslininkas 
Dzipsis Smitas (Gypsy Smith). As kasvakar sededavau ant jo 
pakylos ir stebedavau, kaip zmones lenkiasi jam iki zemes, 
kiikcioja ar isteriskai saukia. Buvau apstulb^s. Veliau ne sykj 
maciau, kaip zmones, jvairiij religinivj sektiy bei pakraipij 
sekejai, puola j religin§ ekstaz?; mane stebino ir tebestina 
ritualiniai indenij sokiai, lietaus iskvietimo ceremonijos bei 
kiti panasias dalykai. Per Pirm^jj pasaulinj kar^ stebejausi 
paprastii valstieciq tikejimu ir kaimo kunigiy valdzia, do-
mejausi istorijomis apie vadinamuosius Lurdo bei panasius 
stebuklus, veliau turejau verslo reikaliy su mormonais ir 
pamaciau, koks galingas buvo jiy lyderio Dzozefo Smito 
(Joseph Smith) tikejimas. 

Be to, savo zurnalistinio darbo pradzioje maciau garsiy 
medium^ meginantj teismo saleje iskviesti „dvasias" prie-
siskai nusiteikusiij pasaipiinii minios akivaizdoje. Teisejas 
buvo pazadej^s mediumui jj paleisti, jei jam pavyks priversti 
„dvasias" kalbeti teismo saleje. Jos nesimaterializavo, ir as 
stebejausi kodel - juk mediumo sekejai anksciau buvo liudij§ 
nuostabiai sekmingus jo seansus. 

Veliau, po daugelio metty, man buvo pavesta parasyti ke-
let^ straipsniij apie ateities spejimus. Lankiausi pas cigones 
burejas, kristolo rutuliij ziiiretojus, astrologus ir mediumus 
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spiritistus. Girdejau tai, kas buvo laikoma seniijiy indenij 
vadii balsais; sie nusake mano praeitf, dabartj ir ateitj. Taip 
pat man apie tai „kalbejo" mano mir? tolimi giminaiciai, apie 
kuriuos nieko nezinojau. 

Kelis kartus gulejau ligonines palatoje ir maciau, kaip vieni 
zmones mirsta, o kiti, net prasciau gydomi, pasveiksta ir per 
trumps laik^ atgauna jegas. Pazinojau dalinai paralyziuotij 
zmoniij, kurie pasveiko per kelias dienas, o kiti sake issigyd? 
reumatizm^ ar artritci devedami ant juosmens vavinq juost^ 
dar kitiems nuo rankiy per dien^ ar dvi nunykusios karpos. 
Girdejau apie zmones, kurie leido sau jgelti barskuolei gyvatei 
ir liko gyvi... Panasiu pasakojimiy begales. 

Be to, perskaiciau daug seniau gyvenusiij didziij vyri j ir 
moterii gyvenimo aprasymij. Susitikau ir emiau interviu is 
daugybes puikiij jvairiausiii profesijq zmoniij. Ir visuomet 
sav^s klausdavau, kas uzkele juos j tokias aukstumas. Ma
ciau, kaip treneriai imasi treniruoti akivaizdziai blogesnes 
beisbolo ar futbolo komandas ir jkvepia jas siekti pergaliiy. 
Depresijos laikais stebejau prekybines organizacijas, kurios, 
budamos blogai aprupintos, staiga visiskai pasikeisdavo ir 
imdavo gauti daugiau pelno nei kada nors anksciau. 

Esu is prigimties smalsus ir visuomet trokstu ieskoti paais-
kinimij bei atsakymiy. Tas troskimas nuvede mane j daugelj 
keistu vietij, iskele aiksten daug nejprastii atsitikimij ir skatino 
griebti kiekvien^ knygq apie religijas ir kultus, fizinius bei 
dvasinius mokslus. Taip, esu perskait^s tiikstancius knygij apie 
siuolaikin^ psichologijq, metafizik^ senoves magij^ burtus, 
jog^ teosofijq ir panasius dalykus, taip pat esu susipazin^s 
su didzii4ji4 praeities mokytojiy filosofijomis bei mokymais. 
Zodziu, man domino visa, kas susij? su proto bei tikejimo jega. 
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Vieni is suzinotij dalykiy man pasirode absurdiski, kiti -
keisti, bet aptikau ir daug prasmingq. Pamazu emiau suprasti, 
jog jie visi turi sj t^ bendra, tai, sakyciau, yra auksinis siulas, 
serdis, kuri daro juos veiksmingus. Sis auksinis sitilas gali 
biiti pavadintas dviem zodziais - protas ir tikejimas. Tike
jimas - miisii proto savybe - subrandina puikius vaisius 
visiems, kurie jj priima. Kodel tikejimas yra toks stebuklin-
gas veiksnys? Sito nejmanoma deramai paaiskinti. Taciau 
neabejokite - proto bei tikejimo galia tikrai magiska. 

Kai buvo isleista knyga Dinamitas drebina zem^, maniau, jog ji 
bus lengvai suprantama, nes rasiau j ^ paprastai. Taciau begant 
metams suzinojau, kad vieni skaitytojai buvo nepatenkinti, 
jog ji per daug glausta, o kiti sake, es^ ji pernelyg sudetinga. 
Maniau, jog dauguma zmoniij apie minties gali^ sj bei t^ yra 
girdej?, taciau, pasirodo, klydau. Suprantanciiy t^ dalyk^ yra 
palyginti mazai. Veliau, daugelj meti4 skait^s paskaitas klu-
buose, verslo ir prekybos organizacijose, pasiryzau sici tem^ 
isaiskinti nuodugniau, nes ja domisi tikrai daug zmoniiy. 
Taigi nusprendziau parasyti s i^ knyg^ visiems suprantamais 
zodziais ir vildamasis, kad ji pades mano skaitytojams siekti 
dideliu gyvenimo tikslij. Minties mokslas yra senas kaip pati 
zmonija. Vienintelis dalykas, kurj is esmes padariau - tai temos 
isdestymas siuolaikine kalba. As tiesiog atkreipiau skaitytojiy 
demesj j tai, k^ keli iskilus protai siandien daro, idant jkunytu 
didzias tiesas, kurios susiformavo begant amziams ir pasieke 
mus4 laikus. Laime, pasaulis pradeda suprasti, jog jos „sio to 
vertos", taigi tikiuosi, kad siandien milijonai zmoniij noreti^ 
jas pazinti geriau ir patvirtinti ju veiksmingum^. 

Pradesiu pasakojimu apie kelis savo gyvenimo epizodus, 
tikiuosi, suzinoj? apie juos, jiis geriau suprasite sj moksl^. 


