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Įvadas:
Mano paties kelias

Vienintelė žmogaus pareiga  

yra įvykdyti savo Asmeninę Legendą.

PAULO COELHO, ALCHEMIKAS

Vos tik įgijau teisininko išsilavinimą, iš karto sulau-

kiau vienos prestižiškiausių pasaulio advokatų kontorų pelningo pa-

siūlymo ir darbo sutarties. Galėjau ją pasirašyti ir man būtų buvusi 

garantuota puiki karjera, tačiau aš atsisakiau.

Susimąsčiau – ko iš tikrųjų noriu iš gyvenimo? Koks mano tiks-

las? Ne vieną mėnesį ieškojau sau tinkamo darbo, tačiau perspektyva 

įsidarbinti prestižinėje advokatų kontoroje ir keliauti po įvairias šalis 

konsultuojant pasaulinio masto korporacijas dėl sudaromų sandorių 

Baptistas die Pape’as (nuotraukoje)
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nustojo mane vilioti, nors buvau daug jėgų išeikvojęs teisės mokslams 

ir galimybei gauti tokį darbą. Pasijutau sutrikęs ir ėmiau nerimauti 

dėl savo ateities. Ką man dabar daryti, ko griebtis? Nerimas vis augo, 

atrodė, kad žemė slysta iš po kojų.

Kartą vėlai vakare stebeilijau į savo miegamojo tamsą, o visas mintis 

buvo užvaldęs nerimas. Negalėdamas užmigti, nutariau įsijungti nešio-

jamąjį kompiuterį ir ką nors pasižiūrėti per „YouTube“. Paspaudžiau 

ant Oprah Winfrey ir Eckharto Tolle vaizdo paskaitos, pavadinimu 

„Naujoji žemė: pabuskite ir siekite savo gyvenimo tikslo“. Netrukus 

Oprah patraukė mano dėmesį, pasakiusi: „Manau, svarbiausia yra pa-

busti ir suprasti savo gyvenimo tikslą.“

Tai privertė mane susimąstyti: Kas su manimi vyksta? Gal verta pa-

bandyti nubusti ir suvokti, koks yra mano gyvenimo tikslas? Kilus to-

kioms mintims, pajutau galingą širdies dūžį – tokį, kokio niekuomet 

nebuvau patyręs anksčiau. Atrodė, tarsi pati širdis žino atsakymus į 

mano vidinius klausimus ir nori, kad juos išgirsčiau kaip tik dabar.

Kai, atsitokėjęs po šio stulbinamo jausmo, vėl ėmiau žiūrėti paskai-

tos įrašą, išgirdau Tolle sakant: „Visiškai pagrįstas yra klausimas apie 

tai, ko norite iš šio gyvenimo, tačiau kur kas svarbiau suprasti, ko gy-

venimas nori iš jūsų, koks likimas jums skirtas.“ Tolle paaiškino, kad, 

norint tai suprasti, svarbu tam tikrą laiką skirti tylai, nes tyla gali padėti 

išsivaduoti nuo įkyrių minčių, kurias vadiname „mąstymu“. Kasdienės 

mintys ir rūpesčiai trukdo suprasti paties gyvenimo siunčiamą žinią – 
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tylius signalus, galinčius padėti suvokti savo tikslą. Šios mintys tarsi 

apibūdino mano tuometinę būseną – mane buvo užvaldęs toks neri-

mas, kad nebegalėjau suvokti, ką turiu daryti.

Šiandien, prisimindamas tos nakties įvykius, manau, kad ne atsi-

tiktinai įsijungiau šią paskaitą. Oprah ir Tolle mintys visiškai pakeitė 

mano sąmonę – ir mano gyvenimą.

Kitą rytą nutariau pasinaudoti Tolle patarimu ir paieškoti tylos. Pliau-

piant lietui išsirengiau pasivaikščioti po mišką. Ten pasinėriau į aplin-

kui pasklidusią tylą ir pajutau, kaip mane užlieja svaiginama, anksčiau 

nepatirta ramybė. Ji tvyrojo ne tik lauke, bet ir mano viduje. Pirmą-

kart gyvenime išsivadavau nuo minčių ir rūpesčių, kurių įkaitu jau 

buvau tapęs. Pajutau, kad galiu ne tik paklausti, ką turėčiau daryti 

savo gyvenime, bet kad ir esu pasirengęs priimti visus atsakymus, net 

ir neatitinkančius mano ankstesnio įsivaizdavimo apie savo karjerą ir 

ateitį. Supratau, kad bijau pats sau prisipažinti, jog iš tikrųjų visiškai 

nenoriu būti advokatu, nors į tai įdėjau tiek daug pastangų ir išeikvo-

jau tiek laiko. Taip pat nenorėjau nuvilti savo tėvų, kurie didžiavosi 

mano mokslo laimėjimais ir sėkminga būsima karjera.

Stovėjau nejudėdamas, mėgaudamasis įgyta vidine ramybe ir išsi-

vadavimu nuo lūkesčių. Tyliai savęs paklausiau: Ko gyvenimas nori iš 

manęs? Ir iš karto vėl pajutau stiprų širdies dūžį, net galingesnį nei 
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praeitą naktį. Beveik jutau skausmą. Pojūtis buvo toks stiprus, kad at-

kreipčiau į jį dėmesį ir sulaukčiau atsakymo, koks man buvo siunčia-

mas. Jaučiausi, tarsi širdis būtų iš tikrųjų sprogusi. Emocijų antplūdis 

buvo toks stiprus, kad net pravirkau.

Staiga išvydau savo gyvenimo tikslą. Viskas tapo akivaizdu: turiu 

ištirti šią širdies galią ir jos energiją, kuri užliejo mane. Turiu susitikti 

su garsiausiais mūsų dienų mąstytojais, rašytojais bei dvasiniais mo-

kytojais ir paklausti, ką jie mano apie širdį. Turiu įamžinti jų išmintį 

palikuonims, taip pat sukurti filmą apie širdį.

Savaime aišku, mano loginis protas šiuo atveju nieko negalėjo pa-

tarti, nes neturėjau jokios kinematografinės patirties. Vis dėlto nė kiek 

neabejojau, kad kaip tik tokia yra mano užduotis. Pabudau ir suvokiau 

savo gyvenimo tikslą. Mane užlieję jausmai buvo tokie stiprūs, kad 

nebeliko kito pasirinkimo: turiu pasikliauti savo širdimi ir sukurti šia 

tema filmą.

Grįžau namo, susikroviau lagaminą ir subūriau filmavimo grupę. 

Niekas negalėjo sutrukdyti man įgyvendinti užduoties, kurią iškėlė 

pats gyvenimas.

Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas.

GEORGE’AS BERNARDAS SHAW
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Kitus dvejus metus keliavau po visą pasaulį ir turėjau laimės su-

sitikti bei pabendrauti su aštuoniolika įtakingų dvasinių mokytojų, 

mokslininkų ir mąstytojų, atstovaujančių įvairioms kultūroms ir tra-

dicijoms. Tai buvo: Isabel Allende, Maya Angelou, Michaelas Beck-

withas, Deepakas Chopra, Paulo Coelho, Joe Dispenza, Linda Francis, 

Jane Goodall, Johnas Gray, Rollinas McCraty, Howardas Martinas, 

Ruedigeris Schache, Marci Shimoff, Deanas Shrockas, Eckhartas Tolle, 

Neale’as Donaldas Walschas, Marianne Williamson ir Gary Zukavas. 

Jie papasakojo man įkvepiančių nepamirštamų istorijų, kaip širdies 

balsas pakeitė jų likimą. Unikalus šių mokytojų indėlis turėjo įtakos ne 

tik mano filmo vizijai, bet ir mano asmeniniam gyvenimo keliui, todėl 

juos laikau ir kino filmo, ir šios knygos bendraautoriais. (Šių žmonių 

biografijas rasite knygos pabaigoje.)

Šie bendraautoriai suteikė man privilegiją nufilmuoti jų interviu, ir 

kartu mes sukūrėme jausminį širdies portretą. Jie pateikė įspūdingų, o 

kartu ir širdį gniaužiančių įrodymų to, kuo aš ir pats esu įsitikinęs: šir-

dis nėra paprastas kraujo pumpavimo organas. Be jokios abejonės, šir-

dis – neišsenkamas meilės, intuicijos ir intelekto šaltinis, daugelį kartų 

pranokstantis mūsų proto galimybes.

Iš bendraautorių sulaukiau daugybės svarbių pamokų apie širdies 

galią. Šias pamokas atskleidžiau savo filme, taip pat noriu su jumis 

pasidalyti šioje knygoje. Pasirodo, širdies galia pasireiškia daugybe 

būdų, tarp jų – per intuiciją, ketinimus, dėkingumo jausmą, mokė-
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jimą atleisti, stiprybę ir, žinoma, meilę. Suvokę širdies galią patirsite 

stulbinamų permainų – pakeisite savo požiūrį į pinigus, sveikatą ir 

tarpusavio santykius, be to, tai paskatins atskleisti paslėptus talentus 

bei stiprybę, o tai, savo ruožtu, padės susikurti geresnį gyvenimą. Kny-

goje galėjau pateikti daugiau bendraautorių išminties nei filme, todėl 

skaitytojai ras daugiau jų patarimų, kaip įvairiais būdais galima ugdyti 

širdies galią. Norėdamas jums padėti šiame kelyje, į kiekvieną knygos 

skyrių įtraukiau po poskyrį pavadinimu „Kontempliacija“. Jame išdės-

tytos mintys padės jums išgirsti savo širdies balsą ir suvokti jos išmintį.

Savo rankose laikote nuostabų lobį – mąstytojų, įkvepiančių am-

žininkus, dvasinių ir praktinių patarimų rinkinį. Viliuosi, kad kino 

filmas ir ši knyga padės jums rasti gyvenimo tikslą ir prasmę, kurie 

slypi giliai viduje, tarsi užkasti žemėje lobiai. Atėjo metas šį lobį iškasti. 

Atėjo metas atskleisti širdies galią.

Štai mano paslaptis. Ji labai paprasta: akyliausia yra žmogaus širdis.  

To, kas svarbiausia, akimis nepamatysi.

ANTOINE’AS DE SAINT-EXUPERY



1 SKYRIUS
Keliai į širdį

Pajuskite tylią ir keistą trauką to, ką iš tikrųjų 
mylite. Šis jausmas niekuomet jūsų nesuklaidins.

RUMI
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1. Jūsų vidinė jėga

Daugelis didžiųjų pasaulio dvasinių mokytojų apibū-
dino širdį kaip tikrosios jėgos šaltinį.

Kelias yra ne danguje. Kelias yra širdyje.

BUDA

Kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies.

JĖZUS

Pirmiausia pažink savo esmę – kuo labiau nuo jos tolsi, tuo mažiau žinosi. 

Klausyk širdies ir nesiimdamas jokių veiksmų pasieksi tikslą.

L AODZI

Šiuolaikinis mokslas pateikia pakankamai įrodymų, kad širdis turi 
jėgą, pranokstančią jos biologinę funkciją.
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ROLLINAS McCRATY
Beveik visos dvasinės tradicijos ir visos didžiosios pasaulio 
religijos skelbia, kad per širdį pasiekiama siela, kad per 
ją atsiskleidžia žmogaus dvasia, išmintis, intuicija ir kiti 
panašūs dalykai. Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai pateikia 
įrodymų, kad iš tikrųjų taip ir yra. Širdis atsako ir reaguoja 
į pokyčius anksčiau už smegenis. Širdis siunčia į smegenis 
išmatuojamus signalus, ir šios į juos reaguoja.

HOWARDAS MARTINAS
Naujausi moksliniai tyrimai leidžia tikėti, kad širdis turi savo 
intelektą. Daugybė atradimų liudija, kad fiziškai širdis yra ne 
tik darbinis organas, kuris pumpuoja kraują, bet ir informaci-
jos apdorojimo centras. Kai širdis, smegenys ir kūnas veikia dar-
niai, žmogus patiria jausmus, kuriuos daugybę amžių siejame su 
širdimi, – rūpestį, dėkingumą, užuojautą, meilę ir kt. Žmonės 
intuityviai žino, kad širdies galia ir kitos jos savybės iš tikrųjų 
egzistuoja. Šiuolaikiniai tyrimai apie širdies, kaip fizinio organo, 
vaidmenį suteikia mums vis daugiau pagrindo tikėti tuo, ką in-
tuityviai jaučiame, – kad intelektas susijęs su širdimi.

Tačiau kaip galime panaudoti širdies intelektą ir jos jėgą? Ar širdis 
padės mums suprasti, kas iš tikrųjų esame ir ką turime daryti? Buda 
yra pasakęs: „Turi atrasti savo pasaulį ir visa širdimi atsiduoti jam.“ Štai 
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tai ir padės mums atlikti šios knygos bendraautoriai – tai yra atrasti 
save pačius, savo esmę ir savo paskirtį.

MAYA ANGELOU
Mano nuomone, širdis atlieka svarbiausią vaidmenį žmogaus 
gyvenime. Manau, kad ji padeda suprasti, kas mes esame, kur 
esame ir kaip mums sekasi.

Norėdami išgirsti ir suprasti savo širdį, pirmiausia turime pripažinti, 
kad širdis yra pati mūsų esmė.

ECKHARTAS TOLLE
Širdies galia susijusi su jūsų esybe – su tuo, kas esate pačiame 
giliausiame lygmenyje. Širdies galia – tai paties gyvenimo 
galia, tai galia to intelekto, kuris apima visą visatą ir sudaro 
jos pagrindą. Ši jėga glūdi pačioje visatos širdyje. Jūs sujung-
site savo gyvenimą su ja, kai suvoksite savo širdies galią.

NEALE’AS DONALDAS WALSCHAS
Tik atvėrę savo širdį, galėsime suvokti didžiausią žmogaus gy-
venimo paslaptį – savo tikrosios tapatybės paslaptį.

Širdis nurodys jums kelią šiame gyvenime.
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PAULO COELHO
Niekuomet jums nepavyks iki galo atskleisti savo galimybių, 
jeigu neatversite savo širdies.

Jūsų širdis padės jums suvokti aukštesnes pažinimo formas.

GARY ZUKAVAS
Širdis atveria jums kelią pažinti aukštesnę logikos ir suvokimo 
formą. Ją priimate širdimi. Ji slypi jūsų širdyje.

Įkvėpimas kyla širdyje.

ISABEL ALLENDE
Įkvėpimas man itin svarbus. Be galo svarbus ir kūrybiškumas, 
ir jį galiu rasti tik širdyje.

Širdis padeda praregėti ir suvokti esmę. Iš tikrųjų širdis gali atskleisti ne 
tik tai, ko jums reikia, bet ir tai, ko galbūt visiškai nesitikite, – tai yra 
padėti rasti savo gyvenimo kelią.

DEEPAKAS CHOPRA
Širdis žino visus atsakymus, todėl įsiklausykite į ją ir pagalvo-
kite. Tai bus pirmas žingsnis, kurį galite atlikti.
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Širdis kuria meilę, kuri jus sujungia su kitais žmonėmis – su tais, ku-
riuos mylite, ir su tais, kuriuos jums lemta pažinti. Širdis taip pat su-
jungia jus su visomis kitomis gyvomis būtybėmis pasaulyje.

JANE GOODALL
Poetai apibūdina širdį kaip meilės ir užuojautos šaltinį – štai 
todėl ji ir yra tokia be galo svarbi.

MARIANNE WILLIAMSON
Mūsų tikrasis „aš“ glūdi širdyje. Mūsų esmė yra meilė, nesuvar-
žyta mūsų fizinio kūno.

Ir jūsų širdis jungia jus su visomis gyvomis būtybėmis, su visata – su 
Dievu.

MICHAELAS BECKWITHAS
Dr. Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis tai tiesiog pavadino 
„Dievo meile, gyva žmogaus širdyje“.

Kartu su savo bendraautoriais panagrinėsime daugybę širdies prasmių 
ir pasiaiškinsime, kaip galime prisijungti prie jos stulbinamos jėgos.




