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Tikrovės vaizdas yra upė.
Viskas teka, viskas keičiasi.

Ir gyvi padarai, ir daiktai – viskas be paliovos kinta,
juda ir vėl, bet jau kitaip, susijungia.

Tiesa yra tik tai, kad kintame.
Nėra būties, yra tik tapsmas.

Herakleitas1

Populiarioji psichologija, pokyčių psichologija, saviugda, psicho-
loginis etiudas, gyvenimo būdo vadovas, praktinė pokyčių filoso-
fija. Kaip šią knyga patys įvertinsite, taip ir bus. svarbiausia, kad 
tai – knyga-kryptis. Rimta knyga. Bet ir jūs juk nepėsti. Rimta, 
bet gera ir konkreti. Be tuščių žodžių ir perdėtų pažadų. Jos idėja 
ir energetika yra geros.

Idėja

Pastabus vadovavimas sau* – taip apibūdinu idėją, aprašomą šioje 
knygoje. Pastabi, dėmesinga ir autentiška lyderystė – tai pokyčių 
valdymas, grįstas srauto samprata. Ši idėja puikiai tinka ir žmo-

* Mindful Self-Leadership (angl.).

Į va da s
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gaus kasdienio gyvenimo kokybei, ir įmonių efektyvumui gerinti. 
Paprastai tariant, tai galimybė daryti įtaką pačiam sau norint pa-
siekti tikslus, gebėjimas būti pačiam sau lyderiu. Pastabus vado-
vavimas (lyderystė) numato aiškų savo motyvų supratimą (kodėl 
tai darome ir ką darome), savivoką (kaip suvokiame patys save), 
pasitikėjimą savimi (kaip save pateikiame ir einame gyvenimo 
keliu) ir asmeninį efektyvumą (kaip susidorojame su kilusiais 
sunkumais). Šios dalys yra pagrįstos mūsų dėmesingumu sau, 
kitiems ir aplinkai. Tokiu būdu turime daugiau galių, užtikrintai 
keičiame ir valdome savo tikrovę.

Pastabaus vadovavimo sau esmė – sąmoningas įsitrauki-
mas. Tikslas – būti ant veiksmingumo, savęs atskleidimo ban-
gos. Būnant ant bangos atsivers iki šiol nematytos perspektyvos 
ir prasmės, nušvis nauji horizontai, rasis neįtikėtinų galimybių, 
žmogus (ar įmonė) gaus puikią progą atsiskleisti visu pajėgumu.

Energetika

Knyga apie stilių. Lengvą, elegantišką gyvenimo stilių. Jį galima 
pasiekti per drąsą skristi ir tikrovės valdymą. Tiksliau, per at-
sargų ir atsakingą tapimą lengvu, bet stipriu, buvimą ne tik savi-
mi, bet ir kuo nors daugiau. Lengvumas – ypatingas gyvenimo sti-
lius. Jaukumas. Tai knyga apie unikalią gyvenimo raiškos sistemą.

Sistema veikia

Laisvės, buvimo sraute ir išmintyje būsena – lengvumas. daugelį 
jis aplanko spontaniškai, bet taip pat spontaniškai ir dingsta. 
Mano pateikta sistema moko sąmoningai pereiti į šią lengvumo, 
laisvojo kūrėjo būseną ir joje likti. Lengvumas leidžia įsijausti į 
įvairius vaidmenis ir pamatyti situaciją iš šalies. visa, kas iš pra-
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tiesų išlaisvina žmogų ir atveria jo galias.

Jausdami lengvumą, mes pasprunkame iš nuolat abejojančio 
vidinio kritiko, neva žinančio, kaip geriau, gniaužtų.

Išlaisviname visą slopinamą energiją, ji pagaliau pradeda veik-
ti mūsų labui.

Įsijungiame į mus supančią kūrybos tėkmę.
suvokiame, kad viskas įmanoma, ir leidžiame sau priimti 

gyvenimo dovanas.
Imamės atsakomybės už tai, kas vyksta mūsų gyvenime.
atskleidžiame savo prigimtį ir išnaudojame geriausias savybes.

Lengvumas

Lengvumas gali padėti gerinti savijautą ir nuotaiką, stiprinti 
gyvybingumą. Jis maitina, atstato jėgas. Kuo esame lengvesni, tuo 
būname stipresni.

daug žmonių bandė atsikratyti blogos nuotaikos ar įkyrių 
minčių keisdami veiklas, gyvenimo būdą ir pomėgius, bet nusi-
vylė. Kodėl taip nutiko? Todėl, kad jie neturėjo tvirto pagrindo 
pokyčiams, nebuvo pasiekę lengvo santykio su savimi, kitais ir 
pasauliu. Lengvumas žmogui suteikia energijos, gerina nuotaiką, 
didina įsiliejimo į gyvenimą jausmą. Lengvumas ir tai, ką darome 
lengvume, veikia mūsų savijautą. dar svarbiau – mes galime pa-
keisti savo savijautą, keisdami savo tikrovę.

Nauda

Iš knygos sužinosite, kaip veikia teigiami pokyčiai, kas yra tėkmė, 
kaip pasiekti lengvumo būseną ir daug svarbių, įdomių bei nau-

15
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dingų dalykų. Tiems, kuriems rūpi gyvenimo kokybė, pravartu 
žinoti:

Kaip suraitytas mūsų paslaptingas didysis aš. Tai padės ge-
riau suprasti, kad mes esame ne tik kūnas, jausmai ir protas, bet 
kai kas daugiau. Kaip mumyse randasi gyvybės energija ir kaip ji 
veikia. Kur mūsų pokyčių variklis ir kas yra tikroji vieta po saule.

apie įdomią autorinę pokyčių ir tikrovės valdymo sistemą, pa-
dedančią ne tik išvengti krizių, bet ir valdyti tikrovę ar net kurti 
ateitį.

apie psichologinį alkį, galintį privesti prie katastrofinės bai-
mės ar net prie visiško nepasitenkinimo krizės.

Kaip sudaryti savo individualų pokyčių Id ir kodėl įsitrauki-
mas svarbiau už motyvaciją.

Kas yra lūžio ir virsmo taškai, kodėl jie svarbūs pokyčiams, 
kuo naudingi, kaip galime ir kodėl reikia juos pasiekti. Čia pat 
prisidės intuicijos ir ekologinio mąstymo svarba.

Šventė pokyčių gurmanams bus skyrius apie srautą. Pozityvi 
tėkmė, pritaikyta pokyčiams, – visiška naujovė, suteikianti progą 
gerokai praplėsti savo galimybes. sužinosite, kaip galima suvaldy-
ti srautą ir pagauti malonumą už uodegos.

Kas yra tikrasis lengvumas ir kaip užkilti ant jo bangos. dar viena 
knygos intriga – unikali lengvumo dieta, skirta naudoti kasdien.

Kone didžiausia staigmena bus tai, kad sužinosite, jog ne gyve-
nimo sunkumai yra mūsų tikroji problema ir piktas priešas. Bus 
paaiškinta, ką reikia daryti, kad problemos išsispręstų savaime. 
Beje, pačioje skyriaus „Lengvumas“ pradžioje parašiau melodiją. 
Žodžiais. Mane supras ir ją išgirs tie, kurie nors kartą gyvenime yra 
patyrę srauto būseną ir lengvumo pojūtį. Tikiuosi, jūs išgirsite.

Pokyčių metodų katalogas leis įvertinti, kurią priemonę turite 
pasirinkti būtent jūs. sužinosite populiariausių pokyčių metodų 
trūkumus ir privalumus.
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ne, pokyčius geriausiai pajusite juos praktikuodami. Žinoma, pra-
timai nesudaro šios knygos esmės, jie tėra pageidautinas priedas 
gilesniam suvokimui. Nepriklausomai nuo to, ar sau taikysite pa-
teiktus pratimus, ar tik įsitraukę gilinsitės į mintį, vis tiek daug ką 
suprasite. Bus aiškiau, t. y. lengviau gyventi.

Taip pat yra nemažai išnašų. Tikiuosi, jos neapsunkins skaity-
mo. Jas dėjau smalsiesiems, norintiems sužinoti šiek tiek daugiau 
papildomos informacijos ir gauti peno apmąstymams.

Pagrindiniai knygos veikėjai

visi veikėjai išgalvoti, bet jų prototipai – realūs mano pažįstami 
žmonės. Centrinis asmuo – Hugo Faberis. Šiame personaže susi-
pynė mano paties ir kelių kitų konkrečių žmonių istorijos, mintys, 
išgyvenimai ir likimai. Esu laimingas, kad turėjau garbės pažinoti 
juos, būti su jais ir mokytis iš jų.

Kiekvienas veikėjas atspindi tam tikrą problemos matymą ir 
savitą jos sprendimą. Pateikiu net 3 požiūrio kampus, kad patys 
galėtumėte pasirinkti, kuri pozicija jums tinkamiausia. Žmonių 
istorijos paprastai ir aiškiai iliustruoja pagrindines knygos min-
tis. Pasakojimas pateiktas per mano sugalvotą Hugo dienoraštį. 
Žinoma, užtikrinant konfidencialumą, vardai, pavadinimai, vieto-
vardžiai ir datos pakeisti. Jų sutapimai būtų tik atsitiktinumas.

Hugo Faberis

Žmogus iš niekur, bet jis rado savo vietą po saule. Ši vieta neturi 
geografinio pavadinimo ir laiko juostos. Jis vadina ją lengvu kra-
ntu. Ką jis veikia? valdo srautus ir reguliuoja lengvumą. Šiais lai-
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kais visas gyvenimas yra ištisas srautas: informacijos, žinių, žodžių, 
nuomonių, žmonių, talentų, meno, darbų, prekių, pinigų, judėjimo, 
knygų, laiko, sprendimų, patarimų, pakilimų ir nuopuolių. srautas 
panašus į socialinių tinklų naujienų juostą: joje kas nors staiga suži-
ba, o jau kitą akimirką paskęsta. viskas plaukia paviršiumi. Niekas 
neužsibūna ilgai. Prasmė (kaip ir tiesa) tapo reta, todėl brangia pre-
ke. srautų daug, prasmės ir tikro tiesos lengvumo – mažai. Hugo 
Faberis (toliau – HF) išmoko genialiai ir paprastai sujungti srautą, 
prasmę ir lengvumą. Įprasmino klaidas. Tai – jo sėkmės paslaptis.

Lengvumas yra grynoji patirtis, ne tik darymas ir protavimas. 
Tai – intuicijos, sveiko proto, logikos, patirčių, kūno atminties ir 
vaizduotės derinys. Kartais jis vadina save įkūnytų minčių archi-
tektu. Jo architektūros pamatinis dėsnis yra a = a.

Ką jis dirba? valdo pokyčių srautą. Iš ko gyvena? Iš sėkmingai 
investuotų lėšų. Jo vizitinė kortelė atrodo taip:

HF
srautų valdymas

II–Iv
10.00–16.00

Nei genijus, nei milijardierius. Paprastas, normalus, pasiturin-
tis žmogus. Žmona, vaikai, darbas, namai, draugai, laisvalaikis, 
pomėgiai... dabar jis tarsi magnetas traukia svarbių ir įtakingų 
žmonių dėmesį. Jis yra reikalingas, nes moka virtuoziškai spręsti 
net pačias sudėtingiausias problemas. ar jis pats yra svarbus ir 
įtakingas? Tiesiogiai – ne. Jam to nebereikia. ar atrado save? Jis 
taip nemano. Tik savo vietą. „Neįmanoma atrasti savęs, nes viskas 
keičiasi akimirksniu. aš – ne išimtis. svarbu ne savojo aš gelmių 
ir labirintų vingiai, o vieta, kurioje esi. Mano vieta – ant bangos. 
Kokia mano sėkmės formulė? aš moku numatyti, kaip iš punkto a 
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vesti ir kitus. Mano vidinės burės moka pagauti reikiamą srautą ir 
į jį tinkamai pasinerti, kad vėliau išnirtų kitame krante“, – mėgsta 
kartoti HF.

Jis seniai peržengė užtikrintų finansinių pajamų slenkstį, kai 
pinigų kiekis nedaro didelės įtakos laimei. HF yra iš tų keistų 
žmonių, kurie nuoširdžiai sako, kad laimė ne piniguose.

HF niekada nemėgo meškerių, pateikiamų kaip įrankis žuviai 
gaudyti. „velniop meškeres! Pats esu sraunus. Nešamas tinkamo 
srauto, susižersiu viską, ko man reikia“, – buvo jo priežodis. anot 
HF, visada yra pasirinkimas: desperatiškai narstyti punktą a arba 
generuoti punktą B ir siekti jame atsirasti.

Kartą mačiau jo pokalbį su užsakovu. Pateikiu fragmentą:

[16:07:06] ZQ: Ačiū, Hugo. Mums ir vėl pasisekė!

[16:07:16] HF: Sėkmė yra atsirasti tinkamoje vietoje 
tinkamu laiku. Čia jums, Zakari, pasisekė, o aš buvau laimin-
gas, dirbdamas jūsų projekte.

[16:07:27] ZQ: Laimingas?

[16:07:29] HF: Man laimė – būti savo vietoje. Taip ir jau-
čiausi jūsų projekte. Tai – lyg atspėti mįslę: žinai užduotį ir 
atsakymas yra. Užduotis intriguoja. Tereikia rasti mįslės šifrą 
ir pritaikyti kodą. Atsipalaiduoju. Pasineriu. Tampu mįsle. Iš 
vidaus pasuku reikiamus varžtelius, sukeičiu sujungimus ir 
voilà – pats sau parodau sprendimą. Stebuklai. Jie man sutei-
kia laimės pojūtį.

Toks dabar yra HF. Bet taip buvo ne visada. Per jo istoriją pa-
rodysiu visą efektyvių pokyčių technologiją.
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Mintis

Mano pagrindinė mintis – gyventi reikia patogiai, bet ne kitų są-
skaita; paprastai, bet ne prastai; išmintingai, bet ne slogiai; lais-
vai, bet ne pasileidusiai; lengvai, bet ne paviršutiniškai; drąsiai, 
bet atidžiai. Užtikrintai sakau – tai įmanoma! Kiekvienas gali tapti 
savo pokyčių meistru.

Kelias į klestėjimą, patogų ir lengvą gyvenimą veda per po-
kyčius. Kam reikalingi pokyčiai? Kad būtų mažiau blaškymosi ir 
problemų, kad gyventume be pastangų. Geriausi pokyčiai vyksta 
savaime. deja, jie turi du minusus: arba vyksta per lėtai, arba už-
griūva netikėtai ir yra nevaldomi. Reikia būdo, kad pokyčiai, vis 
tiek įvyksiantys savaime, įgautų pagreitį ir taptų valdomi.

Patirtis rodo, kad geriausiai gyvena žmonės, atviri ir pasiruo-
šę pokyčiams, drąsiai metantys iššūkį ateičiai, o ne baikščiai lau-
kiantys jos staigmenų. Jie teigia, kad viskas yra įmanoma. Tokie 
visada yra ir bus ant bangos, lengvumo bangos.

Gero skaitymo!
Lengvai
ANdrIUS KALUGINAS


