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DIDYSIS KLAUSMAS

tVADAS
Zin^nis} Z0I14 be baimes

„Ne vienas nepasieke nieko jspudingo, isskyrus tuos, kurie
isdrjso tiketi, jog jie turi kazkq daugiau nei kiti."
— Bruce Barton

S

veiki atvyk^ j zon^ be baimes. Klausydamas sios knygos suzinosi,
kaip issiugdyti pasitikejirn^ savimi, drf^q, ir nepalauziam^ ryzt^
kiekvienoje gyvenimo srityje. Ismoksi priimti didziausius issiikius
ir pasinaudoti galimybemis visiskai nebijodamas ir tikedamas savo gebejimu pasiekti visk^, apie k% tik pagalvoji.

Gera zinia yra ta, jog turi nepaprast^ potencial^ sekmei, pasiekimams ir gerovei, turi zymiai daugiau talentij ir galimybiii, kurias gali
panaudoti simtus kartij. Vienintelis dalykas, skiriantis Tave ir nepaprast^ Tavo gyvenim^, y r a baime ~ bet kokia baime - taciau kai isklausysi si^ knygq,, Tavo baimes isnyks visam laikui.
Daugiau nei 25-erius metus analizavau sekmingus vyrus ir moteris,
ieskodamas charakteristikij ir savybiij, kurias jie turi ir kurios leido
jiems pasiekti daug daugiau nei paprastai pasiekia zmogus. Perskaiciau
tukstancius knygij, straipsniij, tiriamiijii darbij apie sekrn^ ir priejau
prie isvados, jog pagrindine sekmes savybe bet kokioje gyvenimo srityje
yra pasitikejimas savimi.
Kiekvienas vyras ar moteris, pasiek? daugiau nei jprastai, labiau
pasitiki savimi nei paprastas zmogus. K a i imsi savimi pasitiketi taip
stipriai, jog zinosi, kad gali pasiekti beveik viskq,, ko isties troksti, Tavo
ateitis taps neribota.

Viena moteris, klausiusi mano programij, neseniai man parase, jog viso
labo viena isklausytos programos eilute pakeite jos poziurj j gyvenimf|.
Tai buvo paprasciausias klausimas: „Apie kokj vienq. didj dalykq, isdrjstum pasvajoti, jei zinotum, jog nesusimausi?"
K a i j i nuolatos pradejo sau uzdavineti sj klausim^ - vel ir vel ~ jos
poziiiris j tai, kas is tiesi^ j a i atrode pasiekiama, zenkliai issiplete. J i
aiskiai pamate, kuo j i nori biiti, k^ troksta tureti, kq, daryti, ir akimirksniu suvoke, jog tik baime ir abejojimas savo galimybemis nuolatos
j ^ stabdydavo.
Kq, darytum kitaip, jei biitum absoliuciai garantuotas sekme bet
kokioje situacijoje? K a s jeigu kokia nors didinga jega suteikti^ T a u galios pasiekti bet kurj uzsibrezt^ tiksl^? Kitaip tariant, kas jei visiskai
nieko ar niekieno nebijotumei ir jaustumeisi visiskai laisvas bet kokioje
srityje, siekdamas savo interesij? Faktas yra tai, jog jei issiugdysi nepalauziam^ pasitikejim^ savimi, Tavo visas pasaulis bus kitoks.

NERIBOTAS PASITIKEJIMAS SAVIMI
Labiau pasitikedamas savimi ir savo gebejimais uzsibresi didesnius tikslus, kursi dr^sesnius planus ir jsipareigosi pasiekti tikslus, apie kuriuos
siandien gali tik pasvajoti. Imsies bet kokiij veiksmij, kurie bus reikalingi norint uzdirbti daugiau pinigij ir pasiekti aukstesniij standartq.
Zvalgysies j didesnius namus, geresnj automobilj, grazesnius drabuzius
ir rnalonesnes atostogas. Noresi geriausio savo seimai ir tiems, kurie
yra artimi. Darysi tai, k^ nori daryti, ir nesitaikstysi su kitij norais ar
nuomonemis. Susideliosi tikslus ir kiekvienfj dien^ nugyvensi tik taip,
kaip nori T u , o ne kiti zmones.
Labiau pasitikedamas savimi, busi kitoks kiekviename darbo, gyvenimo ir karjeros etape. Galesi paprasyti paskatinimo, paaukstinimo ar
netgi nuspr^si pakeisti darbq,, darboviet§ ar apskritai sritj. Akimirksniu
imsies bet ko, kas pakyles Tave j karjeros aukstumas.
Jei dirbi pardavimij srityje, apskambinsi daugiau zmoniij, kursi geresnes ir jtaigesnes prezentacijas, gausi daugiau uzsakymij ir sudarysi
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sekmingus sandorius. Jei dirbi valdymo srityje - ne ieskosi nesibaigianciij kompromisij, noredamas suderinti skirtingij zmoniij poreikius, o suorganizuosi ir perorganizuosi zmogiskuosius ir materialiuosius isteklius
taip, kad sukurtum Tau idealiai tinkanci^ darbo aplinkq,.
Labiau pasitikedamas savimi, busi dr;|sesnis ir turesi lakesn^ fantazijq,. Busi kiirybingesnis ir link^s eksperimentuoti, pasitelkdamas naujas
idejas ir kurimo biidus. Biisi link^s priimti nejprastas ir rizikingas alternatyvas ir jsipareigosi sau visa sirdimi pasinerti j mintyse kirbancius
naujus projektus.

GALINGESNIS, POPULIARESNIS IR LABIAU piKINANTIS
Jei turetum beribj pasitikejim^ savimi, butum galingesnis, populiaresnis ir labiau jtikinantis kitus. Butum linksmesnis, megiamesnis ir laukiamas kur tik benueitum. Bendraudamas su kitais kalbetum garsiai
ir aiskiai, biitum priimamas, gerbiamas, Tavo draugijoje noretij biiti
visi, kurie Tave pazjsta. Pripazinimas ir pasitikejimas atiteks Tau, nes
zmones tikes Tavo gebejimu visk^ atlikti nepriekaistingai. T a u atsivers
prestizines pareigos ir statusas, o tai atvers galimybes, apie kurias dabar net negali jsivaizduoti.

PROBLEMy SPRENDMAS
Labiau pasitikedamas savimi galetum efektyviau sprgsti problemas ir
nugaleti sunkumus, neisvengiamai iskylancius kasdieniame gyvenime.
Nuolatos galvotum apie iseitis ir apie tai, kaip galetum bet kokiq, kebli^
situacijfi paversti privalumu. Juoktumeisi j akis nelaimems, kurios is
daugelio atima dr^s^, ir isplestum pergal^ is nesekmes nasrij. Citrinas
paverstum limonadu ir jaustumeisi nermgalimas.
Kuo labiau pasitikesi savimi, tuo lengviau susikalbesi su sunkaus
biido zmonemis ir paprasciau susidorosi su sudetingomis situacijomis.
Busi geresnis derybininkas ir gebesi gauti palankesnes kainas ir s^lygas,
nesvarbu, parduosi ar pirksi.
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DEL SAV^S JAUSKIS NUOSTABIAI
Labiau pasitikedamas ir tikedamas savimi suprasi, kad nieko nera nejmanomo. Labiau nei bet kas kitas del sav^s jausies nuostabiai. Del
visko gyvenime is tiesi; jausies laimingas, zinodamas, jog sugebi imtis
bet ko ir inicijuoti bet kokius pokycius, kurie y r a biitini uztikrinti tokj
gyvenim^, kokio nori.
Pajusi, kad pats gali kontroliuoti savo gyvenimi^, ir suprasi, kad tai
pagrindinis laimes, geroves ir maksimalios gyvenimo kokybes reikalavimas. Jausies savo likimo kalvis ir sielos kapitonas.
Neribotai pasitikedamas savimi, jausies visiskai apibreztas ir atsakingas uz savo gyvenimf^. Patirsi stiprybes, jegos, ryzto jausm^, teigiamai vertinsi ir save, ir kiekvienq, zrnog^, ir viskq,, k^ darai. Jausdamas
nepalauziam^ pasitikejim^ savimi be abejones biisi isskirtine bntybe.

TU GALI ISSIUGDYTI PASITIKEJIM4 SAVIMI
Deja, kad ir kaip buti;, tai nera lengva. Dauguma zmoniii turi ribotq,
pasitikejimq, savimi, o kai kurie savimi nepasitiki visai. Zmones, linkusius abejoti del savo gebejimii, kamuoja baimes del bet kokio jsivaizduojamo dalyko, ypac del nepazjstamo. Psichologas Abraham Maslowa
papasakojo istorijq, apie zmoniii vasq. T a i istorija apie greitai save parduodancius vyrus ir moteris.
Dauguma zmoniij y r a link§ save lyginti su kitais. Jie gyvena su
savo silpnybemis, ribotais gebejimais ir palaipsniui nustoja veikti, nors
galetii pasiekti daugiau. Vietoj to, jog gaiety save gerbti ir savimi didziuotis, toks zmogus kasdien tampa vis pasyvesnis.
Jei pasitikejimas savimi ir savigarba yra tokie trokstami dalykai, kodel tik tiek mazai zmoniij turi pakankamai pasitikejimo savimi gyventi
geresnj gyvenim^? T a m y r a tiikstanciai priezasciij, taciau tikriausiai
pats nuostabiausias atradimas, susij^s su pasitikejimu savimi, yra tas,
jog si protine savybe gaU buti ismokstama iq. praktikuojant. Kadangi
tai yra ismokstama, pasitikejimas savimi gali biiti issiugdomas sistemingai ir progresyviai vykdant instrukcijas, nurodytas sioje knygoje.
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Puiki zinia tai, jog kiekvienas jvairiose srityse savimi pasitiki skirtingai, taciau ugdant pasitikejimq, savimi jmanoma imti visiskai pasitiketi savimi bet kokioje srityje, kuri T a u y r a svarbi.

DDYSIS DESNIS
Turbiit svarbiausias siij laikij desnis, valdantis miisij gyvenimus, 350
metii pries Kristij buvo atrastas Aristotelio ir pavadintas „Priezastingumo principu". Desnis teigia, jog gyvename visatoje, valdomoje tam
tikros tvarkos, ir kad viskam, kas nutinka, yra priezastis.
Mes tai vadiname priezasties ir pasekmes efektu, kuris daznai y r a
tapatinamas su geleziniu zmonijos likimo desniu. Priezasties ir pasekmes desnis gali mus jkalinti miisij paciij vienutese arba islaisvinti mus,
suteikdamas visisk^ laisv? - visa tai priklauso nuo to, kaip sj desnj
panaudosime. Pats desnis, kaip ir gravitacija, yra neutralus.
Sis priezasties ir pasekmes desnis, kuris yra ir fizinis, ir protinis,
teigia, kad bet kokiai miisxj gyvenimo pasekmei yra specifine priezastis
ar kelios priezastys. Jei yra pasekme, kuomet norime kazko daugiau,
pavyzdziui, daugiau pinigij ar didesnes sekmes, tai atsigr^zdami j priezastj ir nuolatos j ^ kartodami, galesime megautis pasekmemis.
Sis desnis taip pat teigia, jog jei miisxj gyvenime y r a pasekme, kurios nenorime, nesvarbu, ar tai antsvoris, ar nepakankami finansiniai
istekliai, ar problemos su zmonemis, ar neigiamos verslo sq,lygos, mes
galime nukreipti pasekmes j priezastis ir pasalindami arba pakeisdami
jas galime pasiekti kitokii^ pasekmi^ ar rezultatij.
Sis priezasties ir pasekmes desnis toks paprastas ir akivaizdus, jog
niekas jo rimtai nekvestionuoja. Gyvename pasaulyje, kupiname desniii - ne atsitiktinumq. Viskas nutinka del priezasties. Nei sekme, nei
nesekme nera atsitiktiniai dalykai, jie turi specifines priezastis, kurias
nuolatos kartodami sulaukiame ti^ pacii^ pasekmi^, nesvarbu, kad ir kas
mes biitume. Biitent taip ir veikia pasaulis.
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MAZO PASITIKEJIMO SAVIMI SAKNYS
Pasaulis pilnas nelaimingij zmonii^, kurie nepatenkinti savo pasiekimais, nors kasdien jie daro tuos pacius dalykus, taip pat m^sto, sako
tuos pacius dalykus, imasi tij paciij veiksmij ir vis delto nustemba, kad
ir toliau jie sulaukia neigiamii rezultati^. Ensteinas beprotyb^ apibreze
sakydamas, jog tai tas pats, kas kasdien daryti t^ patj ir tiketis skirtings rezultatii. K a d ir kaip biitii - tai paprasciausiai nejmanoma.
Priezasties ir pasekmes desnis musij pasitikejimui savimi taikomas
vienodai. Visi aplink mus esantys ir visos zmonijos istorijoje jspudingij
dalykii pasiek^ zmones - vyrai ir moterys nenugincijamai ypac pasitikejo savimi.
Studijuodami siij zmoni^ gyvenimus ir istorijas, pastebime, jog kai
kurie is ] \ ^ pradejo stipriai pasitikedami savimi nuo vaikystes,
taciau dauguma, kaip ir daugelis musij, pradejo su giliai slypinciu nepilnavertiskumo ir nelygiavertiskumo jausmu. Biitent del destruktyvios
kritikos, meiles triikumo ir kitij klaidi^, kurias tevai daro miisij vaikysteje, mes augame su sumenkintu savigarbos jausmu, silpnai pasitikedami
savimi ir jausdami, jog „esu nepakankamai geras palyginti su kitais".
Zmones, nelabai pasitikintys savimi, siais laikais dirba ypac sunkiai,
noredami prisitraukti sekm§. K a d ir kaip biitii, kai jiems tai pavyksta,
jie jauciasi lyg „apgavikai". Taip vadinamas „sekmes baimes" jausmas
isties yra jausmas, kad esame to neverti, ir mes negalime jo atsikratyti,
nesvarbu, kad ir kiek pasiektume. Daugelis sekmingij vyrij ir motenj
ziuredami aplink nuolat kartoja Peggy Lee dainos zodzius: „Ar tai viskas, kas yra cia?"

TU NORI BUTI LAIMINGAS
Daznai zmonems sunku patiketi, jog protiniai privalumai, kaip ir fiziniai, gali biiti isugdomi. Jei tai butij maratono mokymo programa ir
as T a u pasiiilyciau treniruotis kasdien istisus sesis menesius, T u suvoktum, jog jei net nesi begikas ir neturi geros fizines formos treniruodamasis gali tapti zmogumi, gebanciu nubegti 26,4 myliij maraton^. Y r a
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netgi sesiasdesimtmeciii vyrij ir moterij, kurie, sulauk^ tokio amziaus,
tik pradeda sportuoti ir dalyvauti maratonuose.
Klausydamas sios knygos sudalyvausi „protiniame maratone". Sis
maratonas nebus toks sunkus ar fiziskai skausmingas kaip fizinis maratonas, taciau vis tiek pareikalaus didziulio darbo. Kuo daugiau jdesi
darbo, tuo geresni bus rezultatai.
Jei vykdysi siuos praktinius zingsnius, patvirtintus daugelio sekmingij zmoniij, galesi issiugdyti pasitikejimo savimi, kurio troksti ir
kuris pades T a u pasiekti bet ko, ko is tikriyij nori. Pradekime.

