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Šią kny gą ski riu sa vo nuo sta biems vai kams 
Kol biui ir Bjan kai – dviem iš min tin giau siems 

sa vo gy ve ni mo mo ky to jams.
Jus abu la bai my liu.

Ski riu ją jau iš ėju sio iš šio pa sau lio 
bran gaus drau go ir ko le gos Džor džo Vil jam so at mi ni mui. 

Jis pa vei kė dau ge lio mū sų li ki mus, ir la bai gai la, 
kad jo jau nė ra su mu mis.

Ir pa ga liau ski riu šią kny gą jums, 
ma no skai ty to jai ir skai ty to jos. 

Te gu šios pa mo kos jums įkve pia iš min ties. 
Jos pa si sė mę jūs bū si te ge res ni tė vai ir tik ri šei mos ly de riai, 

mo ky si te pa sau lio vai kus gy ven ti di džiai ir pra smin gai. 
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Pra bė gus šimt me čiams bus vi siš kai
ne svar bu, kiek tu rė jau pi ni gų,

ar pres ti ži nia me na me gy ve nau ir 
ko kį au to mo bi lį vai ra vau.

Bet gal būt šis pa sau lis pa si keis, nes aš
sa vo vai ko gy ve ni me su vai di nau svar bų vaid me nį.

–Nežinomasautorius

Li kęs gy ven ti žmo nių šir dy se, tu ne mir si.
–ThomasCampbell
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Padėkosžodžiai

Pirmiausia turiupadėkotivisopasauliožmonėms,perskaičiu
siemsserijos„Vienuolis,kurispardavė„Ferrarį“knygasirišmin
tingaipasinaudojusiemsįgytomisžiniomisnetiksavo,betirkitų
labui.Ašpatyriaudidžiulįmalonumą,skaitydamasjūsųlaiškusir
elektronines žinutes.Buvomalonu sužinoti, kadmanopamokos
jumspadėdavokeliautipergyvenimą.Labaivertinu tądrąsą,su
kuria jūssiekiatedvasiškai tobulėti irpagelbėtikitiems.

SuypatingudėkingumukreipiuosiįsavodraugusHarperColins 
leidykloje– jiemanepalaikė,skatino ir įkvėpėkurti.

Taippatprivalaupadėkotisavo ištikimaisekretoreiAnnGre
enužtai,kadjirūpinosimanokasdieniugrafiku,kaidirbauprie
šiosknygos.DėkojukolegaiRicharduiCarlsonui– žmogui, gy
venančiam pagal savo paties dvasinį mokymą. Taip pat dėkoju
savo draugui malcolmui macKillopui, kuris mane paslėpė nuo
neramauspasauliosavonamuoseantežerokranto.Čia,jaudinan
čiamegamtosglėbyje,aš baigiaušiąknygą.

Esudėkingasvisiemssavoglobėjams,įskaitantGerryWeinerį,
EdąKarsonąirLorneKlarke.Visijiemaneįkvėpė,kviesdamitęsti
darbą.Beto,reiškiupadėkąvadovamstųįmoniųirorganizacijų,
kurioseman teko skaityti paskaitas.Dėkoju jums už supratimą,
kad jūsų įstaigųsielayražmonės.
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Nuoširdžiai dėkoju JillHewlett už jos sielos šviesą.Taip pat
nuoširdžiaidėkojusavotėvams–ShivaiirShashi.manjūsvisa
dabuvoteirlikotenuostabiutikrųtėvųpavyzdžiu.Ačiūjumsuž
tąmeilės,gerumo irpalaikymoatmosferą,kuria jūsmaneapsu
pote.Taippat reiškiudidelįdėkingumąsavobroliuiSanjay’ui ir
jožmonaiSusanai. Jūsvisadabuvotepasirengę ištiestipagalbos
ranką,kaiman to reikėjo.

Galiausiai dėkoju Colby’iui ir Biancai, savo dviem vaikams,
suteikusiemsman tiekdaugdžiaugsmo.

Manodidysispabudimas
Pa pras tai mes bi jo me pa si da ry ti to kie, ko kie kar tais 
bū na me sa vo di džiau sio to bu lu mo aki mir ko mis.

–Abrahammaslow

Liūdnanetodėl,kadvisiesamemirtingi.Liūdna,kadnemokame
gyventiištikrųjų.Daugelismūsųstengiasi„gyventipatyliukais“,
kad,neduokDieve,neparodytųgeriausiųsavocharakteriobruožų.
Supratau, kad gyvenime pirmiausia svarbu ne tai, kiek brangių
žaisliukųmessugebėjomeįsigytiirkiekpinigųspėjomesukaup
ti,okiek talentųsavyjeatskleidėme irdovanojomekitiems,kad
šįpasaulįpadarytumegeresnį.Svarbiausiasdalykas–tailikimai
žmonių,priekuriųvienaiparkitaipprisilietėme,taippatvisatai,
kas liks po mūsų. Levas Tolstojus buvo teisus sakydamas, kad
„saugyvename tik tada,kaigyvenamedėlkitų“.

manprireikėketuriasdešimtiesmetų,kadatrasčiaušiąpaprastą
tiesą. Praėjo keturiasdešimt ilgųmetų, kol supratau, kad sėkmę
vaikytisbeprasmiška.Įmūsųgyvenimąsėkmėuž su ka ne pla nuo ta 
ir tik tada, kai siekti sėkmės padedame kitiems.Kasdien steng
damiesi ne šiaip išgyventi, o nuoširdžiai tarnauti žmonėms, jūs
pa si kvie čia te į gy ve ni mą sėk mę.

Visdarnegaliupatikėti,jognetpusęgyvenimoiššvaisčiau,kad
pažinčiau tikrąją žmogaus paskirtį. Pasirodo, mūsų misija – ne
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žygdarbius atlikti, kad galėtume pamatyti savo vardus pirmuo
siuose laikraščių ir žurnalųpuslapiuose.mesčia tam,kaddiena
podienosdirbtumevisaipaprastus,betgerusdarbus.Geriausiai
apie tai pasakėmotinaTeresė –moteris lyderė, kaip niekas ki
tasmokėjusi valdyti žmogaus sielos judesius: „Svarbune dideli
darbai.Svarbudaugybėmažųdarbų,atliekamųsudidelemeile.“
mannelengvaisekėsipriimtišiągyvenimo tiesą į širdį.

Darvisaineseniaibuvautaipvaldomaambicijų,kadvosneiš
leidauišakiųvisko,kasgyvenimegeriausia.Ašvaikiausididelių
malonumų ir dažnai nepastebėdavau tų mažučių džiaugsmų, iš
kuriųnuaustasmūsųgyvenimas.manodienotvarkėbuvoperpil
dyta visokiausių reikalų reikaliukų,manoprotas buvopavargęs,
o širdis jautė dvasinį alkį. Pasakysiu atvirai: nors iš pažiūros aš
spindėtespindėjau,betviduje jaučiausivisiškaibankrutavusi.

Buvauauklėjamapagalsenastradicijas,teigiančias,kadlaimė–
tai vairuoti „padorų“ automobilį, gyventi „padoriame“ name ir
dirbti„padorų“darbą.Apievienoarkitožmogausvertęsprendžiau
ne pagal jo sielos platumą ir charakterio tvirtumą, bet pagal jo
piniginėsdydį, pagalbanko sąskaitą.Tuometuneturėjau supra
timo,kasyratikrojigyvenimoprasmė.Galbūttopriežastisbuvo
manoaplinka.Betašsukausiverslosluoksniuose,irvisi,kuriuos
pažinojau, laikėsi tospačiosfilosofijos.mesvisigeriausiassavo
dienųvalandasskirdavomekoptisėkmės laiptais,kurie,svajojo
me,atvesikitrokštamosdirektoriauskėdėsirprabangiosvasaros
vilosrytiniameLongailende,ogalbūt–ikinuosavokalnųnamelio
kokiamenorsPrancūzijosslidinėjimokurorte.mesnorėjomebūti
įžymūs,gerbiamiirdievinami.Svajojomeapiepasakiškusturtus.
Betsupratome,kaddėl tovisi turimebūtirei ka lin gi. 

Tiesa,guodžiausimintimi,kadkadanors tapsiumotina ir tu
rėsiu šeimą, vis dėlto karščiausia mano svajonė buvo pamatyti
savonuotrauką ant žinomo žurnalo (pavyzdžiui,For bes ar For

Ma no di dy sis pa bu di mas

tu ne)viršeliomaždaug su tokiuužrašu: „KaterinaKruz:vadovė
žaidžia nesilaikydama taisyklių ir laimi!“ Prisipažinsiu: vargiai
galėjau įsivaizduotisave turinčiąvaikų.

Kasdien eidama į darbą kartodavau savo mantras: „šiandien
geriausiamanogyvenimodiena“ir„Turiumilijonieriausprotąir
karioširdį.“

Galiu įsivaizduoti, kaip dabar purtote galvą! Bet tais laikais
aš troškau sėkmės ir dėl jos galėjau padaryti viską.Kalbėjau ir
dariau tai, ko išmanęs reikalavo.Nesusimąstydama peržengda
vau visas kliūtis, kurios pasipainiodavomano kelyje. Nesigiriu,
tiesiog noriu, kad suprastumėte, kokia aš buvau tada – žiauri,
negailestinga,garbėtroška.Numaldžiauvisasemocijas,siekdama
vienintelio tikslo– išgyventi tameklaikiamepasaulyje,kurįpati
irbuvaususikūrusi.

Darbasbuvomanogyvenimas,aššventaitikėjau,kadmanopa
skirtis–pasiektiverslosėkmėsviršūnę.Savobiureantsienosšalia
darbostaloišbrėžiaueilutes,priklausančiasdidžiojopoetoHenrio
VodsvortoLongfelou(HenryWadsworthLongfellow)plunksnai:

Kaip didvyriai 
gyvendami didingai,
paliksim amžinybės smėly savo pėdas...

Suprantama, mano bendrakursiai iš verslo vadybos fakulteto
skeptiškaivertinosaldokasbanalybes, tokiaskaip„Svarbiausia–
žmonės“arba„Žmoniųnejaudina,artudaugžinai,koljienesužino,
kas tave jaudina“. Tokias ir panašias frazesmums į galvas kalė
sėkmėslydimikonsultantaiirgeranoriaidėstytojai.Sielosgilumoje
visimes norėjome tik vieno: tarnauti sau ir siekti savo tikslų. ir
buvo visiškai nesvarbu, kiek žmonių dėl tomums teks sutrypti.
Darėmeviską,koišmūsųreikalavodarbas.Prisipažinsiu,kadta
da,jaunystėje,taimumsatrodėtiesiogžaidimas.Įdomusžaidimas.
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Fakultete buvau pirmūnė, todėl gavau teisę rinktis darbą bet
kuriojegeriausiojepasauliokompanijoje.Visadaturėjaumaištingą
sielą,tačiaukaivienąpokitoatstūmiauvisųšiųkompanijųpasiū
lymus,žadančiusšešiaženklįatlyginimą,manomamytėpamanė,
kad josdukra išsikraustė išproto.oaš tikvykdžiauvienomano
mylimo mokytojo priesaką – jis sakė: „Rinkdamasi darbo vietą
neklausksavęs‘Arnorėčiaudirbtišiojefirmoje?’Geriaupaklausk
‘Ar norėčiau tu rė ti šią firmą?’ ir aš įsitaisiau į mažai žinomą
finansinę kompaniją vadybininke, turėdama perspektyvą greitai
kiltitarnyboslaiptais.Beto,manleidoįsigytikompanijosakcijų.

Kiekvieną rytą, lygiai penkiolika po penkių,mano nuostabus
juodas „mersedesas“, gautas kaip premija iš naujojo darbdavio,
ryžtingai įvažiuodavo į septyniasdešimties aukštų plieno ir stik
lo bokšto požeminę automobilių aikštelę. Čia man buvo lemta
praleisti keletą gyvenimo metų. Su nauju Wall Stre et Jour nal 
numeriuvienoje rankoje ir krokodiloodos lagaminėliukitoje aš
žingsniuodavau prie lifto, kuris mane pakeldavo į šešiasdešimt
antrąjįaukštą.Tenbuvomūsųbiuras.manonamai,galimasakyti.

Įžengusiįsavokabinetą,ašperžiūrėdavaugautuspranešimus,
atsakydavauį telefonoskambučius,olikusiasšešiolikaaraštuo
niolika valandų praleisdavau apimta nerimo ir dvasinės sumaiš
ties.Greitaimanepaskyrėvadovauti sektoriui, paskui– skyriui,
osulaukusi trisdešimtpenkerių tapauviceprezidente.Skrisdavau
į užsieniokomandiruotes tik pirmąja klase, bendravau suverslo
elitu,lankiausirafinuočiausiuoserestoranuoseirsudarinėjautokius
dideliussandorius,kadmanokolegostiesiogtirtėjoišpavydo.iš
štaisvajonėišsipildė:mansuteikėištaigingąkabinetą.Kiekvėliau,
kaipaširbuvaunumačiusi,manoakcijųkainapakiloikidangaus,
tadgreitaiašsau leidaunusipirktikalnųnamelį.

oprieškeleriusmetusmesdraugesubuvusiaisverslomokyk
los bendrakursiais internete įkūrėme savo firmą. Ją pavadinome
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Brave  Life.com. mūsų firma parengė revoliucinę metodiką, kaip
siekti sėkmės žiaurios konkurencijos sąlygomis. ir nors iš pra
džiųsavonaująsumanymąlaikėmetiksmagiapramoga,vosper
kelismėnesiusmūsųfirmaverslopasaulyje tapo tikra sensacija.
Apiemus trimitavo visi šalies verslo leidiniai. Specialistaimus
visokeriopaigyrė, tvirtindami,kadmūsųfirmai reikia tuojaupat
pradėti leistiakcijas.

Verslininkai, investuojantys į ilgalaikius rizikingusgreitaiau
gančiųkompanijųprojektus,iškartopajutogrobį.šiemaitvanagiai
būriais sukosi viršmūsų kompanijos. štai tadames su draugais
supratome, kad greitai būsime pasakiškai turtingi. Ėmė pildytis
visatai,kąregėjausaldžiausiosesvajonėse.Jauneabejojau–būsiu
gerbiama ir dievinama. Galėsiu maudytis prabangoje ir gyventi
savomalonumui.Buvaupakeliuiįviršūnę.irvisdėltoneapleido
keistas jausmas, tarsimanoburėmsbūtų trūkęvėjo.Baisubuvo
taipripažinti,bet laimingaanaiptolnesijaučiau.

Jauseptynerimetai,kaibuvauištekėjusi,tačiaumanęssuvyru
šiltijausmainesiejo,okąjaukalbėtiapieaistrą...Sujuo,Džonu
Kruzu,susipažinauseminare,kurįorganizavomanopirmojikom
panija.Dalyvautibuvoatrinktiperspektyviausidarbuotojai.mus
išvežėįlaukinėsgamtosprieglobstį,kadgalėtumešiektiekpail
sėtiirdraugepatobulintilyderiosavybes.Džonasbuvokovingai
nusitekęsverslininkas. Jisnorėjokilti įkalnus, tikėdamasis,kad
ten jį apims įkvėpimas. Galiausiai aš su juo atsidūriau koman
doje, kuriai vidury nakties reikėjo užkopti į stačią uolą.Džonas
žavėjosimanobebaimiškumu iružsispyrimu,omanepapirko jo
švelnumasiraistragyventi.mespamilomevienaskitąirpošešių
savaičiųsusituokėme.manęsnesustabdėnetįgimtasatsargumas.

Džonas–geras žmogus,deja, jisbuvopriverstasgyventipa
saulyje,kuriameįgimtasgerumasirdvasiosstiprybėbuvobeveik
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niekonevertidalykai.išpradžiųdviesemumsbuvogera,betme
tamsbėgantmes,patystonepastebėdami,sugriovėmesavolaimę.
Džonasmėgogamtąirdidelesplatumas,omanpatikoprabangūs
restoranaiiraukštuomenėsmados.Džonasrinkopuikiasknygasir
sėdėdamasvidauskiemelyjeužmūsųnamodrožinėjoišmedžio.
oaš tuometukolekcionavaupuikiusvynus irmėgavausimeno
brangenybėmis.

Bet turiu pasakyti, kad ne interesų skirtumasmūsų santuoką
padarėtolimąnuoidealo.Didžiausiaproblemabuvota,kadma
nęsbeveikniekadanebūdavonamieirsavovyruinegalėjauskirti
nėminutės.

Kai naktį privažiuodavau priemūsų namo vartų,Džonas jau
miegodavo.okai išryto jispabusdavo,mano„mersedesas“jau
sukdavo į biurą.Gyvenome po vienu stogu, bet atskirai.Tačiau
dvasiškai sugniuždyta jaučiausi nedėl nesusiklosčiusių santykių
suDžonu.Turėjome du puikius vaikus. Žinojau, kaip jie kentė,
kadmotinanegalėjobūtisujais.Ne,jienėkartonepapriekaišta
vo, kad aš visą laiką prapuolusi darbe, tačiau jų akys geriau už
betkokiusžodžiusbylojo,kaip jiems trūko tosmoters,kurią jie
vadinosavomama.

mūsųsūnuiPorteriuisukakovosšešeri,omažyleiSaritaibuvo
treji. Žinojau, kad tokiame amžiuje formuojasi ir tvirtėja vaiko
charakteris. Supratau, kad kaip tik tokiu metu jautrioms vaikų
sielomsmotina ir tėvas turi būti tikri nuoširdžiosmeilės, ištiki
mybės ir išminties pavyzdžiai.Žinojau, jogkada nors skaudžiai
gailėsiuosi,kadnegaliubūtisuvaikais.Tačiaukažinkokianesu
prantama jėga laikėmane darbe.Aš tiesiog ištirpau neįtikėtinai
audringosveiklosvandenyne.

„Gyvenimas susideda iš langų ir orlaidžių, vedančių į sėk
mę“,–mėgdavosakytimanoišmintingastėvas.Taip,sveikaspro
taskuždėjo,kadvaikystėbūnatikkartągyvenimeirkadkaiptik
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dabarPorteriuiirSaritaibūtinašaliaturėtimamą.Betjuklangas,
vedantis į sėkmę,galinetikėtaiužsitrenkti, ir aš jaunebegalėsiu
suteiktisavovaikamsvisųgėrybiųbeiįskiepyti jiemsturtingoir
aprūpintogyvenimoskonio.

Žinojau,jogniekadasaunedovanosiu,kadnebuvaušaliavai
kų, kai jiemsmanęs labiausiai reikėjo. Tačiau tadaman tiesiog
neužtekostiprybėssustoti,pažvelgti į savogyvenimą iššalies ir
išsiaiškinti prioritetus. Nepaisydama visų kančių, aš negalėjau
atsisakyti alinančiųgyvenimo lenktynių irgeraiapsižvalgyti ap
linkui.Jaučiau,kadnegalėsiuišgyventibedarvienosadrenalino
porcijosirbesavoreikalingumopajautimo,kurioįrodymasbuvo
mano neatidėliotinų darbų perpildytas grafikas. širdimi žinojau,
kad šeima svarbiau už viską, tačiau elgiausi atvirkščiai.Džonas
irvaikaipasitraukėįpaskutinįmanogyvenimospektaklioplaną,
užleidęvietąkarjerai irsėkmėsbei turtosiekiui.


