
PRATARME 

Si knyga skirta ambicingiems zmonems, trokstantiems 
kuo greiciau pasiekti visus savo tikslus. Jeigu apie tai 
galvojate ir kaip tik tokie jauciates esq, tuomet si knyga 
para§yta jums. Vadovaudamiesi tolesniuose puslapiuose 
isdestytomis mintimis, savo svarbiausius tikslus pasieksite 
negaisdami ilgq met̂  sunkiam darbui. 

Skaiciau paskaitas daugybei zmoniq 24 salyse. Mano 
seminarai ir kalbos trukdavo nuo penkiij minucii} iki penkiij 
dienij. Ir kiekvienq kartq susikaupdavau, kad auditorijai 
destomu klausimu perteikciau pacias geriausias mintis. Jei 
po visij kalbi} jvairiausiomis temomis man tebuti} duota 
penkios minutes, per kurias tureciau issakyti vienintel? 
mintj, galinciq padeti jums sugauti laimes paukst?, pasa-
kyciau stai kq: „Uzsirasykite savuosius tikslus, sukurkite 
planq, kaip juos pasiekti, ir kasdien dirbkite, idant tq planq 
igyvendintumete." 

Sis patarimas, jeigu tik juo vadovausites, pades jums 
kur kas labiau nei bet kokie mokslai. Daugelis universitetq 
baigusii} zmonii} man prisipazino, kad si paprastute ideja 
jiems pasitamavo daugiau nei ketveri studiJ4 metai. §i min
tis pakeite tiek mano, tiek milijonij kitq zmoniq gyvenimus. 
Lygiai taip pat ji gali pakeisti ir juŝ  gyvenimq. 

Laikas keistis 
Neseniai burelis klestinciij zmoniij susirinko Cikagoje 

aptarti savo gyvenimiSkosios patirties. Visi susirinkusieji 
buvo milijonieriai arba multimilijonieriai. Kaip ir daugelis 
tokiij zmoniq, jie buvo kuklus, dekingi gyvenimui uz savo 
pasiekimus bei laim?. Prasidejo diskusijos, kokios priezas-
tys jiems leme sekmf. Pats ismintingiausias pasake, kad, 
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jo manymu, sekme priklauso nuo tikslij, o visa kita - tik 
komentarai. Brangiausi dalykai - tai jusq laikas ir jusij 
gyvenimas. Laikas labiausiai svaistomas tuomet, kai metij 
metais siekiama to, kq jmanoma pasiekti per kelis mene-
sius. Jeigu pasinaudosite sioje knygoje isdestyta praktiska 
ir jau isbandyta tikslij nusistatymo bei jij siekimo sistema, 
sugebesite per trumpesnj laikq pasiekti gerokai daugiau, nei 
iki tol jsivaizdavote. Nepaprastas greitis, kuriuo judesite 
pirmyn bei aukstyn, apstulbins ir jus, ir aplinkinius. 

Naudodamiesi siais paprastais, lengvai pritaikomais 
metodais bei technikomis, per artimiausius menesius ir 
metus is vargsq pakilsite iki turtuolii}. Jusq patiriamq skur-
dq ir nepasitenkinimo jausmq pakeis prabanga ir palaima. 
Zengdami sia kryptimi, jus pranoksite savo draugus bei 
giminaicius ir gyvenime pasieksite daugiau nei didzioji 
dauguma jums pazjstam̂  zmoniq. 

Savo paskaiti}, seminan} bei konsultacijq metu ben-
dravau su daugiau nei dviem milijonais zmonii} visame 
pasaulyje ir kiekvienq kartq vis is naujo jsitikindavau, kad 
vidutinio intelekto zmogus, turintis aiskius tikslus, veikiai 
aplenks genijij, nezinantj, ko is tiesij troksta. 

Mano asmenine uzduotis liko nepakitusi ilgus metus. 
Ji skamba taip: padeti zmonems pasiekti savo tikslus grei
ciau, nei jie tai sugebetq be mano pagalbos. 

Sioje knygoje sukoncentruota visq mano ziniq apie 
sekm?, laimejimus bei tikslo siekimq esme. Jeigu zeng-
site tolesniuose puslapiuose rekomenduojama kryptimi, 
atsidursite pirmosiose gyvenimo miisî  gretose. Noreciau, 
kad mano vaikai sia knyga vadovautqsi kaip zemelapiu, 
padesianciu nusigauti ten, kur tik jie panores. 

Brangus skaitytojai, siq knygq parasiau tetroksdamas 
vieno dalyko - perteikti jums jau isbandytq sistemq, kuria 
vadovaudamiesi pajudetumete geresnio gyvenimo link. 

Sveiki atvyk̂ ! Netrukus prasides jspudingi nuotykiai! 

jVADAS 

Gyvename nuostabiu metu. Niekada iki siol nebuvo tiek 
galimybiij kurybingiems bei ryztingiems zmonems siekti 
savo tikslij. Nepriklausomai nuo trumpalaikiq sekmiij bei 
nesekmii} tiek ekonomikoje, tiek asmeniniame gyvenime, 
mes jzengiame j taikos ir geroves amziq, pranokstantj visq 
ankstesnî q zmonijos istorijq. 

1900 metais Amerikoje buvo penki tukstanciai milijonie-
rii}. 2000-aisiais sis skaicius isaugo iki daugiau nei penkiij 
milijoni}. Dauguma jif milijonieriais tapo savo pastangij 
deka. Ekspertai prognozuoja, kad per artimiausius porq 
desimtmeciy milijonieriais taps nuo desimties iki dvide-
simties milijonij zmoniij. 

Rami pradzia. Letas startas 
Meciau mokyklq budamas astuoniolikos ir jsidarbinau 

indq ploveju nedideliame viesbutyje. Veliau pradejau dirb-
ti masini} plovykloje, paskui - valymo tamyboje: ploviau 
jstaigq grindis. Dar kelerius metus dirbau jvairiausius 
fizinius darbus, zodziu, gyvenimui uzsidirbdavau savo 
kruvinu prakaitu. Darbavausi lentpjuvese ir fabrikuose, 
triusiau ukiuose ir gyvulininkystes fermose. Grandininiu 
pjuklu pjoviau miskq, o pasibaigus medienos ruosos sezo-
nui kasiau sulinius. 

Dirbau statybininku, jurininku norvegij krovininiame 
laive Siaures Atlante. Neretai nakvodavau automobilyje 
ar pigiame nuomojamame kambarelyje. BQdamas dvide-
simt treji}, derliaus nuemimo metu dirbau padieniu darbi-
ninku, nakvodavau darzinese ant §ieno, o maitindavausi 
kartu su iikininki} seima. Neturejau nei issilavinimo, nei 
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kvalifikacijos, tad pasibaigus derliaus nuemimo sezonui 
vel tapau bedarbiu. 

Neberad̂s fizinio darbo, jsidarbinau prekybos agentu. 
Turedavau skambinti telefonu i§ biuro j biurq, lakstyti nuo 
vieni} dunj prie kitq. Neretai per visq darbo dienq tesuda-
rydavau vienq vienintelj sandorj, o uzdirbtais pinigais su-
simokedavau uz nuomojamq kambarelj, kad tureciau bent 
stogq virs galvos. Nekokia tai buvo gyvenimo pradzia. 

Diena, kai mano gyvenimas pasikeite 
Vienq dienq issitraukiau popieriaus skiaut? ir uzsira-

siau nejtiketinq tikslq - uzdirbti 1000 doleriij per menesj 
vaikstant nuo dunj prie dunj, is vieno biuro j kitq. Lapelj 
sulanksciau, pasidejau ir daugiau jo niekada neberadau. 

Taciau po trisdesimties dienq mano gyvenimas apsiver-
te aukstyn kojom. Per tq laikq atradau sekmingq sandoriij 
metodq, kurj pritaik̂ s jau pirm̂ q dienq savo uzdarbj patri-
gubinau. Tuo tarpu kompanijq, kurioje dirbau, savininkas 
pardave verslininkui, kq tik atsikelusiam j musij miestq. 
Praejus lygiai trisdesimciai dienij, kai uzsirasiau savo tiks-
I4, naujasis savininkas pasivede mane j salj ir pasiule 1000 
dolerii} menesin? algq uz tai, kad vadovauciau pardavimo 
skyriui ir kitus pardavejus mokyciau savojo metodo, kurj 
taikydamas parduodavau gerokai daugiau nei visi kiti. 
Pasiulymq priemiau, ir nuo tos dienos mano gyvenimas 
pasikeite visiems laikams. 

Po astuoniolikos menesiq perejau j kitq darboviet?, 
veliau - j dar kitq. Is prekybos agento tapau prekybos 
vadybininku, kontroliuojanCiu pardaveji} darbq. Jdarbin?s 
95 zmones, sukuriau galingq pardavimo aparatq. Pradzioje 
nezinojau, ar turesiu kq valgyti tiesiogine to zodzio pras-
me, 0 dabar mano kisenese pupsojo 20 dolerii} kupiuros. 

Savo pardavejus pradejau mokyti û sirasineti tikslus ir 
efektyviau prekiauti. Netrukus jy pajamos isaugo daugiau 
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nei deSimt karti}. Siandien daug tq zmonii} yra milijonieriai 
arba multimilijonieriai. 

Zinoma, is pradziq ne viskas klostesi kaip sviestu 
patepta. Savo kelyje klupau ir vel keliausi, patyriau ir 
atsitiktinii} sekmii}, ir laikinii} nesekmii}. Keliavau, gyve-
nau ir dirbau daugiau nei 80 salii}, tuo pat metu mokiausi 
prancuzi}, vokiecii} ir ispanq kalbi}. Esu dirb̂ s net 22 
skirtingose srityse. 

Ne kartq del patirties stokos ar del paprasciausio kvai-
lumo isleidau arba praradau viskq, kq buvau sukaup̂s, 
todel reikedavo viskq pradeti is naujo. Kiekvienq kartq 
sesdavausi prie popieriaus lapo ir susirasydavau naujus 
asmeninius tikslus taikydamas metodus, kuriuos paais-
kinsiu veliau. 

Uzsibrezdavau tikslus ir ji} siekdamas mokydavausi is 
savo klaidi}. Gali} gale nusprendziau susisteminti tai, ko 
ismokau. Susistemin̂s visas idejas bei strategijas, sukQriau 
tiksli} uzsibrezimo metodikq ir nuo pradzios ligi pabaigos 
nuosekliai ja vadovavausi. 

Per vienerius metus mano gyvenimas dar kartq pa
sikeite. Ti} meti} sausj gyvenau nuomojamame bute su 
nuomojamais baldais. Buvau skolingas 35000 dolerii} ir 
vazinejau nenauju automobiliu, uz kurj dar nebuvau sumo-
kej?s. O gruodj jau gyvenau nuosavame kooperatiniame 
bute, kainuojanciame 100000 dolerii}. Vazinejau nauju 
mersedesu, buvau grqzin̂ s visas skolas, o banke turejau 
50000 dolerii}. 

Tuomet emiau rimtai mqstyti apie sekm?. Supratau, 
kad uzsibrezti tikslus yra nepaprastai svarbu. Simtus, 0 
veliau ir tijkstancius valandi} praleidau skaitydamas ir 
analizuodamas, kaip uzsibrezti bei pasiekti savo tikslus, 
ir visas geriausias idejas jtraukiau j nejtiketinai efektyviai 
veikianciq sistemq. 
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Tai sugebetij bet kas 
1981 metais savo sistemq pradejau destyti studijose ir 

seminaruose, kuriuos siandien isklaus? jau daugiau nei du 
milijonai zmoniij 35 salyse. Savo kursus pradejau jrasineti 
i garso bei vaizdo juostas, kad jq klausytis galetq ir kiti. 
Taip jvairiausiomis kalbomis visame pasaulyje mokeme 
jau simtus tukstanciij zmonii}. 

Supratau, kad sios idejos labai veiksmingos ir pritaiko-
mos visur, bet kurioje salyje, nepriklausomai nuo besimo-
kanciojo issilavinimo, patirties ar kilmes. 

O geriausia yra tai, kad jos man ir tukstanciams kitij 
zmonii} padejo ismokti kontroliuoti savo gyvenimq. Re-
guliariai ir sistemingai uzsibrezdami tikslus, sugebejome 
isbristi is skurdo, musi} nepasitenkinimo jausmq pakeite 
palaima, nerealizuoti sugebejimai virto sekme bei dziaugs-
mu. Lygiai taip pat si sistema veiktq ir jusi} atveju. 

Visi} pirma supratau, kad geriau tureti bet kokj planq 
nei apskritai jokio. Ir visiskai nebutina bandyti israsti rato. 
Visi atsakymai jau seniausiai zinomi. Simtai tukstancii}, 
0 gal net milijonai vyrq bei moteri} pradejo nuo nieko ir 
vadovaudamiesi siais principals pasieke milziniskq sekm?. 
O jeigu gali kiti, galite ir jus, jei tik mokysites. 

Tolesniuose puslapiuose pateiksiu 21 svarbiausiq ide-
jq bei strategiJ4, kuriomis vadovaudamiesi galite pasiekti 
viskq, ko tik trokstate. Suzinosite, kad pasiekimams ribi} 
nera - jas susikuriate patys apribodami savo vaizduot?. 
O jeigu jusi} vaizduotei ribi} nera, vadinasi, jusq pasieki-
mai gali buti neriboti. Tai vienas nuostabiausii} atradimi}. 
Taigi pradekime. 

Tukstancio lygtf* kelione prasideda nuo pirmo 
zingsnio. 

- K O N F U C I J U S 

* L y g a - i l g i o m a t a s , m a z d a u g 4 , 8 k m . 

1 PAZINKITE SAVO 
GALIMYBES 
Vidutinio zmogaus sugebejimai yra tarsi 
milziniskas neperplauktas vandenynas, 
naujas neistirtas kontinentas, 
visas galimybiif pasaulis, tik ir telaukiantis, 
kol bus atvertas ir nukreiptas gerif tikslij link. 

- B R A J A N A S T R E I S I S ( B R I A N T R A C Y ) 

Tikroji sekme yra tikslai, o visa kita tera papildai. Visi 
sekm? patyr? zmones tvirtai orientuojasi j tikslus. Jie zino, 
ko nori, todel kasdien kryptingai ji} siekia. 

Zmogaus sugebejimas uzsibrezti tikslus yra pagrin-
dinis jgudis, reikalingas siekiant sekmes. Tikslai gimdo 
teigiamas mintis, i§laisvina reikalingas idejas bei energi-
jq. Neturedami tikslo, zmones paprasciausiai dreifuoja 
ir plaukia pasroviui. Zmogus, turintis tikslq, skrieja kaip 
strele - tiesiai ir tiksliai j taikinj. 

Tiesq sakant, kiekvienas is prigimties tikriausiai turime 
daugiau galios, negu galetume panaudoti per simtq gyveni-
mi}. Viskas, kq esate iki siol pasiek?, tera mazyte dalis to, 
kq is tiesi} galetumete pasiekti. Viena is sekmes taisyklii} 
skamba taip: visiskai nesvarbu, is kur ateinate; svarbu tik 
tai, kur einate. O kur einate, kiekvienas nusprendzia pats, 
nukreipdamas save mintimis. 

Aiskus tikslai stiprina pasitikejimq savimi, gilina 
kompetenciJ4, sutvirtina motyvacijq. Pasak pardavimo in-
struktoriaus Tomo Hopkinso (Tom Hopkins), tikslai yra 
pasiekimi} krosnies kuras. 


