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Pratarmė

Mano pirmoji pažintis su dr. Roberto Entonio (Robert Ant-
hony) kūryba įvyko maždaug prieš penkiolika metų ir jo darbai 
man iškart pasirodė genialūs. 

Jo knygą Pažangi visiškos sėkmės formulė (The Advanced 
Formula for Total Success) aš iki šiol laikau tikru šedevru. 
Tačiau didžiausią įtaką man padarė audiokursas „Už pozityvaus 
mąstymo ribų“ (Beyond Positive Thinking), kurį įgarsino pats 
autorius.

Prisimenu, kaip su draugais klausėmės jo koncepcijų ir jas 
aptarinėjome. Galima teigti, kad tie įrašai mums atskleidė svar-
biausias visatos paslaptis. Paskui gyvenimas ėmė tekėti sena 
vaga ir aš lioviausi sekti tolesnę dr. Roberto Entonio veiklą. 
Aš ne kartą keičiau gyvenamąją vietą, išgyvenau skyrybas, pats 
parašiau kelias knygas, išleidau kelis įrašus ir kantriai žengiau 
sėkmės link.

Aš spėjau pamiršti dr. Robertą Entonį, tačiau žinios, kurių 
pasisėmiau iš jo darbų, visam laikui įstrigo į mano sąmonę. 
Būtent šio žmogaus dėka išsiugdžiau mąstyseną, leidusią man 
pasiekti tai, ką pasiekiau.

O paskui nutiko stulbinantis dalykas. Kartą peržiūrėdamas 
elektroninį paštą aptikau Roberto Entonio laišką. Nepatikėjau 
savo akimis. Aš maniau, jog jis seniai miręs! Paaiškėjo, kad jis 
gyvas ir sveikas gyvena Australijoje. Savo laiške dr. Entonis 
rašė esąs didelis mano bestselerio Dvasinė rinkodara (Spiritual 
Marketing) gerbėjas.
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Jūs įsivaizduoti negalite, kaip aš apstulbau! Žmogus, kurio 
darbus studijavau prieš penkiolika metų, dabar pats atsiranda 
mano gyvenime ir netgi žavisi mano knygomis! Maža to, jis 
man pasiūlė tapti knygos bendraautoriumi. Neįtikėtina! Ir mudu 
tai padarėme – išleidome elektroninę knygą Veiksminga dvasinė 
rinkodara (Spiritual Marketing in Action).

Bet be to, kad mano gyvenime atsirado Robertas Entonis, 
kad su juo susipažinau asmeniškai ir kad mudu kartu parašėme 
knygą, manęs laukė dar viena staigmena. Robertas Entonis 
perrašė knygą Pažangi visiškos sėkmės formulė ir ją ketino vėl 
išleisti, taip pat rengėsi įrašyti naują audiokurso Už pozityvaus 
mąstymo ribų variantą. Jis pasiteiravo, ar aš nenorėčiau prisi-
dėti prie įrašymo. Įsivaizduojate? Gyvenime būna visokiausių 
stebuklų. Štai taip man, Džo Vitalei, pasitaikė viena iš tų ga-
limybių, kurios pasitaiko tik kartą gyvenime: įgarsinti pačius 
išmintingiausius žodžius pasaulyje apie saviugdą.

Žmonėms taip patiko knyga ir audiokursas, jog jie įsigy-
davo iškart po kelis egzempliorius, norėdami juos padovanoti 
artimiesiems ir draugams. Tos įžvalgos pakeitė visą mano gy-
venimą. Tai tikras savęs tobulinimo Šventasis Gralis. Tikiuosi, 
kad skaitydami šią knygą jūs pasisemsite tiek išminties, kiek 
kažkada pavyko pasisemti man. 

 
– Dr. Joe Vitale
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sveiki, BranGŪs skaitYtoJai!

Savo rankose turite knygą, kuri gali iš esmės pakeisti jūsų 
gyvenimą. Laikydamiesi mano siūlomų realistiškų ir praktiškų 
rekomendacijų, jūs sugebėsite sau sukurti tokią tikrovę, kokios 
panorėsite.

Viskas, ką čia perskaitysite, yra pagrįsta laiko ir paties gy-
venimo patikrintais psichologiniais ir metafiziniais metodais bei 
universaliais sėkmės dėsniais.

Ar tie metodai iš tiesų padeda? Aš pernelyg gerbiu jūsų 
intelektinius gebėjimus, kad drąsiai kalbėčiau tokius dalykus ir 
vilčiausi, jog manimi tiesiog imsite ir patikėsite. Mano siūlomų 
principų efektyvumą gali patvirtinti tik rezultatas, kurį pasieksite, 
jei tuos principus taikysite. Kad ir kiek apie juos pasakočiau, 
jus įtikins vien asmeninė patirtis, jų taikymo nauda ir realūs 
pokyčiai gyvenime.

Jei ne visi, tai daugelis iš mūsų bent kartą gyvenime ieš-
kojome sėkmės receptų knygose, garso įrašuose, kursuose ar 
seminaruose. Jie mus įkvėpdavo, uždegdavo ir mes netgi pra-
dėdavome kai ką keisti savo gyvenime, bet po kelių dienų ar 
daugiausia savaičių viskas grįždavo į senas vėžes.

Kodėl? Todėl, kad visos tos knygos, tie įrašai ir seminarai 
neatsako į klausimą, kaip siekti permainų. Vykdyti jų rekomen-
dacijas – tai tarsi aplieti saldžiu glajumi prisvilusį pyragą. Kad 
ir kaip gundančiai glajus atrodytų, ankščiau ar vėliau paaiškės, 
kas slypi po juo. Pozityvus mąstymas ir yra tas dailus glajus, o 
pyragas – tai mūsų įsitikinimai, trukdantys siekti realių rezultatų.

Šioje knygoje būtent ir kalbėsime apie rezultatų siekimą, 
apie svajonių išsipildymą, apie idėjų ir sumanymų įgyvendini-
mą. Jei jums reikia gražios įkvepiančios pasakos su pozityvaus 

P r a T a r M ė
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mąstymo paauksavimu ir spalvingais pavyzdžiais iš gyvenimo, 
tik užimančios vietą lentynoje ir eikvojančios brangų skaitytojo 
laiką, tai ši knyga ne jums.

Bet jei jūs siekiate to, kas būtų rimčiau ir tikroviškiau už 
efemerišką pozityvų mąstymą, tai čia tikrai rasite daug sau 
naudingų dalykų 

Jūsų rankose – laiko ir praktikos patikrinta sėkmės formulė, 
galinti padėti pasiekti norimų rezultatų neapsiribojant vien po-
zityviu mąstymu. Tai formulei reikia jūsų dėmesio ir pastangų, 
tačiau galiausiai už kiekvieną jai skirtą minutę bus atlyginta 
šimteriopai.

Man garbė pasidalyti su jumis savo žiniomis. Ką gi, jei jūs 
pasirengę, kviečiu jus kelionėn į naują gyvenimą!


