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Įžanga

Nėra dienos, kad nemąstyčiau apie Dievą. Netgi 
daugiau negu mąstau – aš jaučiu Dievo egzistavi-
mą daugelyje savo prabudimo akimirkų. Tai pa-
sitenkinimo jausmas, kurio neįmanoma išreikšti 
jokiais žodžiais ir aprašyti knygoje. Man pavyko 
pažinti ir pajusti Dvasios ramybę, todėl visi mano 
rūpesčiai, problemos, pasiekimai ir sukaupti ma-
terialiniai daiktai praranda savo svarbą. Šioje 
trumputėje knygelėje aš nuodugniai aptarsiu de-
šimt vidinės ramybės bei sėkmės principų, kurie, 
kasdien jų laikantis, padės ir jums pasiekti tokį 
patį ramybės jausmą.

Paskutinius tris dešimtmečius nemažai teko vie-
šai kalbėti aukštosiose mokyklose ir koledžuose. 
Dažnokai mano klausytojai skatindavo mane para-
šyti knygą, kuri būtų skirta jaunimui, žengiančiam 
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į suaugusiųjų pasaulį, ir pasidalyti su jais savo sėk-
mės bei laimės „paslaptimis“.

Čia aprašytos dešimt paslapčių yra tai, apie ką 
aš pasakoju ir rašau kiekvieną kartą turėdamas 
galimybę susitikti su jaunimu. Tikiuosi, jos bus 
naudingos kiekvienam, nusprendusiam sąmo-
ningai eiti gyvenimo keliu. Kiekvienas mūsų tokį 
sprendimą priimame pagal savo individualų lai-
krodį. Vieniems – tai ankstyva jaunystė, kitiems – 
brandus amžius. Šios paslaptys tinka ir tiems, 
kurie tik pradeda savo gyvenimą, ir tiems, kurie 
artėja prie jo pabaigos, ir tiems, kurie yra gyveni-
mo kelio viduryje.

Dauguma tokio tipo knygų, kaip ir kalbos, pa-
sakytos mokyklų ir universitetų baigimo ceremo-
nijose, pabrėžia atkaklaus darbo, atsidavimo, užsis-
pyrimo, finansinio planavimo, santykių strategijos 
formavimo, teisingo karjeros pasirinkimo, pagarbos 
vyresniesiems, tikroviškų tikslų nustatymo, sveiko 
gyvenimo būdo ir dėkingumo svarbą. Tokie labai 
protingi ir geri patarimai padės tiems, kurie tvirtai 
pasiryš gyventi pagal šią išmintį. Tačiau mano dve-
jopa ilgamečio mokytojo ir aštuonių 11–33 metų 
amžiaus vaikų tėvo patirtis rodo, kad tokie patari-
mai paprastai skatina paklausti: „Ar tai viskas?“
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Pirmoji paslaptis

Taigi aš nepatarinėsiu, kaip pasirinkti tikslus, 
nepostringausiu apie nuolatinį, atkaklų darbą, fi-
nansinį ateities planavimą, pagarbą senoliams, 
savo kultūrai ir t. t. Tiesą sakant, aš beveik visada 
klausiausi savo vidinių impulsų, brangiai sumokė-
damas už „mažiausiai išminto kelio“ pasirinkimą ir 
kultūrinių stereotipų nepaisymą, todėl būtų labai 
veidmainiška patarinėti jums. Užuot tai daręs pa-
teiksiu dešimt paslapčių, kurios padės tavo dvasiai 
tapti vadovu.

Iš savo ilgametės darbo su žmonėmis patirties 
žinau, kad yra labai daug asmenų, kurie nori būti 
nepastebima minios dalimi, tokie kaip visi, o pas-
kui kenčia nuo vidinių prieštaravimų ir jaučiasi ne-
laimingi, draskomi vidinio konflikto bei nerandan-
tys savo gyvenimo prasmės.

Taigi parašiau šią knygą tikėdamasis, jog ji pa-
dės išvengti šių vidinį konfliktą keliančių jausmų 
ir pamokys surasti tą dieviškąją ramybę, be kurios 
neįmanoma tikroji sėkmė. Perskaityk šias paslaptis 
atvira širdimi, pasiruošęs priimti naujoves. Priimk 
tau tinkančias ir pamiršk nepriimtinas.

Laimingas ir vidinę ramybę jaučiantis žmogus 
nori skleisti ir dalytis su kitais ta ramybe bei laime. 
Deja, šiame pasaulyje egzistuojantis pyktis, smur-
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tas, tarpusavio nesupratimas ir išankstinis nusis-
tatymas rodo, kad turime dar daug ko išmokti ir 
toli nukeliauti, jei norime sukurti pasaulį, kuriame 
tarpsta vidinė bei išorinė ramybė.

Siunčiu jums meilę ir žalias šviesas.
Wayne W. Dyeris


