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Ši knyga gali pakeisti
jūsų gyvenimą!

Skaitydami knygą, kai kurias patikusias mintis mes neretai
nusprendžiame pritaikyti gyvenime. Deja, po kelių savaičių
savo sumanymus užmirštame. Pateiksiu penkis patarimus,

KAIP SUMANYMUS PAVERSTI
PRAKTINIAIS ĮGŪDŽIAIS
1. NAUDOKITĖS KORTELĖMIS
Svarbiausius knygos teiginius ar ištraukas, kurias norite
atsiminti, užsirašykite ant atviruko dydžio kortelių ir kiek
galima dažniau jas skaitykite.
2. PASIŽYMĖKITE DARBO KNYGOJE
Savo darbo knygoje kasdien pasižymėkite konkretų laiką
(valandas ir minutes), kada planuojate peržvelgti savo
sprendimus.
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3. GRĮŽKITE PRIE PASIBRAUKTŲ PASTRAIPŲ
Pasibraukite knygoje svarbiausias pastraipas ir skaitykite
jas kiek galima dažniau.
4. IŠMOKTĄ MEDŽIAGĄ TUOJAU PAT PRITAIKYKITE
PRAKTIŠKAI
Yra vienas senas posakis: jeigu išgirsi – užmirši, jeigu pa
matysi – atsiminsi, o jeigu padarysi pats – suprasi.
Tai, ką išmokote, pasitaikius palankiai progai tuojau pat
pritaikykite praktiškai.
5. SAVO PASTANGAS PAVERSKITE ĮGŪDŽIAIS BEI ĮPRO
ČIAIS
Praktiškai pritaikę tai, ką išmokote, įgysite tvirtus įgūdžius
bei įpročius. Atminkite: kiekvienas protingas žmogus savo
pastangas stengiasi paversti įgūdžiais bei įpročiais.
Taigi jei pasinaudosite šiais penkiais patarimais, jūsų geri
ketinimai taps realybe.
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Įžanga

Ereliai – iš tiesų nuostabūs paukščiai. Kartą su visa šeima
važiavome kalnų keliu. Iškart už staigaus posūkio išvydome
didžiulį erelį pleišto formos uodega, tupintį ant aukštos
kalvos. Jis nė kiek neišsigandęs keliais šuoliais pasiekė skar
džio kraštą, šovė į orą, išskleidė savo nuostabius sparnus ir
nusklendė žemyn, į apačioje besidriekiantį slėnį.
Ereliai – vieni didžiausių ir stipriausių paukščių pasaulyje.
Tarp sparnuotųjų Šiaurės Amerikos plėšrūnų už jį stambesnis
tik Kalifornijos kondoras. Iš arti ereliai atrodo pašėlę ir išdi
dūs, todėl apibūdinami kaip nepaprastai drąsūs medžiotojai.
Žvalgydamiesi grobio, jie gracingai sklando aukštai danguje.
Kaip tik dėl šios priežasties ereliai nuo seno laikomi laisvės
ir jėgos simboliu. Iš visų skrajūnų erelis geriausiai atitinka
šiuos du epitetus, todėl dažnai vadinamas paukščių karaliumi.
Dėl savo dydžio ereliai priskiriami prie pačių stipriausių
ir grėsmingiausių šiandien egzistuojančių paukščių. Austra
lijos ereliai nuo plokščiakalnio skardžio gali nustumti netgi
kengūrą ar nedidelę avį. Jie drąsiai puola gerokai didesnius
už save gyvūnus. Pasaulyje yra apie 8500 paukščių rūšių, bet
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tik 60 iš jų – erelių. Erelis – paukščių karalius, pergalės sim
bolis. Senovės Romos kariams auksinė erelio statulėlė simbo
lizavo jėgą ir vyriškumą. Rusijos carai ir Austrijos-Vengrijos
imperatoriai šiuos sparnuotuosius grobuonis vaizdavo savo
herbuose, o Jungtinės Valstijos 1872 metais amerikietišką
baltauodegį erelį pavertė savo valstybės simboliu.
Kilniojo erelio ir amerikietiško baltauod
 egio erelio ilgis nuo
snapo iki uodegos galiuko yra 75–90 centimetrų. Jie sveria
nuo 3,5 iki 6 kilogramų. Šių nuostabių paukščių išskleistų
sparnų plotis siekia 2 metrus. Kiti ereliai gerokai mažesni.
Pavyzdžiui, Afrikoje ir Azijoje gyvenantys vanagai tėra 45–55
centimetrų ilgio. Patelės už patinus šiek tiek didesnės. Ere
liai – stiprūs paukščiai. Manoma, kad pučiant palankiam
vėjui erelis gali parnešti į savo lizdą grobį, sveriantį tiek,
kiek ir jis pats.

ERELIŲ CHARAKTERIO SAVYBĖS
Ereliai dangaus platybėse karaliauja dėl daugelio prie
žasčių: jie greiti, stiprūs, ištikimi, drąsūs, patikimi, švelnūs,
išdidūs, brangina laisvę. Tikiuosi, skaitydami šią knygą, iš pa
dangių monarcho išmoksite savo gyvenimui suteikti prasmę.
Jeigu laikote save nugalėtu, tai ir pasiduosite.
Jeigu esate įsitikinęs, kad neišdrįsite, – jums iš tiesų neužteks
drąsos.
Jeigu  trokštate nugalėti, bet pergale netikite, – galite neabejoti,
ji   jus aplenks.
Jeigu  manote, kad pralaimėsite, – jums galas.

ĮŽANGA
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Nes visas pasaulis mums teigia, kad sėkmė prasideda nuo žmo
gaus norų – viskas priklauso nuo psichologinio nusiteikimo.
Jeigu laikote save blogiausiu,  toks ir būsite.
Kad pakiltumėte į padanges, žvelkite aukštyn.
Turite savimi pasitikėti – tik tada laimėsite didįjį prizą.
Gyvenimo grumtynėse toli gražu ne visada laimi stipriausias.
Dažniausiai laimi tas, kuris galvoja: „MAN PAVYKS!“
Gyvenimas paklūsta mūsų viltims, taigi atėjo metas kilti į
aukštybes. Atėjo metas skrajoti kartu su ereliais.
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Nuo lizdo iki brandos

NEGIMĘS ERELIS
Dar negimusių, kiaušinyje įkalintų ereliukų snapai turi
specialų dantuką, kuris mažyčiam paukšteliui padeda iš
trūkti į dienos šviesą. Jeigu kas nors pabandytų jam padėti,
paukštelis greičiausiai neišgyventų, mat pastangos įveikti
kliūtį – kiaušinio lukštą – ugdo naujagimio atkaklumą bei
siekį nugalėti, o šių savybių jam prireiks gyvenime. Viena –
labai norėti, visai kas kita – pasiekti rezultatą savo paties
jėgomis!
VERŽKITĖS TIK Į AUKŠTYBES!
Gyvenimas – tai kova, nepaliaujamas kopimas į viršūnę.
Svarbiausia – pasiryžti pasiekti tikslą, nes gyvenimo kelias
yra nelygus, duobėtas ir akmenuotas. Tik drąsos ir troški
mo nugalėti dėka mums visgi pavyksta pasiekti aukštumas.
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Kuo aukščiau kopiate, tuo nuostabesni vaizdai atsiveria jums
prieš akis. Pradėkite kopti ir negailėkite jėgų.
Atkakliai ženkite viršūnės link.
Daugybė žmonių bandys jus „apsaugoti“ nuo pavojų, ty
kančių gyvenimo kelyje.
Jie ragins jus pasukti atgal, atsisakyti savo didžiojo tikslo
ir kėblinti jiems iš paskos.
Kaip tik tada  privalote parodyti, kiek turite narsos. Taip pat
jums būtina kartą ir visiems laikams suvokti, kad pats svar
biausias jūsų gyvenimo tikslas – vis dar priekyje, ir toliau,
nekreipiant dėmesio į aplinkybes, laikytis savo sprendimo.
O paskui tvirtai ženkite pačių aukščiausių viršūnių link ir
neleiskite sau išklysti iš kelio ar pasinerti į malonumus.
Vienas po Afriką klajojęs keliautojas išvydo tropikų drugelį,
besistengiantį ištrūkti iš kokono. Jam pagailo šio būsimojo
gražuolio, todėl pančius, su kuriais vabzdys kovojo, perpjo
vė peiliuku. Drugelis buvo išlaisvintas, bet ryškių spalvų
neįgavo! Drugelio kova buvo būtina tam, kad jo sparneliai
nušvistų visomis vaivorykštės spalvomis. Pamatysite, ir jūsų
gyvenimas įgis naujų spalvų, jeigu nepasiduosite negandoms
ir įveiksite visus išbandymus. Žmonės, kuriems neteko susi
durti su sunkumais, paprastai pasirodo besą paviršutiniški
ir menki.
Kartais mums tiesiog būtinas sunkus išbandymas, kad
pasiruoštume būsimiems žygdarbiams. Kuo ilgiau mąstysite
apie jus ištikusias nelaimes, tuo didesnę galią šios įgis jūsų
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atžvilgiu. Kad deimantas ar koks nors kitas brangakmenis
pradėtų spindėti, jį reikia labai ilgai šlifuoti. O perlas – mo
liusko geldelės pažeidimo pasekmė. Gyvenimo kelyje mus
užklumpantys vargai, sunkumai ir nesėkmės – būtina mūsų
tobulėjimo sąlyga.
Štai kokiais žodžiais seras Vinstonas Čerčilis kreipėsi į
savo senosios mokyklos mokinius. Viskas vyko didelėje
garsiosios Londono Harou* mokyklos valgykloje, pro ku
rios langus matyti Didžiosios Britanijos sostinės žiburiai.
Mokyklos direktorius šį 165 centimetrų ūgio daugiau kaip
100 kilogramų sveriantį intelekto milžiną susirinkusiesiems
pristatė neįtikėtinai skambiais žodžiais. V. Čerčilis už tokį
dėmesį mandagiai padėkojo ir ištarė neužmirštamą frazę:
– Jaunuoliai, niekada nepasiduokit, niekada nepasiduokit,
niekada nepasiduokit, niekada, niekada, niekada, niekada.
Ir atsisėdo.
Nėra didesnės nuodėmės už atsainumą.
Niekada nevenkite kovos. Nežinau, į kokį kalną jums teks
kopti, kokią naštą nešti, kokias problemas spręsti; taip pat
nežinau, kokie išbandymai bei sunkumai jūsų laukia ateityje.
Bet yra vienas dalykas, kurį tikrai žinau: niekada nevenkite
kovos, niekada nepasiduokite.
Kolumbo kelionės metu jūreiviai nuolat grasino maištu ir
reikalavo pasukti atgal, nes jau daugelį dienų priekyje nebuvo
matyti žemės. Tačiau Kolumbas buvo kurčias jų nuolatiniams
reikalavimams ir kasdien į laivo žurnalą įrašydavo vieną
vienintelę frazę: „Mes plaukiame pirmyn!“
Liautis bandžius – štai pats didžiausias pralaimėjimas
gyvenime.
* Viena garsiausių Anglijos mokyklų.

