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Ši kny ga ga li pa keis ti                
jūsų gy ve ni mą!

Skai ty da mi kny gą, kai ku rias pa ti ku sias min tis mes ne re tai 
nu spren džia me pri tai ky ti gy ve ni me. De ja, po ke lių sa vaičių 
sa vo su ma ny mus už mirš ta me. Pa teik siu pen kis pa ta ri mus,

KAIP SUMANYMUS PAVERSTI 
PRAKTINIAIS ĮGŪDŽIAIS

1. NAUDOKITĖS KORTELĖMIS
 Svar biau sius kny gos tei gi nius ar iš trau kas, ku rias no ri te 

at si min ti, už si ra šy ki te ant at vi ru ko dy džio kor te lių ir kiek 
ga li ma daž niau jas skai ty ki te.

2. PASIŽYMĖKITE DARBO KNYGOJE
 Sa vo dar bo kny go je kas dien pa si žy mė ki te kon kre tų lai ką 

(va lan das ir mi nu tes), ka da pla nuo ja te per žvelg ti sa vo 
spren di mus.
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3. GRĮŽKITE PRIE PASIBRAUKTŲ PASTRAIPŲ
 Pa si brau ki te kny go je svar biau sias pa strai pas ir skai ty ki te 

jas kiek ga li ma daž niau.

4. IŠMOKTĄ MEDŽIAGĄ TUOJAU PAT PRITAIKYKITE 
PRAKTIŠKAI

 Yra vie nas se nas po sa kis: jei gu iš gir si – už mir ši, jei gu pa
ma ty si – at si min si, o jei gu pa da ry si pats – su pra si.

 Tai, ką iš mo ko te, pa si tai kius pa lan kiai pro gai tuo jau pat 
pri tai ky ki te prak tiš kai.

5. SAVO PASTANGAS PAVERSKITE ĮGŪDŽIAIS BEI ĮPRO
ČIAIS

 Prak tiš kai pri tai kę tai, ką iš mo ko te, įgy si te tvir tus įgūdžius 
bei įpročius. At min ki te: kiek vie nas pro tin gas žmo gus sa vo 
pa stan gas sten gia si pa vers ti įgūdžiais bei įpročiais. 

Tai gi jei  pa si nau do si te šiais pen kiais pa ta ri mais, jūsų ge ri 
ke ti ni mai taps re a ly be.
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Įžan ga

Ere liai – iš tie sų nuo sta būs paukščiai. Kar tą su vi sa šei ma 
va žia vo me kal nų ke liu. Iš kart už stai gaus po sūkio iš vy do me 
di džiu lį  ere lį  pleiš to for mos uo de ga, tu pin tį ant aukš tos 
kal vos. Jis nė kiek ne iš si gan dęs ke liais šuo liais pa sie kė skar
džio kraš tą, šo vė į orą, iš sklei dė sa vo nuo sta bius spar nus ir 
nu sklen dė že myn, į apačio je be si drie kian tį slė nį.

Ere liai – vie ni di džiau sių ir stip riau sių paukščių pa sau ly je. 
Tarp spar nuo tų jų Šiau rės Ame ri kos plėš rūnų už jį stam bes nis 
tik Ka li for ni jos kon do ras. Iš ar ti ere liai at ro do pa šė lę ir iš di
dūs, to dėl api būdi na mi kaip ne pa pras tai drą sūs me džio to jai. 
Žval gy da mie si gro bio, jie gra cin gai sklan do aukš tai dan gu je. 
Kaip tik dėl šios prie žas ties ere liai nuo se no lai ko mi lais vės 
ir jė gos sim bo liu. Iš vi sų skra jūnų ere lis ge riau siai ati tin ka 
šiuos du epi te tus, to dėl daž nai va di na mas paukščių ka ra liu mi.

Dėl sa vo dy džio ere liai pri ski ria mi prie pačių  stip riau sių 
ir grės min giau sių šian dien eg zis tuo jančių paukščių. Aust ra
li jos ere liai nuo plokščia kal nio skar džio ga li nu stum ti net gi 
ken gūrą ar ne di de lę avį. Jie drą siai puo la ge ro kai di des nius 
už sa ve gy vūnus. Pa sau ly je yra apie 8500 paukščių rūšių, bet 
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tik 60 iš jų – ere lių. Ere lis – paukščių ka ra lius, per ga lės sim
bo lis. Se no vės Ro mos ka riams auk si nė ere lio sta tu lė lė sim bo
li za vo  jė gą ir vy riš ku mą. Ru si jos ca rai ir Aust ri josVeng ri jos 
im pe ra to riai šiuos spar nuo tuo sius gro buo nis vaiz da vo sa vo 
her buo se, o Jung ti nės Vals ti jos 1872 me tais ame ri kie tiš ką 
bal tau o de gį ere lį pa ver tė sa vo vals ty bės sim bo liu.

Kil nio jo ere lio ir ame ri kie tiš ko bal tau o de gio ere lio il gis nuo 
sna po iki uo de gos ga liu ko yra 75–90 cen ti met rų. Jie sve ria 
nuo 3,5 iki 6 ki log ra mų. Šių nuo sta bių paukščių iš skleis tų 
spar nų plo tis sie kia 2 met rus. Ki ti ere liai ge ro kai ma žes ni. 
Pa vyz džiui, Af ri ko je ir Azi jo je gy ve nan tys va na gai tė ra 45–55 
cen ti met rų il gio. Pa te lės už pa ti nus šiek tiek di des nės. Ere
liai – stip rūs paukščiai. Ma no ma, kad pučiant pa lan kiam 
vė jui ere lis ga li par neš ti į sa vo liz dą gro bį, sve rian tį tiek, 
kiek ir jis pats.

ERELIŲ CHARAKTERIO SAVYBĖS

Ere liai dan gaus pla ty bė se ka ra liau ja dėl dau ge lio prie
žasčių: jie grei ti, stip rūs, iš ti ki mi, drą sūs, pa ti ki mi, švel nūs, 
iš di dūs, bran gi na lais vę. Ti kiuo si, skai ty da mi šią kny gą, iš pa
dan gių mo nar cho iš mok si te sa vo gy ve ni mui su teik ti pras mę.

	 Jei	gu	 lai	ko	te	sa	ve	nu	ga	lė	tu,	 tai	 ir	pa	si	duo	si	te.	
	 Jei	gu	 esa	te	 įsi	ti	ki	nęs,	 kad	ne	iš	drį	si	te,	 –	 jums	 iš	 tie	sų	ne	už	teks	
drą	sos.	

	 Jei	gu		trokš	ta	te	nu	ga	lė	ti,	bet	per	ga	le	ne	ti	ki	te,	–	ga	li	te	ne	abe	jo	ti,	
ji	 	 jus	ap	lenks.	

	 Jei	gu	 	ma	no	te,	kad	pra	lai	mė	si	te,	–	 jums	ga	las.	
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	 Nes	vi	sas	pa	sau	lis	mums	tei	gia,	kad	sėk	mė	pra	si	de	da	nuo	žmo
gaus	no	rų	–	vis	kas	pri	klau	so	nuo	psi	cho	lo	gi	nio	nu	si	tei	ki	mo.	

	 Jei	gu	 lai	ko	te	sa	ve	blo	giau	siu,	 	 toks	 ir	būsi	te.	
	 Kad	pa	kil	tu	mė	te	 į	pa	dan	ges,	žvel	ki	te	aukš	tyn.	
	 Tu	ri	te	sa	vi	mi	pa	si	ti	kė	ti	–	 tik	 ta	da	 lai	mė	si	te	di	dį	jį	pri	zą.
	 Gy	ve	ni	mo	grum	ty	nė	se	to	li	gra	žu	ne	vi	sa	da	lai	mi	stip	riau	sias.		
Daž	niau	siai	 lai	mi	 tas,	ku	ris	gal	vo	ja:	„MAN	PAVYKS!“

Gy ve ni mas pa klūs ta mūsų vil tims, tai gi at ėjo me tas kil ti į 
aukš ty bes. At ėjo me tas skra jo ti kar tu  su ere liais.

Į Ž A N G A
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1
Nuo liz do iki bran dos

NEGIMĘS ERELIS

Dar ne gi mu sių, kiau ši ny je įka lin tų ere liu kų sna pai tu ri 
spe cia lų dan tu ką, ku ris ma žyčiam paukš te liui pa de da iš
trūk ti į die nos švie są. Jei gu kas nors pa ban dy tų jam pa dė ti, 
paukš te lis greičiau siai ne iš gy ven tų, mat pa stan gos įveikti 
kliūtį – kiau ši nio lukš tą – ug do nau ja gi mio at kak lu mą bei 
sie kį nu ga lė ti, o šių sa vy bių jam pri reiks gy ve ni me. Vie na – 
la bai no rė ti, vi sai kas ki ta – pa siek ti re zul ta tą sa vo pa ties 
jė go mis!

VERŽKITĖS TIK Į AUKŠTYBES!

Gy ve ni mas – tai ko va, ne pa liau ja mas ko pi mas į vir šūnę. 
Svar biau sia – pa si ryž ti pa siek ti tiks lą, nes gy ve ni mo ke lias 
yra ne ly gus, duo bė tas ir ak me nuo tas. Tik drą sos ir troš ki
mo nu ga lė ti dė ka mums vis gi pa vyks ta pa siek ti aukš tu mas.
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	 Kuo	aukščiau	ko	pia	te,	tuo	nuo	sta	bes	ni	vaiz	dai	at	si	ve	ria	jums	
prieš	akis.	Pra	dė	ki	te	kop	ti	 ir	ne	gai	lė	ki	te	 jė	gų.	

	 At	kak	liai	žen	ki	te	vir	šūnės	 link.	

	 Dau	gy	bė	 žmo	nių	 ban	dys	 jus	 „ap	sau	go	ti“	 nuo	 pa	vo	jų,	 ty
kančių	gy	ve	ni	mo	ke	ly	je.	

	 Jie	 ra	gins	 jus	 pa	suk	ti	 at	gal,	 at	si	sa	ky	ti	 sa	vo	 di	džio	jo	 tiks	lo	
ir	kėb	lin	ti	 jiems	 iš	pas	kos.

	 Kaip	tik	ta	da		pri	va	lo	te	pa	ro	dy	ti,	kiek	tu	ri	te	nar	sos.	Taip	pat	
jums	būti	na	kar	tą	ir	vi	siems	lai	kams	su	vok	ti,	kad	pats	svar
biau	sias	jūsų	gy	ve	ni	mo	tiks	las	–	vis	dar	prie	ky	je,	ir	to	liau,	
ne	krei	piant	dė	me	sio	 į	ap	lin	ky	bes,	 lai	ky	tis	sa	vo	spren	di	mo.

	 O	pas	kui	tvir	tai	žen	ki	te	pačių	aukščiau	sių	vir	šūnių	link	ir	
ne	leis	ki	te	sau	 iš	klys	ti	 iš	ke	lio	ar	pa	si	ner	ti	 į	ma	lo	numus.

Vie nas po Af ri ką kla jo jęs ke liau to jas iš vy do tro pi kų dru ge lį, 
be si sten gian tį iš trūk ti iš ko ko no. Jam pa gai lo šio būsi mo jo 
gra žuo lio, to dėl pančius, su ku riais vabz dys ko vo jo, per pjo
vė pei liu ku. Dru ge lis bu vo iš lais vin tas, bet ryš kių spal vų 
ne įga vo! Dru ge lio ko va bu vo būti na tam, kad jo spar ne liai 
nu švis tų vi so mis vai vo rykš tės spal vo mis. Pa ma ty si te, ir jūsų 
gy ve ni mas įgis nau jų spal vų, jei gu ne pa si duo si te ne gan doms 
ir įveik si te vi sus iš ban dy mus. Žmo nės, ku riems ne te ko su si
dur ti su sun ku mais, pa pras tai pa si ro do be są pa vir šu ti niš ki 
ir men ki.

Kar tais mums tie siog būti nas sun kus iš ban dy mas, kad 
pa si ruoš tu me būsi miems žyg dar biams. Kuo il giau mąs ty si te 
apie jus iš ti ku sias ne lai mes, tuo di des nę ga lią šios įgis jūsų 
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at žvil giu. Kad dei man tas ar koks nors ki tas bran gak me nis 
pra dė tų spin dė ti, jį rei kia la bai il gai šli fuo ti. O per las – mo
lius ko gel de lės pa žei di mo pa sek mė. Gy ve ni mo ke ly je mus 
už klum pan tys var gai, sun ku mai ir ne sėk mės – būti na mūsų 
to bu lė ji mo są lyga.

Štai ko kiais žo džiais se ras Vins to nas Čerči lis krei pė si į 
sa vo se no sios mo kyk los mo ki nius. Vis kas vy ko di de lė je 
gar sio sios Lon do no Ha rou*  mo kyk los val gyk lo je, pro ku
rios lan gus ma ty ti Di džio sios Bri ta ni jos sos ti nės ži bu riai. 
Mo kyk los di rek to rius šį 165 cen ti met rų ūgio dau giau kaip 
100 ki log ra mų sve rian tį in te lek to mil ži ną su si rin ku sie siems 
pri sta tė ne įti kė ti nai skam biais žo džiais. V. Čerči lis už to kį 
dė me sį man da giai pa dė ko jo ir iš ta rė ne už mirš ta mą fra zę:

– Jau nuo liai, nie ka da ne pa si duo kit, nie ka da ne pa si duo kit, 
nie ka da ne pa si duo kit, nie ka da, nie ka da, nie ka da, nie ka da.

Ir at si sė do.
Nė ra di des nės nuo dė mės už at sai nu mą.
Nie ka da ne ven ki te ko vos. Ne ži nau, į ko kį kal ną jums teks 

kop ti, ko kią naš tą neš ti, ko kias pro ble mas spręs ti; taip pat 
ne ži nau, ko kie iš ban dy mai bei sun ku mai jūsų lau kia at ei ty je. 
Bet yra vie nas da ly kas, ku rį tik rai ži nau: nie ka da ne ven ki te 
ko vos, nie ka da ne pa si duo ki te.

Ko lum bo ke lio nės me tu jūrei viai nuo lat gra si no maiš tu ir 
rei ka la vo pa suk ti at gal, nes jau dau ge lį die nų prie ky je ne bu vo 
ma ty ti že mės. Tačiau Ko lum bas bu vo kurčias jų nuo la ti niams 
rei ka la vi mams ir kas dien į lai vo žur na lą įra šy da vo vie ną 
vie nin te lę fra zę: „Mes plau kia me pir myn!“

Liau tis ban džius – štai pats di džiau sias pra lai mė ji mas 
gy ve ni me.

* Vie na gar siau sių An gli jos mo kyk lų.

N U O  L I z  D O  I K I  B R A N  D O S


