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Jūsų vidinę būseną lemia ne tai, ką apie
ką nors galvojate (turinys), o kaip apie tai galvojate (forma).

Vadinasi, galite daryti įtaką savo vidinei būsenai
ir taip kartu pakeisti prasmę.

Jack Makani, psichoterapeutas, vienas pirmųjų Europoje neurolingvistinio programavimo 
(NPL) ir koučingo trenerių, jau 26 metus visame pasaulyje veda asmeninio tobulėjimo semi-
narus, yra įkūręs keletą NPL centrų, kuriuose įkvepia žmones keisti savo mąstymą ir padeda 
išsipildyti jų svajonėms. Jack Makani mokymų pagrindą sudaro jo paties atrasta Akashos 
dvasinio ugdymo sistema. 

Knygoje rasite išsamiai aprašytus metodus ir praktinius patarimus, kaip tapti savo pačių 
gyvenimo kūrėjais ir patiems valdyti savo likimą. 

 Prisiimkite atsakomybę už viską, kas vyksta jūsų gyvenime. 

 Pažvelkite į savo vidinį pasaulį ir pažinkite save.

 Atraskite, kaip galėtumėte pakeisti savo vidinę būseną bendraudami su  
 žmonėmis, su kuriais sudėtinga rasti bendrą kalbą.

 Sužinokite, kaip motyvuoti save atlikti rutinines užduotis.

 Išbandykite šmaukšt techniką ir atsikratykite blogo įpročio ar kokios   
 nors su praeities įvykiu susijusios ir iki šiol jus kankinančios emocijos.

 Surikiuokite savo vertybes pagal svarbą.

 Priimkite tinkamus sprendimus ir išplėskite savo galimybes.

Mintys yra raktas, kuris gali padėti
pagerinti mūsų kasdienį gyvenimą ir

pasiekti užsibrėžtus tikslus.

www.almalittera.lt
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Pratarmė

Pamenu 1999 m. rugpjūtį nutikusį įvykį. Stovėjau viešbučio 
Sidnėjuje (Australija) vestibiulyje ir naudodamasis nedideliu 
įrenginiu bandžiau prijungti nešiojamąjį kompiuterį prie in-
terneto. Tiesa, tai net nebuvo tikrasis internetas  – tik IBM 
saitynas; tais laikais internetu komerciniais tikslais dar niekas 
nesinaudojo. Sugaišau kelias valandas, kol prisijungiau ir iš-
siunčiau laišką į savo biurą Kopenhagoje (Danija). Tai svarbu 
paminėti, nes viskas vyko daugiau kaip prieš dešimtmetį, o 
jau šiandien mes tikimės interneto ryšio visur ir visada.

Žvelgdami į nuostabų paskutinių metų technologinį pro-
veržį galime savęs paklausti: „O kas toliau?“ Aš spėju, kad 
artėjame prie tam tikros žmogaus proto revoliucijos; kad bū-
simų kartų protai gebės daryti tai, ką šiandien mums sunku 
net įsivaizduoti.

Tai kas gi šiuo metu vyksta? Vieni kalba apie visuotinę psi-
chologinę transformaciją. Kiti siūlo dvasingesnį paaiškinimą 
ir rodo į pasibaigusį majų kalendorių. Treti tikina, kad šiuo 
metu gimsta naujos rūšies žmonės – indigo, arba krištoliniai, 
vaikai, o ketvirtieji į vykstančias permainas žvelgia iš astrolo-
ginės perspektyvos. Yra ir tokių, kurie už visko mato Dievą, 
o likusieji pateikia devynias galybes dar kitokių paaiškinimų.

Kuris atsakymas teisingas? Prieš daugelį metų susipažinau 
su svarbiausia šamanizmo taisykle: „Pasaulis yra tai, ką jūs 
apie jį galvojate.“ Toks požiūris suteikia laisvę ieškoti savo pa-
aiškinimų. Aš asmeniškai įžvelgiu didžiulį žmonių sąmonės 
virsmą. Tik kyla klausimas – kur visa tai nuves? Tiksliai ne-
žinome, nes iš tiesų niekas negali nuspėti ateities; ateitis yra 
dabartyje priimamų sprendimų padarinys.
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Vis dėlto manau, kad mes atrasime turį laisvas rankas gy-
venime daryti viską, ko trokštame, ir kartu suvoksime, jog 
privalome už tai prisiimti atsakomybę. Jūs ir aš drauge su 
visais kitais galime sukurti ką nors visiškai nauja. Kad ir ką 
numačiusi ši nauja era, ji, atrodo, mums suteiks galimybę pa-
tiems tapti savo likimo kalviais.

Daugelis žmonių to dar nėra suvokę; jie ir toliau gyvena, 
kaip buvo įprasta praeityje, ir tai nė kiek nestebina. Daugumą 
įsitikinimų esame perėmę iš ankstesnių kartų, kurios gyveno 
laikais, kai žmonės buvo susaistyti pareigos ir turėjo mažai 
asmeninės laisvės. Ir vis dėlto, mes visi privalome atrasti nau-
jųjų laikų teikiamas galimybes.

Neurolingvistinio programavimo (NLP) mokau jau dau-
gelį metų. Tai nuostabi modeliavimo metodika ir jai esu dė-
kingas už didumą savo žinių.

Tam tikru savo gyvenimo tarpsniu aptikau šią graikų fi-
losofo Aristotelio (384–322 m. pr. Kr.) citatą: „Lavinti protą 
nelavinant širdies yra tas pats, kas nesilavinti apskritai.“

Tuomet supratau, kad turiu išplėsti savo mokymų sritį, 
tad sukūriau saviugdos programą, kuri, be kita ko, apima ir 
sąmoningumą.

Saviugda yra savianalizės procesas, per kurį atsiveriama 
naujoms galimybėms. Tai yra sau pačiam skirtas vadovas. 
Jį sudariau remdamasis per 24-erius  metus seminaruose 
„Trokštamo gyvenimo kūrimas“ sukaupta patirtimi ir dabar 
yra pats tinkamiausias laikas jam išvysti dienos šviesą. Ateitis 
yra čia ir dabar, o galimybės kiekvienam žmogui dar niekada 
nebuvo taip lengvai prieinamos.

Šioje knygoje pateikiami septyni žingsniai yra grįsti min-
timi, kad protas – tai holograma, kurią sudaro galybė būdų 



patiems valdyti savo likimą. Septyni knygos skyriai padės 
žengti šiuos žingsnius:

• prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą,
• pažinti save,
• tyrinėti dabartį,
• išvalyti savo gyvenimą,
• gyventi iš širdies,
• nuspręsti, ko norite,
• išplėsti galimybes.
Saviugdos programos tikslas – pasiūlyti jums žinių, kele-

tą technikų ir metodų, kuriais galėsite pasinaudoti norėdami 
įdėmiau pažvelgti į savo širdį ir pagrindines vertybes. Saviug-
da padės apsispręsti, kas jums tinka, ir išmokys į tai sutelkti 
protą. Ji taip pat padės išsklaidyti jūsų prote įkalintų nenau-
dingų minčių ir emocijų rūką. Tai padarę atrasite, kad iš ti-
krųjų tik jūs patys valdote savo likimą.

Šią knygą parašiau glaudžiai bendradarbiaudamas su my-
lima žmona Helene Makani, pripažinta tarptautine „Enne-
agram“ eksperte ir kvalifikuota NLP instruktore. Dauguma 
knygoje pateiktų minčių ir procesų buvo įkvėpti arba paimti 
iš jos sudaryto puikaus NLP pratimų rinkinio. Už tai jai esu 
labai dėkingas.

Taip pat norėčiau padėkoti visiems savo studentams ir 
bendradarbiams, kurie per daugelį metų padėjo man suprasti 
kiekviename mūsų slypinčią meilę, išmintį ir galią. Be jūsų 
niekada nebūčiau pajėgęs to padaryti.

Geros kloties!
Jackas Makanis
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1  S K Y R I U S

Pirmas žingsnis –  
prisiimkite atsakomybę už 
savo gyvenimą

Prisimenu vieną svarbiausių mano gyvenimą pakeitusių lū-
žių. Jis įvyko 1988 m. Kopenhagoje. Anuomet buvau Dani-
jos kariuomenės majoras ir dirbau Gynybos pajėgų štabe. Po 
dvidešimt dvejų santuokoje pragyventų metų buvau neseniai 
išsiskyręs su žmona. Sudalyvavusi geštaltterapijos mokymuo-
se ji suprato, kad atėjo laikas judėti pirmyn, todėl mes ofici-
aliai išsituokėme ir ji išsikraustė iš mūsų bendrų namų. Lai-
mei, mudviejų sūnūs jau buvo paaugliai ir daugmaž gebėjo 
savarankiškai savimi pasirūpinti.

Tačiau mane skyrybos gerokai sukrėtė ir paskatino per-
žvelgti savo gyvenimą. Kariuomenės majoro pareigos ne-
beteikė džiaugsmo, darbas darėsi vis nuobodesnis, taip pat 
pajutau, kad atėjo laikas ieškoti kitos veiklos, kuria galėčiau 
užsiimti visą likusį gyvenimą. Žinoma, susimąsčiau, kokia tai 
galėtų būti veikla. Siūliau savo kandidatūrą į įvairias vado-
vaujamas pareigas privačiame ir viešajame sektoriuose, bet 
nesėkmingai. Tai kaipgi radau savo naująjį kelią?

Vieną 1988-ųjų sausio vakarą nuėjau pasiklausyti paskai-
tos apie asmenybės tobulėjimą. Pranešėjas kalbėjo apie atsa-
komybę, kurią visi turime prisiimti už savo gyvenimą, tiks-
liau, jis tvirtino, kad ne kas kitas, o mes patys esame atsakingi 
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už viską, kas mūsų gyvenime nutinka. Likusios paskaitos 
dalies beveik nepamenu, tačiau šis vienintelis sakinys apie as-
meninę atsakomybę įstrigo ilgam. Nesilioviau klausęs savęs: 
„Ar tai tikrai gali būti tiesa?“ Iki tol nebuvau net susimąstęs 
apie savo atsakomybę – dėl visų neigiamų patirčių savo gy-
venime kaltinau visus, tik ne save. Mintyje turėjau ilgą sąrašą 
mane nuvylusių žmonių, tad kaip galėjau būti pats atsakingas 
už patirtas skriaudas? Supykau ant pranešėjo už tokį neatsa-
kingą žmonių klaidinimą šitokiomis nesąmonėmis! Jas reikia 
uždrausti – visuomenė neturėtų to leisti!

Piktinausi, bet pranešėjo žodžiai neišėjo iš galvos. Atro-
do, kad kažkuri mano dalis vis dėlto suvokė, kad tai yra ypač 
svarbu. Kiek įmanydamas stengiausi nustumti mintis šalin 
arba jas pamiršti, bet paprasčiausiai nesugebėjau. Jos ir to-
liau nedavė ramybės, tad pagaliau nusprendžiau dar kartą 
šį teiginį patikrinti. Užsirašiau į asmenybės tobulinimo kur-
sus, o vėliau pradėjau lankytis profesionalios psichoterapijos 
mokymuose. Tai buvo kaip tik tas postūmis, kurio man rei-
kėjo, nes mokydamasis supratau, kad pranešėjas Kopenha-
goje buvo teisus. Pagaliau suvokiau, kad iš tiesų kiekvienas 
esame atsakingi už viską, kas vyksta mūsų gyvenime, mes 
turime vidinį pasaulį, kurį projektuojame išorėn ir atpažįs-
tame fiziniame pasaulyje. Taip elgdamiesi patiriame vadina-
mąją tikrovę. Iš pradžių šią tiesą suvokiau labai abstrakčiai ir 
prireikė daug laiko, kol atėjo tikrasis suvokimas. Tam tikru 
atžvilgiu tai yra gan paprasta: kai pakeičiu vidinį pasaulį, 
kartu pasikeičia ir mano išorinis pasaulis, o aš tampu savo 
tikrovės kūrėju.

Apie tai ir rašoma šiame skyriuje ir visoje knygoje – skvar-
bų žvilgsnį į savo vidinį pasaulį ir psichologinių įrankių šiam 
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pasauliui koreguoti taikymą. Kaip ir daugelis kitų, atrasite, 
kad pakeitus vidinį gyvenimą išorinis gyvenimas prisitaiko 
taip, kad jį atspindėtų. Taigi perprasite svarbiausią gyvenimo 
paslaptį. Išmoksite susikurti tai, ko trokštate.

Siūlau susipažinti su Ivano Ivanovičiaus istorija.
Ivanas gimė Sankt Peterburge, augo mažame butuke su tė-

vais, šešiais broliais ir seserimis. Anksti palikęs mokyklą įsidar-
bino pagalbiniu darbininku vienoje didžiausių gimtojo miesto 
kepyklų.

Kepykloje viskas klojosi gerai, išskyrus tai, kad vienas iš 
kepėjų, Ivano nuomone, jį engė. T. y. vaikinui atrodė, kad tas 
nuolat ieško priekabių, amžinai jį koneveikia ir visada yra ne-
patenkintas. Praėjus maždaug 6  mėnesiams Ivanas neišlaikė 
įtampos ir į užgauliojimus nuožmiai atskirto. Pikti jo žodžiai 
sekė vienas po kito, kol buvo peržengtos ribos. Išgirdęs apie 
konfliktą kepyklos savininkas pareikalavo pasiaiškinti ir, iš-
klausęs kepėjo papasakotą įvykio versiją, nieko nelaukęs išvarė 
Ivaną iš darbo.

Ir štai stovi Ivanas gatvėje ir klausia savęs, ką daryti. Grįž-
ti į tėvų namus nebuvo jokio noro, tad Ivanas sėdo į naktinį 
traukinį ir jau kitą rytą vaikštinėjo Maskvos gatvėmis ieško-
damas naujų galimybių. Priėjo kepyklą, kurios lange pamatė 
skelbimą, kad ieškomas pagalbinis darbininkas. Vaikinas įžen-
gė vidun, pasikalbėjo su kepyklos savininku ir gavo darbą. Kurį 
laiką naujoje vietoje sekėsi gerai, tik, regis, savininkas vis bū-
davo juo nepatenkintas. Ivanas kuo toliau, tuo sunkiau tramdė 
pyktį, kol vieną gražią dieną pratrūko ir viską rėžė savininkui į 
akis. Šis Ivaną kaipmat išmetė pro duris.

Štai ir vėl stovi Ivanas gatvėje svarstydamas, kur traukti to-
liau. Galėjo grįžti į Sankt Peterburgą arba pamėginti susirasti 
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kitą darbą. Ivanas nusprendė traukti tolyn į rytus. Jis sėdo į 
traukinį „Maskva–Irkutskas“ ir netrukus vaikštinėjo nepažįs-
tamo miesto gatvėmis ieškodamas darbo. Galų gale rado kepy-
klą, kurioje gavo ne tik darbą, bet ir vietą nakvynei pašiūrėje 
už pastato. Neilgai trukus pasikartojo sena istorija – Ivanas vėl 
nenulaikė liežuvio už dantų, išklojo kepyklos savininkui „visą 
tiesą“ ir buvo nedelsiant atleistas iš darbo.

Jis tęsė savo kelionę į rytus, kol atsidūrė vienoje Vladivos-
toko gatvių. Nupėdinęs ja į uostą, Ivanas užsižiūrėjo į Ramio-
jo vandenyno tolius. Aplink viešpatavo visiška ramybė, veidą 
glostė švelnūs saulės spinduliai. Ivanas svarstė, ką jam daryti. 
Jis galėjo sėsti į laivą arba pasilikti mieste. Vaikinas susimąstęs 
pažvelgė žemyn į vandenį ir jame pamatė savo veido atspin-
dį. Žvelgdamas į jį išvydo save tokį, koks buvo Irkutske, tada 
Maskvoje, Sankt Peterburge, vyresnėse klasėse. Staiga jis suvo-
kė, kad jo gyvenime kartojasi viena ir ta pati bendravimo su 
viršesniais žmonėmis problema ir taip yra nuo tada, kai su juo 
labai nesąžiningai pradėjo elgtis tėvas. Jau tą pačią akimirką 
Ivanas žinojo, kad jam daugiau nebereikia niekur keliauti. Vis-
kas, ko jam reikėjo, – tai kelionės į save. Jis suprato, kad nuo to 
laiko, kai patyrė tėvo skriaudą, visus viršesnius žmones laikė 
nesąžiningais. Jis taip pat suprato, kad tik jis pats yra atsakin-
gas už tai, kas jam gyvenime nutiko. Ši nušvitimo akimirka Iva-
nui tapo stulbinamu potyriu, nes jis staiga suvokė galįs pakeisti 
savo elgesio modelį.

Ar kada nors kaltinote kitus žmones dėl to, kas jums nu-
tiko? Tikriausiai taip. Aš pats praleidau keturiasdešimt metų 
dėl savo nesėkmių kaltindamas kitus. Iš tiesų tai įprastas el-
gesys, taip daro dauguma žmonių. Tačiau taip elgdamiesi mes 
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tampame savo pačių aplinkybių aukomis. Dėl to praranda-
me galią būti savo gyvenimo šeimininkais; leidžiame kitiems 
tapti mūsų gyvenimo priežastimi. Kai prisiimame atsakomy-
bę, susigrąžiname ir prarastą galią – tampame savo gyvenimo 
priežastimi.

Ivano istorija atskleidžia vieną svarbiausių žmogaus gyve-
nime dalykų: kad iš tikrųjų pakeistume gyvenimą, privalome 
pažvelgti į save ir pasikeisti viduje. Tikrovė, kurią patiriame, 
tėra mūsų vidinio pasaulio projekcija, t.  y. mūsų susikurtas 
pasaulio modelis.

1  S K I R S N I S

Pasaulio modelis

Mes, žmonės, nepažįstame pasaulio, koks jis yra, – mes pa-
žįstame pasaulio modelį, kitaip tariant, pažįstame tikrovės že-
mėlapį. Kaip bet kuris kelių žemėlapis yra tik dalies Žemės 
paviršiaus atvaizdas, taip ir mūsų vidinis pasaulio žemėlapis 
tėra išorinio pasaulio modelis. Dėl šios priežasties žmonės tą 
pačią situaciją dažnai išgyvena skirtingai.

Į aplinką reaguojame ir informaciją priimame penkiais 
jutimais. Tačiau tik labai maža dalelytė šios informacijos pa-
siekia mūsų sąmonę. Mes tiesiog nepajėgūs apdoroti visos 
kasdien mus bombarduojančios milijono bitų informacijos, 
todėl mūsų protas ją filtruoja ištrindamas, iškraipydamas ir 
apibendrindamas tai, ką mes matome, girdime, lytime, ska-
naujame ir užuodžiame.
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PAVYZDYS.  Kai vaikščiodami miesto gatvėmis dairotės į par-
duotuves, jų vitrinose matote daug įvairių daiktų. Tačiau jūsų 
dėmesys skirtingoms prekėms yra nevienodas. Priešais jus 
sudominusią vitriną stabtelite, kad įsižiūrėtumėte. Į kitas gal-
būt tik užmetate akį, o pro likusias praeinate nė nežvilgtelėję. 
Grįžę namo turbūt gebėtumėte prisiminti nemažai daiktų, 
kuriuos matėte, bet dar daugiau jų visai neatsimintumėte. 

Tai, kad ko nors neatmenate, nereiškia, kad to nebuvo, tai tik 
rodo, kad jūsų vidinis filtras šiuos dalykus atmetė kaip nesvarbius. 

Tas pats nuolat nutinka su viskuo, ką patiriame; mes ge-
bame aprėpti tik mažą tikrovės dalį, o viso kito nepastebime 
arba suprantame savaip.




