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P R A T A R M Ė

Žymiam anglų rašytojui satyrikui Džonatanui Sviftui 
(1667–1745) priklauso žodžiai: „Citatos, ištraukos prime-
na uždegamąjį stiklą: jos surenka proto ir žinių spindulius, 
išsklaidytus po rašytojų kūrinius, ir jėga, gyvumu sutelkia 
tuos spindulius skaitytojo sąmonėje.“ Vokiečių rašytojas ir 
publicistas Liūdvikas Bernė (1786–1837) yra pasakęs: „Jė-
gos ir sąmojo kupini gražūs posakiai niekada nepamiršta-
mi; jie saugomi atmintyje ištisus šimtmečius, perduodami 
iš kartos į kartą.“  Kitas vokiečių rašytojas Fridrikas Bo-
denštetas (1819–1892) taip rašė: „Trumpi posakiai įsibrėžia 
į žmonių protą, išleidžia šaknis, pražysta, išaugina vaisius 
ir toliau nenustoja veikę.“ 

Ilgai dar galima cituoti garsių pasaulio žmonių mintis 
apie posakius, kurie, anot anglų poeto Roberto Saulėjaus 
(1774–1843), prilygsta „saulės spinduliams: kuo labiau jie 
koncentruoti, tuo stipriau degina“. Esmė ta, kad „atskiros 
mintys [...] pavieniui ne taip vargina kaip jų pluoštas“ (Pje-
ras Buastas (1765–1824), prancūzų leksikografas) ir todėl 
„[...] iš jų mums dera pasimokyti“ (Herodotas (tarp 490 ir 
480–~425 pr. Kr.), graikų istorikas). Be to, anot rusų 
rašytojo Levo Tolstojaus (1828 –1910), „Trumpos mintys 
tuo geros, kad stropų skaitytoją verčia galvoti.“

Turint galvoje, kad „Gera mintis, nesvarbu, iš kur pa-
imta, daug vertingesnė už kvailą savąją“ (Fansua Lamot le 
Vajė (1588–1672), prancūzų rašytojas ir fi losofas skeptikas), 
vaizdingais žymių žmonių posakiais galima pasinaudoti 
įvairiomis progomis. Galiausiai protingų minčių ne pro 

P R A T A R MĖ
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šalį pasiskaityti ir labai pavargus ar esant blogai nuotaikai, 
aplankius liūdesiui ar pasijutus vienišam. Romos politinio 
veikėjo, oratoriaus, fi losofo Marko Tulijaus Cicerono (106–
43 pr. K.) žodžiais tariant, „Stiprios, glaustos mintys labai 
padeda gyventi.“ Nesunku tuo įsitikinti – tereikia paimti į 
rankas šią knygą ir skaityti. Ji nereikalauja nei atlyginimo, 
nei dėkingumo, bet dovanoja išmintį. 

Leidėjai

http://www.infolangas.lt
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TIKSLAS, PROTAS, MOKSLAS
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Aforizmai – tai išminties portatyvinė forma, koncentruotas min-
čių ir jausmų ekstraktas.

Viljamas  Ransvilis Oldžeras

http://www.infolangas.lt
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Tikslas turi būti laimė, 
kitaip ugnis nedegs ganėtinai ryškiai, varomoji jėga 
nebus pakankamai galinga – ir sėkmė nebus visiška. 

Teodoras Dreizeris
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Pats lėčiausias žmogus, jeigu tik jis nepraranda tikslo, eina greičiau, 
negu tas, kuris klaidžioja be tikslo. 

G. E. Lesingas

Žmogus negali turėti kito tikslo, išskyrus norą būti tikru žmogumi. 
L. Šėferis

Atkaklumas nuo užsispyrimo skiriasi tuo, kad pirmojo šaltinis – didelis 
noras, o antrojo, priešingai,  – didelis nenoras. 

H. Bičeris

Esama žmonių, gyvenančių be jokio tikslo, jų kelias žemėje tarsi šapo 
upėje: jie neina, o yra nešami. 

Seneka

Visų puikiausias žmogaus tikslas yra visa savo kūryba tarnauti 
žmonėms net ir tada, kai jau nebegyvensi. 

N. Ostrovskis

Aukšti tikslai, nors jie būtų ir neįgyvendinami, mums brangesni už 
žemus tikslus, nors ir pasiektus. 

J. V. Gėtė

Saikas ir tikslas – geriausi žaidimų draugai. 
Vokiečių išmintis

Aš būčiau buvęs nelaimingiausias žmogus, jei nebūčiau radęs savo gy-
venimo tikslo, visiems bendro ir naudingo tikslo. 

L. Tolstojus

Nebijok žengti didelių žingsnių. Juk dviem mažais pasišokėjimais 
bedugnės neįveiksi.

D. L. Džordžas

Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar nepasiektų. 
D. Kleinas

Galbūt gyvename netobulame pasaulyje, bet jame ne visos sienos ne-
praeinamos, ne visos durys  uždarytos. 

M. Maltzas

http://www.infolangas.lt
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Be tikslų ir plano jiems pasiekti esate lyg laivas, pakėlęs bures plaukti į 
niekur. 

F. Dodsonas

Gali pasiekti nepasiekiamų dalykų, jei nepaisysi, kas pelnys šlovę. 
N. Markusas

Atidėliojimas yra įprasčiausių ligų, itin žalinga sėkmei ir laimei. 
V. Dyeris

Viena iš savybių, kurią privalo išsiugdyti siekiantis pergalės žmogus, 
yra aiškus tikslas ir stiprus troškimas tai pasiekti. 

N. Hilas 

Nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas. 
Dionisijas

Tai, ką įgyji siekdamas savo tikslų, nėra taip svarbu, kaip tai, kuo tampi 
jų besiekdamas. 

Z. Ziglaras

Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio viršūnės galų gale nepasiektų žmogus. 
Č. Dikensas

Jei nesieki konkretaus tikslo, pasiduosi bet kam. 
Nežinomas autorius

Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visa-
da pasiekčiau savo tikslą. 

Dž. Dynas

Neprotinga keisti arklius keliantis per upę. 
A. Linkolnas

Kiekvienas žmogus turi tapti pats sau Kristupu Kolumbu. 
E. Fagė

Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas. 
P. Valeri

Uolumui ir sumanumui mažai kas neįvykdoma. 
Samjuelis Džonsonas
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Persistengti – nereiškia pasiekti tikslą. 
H. de Balzakas

Didieji protai kelia sau tikslus, kiti žmonės vadovaujasi savo norais. 
V. Irvingas

Jeigu ieškai didelių galimybių, pirmiausia paieškok didelių sunkumų.
Nežinomas autorius

Blogai, jeigu žmogus neturi ko nors tokio, už ką jis pasiryžęs mirti. 
L. Tolstojus

Sunkumuose visada slypi galimybės. 
A. Einšteinas

Apie tai, kas pragyventa, spręsk ne iš derliaus, kurį tu surinkai, o iš 
sėklų, kurias pasėjai. 

R. Stivensonas

Nėra nieko žavingesnio už valią, nugalinčią neklusnų kūną. 
R. Rolanas

Nepataikęs į taikinį šaulys tekaltina save. Jei prašovei pro taikinio 
centrą, taikinys nekaltas. 

G. Arlandas

Kas užtveria mums kelią, tas stumia mus pirmyn. 
Kinų išmintis

Neleisk, kad neįveikiamos užduotys trukdytų atlikti įveikiamas. 
J. Vudenas

Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones. 
A. Einšteinas

Net šaudamas į bandą gali prašauti, jeigu neišsirinksi taikinio. 
Kinų išmintis

Ilgai svarstantis ne visada randa geriausią sprendimą. 
J. V. Gėtė

http://www.infolangas.lt
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Didžių tikslų siekiantis žmogus turi didį charakterį, darantį jį švyturiu 
kitiems. 

Hėgelis

Kai negali pakeisti vėjo krypties, derink prie jo savo bures. 
Janis Braunas

Neįžvalgūs ne tie, kas nepasiekė tikslo, o tie, kas prasilenkė su tikslu.
F. de Lorošfuko

Progą gaudyk už kuodo; tik iš priekio ji gauruota, o iš užpakalio visai 
plika. Pražiopsosi – niekad nebepagausi. 

Katonas 

Sunkumai gali būti ir priemonė tikslui pasiekti, ir kliūtis. Tai priklauso 
nuo to, kaip juos vertini. 

Nežinomas autorius

Niekada nepasiduok siekdamas užsibrėžto tikslo. Žmogus, turintis 
didelių svajonių, yra galingesnis už tą, kuris žino visus faktus. 

H. Džeksonas Braunas jaunesnysis

Iš anksto žinodamas, ką nori padaryti, dirbi drąsiai ir sklandžiai. 
D. Didro

Didūs protai kelia sau tikslus. Kiti vadovaujasi troškimais. 
V. Irvingas

Kliūtis pradedame matyti tada, kai nukreipiame žvilgsnį nuo tikslo. 
H. Fordas

Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į 
kiekvieną lojantį šunį, tikslo niekada nepasieksi. 

F. Dostojevskis

Dažnai žmonės krinta iš aukštumų dėl tų pačių trūkumų, kurie jiems 
padėjo tas aukštumas pasiekti. 

Ž. de La Briujeras

Duokite man atramos tašką, ir aš pajudinsiu žemę. 
Archimedas
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Žmogus tik tada šį tą pasiekia, kai pats tiki savo jėgomis. 
L. Fojerbachas

Jeigu trys žmonės turi bendrą tikslą, jie ir žemę pavers auksu. Jeigu 
tikslai skirtingi, jie ir auksą pavers dulkėmis. 

Kinų išmintis

Kantrybe galima pasiekti daugiau nei jėga. 
E. Berkas

Kad ir kokia apgaulinga viltis, vis dėlto padeda mums nueiti užsibrėžtu 
gyvenimo keliu iki galo. 

F. de Larošfuko

Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus. 
J. V. Gėtė

Šiame pasaulyje tėra vienas būdas priversti žmogų pasielgti taip, kaip 
norite. Ar kada nors pagalvojote apie tai? Taip, tik vienas būdas – tai 
priversti kitą žmogų to panorėti. 

D. Karnegis

Kai kurie tikslai yra tokie garbingi, kad net nesėkmė atneša šlovę.
Nežinomas autorius

Niekada niekada niekada nepasiduok. 
V. Čerčelis

Jeigu nori pasiekti geidžiamą tikslą, mandagiai teiraukis kelio, iš kurio 
išklydai. 

V. Šekspyras

Veiksmas prasiveržia, kai mes stipriai ko nors norime, ir geriausias pa-
tarimas, kurį galima duoti veikėjui, trokštančiam pasisekimo versle, 
namie, mokykloje, politikoje ir kitur,  būtų toks: pirmiausia sukelk  ki-
tame asmenyje stiprų norą. Su tuo, kuris sugeba taip elgtis, eis visas 
pasaulis, kuris nesugeba – liks vienišas. 

Haris A. Overstrytas 

Yra dievybė, kuri suteikia formą mūsų tikslams ir lipdo juos pagal 
mūsų norus. 

V. Šekspyras

http://www.infolangas.lt
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Žmogus tobulėja didėjant jo tikslams. 
F. Šileris

Maža žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. 
J. V. Gėtė

Būk diplomatiškas. Tai padės pasiekti tikslą. 
Achtojus

Man atrodo, kad tobuliausia tai, kas pasiekia tikslus su mažiausiomis 
sąnaudomis. 

Š. Monteskjė

Žmonės vertintini pagal sau keliamus tikslus. 
N. Miklucho-Maklajus

Kai ginčydamasis su priešininku pasijusi silpnesnis, sustok, nes toliau 
kalbėsi vis kvailiau. 

J. V. Gėtė 

Kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumas. 
Nežinomas autorius

Nevalia supanašėti su lengvabūdišku vėjarodžiu, pasisukančiu men-
kiausiam vėjeliui pūstelėjus. 

Džordžas Vašingtonas

Nelaimingas žmogus, kuris nedaro to, ką jis gali, o vaikosi to, ko jis 
nesupranta. 

J. V. Gėtė

Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus. 
Seneka

Viskas, ką gyvenime pasiekiate ar ko nesugebate pasiekti, priklauso 
nuo minčių. 

V. Alenas

Kadangi negalite daryti visko, ką norite, tai norėkite tik to, ką galite 
padaryti. 

Terencijus

T I K S L A S
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Nelauk, kol tavo laivas įplauks. Irkis pats jo pasitikti. 
Nežinomas autorius

Norint pasiekti tikslą, pirmiausia reikia eiti. 
H. de Balzakas

Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris verstų mus daryti tai, 
ką mes mokame. 

R. V. Emersonas

Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir 
paties gyvenimo esmė. 

Dž. A. Pirsas

Kas abejoja savo idėja, pats kerta šaką, ant kurios sėdi. 
M. Andersenas-Neksė

Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų 
rasti, sukuria. 

V. E. Čeningas

Nepakanka tik mylėti ir sakyti tiesą; reikia mylėti ir sakyti tiesą siekiant 
kokio nors kilnaus tikslo. 

H. D. Toras

Žmogus negali turėti kito tikslo, kaip būti tikru žmogumi. 
L. Šeferis

Gyvenimas be tikslo yra kalėjimas. 
Seneka

http://www.infolangas.lt
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viską turite po ranka 
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