
I V A D A S 

Kas man?s laukia? Kokia bus mano ateitis? Ko galiu tiketis 
siame konfliktii draskomame pasaulyje? Ar iveiksiu naujus 
issukius? Kaip nuraminti sirdi kasdienybes sumaistyje? Kaip 
gjrventi prasming^ ir laiming^ gyvenim^? 

Siandien sie klausimai rupi visiems. Laimei, atsakymai i 
juos zinomi jau seniai: jei norite gyventi prasmingai ir laimin-
gai, turite suprasti gyvenimo desnius ir jais remtis. Desniai 
yra atkeliav? is ivairiii saltiniq: is sventrasciii, filosofii darbii, 
literatiiros lobyno... 

Gj^enimas miisii mazoje planetoje trumpas, taciau mes pri-
valome palikti si pasauli geresni, nei j i radome cia atej§ - todel 
turime tobuleti patys ir padeti tai daryti kitiems. Amerikieciii 
poetas Henris Longfelou (Henry Wadsworth Longfellow) 
sake: „Iseidami is sio pasaulio turime palikti laiko smeliuose 
savo pedsakus..." 

Pasaulyje galioja ne tik fizikos desniai, bet ir dvasiniai. 
Mums tereikia suzinoti, kokie tai desniai, ir tada j i^ laikytis. 
Galbut paklausite: „Kas yra dvasinis desnis?" Galima atsakyti, 
jog t^ desni izvelgti sunkiau nei fizini (tarkime, traukos des-
ni) - juk kalbame apie toki sunkiai apciuopiam^ dalyk^ koks 
yra zmogaus dvasia. Dvasiniai desniai nustatyti ne zmoniij, 
taciau liecia kiekvien^ gyvenanti siame pasaulyje. 

Kinq isminciaus Lao Dze sekejai dvasini desni suvokia kaip 
dao. Paprasciausias dao, ar dvasinio desnio, aiskinimas toks: 
„Dao neregimas, bet yra persmelk^s visa, kas yra." Visa, kas 
yra - tai musij. mintys, jausmai, poelgiai, tarpusavio santykiai, 
veikla ir tos veiklos rezultatai. Ir viskas pakliista dvasiniams 
desniams. 

Sios knygos tikslas - padeti ivairin kulturq ir religijii zmo-
nems daugiau suzinoti apie visuotines gj^enimo tiesas. Tai 
leis jiems gyventi ne tik laimingai, bet ir prasmingai. Sioje 
knygoje surinkta du simtai svarbiausiij. dvasinii^ desnii^. Juos 



galima pritaikyti kiekvieno zmogaus gyvenime. Desniai 
aprasyti ese forma drauge su pavyzdziais, kaip jie veikia. 
Kiekvienas skyrius pasakoja apie vien^ desni. Si knyga jus 
ikveps ir atsakys i daugeli klausimi^, kurie neisvengiamai kyla 
gyvenimo kelyje. 

Knyg^ galima skaityti kaip ir bet kuri kit̂ ^ panasn kurini, 
taciau j i sudaryta taip, kad skaitymas prilygt^ akademiniv^ 
studijii programai, kurios trukme - keturiasdesimt savaiciii. 
Studijn pabaigoje busite perskaitQ ir susipazin^ su dviejn 
simtii gyvenimo desniiipagrindais. Knyga taps jusii gyvenimo 
vadovu. Ji bus nepamainoma mokantis individualiai, seimoje, 
grupese, organizacijose ar mokyklose. 

Pazvelkime, kaip imanoma siuos desnius pritaikyti prak-
tiskai. 

Galite sudaryti neformali^ diskusij^ grup? is savo drau-
g\\, bendramoksliii, bendruomenes atstovi^ ar kitq pazistami^ 
zmoniq. Labai naudinga susirinkus grupeje nagrineti bendraz-
mogiskus klausimus. Issak? nuomon^ apie gyvenimo desniit 
svarb^^ir reiksm?, paskatinsite grupes narius keistis. Turetumete 
pasirinkti vien^ skyriij, garsiai perskaityti j i visai grupei, tada 
valand^ ar daugiau skirti perskaitytos medziagos aptarimui. 
Sitoks nuomoniii pasikeitimas grupes nariams leistii labiau 
isigilinti i tem^ ir pasidalyti asmenine patirtimi. 

Desniii idejas galima studijuoti ir vienumoje. Pasistenkite 
skirti laiko sau. Jeigu jus kankina rupestis ar tiesiog norisi 
geriau pazinti save, galite suformuluoti klausim^ ir paieskoti 
atsakymo sios knygos puslapiuose. 

Yra ir kitq budii isigyventi i sios knygos isminti. Jeigu 
neturite zmoniq, su kuriais galetumete tiesiogiai bendrauti, 
galite uzsirasyti savo pam^stymus i dienorasti. Pamatysite, 
kad lengviau siekti savo tikslii, jei kasdien ar kas savaitQ uz-
sirasysite bent po vien^^ minti. 

Jeigu turite seim^ sios apybraizos pades jums nuskaidrin-
ti tarpusavio santykius, ypac - su vaikais. Pavyzdziui, tegu 
vaikas garsiai per vakarien? perskaito vien^ desni, o paskui 
j i kartu aptarkite. Jeigu vaikas paauglys, leiskite jam isreiksti 
savo nuomon? dr^siau, kritiskiau. Ko gero, jusi^ nuomones 
ne is karto sutaps, bet savo darbo vaisius pamatysite sunui ar 
dukrai subrendus. 



Esu [sitikin^s, kad rasite ir kitii budi},, kaip panaudoti si^ 
amzin^ isminti, galbut atrasite nauJ4 desniii. Jeigu pasirodys, 
kad jie tikrai veikia, galima butii [traukti juos [ kit^ knygos 
leidim^. Taip pat butq [domu suzinoti, kaip jus pritaikete sios 
knygos desnius ir kokiij, rezultati}_ sulaukete. Jusq idejos ir 
[spudziai man labai praverstii. 

Skleiskite desnius savo mieste, bendruomeneje. Jeigu sios 
kartos jaunimas ismoktq vertinti meil?, teisyb^, gerum^, drau-
giskum^ pagalb^ atlaidum^ savigarb^ labdar^ir istikimyb?, 
tikrai pradetume gyventi geriau. Jeigu tarn kilniam tikslui 
pasitamautii Desniii knyga, tai butij [rodymas, kad j i tikrai 
vertinga. 

Paauglystes metais zavejausi Redjardo Kiplingo eilerasciu 
Jeigu (Rudyard Kipling, If). Ausyse man tebeskamba paskuti-
nes eilerascio eilutes: 

... ir zeme si, ir viskas, kas joje, 
priklauso tau, sunau -
nes tu esi Zmogus. 

Tikiu, kad desniq vert? galime [rodyti praktiskai - savo 
gyvenimais. 

Sakoma, kad gyvenimas yra ziauri mokykla, nes pirma reikia 
laikyti egzaminus, o tik paskui - mokytis. Taigi sios knygos 
tikslas yra bent truputi padeti jums pasiruosti egzaminarhs. 


