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•Rainer Maria Rilke

Mums moja sausis — pradžių pradžios ir brangių prisiminimų mė

nuo. Ateiki, leisk žiemai skleisti savo nuostabius burtus: šaltas, gai

vias, lyg baltais pūkais apgaubtas dienas, ilgus tamsius vakarus su

skania vakariene, gyvais pokalbiais ar vienatvės džiaugsmais. Lauke

šąla ir švelniai sninga. Gamtoje ramybė. Tebūnie ramybė ir mūsų
širdyse. Tai svajonių, lūkesčių mėnuo, kai metų kelionė dar tik prieš
akis

j,  0 dabar sutiksime Naujuosius Jr.
niekada neregėtu dalykų. <
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^iandien noriu, kad įsitikintumėte, jog Jums užtenka vidinės išmin
ties, jėgų ir kūrybingumo svajonėms paversti tikrove. Daugeliui sun

ku tai suvokti, nes šios neribotos žmogaus galios šaltinis yra taip

giliai po įstatymais, draudimais, terminais, komandiruotėmis ir ne

švariais skalbiniais, kad kasdieniame gyvenime mums sunkiai pasie

kiamas. Negalėdami prieiti prie savo vidinių turtų, darome klaidingą
išvadą, jog laimė ir pilnatvė priklauso tik nuo išorinių įvykių. Mat jie
pateikiami paties gyvenimo. Bet neturėtume ir toliau taip manyti.

Privalome išmokti būti savo permainų katalizatoriais.

Paprastos pilnatvės pagrindas yra jūsų „aš" prabudimas, kuris

randa atgarsį Jūsų sieloje: jau turite viską, ko reikia tikrai laimei. Sis
žinojimas įgyjamas vidinėje kelionėje -^ kelionėje į save, kuri keičia
emocijas, psichologiją ir dvasią.

Įvyksta gilus vidinis poslinkis, priartinantis Jus prie Visatos kūry
binės energijos. Toks pasikeitimas įmanomas tik tada, kai pakviečia-

te dvasią atverti Jūsų akis pilnatvės, kuri jau Jūsų, pažinimui.
Šeši principai bus gairės mūsų vidinėje kelionėje šiais metais. Tai

šešios gijos, iš kurių nuausta pasitenkinimo skraistė apgaubia mus
vidine ramybe, gera savijauta, laime ir saugumo jausmu. Pirmasis

principas yra dėkingumas. Kai patikriname savo psichologinius ir dva-

paprasta pilnatvė: 1) kelionė į save 2) dvasinis ir praktinis kūrybingo
gyvenimo kursas 3) pasitenkinimo įvairovė.

\ausa 2) gerovė 3) turtingumaspilnatvė, daiktavardis: 1)

Sausio 3 d.

Paprasta pilnatvė: kelionė j save

paprasta, būdvardis: 1) be pagra^inimų 2) aiškios formos ir minties
3) esminė

Laukite. Suformuluokite klausimus. Klauskite. O tada pasirenkite

permainoms, kurias neišvengiamai sukels atsakymai.

Žinoma, tam reikės laiko, bet jo šiais metais dar yra per akis: trys

šimtai šešiasdešimt penki šviesūs rytai ir žvaigždėti vakarai, penkias
dešimt dvi daug žadančios savaitės, dvylika permainingų mėnesių ir
keturi nuostabūs metų laikai. Paprasti ir puikūs pilnatvės metai.

/\r anksčiau dažnai nusigręždavote nuo visko, kuo širdies gilumo

je abejojote, nes bijojote klausimų? Bet ar žinote, kad šie metai bus
kūrybingiausi, džiaugsmingiausi ir turiningiausi, ar galite tai įsivaiz
duoti? Kas bus? Kas pasikeis? Ar suprantate, kaip svarbu klausinėti?

„Būkite atidūs savo širdies abejonėms ir pripraskite klausinėti sa
vęs, — ragino vokiečių poetas Raineris Maria Rilke. — Neieškokite

atsakymų, jei nesate pateikę klausimų. Klauskite jau dabar..." Jūs

rasite atsakymus į savo klausimus, bet tik tada, kai paklausite savęs.

Sausio 2 d.  ^

Pomėgis klausti

Jūs gyvenate tik vieną kartą, bet jeigu gyvenate teisingai, to pakanka.

Joe E.Lewis

I ^aujųjų metų diena. Naujas gyvenimo puslapis, kurį reikės para
šyti. Bus daugybė naujų klausimų, kuriuos pamėgsite. Ir bus naujų

atsakymų, kurie pavers šiuos metus džiaugsmo ir atradimų metais.

Šiandien pasidarykite ramią pertraukėlę ir pasvajokite su rašikliu
rankoje. Tik svajonės gali ką nors pakeisti. Ko laukiate ateityje, gal
vodami apie praėjusius metus? Pamažu mokydamosi valdyti savo

potroškius, suprasite slapčiausius savo širdies troškimus. Tačiau šiais

metais kol kas pažinkite asmeninius siekius, kuriuos ilgus metus slė

pėte, kol ateis laikas. Dabar šis laikas atėjo. Klauskite. Paprastos

pilnatvės kelias suteiks Jums tikėjimo, kad į klausimus Jūs pamažu
rasite atsakymus.

Pradėkite šiuos nuostabius naujuosius metus tikėjimu. Pasitikėji
mu savimi. Tikėjimu, kad yra meilės šaltinis -t— svajonių sėjėjas, lau

kiantis Jūsų klausimų ir padėsiantis įgyvendinti svajones.

Sausio 1 d.

Džiaugsmo ir atradimų kaitos metai

Laikas klausti ir laikas atsakyti.
Zora Neale Hurston



I ^uostabią Kathy Mattea atliekamą kantri stiliaus dainą „Klūpant

upėje (Mirštant iš troškulio)" pirmą kartą išgirdau po pietų važiuo
dama į dukters mokyklą per automobilių spūstį. Staiga pajutau, kad
turiu skubiai sukti į kelkraštį, nes iš akių ėmė plūsti ašaros ir nebe-

Sausio 6 d.

Klūpant upėje ir mirštant iš troškulio

Patyrus laimę (moters) širdyje niekada neišnyksta troškimas.   '  !   •

Jean-jacques Rousseau

JAr Jums kada nors taip buvo? Prausiatės ir staiga nebeatpažįstate

moters, žiūrinčios į Jus iš veidrodžio. „Kas gi čia?" — klausiate.

Atsakymo nėra. Ji lyg ir pažįstama, bet nelabai panaši į tą, kurią
tikėjotės pamatyti. Psichologai šį reiškinį vadina „asmenybės skili
mu", ir jis dažniausiai įvyksta patyrus didelį sukrėtimą (daugeliui tai
įprasta kasdienybė). Kas gi atsitiko? Iš kur tas liūdesys? Štai vertas
apmąstymo klausimas. Gal mūsų melancholijos priežastis yra ta, kad

nesame tokios moterys, kokios norėtume būti? Mes nutolome nuo

savo tikrojo „aš". Bet gera naujiena vien tai, kad tas tikrasis „aš"

tebėra mumyse, nors daugelį dešimtmečių nepaisydavome jo ragini

mų („Renkis raudonai... Nusikirpk plaukus... Studijuok meną Pary

žiuje... Mokykis šokti tango..."). Jis kantriai laukė, kada pripažinsite

ir susiliesite su juo. Taigi šiais metais nusisukite nuo margojo pasau

lio ir pradėkite klausytis. Klausykitės savo sielos šnibždesio, ir ji ty
loje Jums pasakys tai, ko nesąmoningai laukėte visą gyvenimą.

Sausio 5 d.

Kokia jūs turėjote būti

Dauguma moterų šiandien jaučia neaiškų liūdėsi Nors stengiamės to
bulėti, bet jaučiame, kad ka^kas mūsų gyvenime yra praleista, ir, beje,

nesėkmingai ieškome atsakymų. Tas netikrumo jausmas atsiranda dėl

to, kad jaučiame atitrūkusios nuo savo tikrojo „aš".

Emily Hancock

us turbūt girdėjote posakį „Gyvenimo negalima pakartoti". Deja,

daugelis elgiasi taip, lyg būtų galima. Gera aktorė nušlifuoja iki to
bulybės kiekvieną judesį, kartu išsaugodama kūrybinę energiją, o kas
gi trukdo mums? Galbūt dedate ant stalo gražius porceliano indus

tik draugams atėjus; gal Jūs, kaip ir aš, labai retai namie pasipuošiate.
Jeigu nesiruošiate niekur eiti, ar tai svarbu?

Šį klausimą vertėtų sau pateikti naujųjų metų pradžioje ir įvertinti

tikro gyvenimo kokybę. Stalui gražiai padengti nereikia ypatingų pa
stangų, tačiau prie gražiai padengto stalo daug maloniau valgyti. Mes

visos geriau jaučiamės, jei keletą minučių skiriame šukuosenai ar

grimui, bet, deja, elgiamės kitaip. Kiekviena aktorė žino magišką bu
taforijos ir kostiumų galią tam tikrai nuotaikai scenoje ir už jos ribų.

Nė viena iš mūsų nepasinaudoja kiekviena gyvenimo minute, bet

galėtų daugiau prisidėti prie tikrojo gyvenimo galios, jaudulio ir šlo
vės kaip žymios mūsų laikų moterys..  ,  .   :  ,

J

Sausio 4 d.

To negalima pakartoti

Kai Jūs ka^ką darote... pranokstate save — tampate didesni ir stip

resni. Kelioms minutėms tampate didvyriais. Tai galia. Tai šlovė žemėje.

Ir ji yra jūsų — kasnakt.

•Agnės De Mille

sinius turtus, pradedame suprasti, kad iš tiesų esame labai turtingi,

Dėkingumas atveria kelią paprastumui — norui apsivalyti, tapti kuk

liems ir padaryti tai, ko reikia teisingam gyvenimui. Paprastumas

ateina kartu su tvarka — išorine ir vidine. Tvarka gyvenime apdo

vanoja mus harmonija. O harmonija suteikia vidinę ramybę, kuri rei

kalinga gro^jui aplink mus įvertinti, grožis atveria mūsų širdis d^iaugs
mui Bet kaip gražiame išsiuvinėtame audekle sunku pamatyti, kur

baigiasi vienas dygsnis ir prasideda kitas, taip ir kelionėje į paprastą
pilnatvę.

Kartu su manimi paimkite adatą ir padarykite pirmąjį dygsnį Jūsų
gyvenimo kanvoje. Pašaukite Dvasią, kad Jūsų akis atvertų savęs

pažinimui. Būkite ramios ir laukite tikėdamos, kad kasdienio gyve
nimo, metmenyse ir atauduose rytoj pasirodys paprastos pilnatvės

auksinių gijų.  ,•



I urbūt manote, kad busite laimingos, kai turėsite butą su didesne
virtuve ar gausite naują darbą, sutiksite tobulą gyvenimo draugą. O

kodėl nenorite jau šiandien laimę paversti įpročiu? Atsibudę kiekvie
ną rytą gauname nuostabią dovaną — dar vieną gyvenimo dieną,

tad priimkime ją kaip didžiausią laimę. To už mus niekas kitas ne
padarys. „Laimė nėra dovanojamas turtas, — rašė Dafne du Mau-

rier „Rebekoje", — tai minties kokybė, proto būsena."

Taigi pripraskime prie naujos būsenos — laimės būsenos. Nu
stokime galvoti, kad laimė nuo mūsų nepriklauso. Žinoma, pertvar

kiusios virtuvę, gavusios išsvajotą darbą ar sutikusios žmogų, paža

dinusį mūsų jausmus, tampame kažkiek laimingesnės. Tačiau magiš
kos pasitenkinimo sėklos pasėtos giliai mūsų viduje. Tai ir yra tik
rosios laimės sėklos. Laimės, kad pasaulis negali nuniokoti mūsų

sielų slaptųjų sodų žiedų. Puoselėdami mūsų sielų sodus ir ravėdami
piktžoles, galime išsiugdyti tikrąją laimę — kažką gražaus ir gyvo.
Laimė yra gyvas jausmas. Jūsų laimė nėra paviršutiniška, prašmatni
prabanga. Laimės siekimas yra neatimama teisė, kurią garantuoja

Nepriklausomybės deklaracija. Bet turime norėti pasiekti ją. Pagaliau
tikrosios laimės galima sulaukti tik tada, kai nutarsime paversti ją
svarbiausiu dalyku gyvenime. Galbūt kai kurioms iŠ mūsų reikės ki
taip elgtis ir patirti truputį baimės. Būkite sau atlaidžios. Turėkite
kantrybės. Galbūt šiandien būti laimingai Jums dar neįprasta. Bet
galima išmokti naujo elgesio, taip pat laimės.

\iausiai iŠ visų pareigų. Bet kai
; visame pasaulyje.

RoBERT LOUIS STEVENSON

Pareiga būti laimingiems atliekama U
esame laimingi, skleid^iame di^augsm

Sausio 8 d.

Netikra pareiga

Joanna Field padarė atradimą: ji tik dabar suvokė, kad jai patinka
raudona avalynė, skanus maistas, staigūs juoko protrūkiai, skaityti

prancūziškas knygas, rašyti laiškus, slampinėti minioje per mugę ir
viskas, „kas tik naujo šauna galvon".

Tad ir mes ieškokime Šiemet to „naujo", kas padėtų jaustis tikrai
laimingoms. Supraskime, ko norime, išmokime pažinti ir priimti ne

pakartojamas laimės akimirkas.

f\s dabar esate laimingos? Ar bent žinote tą? Dauguma moterų

žino, ko reikia jų tėvų, partnerių ar vaikų laimei. O kokio mažmožio
reikia šypsenai nušvysti veide ar džiaugsmui užpildyti širdį, dažnai
nežinome.

1926 metais jauna anglė Joanna Field pajuto, kad negyvena savo
tikrojo gyvenimo, kad nežino, kas daro ją laimingą. Ji pradėjo rašyti
dienoraštį, siekdama suprasti, iš kur atsiranda džiaugsmas jos kasdie

niame gyvenime. Jos dienoraštis „Vienos moters gyvenimas" buvo

išleistas 1934 metais. Joanna Field prisipažino, jog rašė detektyvo
stiliumi, kai gyvenimo kasdienybėje ieškojo ir tikėjosi rasti, ko trūko
jos gyvenime.   .   •:       ,      \.

Mūsų laikais daugeliui trūksta gyvenimo džiaugsmo. Sunku patir
ti laimės valandėlių, jei nežinome, ką iš tikrųjų mylime. Turime iš
mokti mėgautis trumpomis, bet tikromis akimirkomis, kurios sutei

kia mums pasitenkinimo. Išbandykite naują sausainių receptą. Sudė

liokite gėlių puokštę, suderinkite jų spalvas ir kvapus. Gurkšnokite
arbatą saulės apšviestoje verandoje. Padarykite penkių minučių per
traukėlę ir paglostykite švelniapūkę katę. Jūsų laukia daugybė pa
prastų malonumų, kurie suteiks jums džiaugsmo. Dažnai pro juos

praeiname nepastebėdami.  ,,..,.*; ,

r, gali ^inoti, ko jam reikia

•    JOANNA FlELD

Turbūt tas, kuris tikrai iįino,
gyvenime.   -• •,

Sausio 7 d.

Ar dabar esate laimingos?

mačiau kelio. Iki tol diena buvo sunki, bet gera. Tikrai nejaučiau
liūdesio ar depresijos. Kodėl gi pravirkau?

Patyrę, kad turime viską, ko reikia laimei gyvenime, nesugebame

sąmoningai to įvertinti, tarsi atsigaiviname limonadu karštą popietę.

Arba apsipilame šaltu vandeniu veidą. Kiek daug mūsų vaikšto ny
kūs ir tušti, ištroškę dingus laimei. Nors tikrai klūpome pilnatvės
upėje! Nesuklyskite. Pasaulis atkreips mūsų dėmesį vienaip ar kitaip
pasiūlydamas gurkšnį ar visą čiurkšlę. Numalšinkime šiandien troš
kulį „gero gyvenimo" gurkšniu, kurį manau, gauna tie, kurie žino,

jog gėris jau yra mūsų gyvenime. Ir tuomet pasauliui pasiūlysime
dovanų mūsų dėkingas širdis.



I ai ypač giliai pajuntame senose kapinėse. Ten taip tylu ir ramu.

Senos kapinės mums primena: kol viskas dar ne vien įrašas akme

nyje, kasdien vykdykite savo širdies norus, jei tikrai žinote, kad tai
padarys Jus laimingus.

Thorntono Wilderio pjesėje „Mūsų miestelis" yra sukrečianti sce

na kapinėse. Vaiduokliai ramina jauną heroję, kuri mirė, kai buvo

dar vaikas. Emily ilgisi gyvenimo, nori sugrįžti į paprastą savo gyve
nimo dieną. Jai pavyksta išpildyti savo norą, ir ji suvokia, kiek daug
gyvenimas duoda žmogui.

Sis sugrįžimas jai tampa sunkiu išbandymu. „Aš suvokiau, —

liūdnai prisipažino ji, — kiek daug dalykų gyvenime net nepastebė
davau. Sudie, pasauli. Sudie, mieliausi žemės kampeliai... Mama ir

tėte. Sudie, tiksintis laikrodi ir mamos saulėgrąžos. Ir valgi, ir kava.

Ir ką tik išlyginti drabužiai, ir karšta vonia... ir miege, ir nubudime.

O žeme, tu esi pernelyg nuostabi, kad visi galėtų tą suvokti."

Katalikų ir stačiatikių bažnyčių liturgijoje šviesos atsinaujinimas
ir Apsireiškimas švenčiami Trijų Karalių dieną. Mes ieškome Trijų
Karalių kasdien: norime pajusti kažką švento, dvasingo kasdienybė

je. Pagaliau, kaip ir Emily, suvokiame, jog nebeturime laiko ir dėl to

neturime teisės nė vienos dienos vadinti nesvarbia, nes jos visos

nuostabios. Mes turime norėti atskleisti ir įvertinti tikros laimės aki

mirkas, kurias mums dovanoja kiekviena gyvenimo diena.:

Sausio 10 d.

Kol dar neiškalta akmenyje

Tik suprat^ kad mūsų buvimo Šioje ^emėje laikas ribotas ir neįmano
ma su^inoti, kada nuskambės varpai, mes pradedame kasdien gyventi

turiningą gyvenimą, lyg ta diena būtų tikrai paskutinė.
Elisabeth Kubler-Ross

f\t dabar Jus turite viską, ko iš tiesų reikia? Ko norite? Nedau
gelis turi tai, ko nori, kartais mūsų norai atrodo beribiai. Mūsų emo

cijas sujaukia ir pernelyg dirgina žiniasklaida, kuri šlovina gražius
žmones ir brangius daiktus, galima nebesusigaudyti, ko reikia tikra

jam gyvenimui. Ar tikrai manote, kad išspręsti šią problemą galima
prabangioje parduotuvėje ar kino teatre?

Jei norime gyventi laimingą, kūrybingą ir turiningą gyvenimą,
svarbu išmokti atskirti norus nuo poreikių. Nelaimė, daugelis mote

rų nesuvokia šio skirtumo, o paskui stebisi, kodėl jaučiasi nuskriaus

tos.
Susitaikykite su mintimi, kad negalite turėti visko, ko norite. Ko

dėl? Todėl, kad tai svarbiausia, norint gauti viską, ko reikia. Kaip

kūdikiai jausime džiaugsmą, kai bus patenkinti mūsų svarbiausi po
reikiai.

Būkite drąsios. Paklauskite savęs: ko reikia tikrai laimei? Kiekvie
nos mūsų atsakymas j šį gyvybinį klausimą bus kitoks. Pasitikėkite
savo mylinčios širdies išmintimi. Tik po to, kai suprasime vidinius

poreikius, galėsime panaudoti kūrybinę energiją, kurios reikia jiems
išreikšti mūsų gyvenime. „Jeigu žmogui kažko labai reikia, jis neiš
vengiamai tą turės, — primena mums Gertrude Stein, — Tai, ko

Jums reikia, Jūs traukiate kaip mylimą žmogų."

Sausio 9 d.

Jūsų tikrieji poreikiai

Mano gyvenimo {vykiu grandinėje nebuvo nieko atsitiktinio.  Viskas
vyko pagal vidinius poreikius.

Hannah Senesh


