
TURINYS 

 

Leidėjo žodis / 11 

Pratarmė / 15 

Padėkos / 21 

 

Įžanga / 25 

Kaip atsirado ši knyga / 25 

Vidinė tiesa / 28 

 

Pirmas skyrius. Jūs - tai ne jūsų protas / 33 

Didžioji nušvitimo kliūtis / 33 

Išsilaisvinimas iš proto / 39 

Nušvitimas: iškilimas virš minties / 43 

Emocijos: kūno reakcija į protą / 46 

 

Antras skyrius. Sąmonė ir skausmo pabaiga / 53 

Liaukitės kūrę skausmą dabar / 53 

Praeities skausmas: skausmo kūno pašalinimas / 55 

Ego susitapatinimas su skausmo kūnu / 60 

Baimės ištakos / 62 

Ego vientisumo paieškos / 64 

 

Trečias skyrius. Gilus pasinėrimas į šią akimirką / 67 

Neieškokite savojo aš prote / 67 

Laiko iliuzijos pabaiga / 68 

Už Dabar nieko nėra / 69 

Dvasinio lygmens raktas / 70 

Prisilietimas prie šios akimirkos jėgos / 72 

Psichologinio laiko atsisakymas / 75 

Psichologinio laiko beprotybė / 77 



Negatyvumo ir kančios šaknys slypi laike / 78 

Raskite gyvenimą už gyvenimiškos situacijos / 80 

Visos problemos tėra proto sukurta iliuzija / 82 

Kvantinis sąmonės evoliucijos šuolis / 85 

Buvimo džiaugsmas / 86 

 

Ketvirtas skyrius. Proto strategija: kaip išvengti šios akimirkos / 89 

Šios akimirkos praradimas: esminė iliuzija / 89 

Paprastas ir gilus pasąmoningumas / 90 

Ko jie ieško? / 93 

Paprasto pasąmoningumo išsklaidymas / 94 

Išsivadavimas iš nepasitenkinimo / 95 

Kad ir kur būtumėte, būkite visiškai čia / 99 

Vidinis jūsų gyvenimo kelionės tikslas / 105 

Šioje jūsų akimirkoje praeities nėra / 106 

 

Penktas skyrius. Buvimas čia ir dabar / 109 

Tai kas kita, nei jūs manote / 109 

Ezoterinė "laukimo"prasmė / 110 

Grožis atsiranda buvimo čia ir dabar ramybėje / 112 

Grynosios sąmonės pažinimas / 114 

Kristus: jūsų dieviškojo buvimo čia tikrumas / 119 

 

Šeštas skyrius. Vidinis kūnas / 123 

Esatis - tai pati giliausia savastis / 123 

Žvelkite už žodžių / 124 

Savo nematomos ir nesugriaunamos tikrovės radimas / 126 

Susijungimas su vidiniu kūnu / 128 

Transformacija per kūną / 129 

Pamokslas apie kūną / 131 

Turėkite gilias vidines šaknis / 132 



Prieš įsigilindami į kūną, atleiskite / 135 

Ryšys su Neišreikštumu / 136 

Senėjimo lėtėjimas / 138 

Imuninės sistemos stiprinimas / 139 

Tegu kvėpavimas grąžina jus į kūną / 141 

Kūrybiškas mąstymas / 141 

Klausymosi menas / 142 

 

Septintas skyrius. Neišreikštumo vartai / 143 

Kaip dar giliau panirti į savo kūną / 143 

O'šaltinis / 145 

Miegas be sapnų / 146 

Kiti vartai 147 

Tyla / 149 

Erdvė / 150 

Tikroji erdvės ir laiko prigimtis / 153 

Sąmoningas mirimas / 156 

 

Aštuntas skyrius. Nušvitę santykiai / 159 

Kad ir kur būtumėte, įženkite į šią akimirką / 159 

Meilės-neapykantos santykiai / 161 

Priklausomybė ir vientisumo ieškojimas / 163 

Nuo priklausomybės prie nušvitusių santykių / 167 

Santykiai kaip dvasinė praktika / 170 

Kodėl moterys yra arčiau nušvitimo / 178 

Kolektyvinio moteriškojo skausmo kūno išsklaidymas / 180 

Atsisakykite santykių su savimi / 185 

 

Devintas skyrius. Už laimės ir nelaimės yra ramybė / 189 

Aukštesnysis gėris už gėrio ir blogio / 189 

Jūsų gyvenimo dramos pabaiga / 192 



Laikinumas ir gyvenimo ciklai / 194 

Neigimo išsižadėjimas / 200 

Atjautos prigimtis / 206 

Kitokios tikrovės link / 209 

 

Dešimtas skyrius. Atsidavimo prasmė / 215 

Pritarimas šiai akimirkai / 215 

Nuo proto energijos į dvasios energiją / 220 

Nuolankumas ir nesipriešinimas bendraujant / 222 

Ligos transformavimas į nušvitimą / 226 

Kai ištinka nelaimė / 228 

Kančios virtimas ramybe / 229 

Kryžiaus kelias / 232 

Pasirinkimo jėga / 235 

 

Rekomenduojama literatūra ir garso įrašai / 239 

Eckharto Tolle mokymų garso ir vaizdo įrašai / 239 


