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Į Va  D a s

h

Kas ma nęs lau kia? Kokia bus mano ateitis? Ko galiu tikėtis 
šiame konfliktų draskomame pa sau ly je? ar įveik siu naujus 
iššūkius? Kaip nuraminti širdį kasdienybės sumaištyje? Kaip 
gy ven ti pras min gą ir lai min gą gy ve nimą?

Šian dien šie klau si mai rūpi visiems. lai mei, atsakymai į 
juos žinomi jau seniai: jei norite gy ven ti pras min gai ir lai min
gai, turite su pras ti gy ve ni mo dės nius ir jais remtis. Dėsniai 
yra at ke lia vę iš įvairių šal ti nių: iš šventraščių, filosofų darbų, 
literatūros lobyno... 

Gyvenimas mūsų ma žo je pla ne to je trum pas, tačiau mes pri
valome pa lik ti šį pa sau lį ge res nį, nei jį ra do me čia atėję – todėl 
turime tobulėti patys ir padėti tai daryti kitiems. amerikiečių 
po etas Henris longfelou (Hen ry Wad swor th long fel low) 
sakė: „išeidami iš šio pasaulio turime palikti laiko smėliuose 
savo pėdsakus...“

pasaulyje galioja ne tik fizikos dėsniai, bet ir dvasiniai. 
mums te rei kia su ži no ti, ko kie tai dės niai, ir tada jų laikytis. 
Galbūt pa klaus ite: „Kas yra dva si nis dės nis?“ Ga lima at sa ky ti, 
jog tą dėsnį įžvelgti sunkiau nei fizinį (tarkime, traukos dės
nį) – juk kalbame apie tokį sunkiai apčiuopiamą dalyką, koks 
yra žmogaus dvasia. Dvasiniai dėsniai nu sta ty ti ne žmo nių, 
tačiau liečia kiek vie ną, gy ve nantį šia me pa sau ly je. 

Ki nų iš min čiaus lao Dzė  se kė jai dva sinį dės nį su vo kia kaip 
dao. pa pras čiau sias dao, ar dva sinio dės nio, aiš ki ni mas tok s: 
„Dao neregimas, bet yra persmelkęs visa, kas yra.“ Visa, kas 
yra – tai mūsų mintys, jausmai, poelgiai, tarpusavio santykiai, 
veikla ir tos veiklos rezultatai. ir viskas paklūsta dvasiniams 
dėsniams.

Šios knygos tiks las – pa dė ti įvairių kultūrų ir religijų žmo
nėms dau giau su ži no ti apie vi suo ti nes gy ve ni mo tie sas. tai 
leis jiems gy ven ti ne tik lai min gai, bet ir pras min gai. Šio je 
kny go je su rink ta du šim tai svarbiausių dvasinių dės nių. juos 
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ga li ma pri tai ky ti kiekvieno žmogaus gy ve ni me. Dės niai 
aprašyti esė forma drauge su pavyzdžiais, kaip jie veikia. 
Kiek vie nas sky rius pa sa ko ja apie vieną dės nį. Ši kny ga jus 
įkvėps ir atsakys į daugelį klausimų, kurie neišvengiamai kyla 
gyvenimo kelyje.

Knygą gali ma skai ty ti kaip ir bet ku rį ki tą panašų kūrinį, 
ta čiau ji sudaryta taip, kad skaitymas pri lygtų aka de mi nių 
stu di jų pro gra mai, kurios trukmė – ke tu rias de šimt sa vaičių. 
studijų pa bai go je bū si te per skai tę ir su si pa ži nę su dvie jų 
šimtų gy ve ni mo dės nių pagrindais. Kny ga taps jūsų gyvenimo 
vadovu. ji bus ne pa mai no ma mo kantis in di vi du a liai, šei mo je, 
gru pė se, organizacijose ar mo kyk lo se.

pažvel ki me, kaip įma no ma šiuos dės nius pri tai ky ti prak
tiškai. 

Galite sudaryti ne for ma lią dis ku si jų gru pę iš savo drau
gų, bendramokslių, bendruomenės atstovų ar kitų pažįstamų 
žmonių. la bai nau din ga su si rin kus gru pė je nag ri nė ti ben draž
mo giš ku s klau si mus. išsakę nuo monę apie gy ve ni mo dės nių 
svar bą ir reikš mę, pa ska tin si te gru pės na rius keis tis. tu rė tu mė te 
pa si rink ti vie ną sky rių, gar siai per skai ty ti jį vi sai gru pei, ta da 
va lan dą ar dau giau skir ti per skai ty tos me džia gos ap ta ri mui. 
Ši tok s nuo mo nių pa si kei ti mas gru pės na riams leistų la biau 
įsi gi lin ti į temą ir pasidalyti asmenine patirtimi.
Dėsnių idė jas ga li ma stu di juo ti ir vie nu mo je. pa si sten ki te 

skir ti lai ko sau. jei gu jus kan ki na rū pes tis ar tie siog no ri si 
ge riau pa žin ti sa ve, ga li te su for mu luo ti klau si mą ir pa ieš ko ti 
at sa ky mo šios kny gos pus la piuo se. 

yra ir ki tų bū dų įsi gy ven ti į šios kny gos iš min tį. jei gu 
ne tu ri te žmo nių, su ku riais ga lė tu mė te tie sio giai ben drau ti, 
ga li te už sirašy ti sa vo pa mąs ty mus į die no raš tį. pa ma ty si te, 
kad leng viau siek ti savo tiks lų, jei kas dien ar kas sa vai tę už
si ra šy si te bent po vie ną min tį. 

jei gu tu ri te šei mą, šios apy brai žos pa dės jums nu skaid rin
ti tar pu sa vio san ty kius, ypač – su vai kais. pa vyz džiui, te gu 
vai kas gar siai per va ka rie nę per skai to vie ną dės nį, o pas kui 
jį kar tu ap tar ki te. jei gu vai kas pa aug lys, leis ki te jam iš reikš ti 
sa vo nuo mo nę drą siau, kri tiš kiau. Ko ge ro, jū sų nuo mo nės 
ne iš kar to su taps, bet sa vo dar bo vai sius pa ma ty si te sū nui ar 
duk rai su bren dus.

Į Va D a s
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esu įsi ti ki nęs, kad ra si te ir ki tų bū dų, kaip pa nau do ti šią 
am ži ną iš min tį, gal būt at ra si te nau jų dės nių. jei gu pa si ro dys, 
kad jie tik rai vei kia, ga li ma bū tų įtrauk ti juos į ki tą kny gos 
lei di mą. taip pat bū tų įdo mu su ži no ti, kaip jūs pri tai kė te šios 
kny gos dės nius ir ko kių re zul ta tų su lau kė te. jū sų idė jos ir 
įspū džiai man la bai pra vers tų. 

skleis ki te dės nius sa vo mies te, ben druo me nė je. jei gu šios 
kar tos jau ni mas iš mok tų ver tin ti mei lę, tei sy bę, ge ru mą, drau
giš ku mą, pa gal bą, at lai du mą, sa vi gar bą, lab da rą ir iš ti ki my bę, 
tik rai pra dė tu me gy ven ti ge riau. jei gu tam kil niam tiks lui 
pa si tar nau tų Dėsnių kny ga, tai bū tų įro dy mas, kad ji tik rai 
ver tin ga.

pa aug lys tės me tais ža vė jau si red jar do Kip lin go ei lė raš čiu 
Jeigu (ru dy ard Kip ling, If). au sy se man tebeskamba pas ku ti
nės ei lė raš čio eilutės: 

...iržemėši,irviskas,kasjoje,
priklausotau,sūnau–
nestuesiŽmogus.

tikiu, kad dėsnių vertę galime įrodyti praktiškai – savo 
gyvenimais. 

sa ko ma, kad gy ve ni mas yra žiau ri mo kyk la, nes pir ma rei kia 
lai ky ti eg za mi nus, o tik pas kui – mo ky tis. tai gi šios kny gos 
tiks las yra bent tru pu tį pa dė ti jums pa si ruoš ti eg za mi nams.

Į Va D a s
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pa  D Ė  K O s

h

Ši kny ga ne bū tų iš vy du si die nos švie sos, jei ne daugybės 
žmonių pagalba. Šie žmonės dalijosi su manimi savo idėjomis, 
rašė, redagavo tekstą. Štai tie, kuriems aš dėkoju:

re be ka ale xan der, Cla re aus ten, ro bert Bru met, Doug las 
Bot torff, amy But ler, ja net Car ney, ed ward Con rad, ju dy 
Co vell, matt Dio gu ar di, ja mes elis son, sha ron Fris by, ma ri 
Geb riel son, pau li ne Gar cia, je an Gris som, el lie Ha rold, Da
vid Ha y ward, ma rie ju ne au, Wil liam ju ne au, ma ry ann Kee, 
ma ry lou sie Kit sen, Kat hy long, tri cia mcCannon, Do ris 
max well, Kim ne afoy, mar ty new man, mars hall nor ma, 
Che ryl ra mos, nan cy re ed, paul ro ach, Fran ces schap per le, 
jo an ne star zec, syl via ta y lor, Bec ky temp le ton, tom thor pe, 
pa tri cia tren ta cos te, Du ke tuf ty, lois Webb, Crys tal yarlott. 
taip dėkoju sa vo bendradar biams, kolegoms iš lab da ros or ga
ni za ci jų ir savo šei mai.

– jOHn marKs templetOn
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h

pirmasis dėsnis
Jeiguvaldotesavoprotą,valdoteirpasaulį

– Bi ll prO VOs t

Vi sų lai kų di die ji mo ky to jai skelbė, kaip svarbu valdyti 
mintis. Bu da kal bė jo: „pro tas yra vis kas. apie ką gal vo ji, to
ks esi.“ indų filosofas ra mak riš na tei gė: „žmo gus yra su var
žy tas pro to, bet pro tas jį ir iš lais vi na... žmo gus, ku ris tvir tai 
pa reiš kia, kad jis yra lais vas, pasiekia laisvę.“ amerikiečių 
psichologas Viljamas Džeimsas (Wil liam ja mes) ra šė: „Di
džiau sias ma no kar tos at ra di mas tas, kad žmo gus ga li keis ti 
sa vo gy ve ni mą keis da mas po žiū rį į jį.“ Krikščioniškasis 
mistikas ir Krikščionių vie ny bės mokyklos (unity school of 
Christianity) įkū rė jas Čarlzas Filmouras (Char lesas Fil lmo re) 
Šven to jo rašto sti liu mi skel bė: „pro tas yra su vo ki mas vis ko, 
ką ma tai, gir di ir jau ti. protu mes su vo kia me žemės, dan gaus, 
mu zi kos, dai lės... gro žį. ne gir di mas min čių vyksmas su ku ria 
dar nią be ga li nę vi su mą, va di na mą gy ve ni mu.“

jei gu no ri te ge riau su vok ti po sa kio „jei  val do te pro tą, val
do te ir pa sau lį“ pras mę, turite suprasti, ką kai ku rie re li gi niai 
mo ky to jai ir fi lo so fai vadina „Be ga li niu pro tu“ ir „pro to veik los 
dės niais“. Kai kurie jų teigia, kad iš tikro yra tik vie nas pro tas, 
kar tais va di na mas „Die viš kuo ju pro tu“, „Visuotine sąmone“ ir 
dar kitais vardais. Šis pro tas laikomas visatos gy vy bės, ži nių, 
ga lios ir kū ry bin gu mo šaltiniu. Filosofai tvirtina, kad pro to veik
los dės nis pabrėžia svarbų dalyką: visi mes esa me unikalūs, bet 
kartu iš lieka me vi su mos da li mi. me s ne ma rio ne tės, mūsų valia 
laisva, ja ga li me laisvai nau do tis. Čia yra mū sų žodžių, min čių, 
jaus mų ir veiksmų ištakos. mū sų gy ve ni mas pri klau so nuo to, 
ką manome apie Die vą, sa ve, šei mą, kai my nus, pa žįs ta mus... 

Galingiausiasiš
visųdėsniųyra
spartėjančios
asmeninėsevo-
liucijosdėsnis:
žmonėstampa
išmintingesni,kai
imasenti... 
– CHris tian BO Vee

Tiesayraasketo
drausmė,mistiko
ieškojimas,ro-
miojotikėjimas,
silpnojoatgaila,
teisuolioprinci
pasirGamtos
iššūkis.Taivisa-
tospagrindas.

– jOHn Hay 
al li sOn
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svar bu vis kas! XVii–XViii amžiaus anglų rašytojas ir politikas 
Džozefas adisonas (jo seph ad di son) sakė: „su dė tin giau sias 
da ly kas pro tui yra pažaboti sa ve!“

tei gia mas po žiū ris į gy ve ni mą kartais atrodo netikroviškas. 
Įvairiems skep ti kams sun ku pa ti kė ti, kad tei gia mai mąs tan
tys žmo nės pa sie kia vis ką, ko gei džia. Vis dėlto tiesa tokia, 
kad tei gia mas mąstymas gerokai padidina sėkmės tikimybę, 
o neigiamos mintys ir dvejonės sėkmę atitolina. rašytojas, 
paskaitininkas ir prekybos konsultantas Zi gas Zig laras (Zig 
Ziglar) tei gia: „jū sų ver slas gali būti sėk min gas ar ne sėk
min gas. Ko ks jis bus, pri klau sys tik nuo to, kas vyks jū sų 
gal vo je!“ su ge bė ji mą su pras ti ir pa ten kin ti klientų reik mes 
Ziglaras vadina pa grin di ne sėk min gos prekybos sąlyga: „jūs 
ga li te pa si im ti iš gy ve ni mo vis ką, ko trokš ta te, jei gu tik pa
kan ka mam žmo nių skai čiui pa dė si te gauti tai, ko jie trokš ta.“ 
su ge bė ji mas iš klau sy ti ki tą žmogų ir išsi aiš kin ti jo reik mes 
iš esmės pri klau so nuo proto savybių. Filosofas ir rašytojas 
ralfas Valdas emersonas (ralph Wal do emerson) apie dvasinį 
gyvenimo aspektą rašė taip: „Di die ji yra tie, ku rie pri pa žįs ta, 
kad dva sin gu mas svar biau nei bet ko kia ma te ri jos ap raiška ir 
kad mintys val do pa sau lį.“

ryškus sėk mės pavyzdys yra merės Kei eš (ma ry Kay 
ash), MaryKay kos me ti kos kompanijos įkū rė jos is to ri ja. 
1963 metais jos įmo nė iš kuk lios par duo tu vės Da la se iš au go 
į stambią tarp tau ti nę organizaciją. merės eš sėkmės priežastis 
buvo klientų reikmių studijavimas ir tenkinimas, jos ver slo fi lo
so fi ja rėmėsi krikš čio niškosio mis ver ty bė mis, kurias pripažino 
ir kuriomis vadovavosi visas kompanijos personalas.

jei paana li zuo si te, kas kles tin tiems žmo nėms garantuoja 
sėk mę, pa ste bė si te, jog pir miau sia tie žmo nės galvo ja apie 
kitus. jie at si žvel gia į ki tų žmo nių po rei kius ir stengiasi juos 
patenkinti. žmo nių, ku riuos ly di sėk mė, skai čius to ly gus žmo
nių skai čiui, ku riems jie pa de da  iš kil ti ir sukles tė ti.

mū sų min tys yra tar si daik tai. jos gims ta gal vo je, ke liau ja 
lai ku bei erd ve ta ry tum van dens ra ti lai tven ki ny je ir iš ju din a 
vi ską, prie ko pri si lie čia. min tys – mū sų gyvenimo rūmo ply
tos. pa sau lis, kokį ma to me, yra toks, ko kį su si kū rė me sa vo 
min timis. protas yra didysis statytojas ir kūrėjas. 

P I R M O J I   
s aVa i t Ė
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antrasis dėsnis
Kainėrasvajonės,tautaprarandasavitvardą

– pa tar lių Kny Ga 29, 18

se no vės išmintis skel bia: „Kai nė ra svajonės, tauta praranda 
savitvardą.“ Šiais žodžiais no ri ma pa sa ky ti, kad kiek vie nam 
žmo gui rei kia turėti tiks lą, idant jis gyventų prasmingai ir 
laimingai. jei ne tu rė si me tiks lo ar ne ži no si me, ko no ri me, 
gy ve ni mą iššvaistysime veltui. 

Kaip svar bu tu rė ti tiks lą, parodo pa sa ko ji mas apie plaukikę 
Florensą Čedvik (Flo ren ce Chadwik). ji pasiryžo perplaukti 
lamanšo są siau rį. tą die ną jū ro je bu vo smarkus vėjas, šal ta, 
tačiau šal tis Florensos negąsdino, be to, tre ne riai iš try nė jai 
kū ną ap sau gi niu tepalu ir vi są lai ką plau kė gre ta, kad ga lė tų 
ją pa mai tin ti karš tu sultiniu ir padrąsinti žodžiais.

Vis dėlto jie visi nenumatė vieno dalyko – rūko. Kai kran tą 
ap trau kė rū kas, ma to mu mas ta po vos ke lios pė dos, ho ri zon to 
li ni jos ir kran to ne si ma tė. plau ki kė su triko. pras tas ma to
mu mas ir le di nis šal tis gniuždė. mėš lun gis trau kė Florensai 
ran kas, ko jas ir pė das, viso kūno rau me nis kaus tė skaus mas. 
Ga liau siai spor ti nin kė pa si pra šė tre ne rių įke lia ma į val tį ir 
par pluk do ma į kran tą.

Vė liau, kai ji su ši lo, ko res pon den tai pa klau sė: „Kaip bū
tumėte pa si el gu si, jei gu bū tumėte ži no ju si, kad iki kran to li ko 
vi siš kai ne daug? ar būtumėte su tel ku si vi sas pa stan gas siek ti 
tikslo?“ Florensa sutiko, kad tada viskas būtų buvę kitaip, o 
dabar, kai ji pametė iš akių tikslą, ją apleido ir jėgos.

Kai ne tu ri me tiks lo ar ba kai įsi vaiz duo ja mas tiks las neapi
brėž tas, netenkame įkvėpimo ir jėgų, imame dvejoti, gaištame 
laiką ir galų gale pasiduodame. Kol ne su si kur si me kon kre taus 
tiks lo, ku ris su teiks mū sų gyveni mui pras mę, ir kol jo ne įsi
vaiz duo si me, bū si me ne ryž tin gi ir sil pni.

Brajanas adamsas kny go je Kaip pasiekti sėkmę (Brian 
adams, HowtoSucceed) ap ra šė garsųjį automobilių pramonės 

P I R M O J I   
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nepadės,jeineži
nai,kuruostas.

– mi CHa el 
De mOn taG ne
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magnatą Henrį Fordą (Hen ry Ford). jis, prieš įkur da mas savo 
au to mo bi lių gamybos kompaniją, ją pirmiau įsivaizdavo su 
visomis smulkmenomis. pavyzdžiui, nupiešė minty se au to mo
bi lį, ko kį būtų galėję įsigyti daugelis žmonių. Fordas su kū rė 
min ty se sa vo sva jo nių produkto es ki zą daug anksčiau, nei 
jis buvo per ke ltas ant po pie riaus la po į brėžinius. paskui jis 
įsi vaiz da vo mi nią žmo nių, per kan čių ir vai ruo jan čių šį au to
mo bi lį. jo mintyse su ko si prieinama pre kės kai na. pa są mo nė 
šią min tį pri ėmė kaip įvyk do mą už duo tį. ne il gai tru kus H. 
For do vi zi ja ta po tikrove.

Kla si ki nis gol fo žai dė jų pa ta ri mas yra ne iš leisti iš akių ka
muo liu ko. pro fe sio na lai ži no, kad ne įma no ma įridenti ka muo
liu ko į duobutę, jei jos nematai! tad jei no rite pasiekti tikslą, 
turite nu spręs ti, koks jis yra, ir nusipiešti jį sau mintyse. O 
tada ap gal vokite įvai riau sius bū dus tam tiks lui įgy ven din ti, įsi
vai zduokite veiks mų ei gą, kuri, jūsų supratimu, yra geriausia. 
Kurkite tiks lus, siekite jų ir mė gau kitės jų vai siais.

h

trečiasis dėsnis 
Meilėatleidžiaydas,kuriųnesugebameįveikti

– j. je li neK

Šian dien žmones mei lę supranta kaip ro man tiš kų jaus mų 
iš raiš ką prie šin gai ly čiai. ta čiau mei lę ga li ma supras ti kur kas 
pla čiau: tai ge ra no riš ku mas, rū pes tis, pagalba, solidarumas... 
tokios meilės objektas gali būti visi žmones! ir tokią meilę 
mus moko skleisti mūsų Kūrėjas.

Kai my li me, esa me šio jausmo pri pil dy ti, o be jo jaučia
mės tušti. mei lė tam pa mū sų gy va vi mo tiks lu, vos išvystame 
šį pasaulį. apie mei lę pa ra šy ta mi li jo nai žo džių, sklando 
dau gybė posakių, tačiau nė vie na s jų mei lės es mės visiškai 
perteikti negali.

Antpopieriaus
lapoužrašykite
savogyvenimo
tikslus,paskui
juosdetalizuo-
kite.Taiatlikę,
greitaiturėsite
viską.Daugelis
savotikslągali
užrašyti,tačiau
voskelisugeba
jįdetaliaiapibū-
dinti.Nebūsite
laimingitol,
koljūsųtikslai
nebusaiškūsir
apibrėžti.

– rOss By rOn

Bailysnegalimy
lėti–taistipriųjų
bruožas.
– maHatma GanD Hi
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Kar tais, kai ma no me, kad my li me, iš tik rų jų tik skaičiuo
jame, ką ki tas žmo gus ga li mums duo ti. tai „są ly gi nė“ mei lė. 
aukš čiau sia me lyg me ny je mei lė nie ko ne rei ka lau ja. my li me 
dėl pa čios mei lės ir nesvarstome, kokią iš to turėsime naudą. 
pa na šiai kaip sau lė, mei lė pa ti spin du liuo ja nieko nereika
laudama.

mei lės to kia pri gim tis kad ji sklei džia gė rį vi sur ir vi siems, 
ne krei pia dėme sio į ydas, ne svar bu, ar jos įsi vaiz duo ja mos, ar 
tik ros. mei lė – ge riau sias taik da rys ir gy dy to jas.

prieš ke lerius me tus vie nas ver sli nin kas, vardu Haris, patyrė 
ga lin gą be są ly giškos mei lės ga lią. Kiek vie ną die ną Haris darbe 
bendraudavo su įvai riau sio am žiaus, vi suo me nės sluoks nių ir 
skirtingų tau ty bių žmo nė mis. nuo bendravimo priklausė jo 
verslo sėkmė. Haris ap ra šė for mu lę, kuri jam padėdavo rast 
kelią į žmonių širdis. 

prieš svar bų su si ti ki mą jis tap da vo ro mus ir ty lus, už si da
ry da vo sa vo biu re. min ty se jis įsi vaiz duo da vo netrukus ap si
lan ky sian tį interesantą, paskui tardavo tokius žodžius:

„esu spin du liuo jan tis mei lės cen tras, galin tis pri trauk ti 
gė rį ir atiduoti jį ki tiems, ypač... (čia jis iš ta rdavo žmogaus 
var dą).“

Ši meditacija sužadindavo teigiamą ener gi ją, o Hario klientai 
ją pajusdavo. Ha ris aiškino, kad ne pa kan ka tai iš sa  ky ti vien 
žo džiais. svar bu jausti, ką sa kai. jaus ti vi suo ti nę, be są ly gi nę 
mei lę, pul suo jan čią tarp ta vęs ir žmonių. Kai pri pa ži nsite šį 
vidinį die viš ku mą, jū sų aukš tes ny sis Aš iš si skleis kaip gė lės 
žie das. Ši to kiai mei lei nė ra jo kių kliū čių. Į ją at silieps kiek vie
nas vi sa tos ato mas. tokia yra be są ly giškos mei lės pa slap tis. 

Štai kaip apie meilę kalbėjo ankstyvieji krikščionys:

Niekasneišlieka,kassukurtabemeilės.Meilė–didžiausia
dovana.Jigesinaneapykantosliepsnas,atkuriapasaulyjetaiką
irsutaikoišsiskyrusiuosius,ištaisoblogį,gelbstiirniekonežei
džia.Irkasmaldaujajospagalbos,neturibaimintisdėlateities
nelaimių,nesbussaugusirgyvensamžinojeramybėje.

Bendraudami su žmonėmis daž nai pa mirš ta me, kad tik ra 
mei lė duo dama lais va va lia ir be jo kios prie var tos. mei lė – 

Meilėyraaukš-
čiausiasteisingu
mas.

– Hen ry WarD 
Be eCHer

Konegaliumylė
ti,tonepastebiu.

– anais nin

Užuottarępiktą
žodį,sučiaupki-
melūpas.Pakęs-
kimekitųydas,
irpasaulistaps
geresnis.

– COns tan Ce 
FOs ter

MeilėyraDievo
esmėiržmonių
gerovėspamatas.

– ralpH WalDO 
emer sO n

Laikas,kainieko
nemylime,yraiš-
švaistytasveltui.

– tOrquatO tassO
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kiek vie no mū sų as me ni nė „ža lia švie sa“. Be mei lės iš kart įsi
žie bia rau do na! mei lė tik ra. ji gy va ir veiks min ga! ji galinga 
priemonė, padedanti mums būti laimingiems. te su tei kia mei lė 
jums kan try bės kiek vie no je si tu a ci jo je.

h

Ketvirtasis dėsnis 
Visatojeyradaugiaugalimybių,neiįmanoma

įsivaizduoti
– nežinOmO autOriaus žODžiai

nuo gi mi mo esa me mo komi mąstyti ri bo tai. mus supa 
tvo ros. mes negalime judėti per gyvenimą visu greičiu. yra 
tei gian čių, kad kan try bei taip pat yra sa vo ri bos! išmintingi 
žmonės sako, kad vi si šie ri bo ji mai lėtina žmo ni jos pa žan gą. 
tačiau jų mažėja. pavyzdžiui, kitados žmonės tikėjo, kad 
žemė plokščia ir kad ją gaubia ku po lo for mos gaubtas – tokią 
viziją paneigė jūrininkai, apiplaukę žemės rutulį, o vėliau – ir 
astronomai, pa tei kę mums ži nių apie ga lak ti kas, esan čias už 
mi li jo nų švies me čių, ir apie mūsų planetos vietą visatoje. Ge
ron to lo gai įti ki no, kad ne to li mo je at ei ty je žmogaus gy ve ni mo 
truk mė sieks šimtą me tų. Beje, šim to jo gim ta die nio ju bi lie jai 
tam pa vis daž nes ni jau mūsų laikais! spor ti nin kų re kor dai 
len kia vie nas ki tą taip grei tai, jog specialistai stebisi, ar dar 
ap skri tai li ko ko siek ti! 

XX am žiu je gi mu siems žmo nėms sun ku įsi vaiz duo ti to kias 
ri bo tas ži nias ir to kį kos mo so su pra ti mą, koks vy ra vo, kai bu
vo pa ra šy ti pagrindinių re li gi jų šven traš čiai. to dėl ky la toks 
klau si mas: ar šven tų jų raš tų ne rei kė tų per ra šy ti ir papildyti 
žiniomis apie visatos struktūrą?

prancūzų teologas ir filosofas pjeras tejaras de Šardenas 
(pierre teil hard de Char din) ragino su kur ti nau ją te olo gi ją, 
pri pa žįs tan čią šiuo lai ki nius moks lo at ra di mus. jis tvirtino, 
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ypatingųtalentų,
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kad į visatą turime pažvelgti kitu žvilgsniu ir peržengti seniai 
nusistatytas supratimo ribas – tai būtų naujojo dvasingumo 
pradžia.

O kanadiečių psichiatras ričardas Biukas kny go je Kosmi
nėsąmonė (ri chard mau ri ce Buc ke, CossmicConsciousness) 
ra šė: „ar ti miau sia žmo ni jos at ei tis tei kia ne įti kė ti nų vil čių. su
si dū rę su kin tan čia kos mi ne są mo ne, vi sos šian dien ži no mos 
re li gi jos su si lies į vie ną. žmo giš ko ji sie la ra di ka liai pa si keis... 
ne mir tin gu mo siekis gy vuos kiek vie no je šir dy je, kaip kiek vie
no je aky je žvilgs nis. abe jo nės Die vu ir am ži nuo ju gy ve ni mu 
bus ne įma no mos, kaip kad da bar ne abe jo ja ma fiziniu gy ve ni
mu. Dvasinė būties sfera taps akivaizdi. Kiek vie na sie la  jaus 
ir ži nos, jog yra ne mir tin ga. ir dar ji ži nos, kad vi sa vi sa ta su 
vi su sa vo gė riu ir gro žiu skir ta jai ir am žiams jai pri klauso.“

Gy ve ni mą formuoja są mo nė! jei gu mes są mo nin gai prii
mame sa vo gy ve ni mo ri bo tu mą, tai mūsų gyvenimas ir liks 
ribotas. Kita vertus, jei ti kė si me po etu, kad „visata pri klau so 
tik mums“ – gy ven si me be su var žy mų. pa sau ly je nė ra vi siš
kos tuš tu mos. pasaulis nė ra be ma te ri jos ar ener gi jos. Kur tik 
pa žvelg si me, pa maty si me ko kią nors materijos ar ener gi jos 
for mą. mes nuolat sta to me ir ku ria me. amerikiečių filosofas 
Džordžas santajana (Ge or ge san ta yana) visatą regi taip: „Vi
sata, kaip galime pa ste bė ti, yra nuo sta bi ir di džiu lė ma ši na... 
Kai ją įjungsime, per pra si me, prisipildysime nuo sta bos, siau bo 
ir džiaugs mo. Visata – nuo sta bi.“

mūsų protas nuolat aktyvus. jis pri pil dy tas idė jų ir min čių. 
Di die ji mis ti kai teigė, kad no rint įvaldyti pro tą pa kan ka tie siog 
įsi vaiz duo ti ne ma to mą jo ga lią ir ak ty vu mą. pro tas pra noks mus 
pa čius ir mes pamatysime, kad visatojeribųnėra. pa žvel ki me 
į dau gy bę daik tų, su kur tų žmo ni jos. Da bar pa žvel ki me ana pus 
tų daik tų. pa ma ty si me, ko kie gau sūs yra šal ti niai, iš ku rių jie 
su kur ti. Di džiau sias jų – pro tas. jis pri pil dy tas idė jų ir min čių, 
skel bian čių, kaip su kur ti tai, kas gims ta mū sų vaiz duo tė je.
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