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Įžanga

Aš netikiu stebuklais. Aš jais pasitikiu.

J o g i s  B h a d ž a n a s

Per paskutinius kelerius metus mūsų neigiamos emocijos ir 
baimė nepalankiai paveikė ekonomiką, aplinką ir visų šios plane-
tos būtybių sveikatą. Dėl naujų technologijų, visuotinio atšilimo, 
finansinės krizės, smurtinių nusikaltimų, politinių neramumų ir 
kosminių ciklų kaitos jautriau reaguojame į mus supančią ener-
giją ir gyvenimo tempą. Gyvenimas tapo intensyvesnis, tad gali 
būti sunku orientuotis visų patiriamų pokyčių jūroje. Šio laikme-
čio įtampa gali būti labai nemaloni ir daugeliu atvejų paralyžiuo-
janti. Neturėdami aiškių ketinimų žmonės gali jaustis pasirinkę 
ne tą tikslą, ne tuos santykius ir apskritai ne tokį ryšį su pasauliu.

Kaip tik dabar gyvename ypatingu ir reikšmingu laikotarpiu, 
nes pasaulis bunda dvasiškai. Kai toks tempas, nėra kur pasislėpti 
ir niekas nelieka nepastebėta. Galiausiai, kad ir kaip stengiamės 
ką nors nuslėpti, melas išaiškinamas ir atskleidžiama tiesa. Jo-
gos studijas užplūsta cinikai, vis daugiau žmonių jungiasi prie 
dvasinių bendruomenių. Reikia vis daugiau mokytojų, galinčių 
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pateikti informacijos, kaip pakilti ir perduoti pasauliui daugiau 
pozityvumo. Kai pradės sklisti meilės energija, pasaulyje nebus 
vietos karui, smurtui ir melui.

Ši knyga nukreips į reikiamą kelią, padės išsilaisvinti iš baimės 
ir įtampos, kad galėtumėte greitai prasiveržti pro kliūtis. Šiais lai-
kais reikalinga metodika, kaip greičiau įveikti šiuos pojūčius, nes 
ne visi galime kasdien skirti valandą jogai arba pusvalandį medi-
tuoti, kai įsismelkia nerimas. Privalome mokėti mikliai pašalinti 
nepageidaujamus pojūčius.

Šioje knygoje siūlomi įkvepiantys žymiausių pasaulyje dvasi-
nių mokymų būdai, kaip pasiekti ramybę. Mano pasirinktieji iš-
siskiria tuo, kad padeda greitai įveikti įtampą ir baimę bet kuriuo 
metu – net jei tam galite skirti vos minutę. Juk, tiesą sakant, esa-
me gana užsiėmę. Dvasiniai mokymai neturėtų dar labiau paaš-
trinti šio pojūčio. Priešingai, jie turi pasiūlyti, kaip greitai išsiverž-
ti iš streso ir sutrikusios būsenos, kad galėtume gyventi ramiai. Ši 
knyga – tarsi gelbėjimo ratas trokštantiems išsivaduoti iš nerimo.

Knygoje Maži stebuklai pateikiami 108 būdai, padedantys 
spręsti problemas, su kuriomis susiduriame dažniausiai. Aptariant 
kiekvieną jų išskiriamas aktualus klausimas, paskui pateikiami 
dvasiniai pratimai, meditacijos ir praktiški, iškart pritaikomi pata-
rimai. Apie kiekvieną pratimą pasakosiu suprantamai, pateikdama 
veiksmingas dvasines tiesas, taip pat aptarsiu padedančias pakeisti 
gyvenimą kundalini meditacijas ir pamokas bei pagrindus iš meta-
fizinės temos, nagrinėjamos knygoje A Course in Miracles*.

* A Course in Miracles (Stebuklų pamokos, į liet. k. neišversta)  – Helenos 
Schuc  man knyga, kurioje pateikiama savarankiškos dvasinės transformacijos 
prog rama. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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Mano, kaip šio dalyko, taip pat kundalinijogos ir meditacijos 
mokinės bei mokytojos, misija – perteikti šias gyvenimą pakei-
čiančias dvasines tiesas visiems jų ieškantiems. A Course in Mi-
racles – tai savarankiško mokymosi metafizinė programa, kurios 
esmė yra meilė. Kai meilę laikome pranašesne už baimę, pati-
riame stebuklingų pokyčių. Šioje knygoje pabrėžiama, kad savo 
baimes turime pavesti vidiniam intuityviam balsui, ir išryškina-
ma atlaidumo svarba. Joje mokoma, kaip per atlaidumą patirti 
tikrąją ramybę.

Kundalinijoga – tai sąmoningas intuicijos ir energinio lauko 
stiprinimas. Kundalinijogos tikslas – sužadinti asmens kūrybinį 
pajėgumą, padedantį ugdyti stiprias dvasines vertybes, būti tei-
singam, susitelkti į atjautą ir sąmoningumą. Vakarai apie kunda-
linijogą išgirdo 1969 m. per jogos mokytoją Jogį Bhadžaną (Yogi 
Bhajan). Jogis Bhadžanas šį mokymą paskleidė suvokdamas, kad 
ateityje kundalinijogos technikos prireiks energijai subalansuo-
ti. Aštuntame dešimtmetyje Jogis Bhadžanas numatė, kad laukia 
neramūs laikai. Kalbėdamas apie juos jis teigė: „Dvasinės galios 
pasiekia palankiausias sąlygas, kad galėtų padėti tvarkytis kasdie-
niame gyvenime. Pasaulyje vis labiau įsigali tuštybė, tad žmonių 
gyvybingumas turi stiprėti.“ Jis jautė, kad jo uždavinys – parū-
pinti priemonių nervų sistemai nuraminti, energijai atgauti ir 
atjautai ugdyti. 

Dalytis A Course in Miracles temomis ir kundalinijogos pa-
grindais šioje knygoje yra didelė garbė. Šios priemonės padės 
pašalinti veiksnius, trukdančius susijungti su vidine energija. 
Darydami čia pateikiamus pratimus atsikratysite baimės, paju-
site įkvėpimą ir rimtį. Svarbiausia – sukursite ryšį su savo vidine 
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energija. Šis energinis ryšys labai svarbus. Energija, apie kurią 
kalbu, tai ryšys su meile. Juo dažniau nusiteikiame meilei, juo 
daugiau meilės pasklinda. Kur įsigali meilė, nėra vietos smurtui 
ir karui. Pabrėžiu, kad šis mokymasis svarbus norint pabudinti 
visą pasaulį. Kiekvieno žmogaus energija turi įtakos.

Kita priežastis, dėl kurios ši metodika nepaprastai svarbi, 
o mums, deja, tai sunku suprasti, yra tokia: kai išsilaisviname 
nuo įtampos patys, padedame tą padaryti ir kitiems. Pamąsty-
kite apie tai. Kai įeinate į patalpą susijaudinę, tokią energiją ir 
spinduliuojate, ir jūsų draugai, šeimos nariai, bendradarbiai, net 
nepažįstami žmonės pajunta tą jaudulį ir jaučiasi nesmagiai. O 
kai įeinate ramiai nusiteikę, pasklinda palaima ir ramybė. Ta 
palaima tuoj pat persiduoda visiems aplink esantiems, net jei 
sąmoningai jie to ir nesuvokia.

Jūsų energija yra kur kas paveikesnė, negu įsivaizduojate. 
Energijos turi ir ištarti žodžiai, ir parašyti elektroniniai laiškai, ir 
pats jūsų buvimas. Kai esame įsibaiminę ir skleidžiame neigiamą 
energiją, mūsų mintys ir energija tiesiogine prasme teršia pasaulį. 
Ir atvirkščiai, kai skleidžiame gerą energiją, mus supantis pasau-
lis tampa pozityvesnis. Tiesą sakant, baimė negali gyvuoti greta 
meilės. Todėl turime mokytis, kaip pasitelkę savo pačių energi-
ją galėtume meile sunaikinti visas sienas. Tą darydami skleisime 
daugiau geros energijos.

Kad ši veikla būtų veiksmingesnė, skiriu jus stebuklų pasiun-
tiniais. Knygoje A Course in Miracles mokoma: kai meilės vardu 
susirenka du arba daugiau žmonių, įvyksta stebuklas. Taigi ne 
tik darykite pratimus, bet ir dalykitės jais. Kiekviena kasdienė 
pamoka aiškinama neilgu tekstu (žinau, jį nesunkiai įveiksite). 
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Išmokę ją, pasidalykite. Siųskite žinutę per tviterį, į išmaniuo-
sius telefonus, skelbkite feisbuke arba perduokite Instagram pro-
gramėle. Kiekvieną tokią žinutę – stebuklingą žinią – pabaigoje 
pažymėkite žyme #Mažistebuklai. Ši žymė reikalinga, kad būtų 
galima įsitikinti, jog tokios žinutės plinta. Nėra geresnės mados 
kaip meilės mada. Kai esate įkvėpti, svarbu pasidalyti ta žinia. 
(Elektroninių knygų skaitytojai gali dalytis per skaitykles.)

Tikiuosi ir ketinu pateikti esmines dvasines tiesas, transfor-
macinės meditacijos ir dėmesio sutelkimo pamokas, padėsiančias 
pasiekti savo aukščiausias galias, patirti džiugesnį gyvenimą ir tuo 
pasitarnauti visų naudai. Vykdydami šį planą sulauksite didžiulio 
atpildo – pasijusite stulbinamai! Nuveiksite viską, ko panorėsite, 
gyvensite taip, kaip neįsivaizdavote net beprotiškiausiose svajo-
nėse. Daryti paprasčiausius pratimus kasdien – itin veiksminga, 
nes stebuklai atsiranda su naujais suvokimo būdais ir pokyčiais.

Darykite pateikiamus pratimus ir netrukus įveiksite nugaros 
skausmus, taip pat galėsite patirti daugiau pojūčių. Kalbu apie 
įvairias gyvenimo sritis: santykius, darbą ir pinigus, sveikatą, sa-
vivertę ir pan. O svarbiausia, įgysite dvasinių įrankių, padedan-
čių valdyti audringą šių laikų energijos srautą.

Geriausia žengti šiuo keliu nusiteikus priimti kiekvieną pata-
rimą, nesvarbu, ką apie jį manytumėte. Tikiuosi, kad kiekvieną 
jų bent kartą išmėginsite. Suteikite sau progą nustebti. Tada ga-
lėsite nuspręsti, kurie būdai yra tinkamiausi. Jei nors vieną nau-
dosite nuolat, patirsite nuostabių pojūčių.

Taigi tegul šis stebuklas pradeda savo kelionę ir prasiveržia 
pro visas kliūtis, išvaduodamas nuo nerimo ir baimės. Pradėkime 
kurti MAŽUS STEBUKLUS.
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#1: LAIMĖ – JŪSŲ  
PASIRINKIMAS.

Kai manęs paklausia, kokią geriausią pamoką esu išmokusi, 
atsakau: „Renkuosi būti laiminga.“ Dažniausiai imamės ieškoti 
laimės išorėje: norime gerų santykių, svajonių darbo arba tobulo 
kūno. Vaikydamiesi išorinės laimės, tiesiog ieškome Dievo ne tose 
vietose. Išorinė paieška pagrįsta klaidingu požiūriu į pasaulį. Šis 
požiūris sukuria sieną tarp mūsų ir tikrosios laimės, slypinčios vi-
duje. Taigi pirmiausia reikėtų suvokti, kad niekas ten, išorėje, nega-
li išgelbėti nuo viduje slypinčių prieštaravimų. Kad apskritai galė-
tumėte mėgautis gyvenimu, turite susikurti turtingą vidinį pasaulį.

Kaskart, priimdami tokią permainą ir apsispręsdami būti 
laimingi, patiriame stebuklą. Iš apgaulingo baiminimosi protas 
persijungia į tai, kas teisinga. Ir tai yra meilė. Kad rastųsi tokios 
permainos, reikia tvirtai įsipareigoti rinktis meilę. Pasiryžę lai-
kytis šio pasižadėjimo, atkreipkite dėmesį į užplūstančias mintis 
apie save ir kitus. Vos pastebėję, kad apninka tokios mintys, gar-
siai arba tik sau ištarkite: „Renkuosi būti laimingas.“ Tegul tai 
bus jūsų mantra.

Juo dažniau rinksitės meilę vietoj baimės, juo laimingesni 
jausitės. Naujos elgsenos kartojimas paverčia ją įpročiu. Dažnai 
atliekant naują pratimą, smegenyse atsiranda naujų nervinių ry-
šių. Tai ir padeda pokyčiui įsitvirtinti.

Būti laimingiems – jūsų pasirinkimas. Galite apsispręsti kad 
ir tuoj pat.
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O dabar laikas skleisti meilę! Siųskite pateikiamą stebuklingą 
žinią per tviterį, į išmaniuosius telefonus, elektroniniu paštu, pa-
skelbkite feisbuke arba per Instagram programėlę. Perduokite šią 
žinią ir taip iš anksto atsiskaitykite.

Stebuklinga žinia #1:

Renkuosi būti laimingas (-a).
#Mažistebuklai
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#2: SUTVARKYKITE  
SAVO MINTIS.

Jei norite nuostabaus gyvenimo, turite ir norėti sekti savo 
elgesį ir prisiimti atsakomybę už viską, ką iki šiol darėte. Pirmoji 
pamoka padėjo suprasti, kad laimę galima pasirinkti. Dabar lai-
kas suteikti šiam pasirinkimui gilesnę prasmę – pripažinti, kad 
vietoj laimės buvote pasirinkę baimę.

Ši pamoka padės atskleisti jūsų baimes. Surašykite dešimt di-
džiausių savo baimių. Peržvelgę jas įdėmiu žvilgsniu sąžiningai 
sau atsakykite, kokios įtakos jos turėjo jūsų gyvenimui. Įvertinki-
te, kokią tikrovę sukūrė jūsų mintys.

Tada šalia kiekvieno baimę įvardijančio užrašo nurodykite, 
jūsų manymu, jos priežastį. Rašykite trumpai ar išsamiau – kaip 
norisi. Tik laikykitės vienos taisyklės – būkite atviri. Gali paaiš-
kėti, kad jūsų baimė kilo iš anksčiau patirtų išgyvenimų, kurie 
vis dar drumsčia jūsų ramybę. Arba kad nerimaujate dėl kažko-
kio ateities įvykio, kurio dar nė nebuvo. Pažvelgę į savo baimes 
atidžiau, pamatysite, jog dauguma jų – tik tikroviškai atrodantys 
klaidingi vaizdiniai. Veikiami tokių klaidingų vaizdinių susiku-
riate chaotišką gyvenimą.

Ši pamoka padės labiau susitelkti į savo mintis ir prisiimti 
atsakomybę už tai, kaip regite pasaulį. Iš pradžių šis pratimas 
gali pasirodyti sunkus ir gąsdinantis. Turėdama tai galvoje, siūlau 
pasitelkti gražią maldelę iš knygos A Course in Miracles. Apnikus 
baimėms ją garsiai sukalbėkite, pakluskite ir leiskite jai veikti:
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„Atimk tai iš manęs ir padėk, kad man būtų geriau.
Pamokyk, ką daryti, kad tai netrikdytų mano ramybės.“

Dabar jūsų eilė priminti kitiems atidžiau panagrinėti savo 
baimes. Pradėkite sėti pozityvumo sėklas, pasitelkdami šią stebu-
klingą žinią.

Stebuklinga žinia #2:

Noriu paversti savo baimes  
malonesniais pojūčiais.

#Mažistebuklai
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#56: DUOKITE  
DAUGIAU TO, KO  
NORITE GAUTI.

Dažnai tai, ko norime labiausiai, yra kas nors, ko neduo-
dame. Gal ieškote daugiau meilės, bet visą laiką jaučiatės ne-
mylimi? O gal norite turėti daugiau pinigų, tačiau gailėdavote 
labdarai arba pasidalyti su draugais, kuriems reikėdavo? Kai ko 
nors neduodate, nesikeičiate energija. Gryna tiesa, kad sugrįžta 
tai, ką išspinduliuojate. Kai sutelkiate dėmesį į tai, ką duodate, 
jūsų spinduliuojama energija tampa pilna meilės ir džiaugsmo. 
O džiugi jūsų skleidžiama energija dar daugiau tokios pritrau-
kia jums.

Duoti daugiau to, ko nori, nereiškia, kad tai turi būti vien 
kas nors apčiuopiamo. Tiesiog, skleisdami tam tikrą energiją, 
daugiau jos ir pritrauksite į savo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu jau-
sitės turtingi (nepaisant finansinės padėties), daugiau turto pri-
trauksite. Arba jeigu jausitės sklidini meilės ir romantikos (net 
jei esate viengungiai), pritrauksite daugiau meilės ir romantikos.

Atidžiai pasvarstykite, ką troškote gauti, ir paklauskite savęs: 
„Ar tai kas nors, ko aš neduodu?“ Ar norite to partnerio, o patys 
jaučiatės vieniši ir liūdni? O gal norite naujo darbo, bet visiems 
sakote, kad nesate verti jį gauti? Nuoširdžiai pagalvokite ir pama-
tysite, kaip jūsų energija ir veiksmai grįžo. Ne bijokite, o būkite 
sau malonūs.
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Kai jau žinote, ko nedavėte, laikas duoti. Siųskite meilę, ku-
rios neįsileisdavote į savo mintis, atleiskite tam, ant kurio pyko-
te, pasirūpinkite sveikata, jei anksčiau nekreipėte į ją dėmesio. 
Duokite tai, ką norite gauti, ir pajusite energijos pokyčius. Kai 
aplink save skleisite daugiau pozityvumo, atsivers durys į laimę ir 
gausite tai, ko norite.

Knygoje A Course in Miracles rašoma: „Stebuklai – tai moky-
mo priemonės, parodančios, kad duoti taip pat malonu kaip ir 
gauti. Jie sustiprina duodantįjį ir kartu suteikia stiprybės gaunan-
čiajam.“ Duokite suprasdami, kad gausite ramybės visada, kai 
teiksite jos kitiems.

Stebuklinga žinia #56:

Duokite daugiau  
to, ko norite gauti.

#Mažistebuklai
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#76: IŠSIVADUOKITE  
IŠ ENERGINIŲ PANČIŲ.

Bendraudami su žmonėmis dažnai nejaučiame, kaip juos 
veikia mūsų energija. Tai itin būdinga bendraujant su artimais 
žmonėmis. Kartais mūsų valdingumas  – nesąmoningas mūsų 
energinis poveikis jiems  – gali sugadinti santykius arba apri-
boti galimybes. Santykiai būna itin pažeidžiami romantiškos 
draugystės pradžioje, nes gali būti neaišku, ką jums jaučia kitas 
žmogus. Energiniai pančiai gali gadinti ir santykius darbe; pri-
siminkite atvejus, kai labai norėjote, kad kokiam nors darbui 
atlikti vadovas paskirtų jus arba kolegą. Kai esame prie ko nors 
prisirišę arba kai norime su kuo nors bendrauti, varžome kitą 
žmogų energiškai.

Tikriausiai esate patyrę, kad toks energinis suvaržymas nieko 
gera neduoda. Norintieji valdyti kitų energiją paprastai yra ne-
mėgstami. Kas norėtų eiti į pasimatymą su energiją slopinančiu 
asmeniu? Arba kas norėtų priimti į darbą žmogų, kuriam patinka 
manipuliuoti kitais?

Ši pamoka nėra lengva. Daugelis mano: „Manęs nevertins, jei 
nesulauksiu kitų dėmesio.“ Arba: „Kad jausčiausi saugus, turiu 
valdyti padėtį.“ Tokie įsitikinimai kyla iš mūsų auklėjimo, senų 
traumuojančių patirčių bei didelio poreikio būti mylimiems ir 
saugiai jaustis. Kad pakeistume elgesį, labai svarbu suvokti tokių 
įsitikinimų kilmę.
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Skirkite šiek tiek laiko ir užsirašykite, ko baiminatės ir todėl 
norite valdyti kitus. Aš užsirašiau: „Man būtinai reikia partnerio 
romantiškai draugystei.“ Ši mintis veikė mane taip, kad tapau 
valdinga, manipuliuojanti kitais ir daranti blogą energinį povei-
kį. Prigimtinis „aš“ tikino, kad nesaugu būti be partnerio, todėl 
turiu daryti, ką tik reikės, kad išlaikyčiau romantiškus santykius. 
Kai suvokiau, kad valdingumas kilo iš tos kvailos minties, galėjau 
pakeisti savo elgesį.

Kai jau suprantate, kodėl norite energiškai valdyti žmones, 
galite imtis tolesnių veiksmų, t. y. išsiaiškinti, koks jausmas vertė 
tą daryti. Gal panika? Baimė prarasti? Įtampa kurioje nors kūno 
dalyje? Pasistenkite apibūdinti tą jausmą. Suteikite jam spalvą ir 
struktūrą. Įsivaizduokite jį kuo aiškiau. Tai – senas nesaugumo 
ir baimės jausmas, dėl kurio norite būti valdingi. Tas jausmas 
nepamirštas, todėl manote turį valdyti jus supantį pasaulį, kad 
taip nesijaustumėte.

Kad atsikratytumėte poreikio valdyti kitus, reikia pamiršti 
jausmą, dėl kurio atsirado toks poreikis. Kai pastebėsite, kad di-
dėja įtampa, apima baimė ir jaučiatės suvaržyti, tada ir mėginkite 
pajusti tą jausmą. Apie minutę kvėpuokite sutelkę dėmesį į tą 
jausmą, nesvarbu, kurioje kūno dalyje jis tūnotų. Galbūt veržia 
skrandį, gal jaučiate virpesį krūtinėje, o gal surakino žandikaulį. 
Kvėpuodami sutelkite mintis į tą vietą ir pajuskite tą jausmą. 
Tuo metu gali pasikeisti jūsų energija, galite iškvėpuoti tą jausmą 
ir jį pamiršti. Tas stebuklas, kai galite pamiršti, įvyksta tada, kai 
išsiaiškinate problemą. Tikslas nėra gauti tai, ko trokštate, tiks-
las – pasiekti ramybę.
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Darykite šį pratimą, kai negalite susitvarkyti su savo skleidžia-
ma energija. Apibūdinkite jausmą, išreikškite jį ir pamirškite. Da-
rykite tą pratimą tol, kol toks veiksmas taps antrąja prigimtimi.

Stebuklinga žinia #76:

Nerimas dėl santykių kloties trukdo.  
Pamirštu ir tą patvirtinu.

#Mažistebuklai
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#96: STENKITĖS SUPRASTI,  
KO TROKŠTATE.

Kiekvienas šios knygos pratimas skiriamas padėti pertvarkyti 
energiją ir pakeisti mintis, kad Visata galėtų atpažinti jūsų gyve-
nimą. Galbūt nevisiškai norite tikėti, kad objektyvią tikrovę ku-
ria mintys ir energija. Tačiau jei šiuos principus priimate rimtai, 
patiriate vidinius ir išorinius pokyčius. Kiekvienas pokytis yra 
stebuklas. Tegul šie, kad ir vos pastebimi, pokyčiai skatina labiau 
tikėti troškimų galia.

Kai jau žinote, kaip mintys ir energija gali paveikti gyveni-
mą, laikas pradėti bendrai kurti objektyvią tikrovę. Juo geriau 
suprasite, kaip veikia energija, juo lengviau galėsite akimirksniu 
pakeisti aplinkybes. Pavyzdžiui, vieną rytą su drauge važiavome 
taksi. Aš vykau į susitikimą miesto centre, o ji į darbą. Pastebė-
jau, kad ji atrodo prislėgta ir nusiminusi. Prasta emocinė draugės 
būklė neigiamai veikė ir mane. Kai paklausiau, kas negerai, ji pa-
aiškino, kad blogai jaučiasi dėl to, jog reikia eiti į darbą. Ją erzino 
vasaros karštis ir nesibaigiantis darbų sąrašas. Tada paklausiau, 
ar ji norėtų kitaip apibūdinti savo pojūtį ir pakeisti nuotaiką. Ji 
šyptelėjo ir ištarė: „Taip, norėčiau.“ Padėjau jai suvokti, kokia ji 
laiminga, ir susitelkti į viską, kas vyksta jos gyvenime. Ji tuoj pat 
atsikratė negatyvių minčių, pasikeitė ir jos energija.

Vėliau tą dieną gavau iš draugės tokią žinutę: „Dėkoju, kad 
padėjai.“ Atsakiau: „Stenkis suprasti, ko trokšti.“ Tokią užuomi-
ną galėtume dažniau prisiminti. Dažnai patiriame tai, ką norime 
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patirti, nesvarbu, kokios būtų išorinės aplinkybės. Mano draugės 
atveju išoriškai niekas nepasikeitė. Lauke vis dar buvo karšta, jos 
darbų sąrašas tebebuvo ilgas ir ji tebevažiavo į darbą. Pasikeitė 
tik tai, kad, užuot žiūrėjusi negatyviai, ji panoro jaustis laiminga. 
Taip įvyko stebuklas.

Kai kurdami stebuklus jau tiek pasiekėte, galite siekti dau-
giau pokyčių savo gyvenime. Pradėkite jau dabar. Ką manote? 
Kaip jaučiatės? O kaip jūsų mintys ir jausmai veikia dabartinę 
padėtį? Jei energija ir mintys pozityvios, paklauskite savęs, kaip 
padaryti jas dar nuostabesnes. Jei energija ir mintys negatyvios, 
pradėkite galvoti kitaip. Panorėkite ko nors kito. Pasirinkite ką 
nors pozityvaus, stenkitės galvoti apie dėkingumą, pažvelkite į 
viską iš kito taško. Kai tik apniks neigiamos mintys, atlikite šį 
pratimą – imkite galvoti kitaip. Nukreipkite mintis į tai, kas pa-
lanku, teigiama, kas džiugina. Kai stengsitės džiaugtis, džiaugs-
mas ir užplūs.

Būkite atsakingi už savo laimę. Tai – dovana ir sau, ir aplinki-
niams. Juo laimingesni esate, juo daugiau pozityvumo suteikiate 
pasauliui.

Stebuklinga žinia #96:

Stenkitės suprasti, ko trokštate.
#Mažistebuklai


