
Protorme 

Daug zinonm intelektualq ir mokslininkq yra pastebej^, jog siuo 
metu vyksta spartus zmoniq s^mones kilimas. Ar sis reiskinys sietinas 
su Vandenio amziumi, ar su majq numatyta metaforiska pasaulio pa-
baiga - mums tai dabar nera svarbu. 

Kur kas svarbiau issiaiskinti, k^ turime omenyje sakydami „s^-
mone". Zmogus, kaip visuomenine biitybe, visad gyveno pagal mora-
linius ar teisinius priesakus, o svyturys jam buvo s^zine. Bet s^zine ne
ra s^mone. 

S^mone - be kita ko, yra suvokimas, jog gyvenimas neapsiriboja 
materialiais malonumais, kurii|^ taip siekiame. S^mone yra ypatinga vi-
dine jtampa, leidzianti mums suvokti, kad egzistuoja aukstesni dalykai 
uz tuos, kuriuos regime aplinkui, ir kad mes patys esame kur kas dides-
nes butybes, nei daugeliui atrodo. 

Zmogus jokiu budu nera paprasciausia biologine masina. Stai ko-
del net patys galingiausi kompiuteriai niekada nepajegs atstoti zmo
gaus. Jie gali pakeisti prot^, kun^, bet ne zmogaus energij^. Galbut ir 
tiesa, jog mes atsiradome is gyviini^, taciau neabejotina, kad esame evo-
liucionav? kur kas labiau nei jie. 

Nuo neatmenamii laikq visq kulturi^ isminciai gilinosi j papras-
t^, bet kartu neapciuopiam^ klausim^: „Kas as esu?" Sie zodziai buvo 
lyg eilerastis daugelio sventi^jq lupose. Ir daug }\o atsakym^. Atsa-
kymai buvo patirtiniai, kitaip sakant, grjsti patyrimu, kurj mums per-
duoda visq didziqjq religijq sventrasciai. O kol gyvi, mokytojai patys 
jkunija t^ patyrim^ ir juo dalijasi su mumis. 
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Toks patyrimas yra Paramahamsa Nitjananda. 
Per paskutinius penkerius metus Nitjananda vede daug seminart^, 

komentavo tokius didzius sventrascius kaip Bhagavadgyta, kalbejo pla-
ciam ir siauram klausytojq rami viesuose ir uzdaruose renginiuose. Si 
knyga yra jo mokymi^ esme. Ji aiskina, kodel elgiames taip, kaip elgia-
mes, ir kaip savo elgsen^^ pakeisti, kad susiderintume su kosmoso ener-
gija. Si^ darn^t pasiekti pades knygoje pateikti meditaciji^ metodai. 

Kai prisilieciame prie isorines energijos, musi^ ŝ ^mone issiplecia. 
Mes suvokiame, kad nera joki i ; sienq tarp musq ir kiti^ individi^, kad 
ir kokia skirtinga h\xi\\, odos spalva, kaiba, religija ar gentis. 
Jsis^moniname, kad visi esame to paties kosminio vandenyno bangos. 

Sis patyrimas yra Gyvasis Nusvitimas. Sis patyrimas yra Nitja
nanda'. 

Nors knygos skyriai isdestyti tarn tikra tvarka, jos tikrai nebutina 
skaityti nuosekliai - galite pasirinkti bet kurias jus dominancias temas. 
Visus skyrius jungia gyvojo nusvitimo gija, taciau kiekvienas ]\a tar
si atskiras, individualus takas, o ne viena bendrq laipti^ pakopa. Si kny
ga yra nuostabi kelione po egzistencines tiesas, j i - nusvitusio sio tuks-
tantmecio mokytojo dovana. 

Life Bliss leidejai 

* Sudurtinis sanskrito kalbos zodis nitya-dnanda reiskia „amzina palaima" (vert.). 
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