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NAUJAS ŽMOGIŠKOSIOS SĄMONĖS MODELIS

Mano draugai! Mes gyvename nepaprastu laikotarpiu, kai 
daugelis visatos paslapčių tampa akivaizdžios. Pasauliui atsi-
veria seniausios Vedų kultūros ir Tibeto medicinos, Dao ener-
gijos transformacijos paslaptys, hermetiško arba alchemijos 
mokslo dėsniai, Egipto piramidžių ir daugelis kitų paslapčių.

Anksčiau šios žinios buvo prieinamos tik ypatingiems pa-
švęstiesiems: senojo Egipto hierofantams, Tibeto lamoms, 
chaldėjų dvasininkams ir slavų žyniams, alchemikams ir pa-
slaptingiems rozenkreiceriams. Dabar tai tampa prieinama 
beveik kiekvienam žmogui, kuris siekia pažinti tiesą.

Kartą Aleksandras Makedonietis parašė laišką savo mo-
kytojui Aristoteliui:

„Aleksandras Aristoteliui linki visa ko geriausio!
Tu neteisingai pasielgei paskelbdamas mokymą, skirtą per-

duoti tik žodžiais. Kuo gi mes dar skirsimės nuo kitų žmonių, 
jeigu tas mokymas, kuriuo mes buvome auklėjami, taps bendra 
nuosavybe? Aš norėčiau būti pranašesnis už kitus ne tiek galia, 
kiek žiniomis apie aukštesniuosius dalykus.

Lik sveikas.“

Prieš kelis šimtus metų Aristotelis atskleidė žmonėms kai 
kurias „slaptas“ žinias apie visatos dėsnius. Tai sukėlė Alek-
sandro Makedoniečio nepasitenkinimą.

Dabar situacija visiškai kita. Žmogų užgriuvo didžiulis in-
formacijos kiekis. Kiekvienas gali gauti įvairaus pobūdžio ži-
nių, bet ne visi žino, kaip jas panaudoti gyvenime. Be to, kar-
tais informacija yra prieštaringa arba tiesiog priešinga. Kaip 
susivokti, nepaskęsti šiame informacijos sraute? Kaip nepa-
siklysti pasaulių įvairovėje? Kaip surasti savo tikrąjį kelią?
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Jums padės ketinimų sukūrimo ir valdymo menas. Susipa-
žinę su juo galėsite valdyti savo gyvenimą.

Šioje knygoje noriu pateikti keletą pamokų. Jas perprasti 
galėsite tik tada, jeigu pažinę visatos dėsnius pradėsite veikti 
naujos sąmonės modelio ribose.

Įsisavinę naują modelį gausite galingą savo pasaulio val-
dymo įrankį, labai subtilius transformavimo instrumentus.

Bet kokios žinios yra paremtos teorija ir praktika. Teori-
ja – tai tikslūs dėsniai, tai yra mūsų tikėjimas, o praktika – tų 
dėsnių panaudojimas gyvenime, fiziniame pasaulyje. Tai ga-
limybė daryti įtaką sau, o po to – daiktams, žmonėms ir keisti 
juos atitinkamai pagal mūsų norus.

Tad koks gi šis naujas modelis ir kokie dėsniai veikia mūsų 
pasaulyje? Apie tai aš jau rašiau savo pirmojoje knygoje „My-
lėk ligą savo“. Dabar juos trumpai priminsiu.

NAUJASIS ŽMOGAUS SĄMONĖS MODELIS 
IR PAGRINDINIAI JO DĖSNIAI

Šio modelio pirmasis teiginys yra toks: „Kiekvienas 
žmogus pats kuria savo pasaulį, savo gyvenimą.“ Kaip jį 
suprasti?

„Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“ ir savo esme 
yra kūrėjas. Savo pasaulio kūrėjas. Tai labai svarbu įsisąmo-
ninti. Savo pasaulį mes kuriame mintimis, jausmais ir emo-
cijomis. Mūsų veiksmai prasideda ne nuo žodžio ir ne nuo 
judesio, bet nuo minties. Mintis – universali energijos forma, 
jos jėga didžiulė.

Mūsų mintys ir jausmai materializuojasi, tai yra įsi-
kūnija tikrovėje. Mintis kaip energijos forma, gimusi sieloje, 
niekur nedingsta. Veikia energijos išsaugojimo dėsnis. Bet 
kuri mintis, pasiųsta į išorinį pasaulį, sukuria tam tikras for-
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mas ir įvykius mūsų gyvenime. Ši energija vienokiu ar kitokiu 
pavidalu sugrįžta pas mus.

Iš pirmojo šio modelio teiginio seka kitas: „Panašus trau-
kia panašų.“

Jeigu mintis agresyvi, sukuriami nemalonūs, skaudūs įvy-
kiai. Jeigu mintys kuriamosios, nešančios gėrį ir meilę, jos įsi-
kūnija realybėje, kuri mums teikia tik malonius išgyvenimus. 
Kokiomis mintimis naudotis – spręskite patys.

Mes patys sukuriame pasaulį, kuriame gyvename. Kie-
kvienas iš mūsų gyvena unikalioje tikrovėje, tiksliau – pagal 
realybės modelį, sukurtą pagal individualią ar mūsų protėvių 
patirtį. Iš tikrųjų mus supantis pasaulis nesuvokiamas ir mes 
esame priversti jį supaprastinti, kad jaustumės saugūs, galė-
tume jame veikti, jį perprasti.

Vadinasi, viskas šiame pasaulyje: mūsų kūno dvasinė ir 
fizinė sveikata, santykiai su artimaisiais, kitais žmonėmis ir 
aplinkiniu pasauliu, darbas, finansinė padėtis yra mūsų min-
čių, jausmų ir emocijų atspindys bei transformacija.

Šios tiesos pagrindžia paprastą, genialų ir išmintingą 
teiginį: „Mes su jumis gyvename harmoningame, teisin-
game ir tyrame pasaulyje, kur kiekvienam atseikėjama 
pagal jo mintis.“

„Tebūnie jums, kaip tikite!“ – tai žodžiai iš Biblijos. Gy-
venime jūs gaunate tai, kuo tikite.

Kitaip sakant, „išorė atspindi vidų“.
Nelengva, oi kaip nelengva sutikti su šiuo teiginiu, bet jei 

norite įvaldyti šį modelį, išmokite gyvenime vadovautis jo 
dėsniais.

Jeigu jūsų gyvenime kažko trūksta ar susiduriate su ne-
teisybe, neskubėkite ko nors kaltinti ir daryti iš savęs aukos. 
To priežastys slypi ne tik išoriniame pasaulyje ar vadinamo-
siose išorės aplinkybėse, bet pirmiausia jūsų viduje. Pažvel-
kite į jį.
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