
Trumpa siandieniniij sveikatos problemq apzvalga 

Zmogui per vis^ zmonijos egzistavimo istoriJ£j_ nuolat iskyla vis 
tie patys klausimai: 

- kas yra liga? 
- ar galima buti sveikam vis^ gyvenim^? 
- kokia didziausia zmogaus gyvenimo trukme? 
- kodel mirsta "sveiki" zmones? 
- kodel gimsta nesveiki vaikai? 
- kodel [vyksta persileidimas nestumo metu? 
- kodel atsiranda nevaisingumas? 
Sie ir daugelis kitij gyvenime kylancii^ klausimii neduoda zmo-

nems ramybes, vercia ieskoti atsakymi^ bei ryztis [vairiems sprendi-
mams. Kartais mokslininkai ir medikai pergalingai paskelbdavo apie 
atrastus vaistus, gydymo metodus ar budus, galincius isgydyti vos ne 
nuo visit ligH- Deja, po kurio laiko paaiskedavo, kad laukiamo efekto 
nera... Daugelis zmonijos sveikatos problem^ neisspr^stos iki siol ir 
net kasmet darosi vis opesnes. 

Medicinoje nuolat sukuriama daugybe naujn vaisti^, preparati^, is-
randama vis tobulesni^ j i i gamybos technologijii, sugalvojama ligii 
diagnostikos ir gydymo metodii, bet nuo to zmogus, deja, netapo 
sveikesnis. Daugelis uzkreciamiyit ligu, tokiii kaip maras, raupai ir 
kitos, beveik isnyko, bet padaugejo sirdies - kraujagyslin, 
onkologiniii, nervinin, psichiniii ir kitii susirgim^, isplito AIDS. Vis 
daugiau vaiku gimsta su ivairiomis, kartais net labai rimtomis 
problemomis, nulemianciomis vaiko sveikat^ jo protini bei fizinf 
vystymosi. Pazvelgus is salies, susidaro ispiidis, kad vyksta 
savotiskos varzybos - kas k^ iveiks: mes ligas, ar ligos mus. Kas vis 
delto ivyko? O ivyko tai, kad, ieskodamas universalis vaist^ nuo visvi 
ligil, zmogus nuejo ne ta linkme ir uzuot pasalin^s lign priezastis, o 
drauge ir paci^ l i g ^ jis daug kcĵ  supainiojo ir net komplikavo. 

Kaip ir kodel taip atsitiko? Ar galima padeti atitaisyti? Kaip tai 
padaryti? 

Atsakymams i siuos ir kitus klausimus skiriu sî ^ knyg^ ir joje 
pateikiu savo sukaupt̂ ^ praktinin tyrimq medziag^. Sie mano subjek-
tyvus tyrimai ir jn isvados irgi nebus panaceja, taciau isigilinusiems 
ir suvokusiems paprastcj, gyvenimo isminti tikrai daug kas paaiskes ir, 
galbut, taps savotisku tolesnio gyvenimo kelrodziu. 
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Skaitant si^ knyg^ gali iskilti sunkumii laisvamaniams ar tvirtai 
besilaikantiems ateizmo mokymo ir skeptiskai vertinantiems teologi-
niit mokslii isminti. 

Sioje knygoje pateikta informacija net ir kitokii^ isitikinimn zmo-
nems gali lemiamai pakeisti m^stysen^ o todel ir sveikat^ bei l ikim^ 
ger^a linkme. Svarbu skirti rimt^ demesi toms teksto vietoms, kurios 
sukelia abejoniii, atmetimo jausmus ir net aktyvq isorini protest^,. 
Dazniausiai tai ir yra tos vietos, kuriose slypi zmogaus nelaimii^ ir 
susirgimii priezastys. Tuos puslapius rekomenduociau perskaityti ne 
vien^ kart^ ir stengtis isigilinti i isminti. Daznai del nebrandziii 
isitikinimii zmones intensyviai priesinasi pateiktai informacijai, ir tik 
po kurio laiko patyr? nesekmes, suvokia, kad patys neisileido 
isminties i savo gyvenim^ o dabar praeities nebegali pakeisti ir tenka 
taikytis su netektimi, invalidumu ir kitom bedom. 

Manau, skaitytojai nepades sios knygos i sali, j ^ ^ tik pavart?, 
perskait? turini ar kelet^, skyriii. Suvokti aprasyt^ isminti galima tik 
gerai isigilinus i daugeli gyvenimo tiesii, kurios, skaitant pavirsuti-
niskai, atrodo nereiksmingomis gyvenimo smulkmenomis, nors tik-
roveje ir gyvenimo praktikoje jos turi lemiam^ reiksm? ne tik skaity-
tojui, bet ir jo palikuonims ar net mirusiems tevams, seneliams, pro-
seneliams bei tolimesniems proteviams. Zmogaus sveikata ir likimas 
nesikeis tol, kol nepasikeis pats zmogus. Pozityvus pasikeitimas 
imanomas, tik zmogui suvokus Visatos egzistencijos desnii^ esm^ ir 
prasm^. Bet koks Visatos desnin ignoravimas ar pazeidimas turi nei-
giam^ pasekm? zmogaus gyvenime. 

Zmogus privalo zinoti, kas vyksta su zmogaus siela apvaisinimo 
metu ir po jo, kudikiui augant motinos isciose, per vis^^ gyvenim^ iki 
pat mirties, kodel zmogus papuola i lign, kanciq, problem^, nelaimiii, 
nesekmin, kriziij ir katastrofi^ sukurius, kaip isvengti siii sukuri^ ir 
kaip, pakliuvus i juos, isvengti neigiamii pasekmiq ar bent jau suma-
zinti jas iki minimumo. 

Medikams ir netradicinio gydymo metodus praktikuojantiems 
zmonems patariu gilintis i sioje knygoje pateikt£j_ informacija laikinai 
"uzmirsus" visas savo zinias ir sugebejimus, kad sie netrukdytii 
suvokti ir isisavinti mano praktiniii tyrimii isvadq esm^. Geriausia 
skaityti taip, lyg nieko nezinotum nei apie zmogn, nei apie jo 
sveikat^ ligas ir j ^ gydym^. Veliau, "prisiminus" savo kvalifikacij^ 
ir i j ^ _ pazvelgus is naujn poziciji^, galima atrasti daug idomaus ir 
naudingo sau ir savo pacientams. 
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Materialistinis mokslas, o drauge ir medicina, isnarsto visus 
zmogaus kaulelius, organus, molekules, atomus ir biolaukus, bet, 
deja, nezino ir net zinoti nenori, kas yra zmogus, jo sveikata ir ligos. 
Taciau zmogus gydomas. Gydomas faktiskai taip, kaip labiausiai 
issivyst^s gyvas organizmas ir tuo pat metu stebimasi: "Medicina vis 
tobuleja, o ligos nepasiduoda". Taip yra todel, kad siij problem^ 
sprendimas priklauso nuo gerokai aukstesnes kompetencijos sfeni. 

Zmogus yra dvasinio ir fizinio kunn vienove. Dvasini kun^ suda-
ro zmogaus siela ir jos rysio su Zmonijos Dvasia, kaip aukstesne 
instancija, visavertiskumas. Zmogaus kOnas, jo siela ir Zmonijos 
Dvasia sujungti funkciniais rysiais pagal veikiancius universalius 
Visatos desnius. Jokio chaoso cia nera, viskas yra sisteminga ir 
tikslinga. Zmonijos Dvasios strulcturos yra Dievo suliurtos, ir jose 
suformuota zmogaus galimybiq visuma: molislo, meno, isminties, 
dvasingumo, dorybes, taip pat vises jo raidos programos -
apvaisinimas ir augimas, taip pat sugebejimas suvolcti sviesiosios 
amzinybes isminties tiesas ir jomis vadovautis. Rysys su Dievu ir 
Dievo palaima imanomas tik per Zmonijos Dvasios strukturas. Savo 
prigimtine dvasine Dievo palaimos sviesa, meile, dora ir ismintimi 
zmones nuolat maitina, vysto ir net tobulina zmonijos pagrindini 
egzistencijos saltini - Zmonijos Dvasi^ nes jos vystymosi ir 
tobulejimo „programa" sutvarkyta taip, kad is kiekvieno zmogaus 
isileidzia tik meiles, doros, gerio, grozio ir kitas pozityvias mintis bei 
visk^ kas pagal Diev^ yra zmogiska ir veda i tobulyb^. Visa, kas gali 
pakenkti Zmonijos Dvasios strukturoms, grt^zinama atgal per siel^ 
paciam blogn minciit spinduliuotojui ir pasireiskia jame bei jo 
palikuonyse ivairiomis ligomis, silpnaprotiskumu, kitomis fizinemis 
ar psichinemis negaliomis ir nesekmemis. 

Zmogus, atrodo, yra pati didziausia misle sau paciam. Medicina, 
nesigilindama i sielos egzistavimo desnius ir gydydama tik fizini 
zmogaus kun^ daznai pakenkia dvasiniam kiinui, o todel ir zmogaus 
sveikatai. Medikai vaistais sumazina fizini skausm^^ - sielos 
sunegalavimo signal^ fiziniam kunui, ir sis tampa nebejautrus. Liga 
sieloje gileja ir, lyg virusas kompiuteryje, pridaro tick zalos, kad 
medikams tenka kovoti su vis gilesnemis pasekmemis. Fizinis kunas, 
nors ir matomas, yra tik nedidele daugiamacio, begalinio erdveje ir 
laike zmogaus dalis, lyg ledkalnio virsune. Nors jis ir labai svarbus, 
taciau be sielos ir Zmonijos Dvasios egzistuoti negali, kaip kad 
ledkalnio virsiine - be paties ledkalnio. 
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Zmogaus kuno, jo sielos ir Zmonijos Dvasios s^veikos desniai 
turetii tapti psichologijos ir psichiatrijos mokslq pagrindu. Siandien, 
deja, sios mokslo sakos ne tik nesigilina, bet greiciau netgi ignoruoja 
si^ s^veik^. Toks poziuris medicinos moksl^ nukreipia tik i ligi^ 
stiprejim^ ir pletr^, bet ne i jn profilaktik^ ar j i i priezasciii 
atskleidim^. Taciau daugeliui medikii ir farmacijos pramonei tai labai 
pravartu, nes siandienine medicina-farmacija tapo komercine ir savo 
pelningumu uzima antra viet^po naftos verslo... 

Turime daug ligoniniii, daug gydytojii, daug vaistiniii ir daugyb? 
vaistii, 0 ligoniq nemazeja, ir j n sveikata vis labiau komplikuota. 
Vienas populiaresnii^ JAV lektorii^ dr. Uollokas savo knyguteje " M i -
rQ gydytojai nemeluoja" raso, kad vidutine amerikieciii gyvenimo 
trukme 1991 m. buvo 75,5 meti^, o gydytojo - tik 58 metai. "Taigi, 
jei Jus norite atkariauti is gyvenimo 20 statistiniii metu, nestokite i 
medicinos mokykl^", - pataria gydytojas. Kodel gydytojai, turedami 
tick medicinos zinin ir galimyb? pataisyti sveikat^ vaistais, vis tik 
gyvena trumpiau? Ogi todel, kad medicina ir sveikata - visiskai skir-
tingos s^vokos. Medicina gydo ligas, o sveikata priklauso visii pirma 
nuo zmogaus dvasines sveikatos, j i - kQno ir sielos vienoves ir ŝ -
veikos harmonija. 

Ismintingieji moksle (ir ne tik medicinos) jau siandien suvokia, 
kad visos blogio ir problem^ saknys gliidi ne fiziniame, o dvasiniame 
zmogaus kune ir kad visii lign, socialinii^ problemq, nesekmiii, 
zmonijos tarpusavio konfliktii priezasciii reikia ieskoti dvasinese 
anomalijose. 

Rimtq ligi^ priezastys daugiausia gludi zmogaus sieloje. Tai -
Visatos desniii pazeidimo mintimis, zodziais, veiksmais ar emoci-
jomis pasekme. Tenka pastebeti, kad tos pacios mintys, tie patys zo-
dziai ar veiksmai kiekvien^ zmogn veikia skirtingai. Tai priklauso 
nuo realios zmogaus dvasines sveikatos bukles, kuri savo ruoztu 
priklauso nuo to, kokiame dvasiniame lygmenyje zmogus uzgime ir 
kokio lygmens buvo jo dvasine sveikata pazeidimo metu. Pasekmes 
priklauso ir nuo to, su kokiais jausmais ir J4 intensyvumu ivykdytas 
pazeidimas, kaip giliai pazeidziama auksciausioji etika ar kazkuris is 
Desimties Dievo isakymi},, ir kokios reakcijos susilaukia kiti^ zmonii^ 
sielose. Pazeidimo mintimis, zodziais ir darbais momentu 
susiformuoja tarn tikras energetinio potencialo zidinys - ligos saknis, 
kuri pasilieka zmogaus sieloje. Nuo kitii, papildomii pazeidimii si 
saknis nepastebimai auga ir keroja. Sie pazeidimai - tai sunkios 
kersto troskimo, nevilties, pykcio ir giliii pergyvenimq mintys. 
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Kuo ilgiau zmogus pasilieka negatyviii minciii sukuryje, tuo gi-
liau ir stipriau isigali dvasine liga, kuris perauga [ irzlum^ 
nepakantum^ nerving itamp^ agresyvum^. Visa tai sukelia nauj^ 
negatyviii minciq sraut^, ir zmogus praranda dvasin? ramyb^ ne tik 
dien^ bet ir nakti - kosmariski sapnai neleidzia jam pailseti. 
Didejantis nervinis issekimas perauga i nemigo naktis, atsiranda 
silpnumas, nuolat prislegta nuotaika, dingsta kurybiskumas ir noras 
dirbti. Daznai ismusa tai karstis, tai saltis, dingsta apetitas. Dvasines 
ligos pamazu paveikia zmogaus fizini kun£|_ ir pasireiskia jame 
bioenergetiniu nepakankamumu (pasireiskia uzdegiminemis ligomis) 
ir onkologines prigimties ligomis (pasireiskia organq funkciJ4 
nevykdymu arba iskreipta vystymosi forma). Onkologinei itampai 
virsijus 50 proc., pereinama i piktybin? form£|̂ . Dazniausiai sios 
skirtingos prigimties ligos papildo viena kitn_ ir privercia blaskytis ir 
pati ligoni, ir medikus. 

Tibeto gydytojas K. Dhandrup rase: "Norint tapti gem gydytoju, 
zinin ir igGdziii nepakanka. Lygiai tiek pat, o gal ir dar svarbiau, yra 
myleti ir uzjausti ligoni, buti geram ir nuosirdziai stengtis palengvinti 
jo skausm^bei sumazinti itamp^". 

Tibeto gydytoju viesnages Europoje ir JAV atvere keli^naujiems 
proto ir kuno tarpusavio tyrinej imams bei sekmingam ivairiii tradici-
nei terapijai nepasiduodanciq ligii gydymui. Komentuodamas savo 
susitikim^ su vienu geriausiii Tibeto medicinos gydytojo dr. Jesiu 
Dondenu, JAV Jeilio universiteto chirurgijos profesorius Richardas 
Zelceris (Richard Selzer) pasake: "Nieko panasaus Vakaruose mes 
neturime. Tai tokia medicinos sritis, kurios dar nepajegiame suvok
t i " . 

Dar giliau pazvelgus, galima labai pagristai tvirtinti, kad geriau-
sias zmogaus sielos ir kuno gydytojas yra pats zmogus. Zmogaus 
s^zine, apvainikuota dieviska ismintimi, yra pats vertingiausias pata-
rejas ir net gydytojas. Tik j i viena gali nuolatos kontroliuoti zmogaus 
mintis, jausmus, zodzius ir veiksmus. Tik j i viena gali ivertinti zmo
gaus poelgiii visum^ ir padeti surasti iseiti. Nera nei gydytojo, nei 
sventiyn, nei ekstrasensii, nei burtininkii, nei..., sugebanciii nuolat 
kontroliuoti kito zmogaus mintis, jausmus, zodzius, darbus ir 
apsileidimus, ir nuolat visa tai valdyti. Tai gali tik zmogaus ŝ î zine. 
Reikia tik moketi ir noreti isiklausyti i savo s^zines bals ,̂. 

24 

Visatos ir zmogaus vienove 

Zmogus - Visatos dalelyte. Jis skleidzia svies^ ir nori suvokti sa
ve bei j i supanti pasauli. Tik pazin^s ir suvokus save pati, zmogus 
gali atsigr^zti ir kitaip pazvelgti ne tik i save, bet ir i Visats^ toliau 
gilintis bei ieskoti desningumn ir zmogaus priklausomybes nuo 
aplinkos. 

Visatoje ~ kaip ir valstybeje: Visatos desniij nezinojimas neat-
ieidzia nuo atsakomybes uz jij pazeidimus ir nesumazina pasek-
miq. Nezinoti siq desniii reiskia gyventi aklai ir eiti i neziniti, kurioje 
apstu kliuciii ir prarajii. Tik zinodamas siuos desningumus ir j n 
laikydamasis zmogus gali isvengti ligi^, nesekmiij ir blogo likimo sau 
ir busimoms kartoms. Gyvybes egzistencijos desniai - tai objektyviai 
veikiantys biologiniai desniai, kurie kiekvien^^ akimirk^ valdo 
l^steliii, audiniq, organii ir sistemq funkcijas, o kartu ir sveikatai, 
galimybes bei visus zmogaus sielos ir kuno rezervus. 

Visatoje egzistuojantys desniai yra pastovus, griezti ir visiems 
privalomi. Juose nera isimciii nei turciams, nei izymybems, nei v i -
suomeneje didziai gerbiamiems zmonems. Visatos desnius butina ne 
tik zinoti, bet ir j n laikytis. 

Zmogus yra m^stanti butybe. Sviesios ir ismintingos mintys le-
mia jo ger^i sveikatai ir likimji, tuo tarpu blogosios suzlugdo laiming^^ 
ir neriipesting^ gyvenim^^. 

Zmogus niekada nepaklausia sav^s: "Kodel si mintis atejo man i 
galv^? K^ j i nori man pasakyti?" Viskas turi savo reiksm? ir prasm?, 
nes be priezasties nera jokios pasekmes. Pasaulyje atsitiktinumai 
neegzistuoja, egzistuoja Visatos desniai, priezastys ir pasekmes. 

Zmogus zino materialaus Zemes traukos desnio ignoravimo pa
sekmes, todel, gyvendamas daugiaaukscio namo virsutiniuose auks-
tuose, nesokineja per lang^ ar balkon^ zemyn, o lipa laiptais, nes 
puikiai suvokia, kuo baigsis tokie bandymai. O nesilaikydamas 
Zinoniios Dvasios ir zmogaus sielos raidos desniu. zmogus kenkia 
sau ir savo palikuoniams, Visatai. 

Dievo sutvertame pasaulyje viskas yra optimalu ir paprasta. Pa-
zvelkime i atomo sandar^. Visi^ cheminiii elementii atomic sandara is 
Pnncipo yra vienoda - branduolys ir elektronai. Visa jega gludi 
wanduolyje, ir nuo jos priklauso aplink skriejanciii elektronii kiekis. 
Vandenilio (H) atomas turi branduoli ir aplink j i skriejanti vien^ 
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