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Apzvalga 

Sis issamus rinkinys pades jums siekti geroves visose gyvenimo sri-
tyse. Apie cia pateiktus metodus Oso kalbejo per simtus susitikimq su 
savo klausytojais - jvairaus amziaus, issilavinimo ir socialines padeties 
zmonemis. Taip pat sioje knygoje rasite ziniq, kurias skelbia pagrin-
dinems dvasinems tradicijoms atstovaujancios mokyklos, tarp kuriq -
joga, daoizmas, sufizmas, budizmas, tantra. 

Knygoje paliestas labai platus siuolaikiniam zmogui svarbiq temq 
spektras, o medziaga sudeliota taip, kad skaitytojas galetq lengvai ras-
t i reikaling^ informacij^ atsizvelgdamas j savo asmenines problemas ir 
poreildus. Knyg^ puosia labai taiklus Oso komentarai - daznas j i ^ poe-
tiskas ir pateiktas su humoru. 

„Sielos vaistus" turetq perskaityti ir patyr? medituotojai, kad pa-
sisemtit jkvepimo t^sti praktikas, ir naujokai, idant nusibreztq tobu-
lejimo kryptj. Knyga reikalinga visiems, kurie nori gyventi sveikai, 
dziaugsmingai ir be jtampos. 

{ knyg^ jtraukti metodai, kurie pades jums atsikratyti sii^ proble-
mq: streso, nemigos, skausmo, nerimo, irzlumo, nuobodulio, nuovar-
gio, nervingumo, antsvorio, akit^ jtampos, vienatves, depresijos, issi-
blaskymo. 
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jzanga 

Dabar mes jau gerai zinome, kad stresas yra susij^s su daugybe 
fiziniq negalavimi^. Manoma, kad du is trijq pas seimos gydytoj^ apsi-
lankiusiq amerikieciq skundziasi kaip tik streso sukeltais simptomais, 
o Ligq kontroles ir prevencijos centro {U.S. Center for Disease Control 
and Prevention) duomenimis, amziaus grupeje iki 65 metq kas antra 
mirtis bent is dalies jvyksta irgi del streso. Prognozuojama, kad 2020 
metais penkios is sesiq pagrindiniq sveikatos problemq bus susijusios 
su stresu. 

Dabartinemis s^lygomis zmonems labai sunku suderinti intensyvq 
darb^ ir seimos bei bendruomenes keliamus reikalavimus su poilsiu ir 
relaksacija. Kad numalsintq stres^, daznai zmones vakarais tiesiog isge-
ria taurel? ar dvi alkoholio arba pries mieg^ nuryja tablet? nereceptiniq 
migdomqji^ vaistq. 

Knyga „Sielos vaistai" siulo platij spektr^ paprasttj technikq, kurios 
leis jums numalsinti streso simptomus be jokios chemijos ir pades atsi
kratyti daug kitq problemq - nuo jtampos sukelto galvos skausmo ik i 
nemigos ir migloto diskomforto pojucio. Taip pat rasite patarimt^, kaip 
siekti specifiniq tikslq, pavyzdziui, mesti rukyti, pagerinti santykius ar 
sutvarkyti savo mityb^. 

Susikurti harmoning^ gyvenim^ ir rasti pusiausvyr^ tarp darbo ir 
pramogij, tarp jsipareigojimq ir asmenines laisves mums trukdo ne t ik 
stresas - turime paiadinti savo vidin? dvasin? ismintj ir ismokti jos 
klausytis. Ji pasakys, ko mums is tikrqjq reikia, ir patars, kaip tai pa-
siekti. Butent si ideja yra persmelkusi vis^ knyg^ ir sudaro jos pagrind^. 
Esame unikalus individai ir uz savo gyvenim^ atsakome tik mes patys. 
Taip pat visi esame susij? su kitais unikaliais zmonemis, sukames su jais 
sokyje, tad kartais taip atsitinka, kad kam nors numiname koj^ ir suga-
diname nuotaik^. Todel turime ismokti geriau myleti ir kovoti, jeigu, 
zinoma, to prireikia - tada musq gyvenime bus daugiau pusiausvyros. 
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Sioje knygoje pateiktos technikos parinktos atsizvelgiant j t^ aplin-
kyb?, jog dauguma zmoniq neturi tiek laisvo laiko, kad galetq kiekvien^ 
dien^ medituoti po valand^ ar ilgiau. Taciau yra labai nemazai dalykq, 
kurie uzims t ik kelias minutes ir kuriuos jus galesite adikti pries eidami 
gulti ar atsikel? is ryto. Kai kuriuos cia pateiktus pratimus jiis noresite 
daryti vienumoje, bet yra ir tokiq techniki^, kurias galesite atlikti tiesiog 
prie savo darbo stalo ar net viesajame transporte arba vaiksciodami par-
ke ir niekas net nepastebes, kuo jus uzsiimate. Rasite ir tokiq dalykq, 
kuriuos galesite atlikti su savo partneriu ir taip sustiprinti savo artim^ 
tarpusavio rysj. 

Pabaigai noriu duoti jums patarim^, kaip turetumete „vartoti" sioje 
knygoje aprasytus vaistus. Cia pateiktos technikos jums turi buti ma-
lonios. Eksperimentuokite su jomis, zaiskite, ieskokite tq, kurios jums 
patiks, ir jas isbandykite. Tai darydami bukite nuosirdus, taciau rimti 
biit i neturite. Yra technikq, kurios priimtinos ne visiems, todel Oso 
siQlo is pradziq paeksperimentuoti su kiekvienu metodu tris, keturias ar 
penkias dienas ir tada nuspr^sti, ar jis tinka jiisq temperamento zmogui. 

-Sarito Carol Neiman, redaktore 
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