
auguma musij siandienos pasaulyje keliauja 
l ink s^mones. Mes stengiames geriau sude-

rinti savo individualius ir kolektyvinius g)''venimus 
su gamtos desniais ir universaliais principais, kad gy-
ventume pusiausvir^ ir harmoning^ gyvenim^ su sa-
vimi , kitais, su Zeme. Siandien be asmeniniq reika-
\\r patiriame ekologiniq, socialiniq ir politiniq 
issukiq, taigi svarbu, kad ismoktume gyventi s^mo-
ningiau. Kiekvienas, prisiimdamas atsakomyb^ gy
venti sav^jj gyvenim^ s^moningai, gali tapti pavyz-
dziu, skatinanciu ir kitus elgtis taip pat. 

Mokymasis gyventi kasdienj gyvenim^ s^monin-
gai yra nuolatinis, vis gilejantis, vis^ gyvenim^ trun-
kantis procesas. Todel turime susisiekti su savo dvasi-
ne ismintimi ir integruoti j kitus musq lygmenis — 
protinj, emocinj bei fizinj. O j i meta mums issukj -
liepia paleisti atpazintus senus sablonus bei tikeji-
mus ir visose gyvenimo srityse atsiverti naujiems da-
lykams. 

Tikiuos i , si knyga pades jums kasdieniame gy-
venime. Kiekvienos dienos jrase yra antraste, trum-
pa zinia arba patvirtinimas ar klausimas. Vieni jrasai 

gali jkvepti, priversti susim^styti, kiti - sukelti pasi-
piktinim^, mesti issukj giliau pazvelgti j savo tikeji-
m^, jausmus ir gyvenimo bud^. Jus su manim galite 
sutikti arba nesutikti. Mano siekis — skatinti jus la-
biau pazinti sav^sias tiesas. 

Knyga sudaryta pagal tarn tikrus dalykus arba 
temas, kurios gali testis dien^ ar kelias, savait^, o gal 
dvi, galbut menesj. Dauguma medziagos buvo pa-
imta is mano paskaitq ir interviu. Keletas jrasii pa-
imti is mano knygij Sugrfzimas } sodq (Return to the 
Garden) ir Meditacijos (Meditations). As stengiausi, 
kad kiekvienos dienos jrasas butij aiskus ir nereika-
laujantis paaiskinimq, bet jei jums sunku suprasti 
terminologiJ4 arba idejas, galite pabandyti paskaity
ti kitas mano knygas. Kad giliau suprastumete sios 
knygos idejas, patarciau paskaityti gydytojij Holso 
(Hals) ir Sidros Stoun (Sidra Stone) knygas arba pa-
klausyti j i j jrasq (galima jsigyti is New World Libra
ry arba luwiu. voicedialogue. org). 

Vienas budij skaityti si^ knyg^ - skaityti j ^ kiek-
vien^ ryt^. Je i patvirtinimas atrodo jums teisingas, 
pasakykite j j sau arba parasykite kelis kartus per dienq. 



Jei pateiktas tvirtinimas nesukelia jokiq emocijii, su-
galvokite sav^jj. Jei kyla klausimas, sustokite ir tru-
putj pam^stykite. Galbut noresite uzrasyti likusias 
mintis ar jausmus. 

Tikiuos i , si knyga jums patiks ir suteiks naudos. 

Su meile 



Sausio/1 d. 

Pabudimas 

C T ) iekvien^ dienq pabud?, galime pradeti savo 
y V/ gyvenim^ is naujo, susikur^ nauJ4 perspek-

tyv^, }gyt^ is vakarykstes dienos pamokq, ir pailsej? 
po nakties miego. 

Kiekvienq metq pradzia atveria galimyb^ pabusti 
naujam s^mones lygmeniui, pagrjstam ismintimi, 
gauta is praejusiq metij potyriq. Diena po dienos, 
metai po metij mes t^siame savo s^mones pabudi-
mo kelion^. 

Sc^mones kelione 

ampame s^moningi, nes kasdien vis geriau 
\0 suvokiame tai, kas dedasi musij viduje ir ap-

link mus. Vi s i gyvenome tam dkrame neigime, o 
dabar bundame is to nes^moningumo. S^mone ne
ra musij tvarkymas ar tobulinimas. T a i yra gebeji-
mas pazinti save visapusiskiau ir todel gyventi pil-
nesnj gyvenim^. S^mones kel ione t^siasi v i s^ 
gyvenim^. Taciau geriau pam^st^s suvoki, jog nera 
daugiau k^ veikti. 

sqmo4^e^ puAuAlmxp keMonefey 


