
PRATARME 

Buna akimirkij, kai mus uzlieja is dangaus zydrynes trykstantys 
sodrus geltoni vakaro saules spinduliai, ir mes sustingstame, ap-
stulbinti tokio neapsakomo grozio. Akimirkos spindesys akina, mu-
sij nuolatos nerimstantis protas nutyla ir mes patenkame j erdv^, 
kuri4 vadiname cia ir dabar. Atsiveria sviesoje paskendusios du-
rys i kit4 tikrov^, kuri^ tik retkarciais regime, nors ji visuomet cia. 

Abrahamas Maslou (Abraham Maslow) tokias akimirkas va-
dina potyriif. virsukalnemis, nes tik tada dziaugsmingai pakylame 
virs kasdienybes ir rutinos. Jas taip pat butq gaHma pavadinti zvilg-
telejimi^ potyriais, nes tomis nepaprastomis progomis mes nedr^-
siai pazvelgiame j amzinosios Buties gelmes ir trumpai akimirkai 
atsiduriame namuose - ten, kur yra musq Tikroji Esatis. 

,AJi. - kas nors pasakys, - kaip puiku! Jei tik galeciau ten 
pasihkti. Is tikrqjq, kaip ten pasihkus visam laikui?" 

Atsakymo j sj klausim^ ieskojau vis^ pastar4Ji desimtmetj. O bei-
eskodamas turejau laimes diskutuoti su kai kuriais dr^siausiais, talen-
tingiausiais ir jzvalgiausiais musq laikij „paradigmi[ pionieriais": gy-
dytojais, mokslininkais, psichologais, verslininkais, dvasininkais. Tuos 
labai skirtingus zmones vienija nuomone, jog zmonija siuo metu at-
lieka „didiji evoliucinj suolj". Dabar is tikrqjij keiciasi zmoniij suprati-
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mas apie tai, „kaip viskas sutvarkyta". Mes ieskome atsakym4 j du 
esminius klausimus: „Kas esame?" ir „Kas yra visata, kurioje gyvena-
me?" Nuo atsakymij [ siuos klausimus priklauso musq santykiai su 
zmonemis: seimos nariais, draugais, kolegomis. O platesni^ja prasme 
tie dalykai nulemia visuomenes butj. 

Todel visiskai suprantama, kad atsakymai \s klausimus 
po truputj vercia abejoti daugeliu dalykq, kuriuos Vakarq civili-
zacija laike „tikrais". 

V 

Pirmas mitas: Zmonija pasieke auksciausi^jj savo issivystymo task^ 

Vienas is Ekstraordinarii^ zmogam savybii^ tyrimo instituto (Esa-
len) jkurejii Maiklas Merfis (Michael Murphy), adik^ lyginam^sias 
religijos, medicinos, antropologijos ir sporto studijas, padare dr^si^ 
isvad^, jog egzistuoja tam tikros aukstesniosios zmonijos issivystymo 
pakopos. Kai zmogus pasiekia si^ dvasin^ brandy, atsiskleidzia neap-
sakomi jo sugebejimai: jis stipriau myli, tampa gyvybingesnis, siyno-
ningesnis, sveikesnis, sustipreja jo intuicija, suvokimas ir valia, jis pra-
smingiau bendrauja. 

Pirmas zingsnis sios pakopos link yra pripazinti jos egzistavim^. 
(Daugelis, deja, to nesugeba.) Tada galima imti s4moningai tai-
kyti jvairius asmenybes tobulinimo metodus. 

Antras mitas: Mes visiskai atskirti vieni nuo kitq, nuo gamtos ir 
nuo visatos 

Sj mit4 galima pavadinti „as ir kiti". Del jo kyla karai, nioko-
jama planeta ir jvairiausiais budais pasireiskia neteisingumas. Pa-
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galvokime: ar kas nors, budamas sveiko proto, darytij zal^ savo 
artimui, jei zinotq, jog sis - jo paties dalis? Stenas Grofas (Stan 
Grof), ypatingi^i^ s^mones busenif- tyrinetojas, raso: „...taigi kiek-
vieno is musij siela ir s^mone, kaip rodo paskutinieji tyrimai, yra 
tapacios Visa Kam, nes tarp kuno, arba ego, ir egzistencijos visu-
mos nera jokiq ribq". 

Daktaro Lario Dosejaus (Larry Dossey) Era-3* medicinos teigi-
nius apie tai, jog vieno asmens mintys, nuostatos ir teigiami ketinimai 
turi fiziologines jtakos kitam zmogui, patvirtina gydomosios maldos 
galios studijos. (Era-2 medicina, palyginimui, kalba tik apie proto-
kuno rysius.) Nors siuolaikines fizikos ir mokslo apskritai poziuriu tai 
nejmanoma, daugybe naujq jrodymq liudija siq reiskiniij naudai. 

Tre<$ias mitas: Be fizinio pasaulio nieko daugiau nera 

Materialistiniii poziuriij susaistytas tradicinis mokslas teigia, 
jog dalykai, kuriij paciij arba jq veikimo nejmanoma ismatuoti, 
patikrinti laboratorijose ar pajausti penkiais pojuciais, tiesiog ne-
egzistuoja, yra „netikri". Tokio poziurio salininkai vis^ tikrovq su-
spaudzia iki fizinio lygmens. O dvasiniai, arba, kaip as vadinu, 
nefiziniai lygmenys, visiskai ignoruojami. 

Tokiu budu kyla konfliktas tarp tradicinio mokslo ir „amzinosios 
filosofijos", aprepiancios jvairiii amziq, religijq, tradicijij ir kulturq 
ismintj, kuri atskleidzia, jog visi tikroves lygmenys yra susieti ir neat-
skiriami. Kalbama ir apie tankiuosius buvius, kuriuos mes vadiname 
materija, ir apie subtiliuosius, kurie zinomi kaip dvasia. 

*Era-l, Era-2, Era-3 — trys sio tyrinetojo isskiriami medicinos mokslo vystymosiperiodai, prade-
dantXIXa. (vert.). 
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|domu, jog.tokj isplestini, daugiamatj tikroves modelj turi gal-
voje ir kvantines fizikos teoretikas Dzekas Skarfetis (Jack Scarfet-
ti), kuris kalba apie keliones virssviesiniu greiciu. Kituose matavi-
muose galima judeti greiciau uz svies4, kurios sklidimo greitis yra 
absoliuti greicio riba. Taip pat verta prisiminti zinom^ fizik^ Dei-
vid4 Bom4 (David Bohm), sukurusj eksplikacinj (fizinj) ir impli-
kacinj (nefizinj) daugialygmeninj tikroves model}. 

Tai ne vien teorija. 1982-aisiais prancuzq kvantines fizikos 
tyrinetojas Alenas Aspektas (Alain Aspect) eksperimentiskai pa-
tvirtino, kad du kvantai, jeigu kart4 buvo tarpusavyje susieti, net 
atskirti didelio atstumo tas S4sajas kazkokiu budu issaugo: kai vie-
na dalele pakisdavo, akimirksniu pakisdavo ir kita. Mokslininkai 
kol kas nezino, kaip galetij vykti tokia virssviesine kelione, taciau 
kai kurie teoretikai teigia, jog rysys tarp dviejij kvantij atsiranda 
per aukstesniuosius lygmenis. 

Priesingai negu tvirtina tradicinio m4stymo salininkai, mokslo no-
vatoriai, su kuriais man teko kalbed, jsitikin^, kad zmonija auksciau-
siojo savo issivystymo tasko dar nepasieke, kad mes nesame atskirti nei 
vienas nuo kito, nei nuo gamtos bei visatos ir kad piln4 tikroves spek-
tr4 sudaro ne tik fizinis, taciau ir gausybe nefiziniq lygmenq. 

Noredami matyti pasaulj naujai, visij pirma turime liautis zvel-
g9 j save, [ kitus ir j patj gyvenim4 mazo, zemisko ir laiko apriboto 
^^akimis - tegu zvelgia musij siela, musq Esatis, musij Tikrasis As. 
Pamazu zmones ima kilti j si4 aukstesni4J4 orbit4. 

Paras^ „Sios akimirkos jeg4", Eckhartas Tolle teisetai prisijunge 
prie minetii pasaulinio garso mokytojij. Jis skelbia zini4, jog zmonijos 
problemij saknys slypi musij protuose. Arba, kalbant tiksliau, proble-
mos l<yla tuomet, kai mes klaidingai susitapatiname su savuoju protu. 
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Musi} klaidziojanti S4mone ir polinkis ne suvokti si4 akimir-
k4, o eiti maziausio pasipriesinimo keliu, sukuria tustum4. Ir stai 
tada must} laikinas protas, kuris, beje, tureti} mums nuolankiai 
tarnauti, pasiskelbia es4s seimininkas. Lyg peteliske, plasnojanti 
nuo vieno ziedo prie kito, protas, besiremdamas praeities jvykiais 
kaip savo paties sukurtu filmuku, bando prognozuoti ateit}. Retai 
kada mes pasineriame } sios akimirkos - cia ir dabar - gelmes, 
kuriose uz fizinio kuno, plepaus proto bei nepastovii} emociji} 
ribi} randame savo rikr4J} J^. 

Zmogiskojo tobulumo virsune - tai ne gebejimas m4Styti ir 
samprotauti, nors kaip tik sios savybes ir skiria mus nuo kiti} gyvi} 
butybii}. Intelektas, kaip ir instinktai, yra tik vienas is musq pozy-
mii}. Taciau tikroji musq lemtis - tai susijungti su savo Esatimi ir 
kiekvien4 akimirk4 siame fiziniame pasaulyje skleisti savo nepa-
prast4, dievisk4J4 prigimtj. Nors sie zodziai skamba gana papras-
tai, retas kuris pasiekia zmogiskosios raidos aukstumas. 

Laimei, pasaulyje esama mokytoji} ir dvasinii} vadovi}, ku
rie padeda must} kelyje. Mokytojo Eckharto Tolle jega atsi
skleidzia ne per jo sugebejim4 dziuginti mus savo kuryba ir 
kalbeti apie jvairias dvasios ugdymo technikas. Eckharto Tolle 
magijos esme yra jo asmenine patirtis - patirtis zmogaus, kuris 
zino. Todel uz jo zodziq slypi jega, kuri budinga tik tikriems 
dvasiniams mokytojams. Gyvendamas pagal giliausius Didzio-
sios Tikroves desnius, jis tiesia energinius kelius visiems, norin-
tiems zengti drauge. 

Kas atsitiks, jeigu zmones zengs? Jprastas pasaulis prades keis-
tis } gera, formuosis naujos vertybes, visas baimes nusluos Buties 
sukuriai. Ims rastis nauja civilizacija. 
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„Kurgi Didziosios Tikroves buvimo jrodymai?" - paldausite 
jus. Stai pavyzdys: jsivaizduokite, kad istisas pulkas mokslininkq 
ima jums jrodineti, jog bananai kartus. Taciau tereikia vien4 kar-
t4 paragauti sio vaisiaus ir jus suprasite, kad jo skonis visai kitoks, 
negu jums bando jteigti. Taigi galutinius jrodymus pateikia ne 
intelektas, o vienoks ar kitoks prisilietimas prie viduje arba isoreje 
esancii} sakraliniq dalyki}. 

Eckhartas Tolle atskleidzia mums si^ galimyb^. 

Russell E . DiCarlo 
knygos „Towards a New World View: 

Conversations at the Leading Edge" autorius. 

JAV, Pensilvanija 
1998, sausis 
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Nepaprastai dekoju Connie Kellough uz param^ bei nejkainoja-
xn\j rengiant sios knygos rankrastj spaudai. Dirbdamas su ja 
patyriau didelj dziaugsmij. 

Taip pat dekoju Corea Ladner ir visiems nuostabiems zmo-
nems uz paci^ brangiausi^ dovan^ - uz suteikt^ man erdv^ kurti ir 
tiesiog buti. Dekoju Adrienne Bradley is Vankuverio, Margaret 
Miller is Londono, Angie Franscesco is Glastonberio Angiijoje, Ri
chard is Menlo Park ir Rennie Frumkin is Sausalito Kalifornijoje. 

Dekoju Shirley Spaxman ir Howard Kellough uz tai, kad jie 
pirmieji perziurejo rankrastj ir pateike naudingq pastabij; deko
ju visiems, kurie skaite rankrastj veliau ir tokiu budu taip pat pa-
dejo ji rengti. Dekoju Rose Dendewich uz jai budinga profesiona-
li4 teksto surinkim^ ir maketavim^. 

Ir galiausiai noriu isreiksti meil^ bei padek^ savo motinai ir 
tevui, be kuriq dalyvavimo si knyga nebutq atsiradusi; taip pat 
savo dvasiniams mokytojams ir paciam didziausiam guru - gyve-
nimui. 

21 


