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senIejI Ir naujIejI sąmonės  
modelIaI

Siūlau visiškai naują modelį tam, kad jūs galėtumėte aktyviai 
kurti savo pasaulį ir gyventi jame kaip šeimininkai. Pavadinau 
jį „Burtininko modeliu“. Yra dar vienas darbinis pavadinimas – 
„Savo gyvenimo Šeimininko modelis“. Jūs galite pasirinkti bet 
kurį iš jų arba sugalvoti savo, bet kokiu atveju modelis veiks.

Kad geriau suprastume, kaip tas modelis veikia, atliksime 
senosios ir naujosios žmogaus sąmonės palyginamąją anali-
zę. Kaip sakoma, viskas suprantama palyginus.

„tIrono–aukos“ modelIs

Pagrindiniai teiginiai

1. žmogus egzistuoja skyrium nuo jį supančios aplinkos.

Šis modelis nagrinėja žmogų atskirai nuo jį supančio pa-
saulio, atsiribojant nuo jo. Išorinis pasaulis atrodo kaip sve-
tima terpė.

Prisiminkite seną Niutono kartezinį materijos apibrėžimą 
(kurį vėliau Marksas ir Leninas adaptavo savo tikslams).

Materija – tai objektyvi realybė, egzistuojanti nepriklauso-
mai nuo žmogaus sąmonės ir už jos ribų.

Pamąstykite apie tai!
Šis pasaulio padalijimas glūdi labai giliai.
Naudojant masinę hipnozę (pirmiausia mokslo, švietimo 

ir religijos srityse), nuo pat vaikystės į mūsų pasąmonę skie-
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pijami tam tikri postulatai ir taisyklės. Iki šiol mes gyvename 
pagal šias taisykles, bijodami nukrypti nuo jų.

Vakarų moksle dalijimas prasidėjo dar nuo nepaliaujamai 
ieškojusių tiesos senųjų graikų filosofų ir Aristotelio laikų. 
Vėliau Niutonas modifikavo pasaulio sandaros modelį, į kurį 
savo indėlį įnešė ir kiti mokslininkai.

Tačiau kai kurios senosios civilizacijos naudojo kitą gyveni-
mo ir plėtros modelį. Sukūrė tai, kas dabar neprieinama mums 
su mūsų mokslo ir technikos išsivystymu. Mes puikuojamės, 
kad gyvename civilizuotame pasaulyje. Tačiau ar taip yra?

Visgi kuriant „Aukos-tirono“ modelį pergalės laurus rei-
kia atiduoti religijai.

Būtent per religiją mums nuo pat vaikystės teigiama, kad 
žmogus – Dievo tarnas, kad jis nuodėmingas ir ydingas savo 
esme. Mokslas ir švietimas formuoja ypatingą filosofinę kon-
cepciją, pagal kurią žmogus yra mažas ir niekingas, jis tik 
dulkelė visatoje, todėl nuo jo mažai kas priklauso, tiksliau – 
žmogus priklauso nuo aplinkinio pasaulio.

Siaubinga, kad šis modelis slegia ne tik suaugusius žmo-
nes. Jį su motinos pienu įsisavina ir naujagimis. Jis tiesiog pa-
veldimas. Kol šis modelis dominuoja žmogaus sąmonėje, nė 
vienas žmogus žemėje negali būti laimingas.

Jeigu jūs dar nežinote, kam visa tai daroma, tai atsakymas 
į šį klausimą yra mano knygose.

Būtent atskirties iliuzija kelia įtampą, stresą. Kol žmogus 
to nesupras ir netinkamai reaguos į stresą, tol jį kamuos li-
gos, kančios ir galiausiai ištiks mirtis.

2. aplinkinis pasaulis – tai priešiškų ir sąjunginių jėgų 
pasaulis. gėrio ir blogio pasaulis.

Kaip sunku gyventi tokiame pasaulyje. Tenka nuolat laukti 
užpuolimo. Juntama įtampa ir baimė. Baimė dėl savo gyvybės.



20

Aplinka suvokiama kaip svetima ir priešiška.
Aš priėjau prie išvados, kad žmogus, kuris naudojasi šiuo 

modeliu, nuolatos stengiasi išgyventi.
Viena vertus, jis bijo likti be pragyvenimo lėšų, atsiranda 

nerimas dėl pinigų.
Kita vertus, žmogų slegia nenumaldomai bėgantis laikas. 

Kiekvienas gimtadienis primena metus, ir atsiranda senatvės 
bei mirties baimė.

o sveikatos būklė? Vyrauja nuomonė, kad senatvėje ligų 
tik daugėja.

Vadinasi, kuo mes vyresni, tuo didesnis vidinis nerimas, 
tuo daugiau ligų ir mažiau jėgų.

3. žmogaus organizmą nuolat veikia tam tikros priešiškos 
jėgos (mikroorganizmai, fiziniai ir cheminiai faktoriai, 
žmonių veiksmai). žmogus visą laiką yra apsuptas ir 
kovojantis.

„Aplink – priešai!“
Manau, daugeliui iš jūsų pažįstama šita būsena.

Mano kabinete sėdi garbingo amžiaus pacientas. Jam gyve-
nime teko gydytis daug įvairių ligų ir spręsti nemažai proble-
mų. Jis jau penkias minutes apimtas ekstazės piktai bara mūsų 
vyriausybę ir šalį:

– Daktare! – šaukia jis mosuodamas kumščiais. – Juk ten 
sėdi vien vagys ir banditai. Jie įvarė liaudį į skurdą! Niekšai! 
Paimti automatą ir visus juos... Stalino jiems nėra.

Tai – tipiškas pavyzdys, kai žmogus naudojasi „Auka-ti-
ronas“ modeliu. Iš pradžių jis užima aukos, kurią vyriausybė 
įvarė į skurdą, poziciją, o paskui, pats to nepastebėdamas, 
perima budelio vaidmenį, kad nubaustų savo nelaimių kalti-
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ninkus. Visas savo ligas šis žmogus sukūrė pats – savo pykčiu 
ir nuoskaudomis, kurios slypi jo sieloje.

Viskas labai paprasta! Jeigu manote, kad jus įskaudino, 
automatiškai tampate auka. Jeigu sukeliate skausmą kitiems, 
jūs jau tironas. Tačiau kiekvienas tironas anksčiau ar vėliau 
vis vien tampa auka, nes kiekviena auka svajoja tapti tironu.

4. gyvybės išsaugojimas – tai kova.

Amžina kova su blogiu. Kova dėl išgyvenimo.
Kartais mes nugalime blogį (paprastai panaudodami 

smurtą), kartais jis laimi kovą. Net jei mes ir išmoksime nu-
galėti blogį, galiausiai šį karą pralaimėsime, nes mirsime. Ta-
čiau ir blogio nebus mažiau, juk veiksmo jėga lygi atoveiks-
mio jėgai. Kuo daugiau mes kovojame su blogiu, tuo stipres-
nis ir gudresnis jis tampa.

žmogus, kovojantis dėl savo gyvybės su priešišku pasau-
liu, iš tikrųjų ne gyvena, o tik bando išgyventi.

Kokia žodžio „išgyventi“ prasmė?
Kad tai suprastume, padalinkime žodį į dalis: iš-gyventi 

(вы-жить).
Priešdėlis „iš“ reiškia „išėjimą“. „Išgyventi“ – reiškia „išeiti 

iš gyvenimo, mirti“. Vadinasi, žmogus, kuris ne gyvena, o išgy-
vena – išties ne gyvena, bet miršta arba pasąmonėje nori mirti.

5. Pasaulis ribotas.

Tokiame pasaulyje žmogus nuolat jaučia stygių: resursų, 
pinigų, laiko.

Reikia aplenkti kitus, reikia įveikti konkurentus, susigrobti 
kuo daugiau, nes neužteks. Pasaulis ribotas – visiems neužteks.

Aš jums siūlau naują žmogaus sąmonės modelį su savo 
įstatymais ir taisyklėmis.


