
Visa sios visatos istorija nuo jos pradzios iki pabaigos - tai 
vientisa laiko gija, ant kurios tarsi karoiiukai suverti visi praeities, 
dabarties ir ateities jvykiai. Praeitis, dabartis ir ateitis egzistuoja 
drauge. Ir musq kelione is praeities [ ateitj yra iliuzija, nes viskas 
vyksta siq dabarties akimirk^. 

- NICK HERBERT, is knygos„Kvantine tikrove 
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IRVELIGYVENIMO KELION^ 

Kas nutinka, kai mirstame? Gal manote, kad kijnas virsta dulkemis, 
o musî  protas ir kuriamoji galia tiesiog liaujasi egzistuoti? O gal esate 
{sitikin^, kad kunui mirus siela toliau t̂ sia egzistenciĵ  rojuje ar pragare ir 
kad tai trunka amzinai? Ar yra dar kokiq kitq atsakymî  j sj klausim^? 

Reinkarnacijos teorija zinoma jau tiikstancius metq, ji paplitusi 
visame pasaulyje, o ypac Rytuose, kur ja remiasi visos religijos. Va-
karus reinkarnacijos idejos pasieke gerokai veliau. Ir dar daug kas jq 
cia nepriima, vis delto padetis keiciasi - kaip rodo jvairios apklausos, 
milijonai Amerikos ir Europos gyventojt̂  jau domisi Ryti^ filosofijomis 
ir viena is temq yra kaip tik reinkarnacija. 

Ar pagalvojote, kad cia jau galbut esate gyven ,̂ kad esate jau vaiks-
ciojq sia zeme? Pabandykite sau atsakyti [ tokius klausimus: 

• Ar buna, kad sutinkate zmogq pirm^ kart^ ir jus apima jausmas, 
kad ji jau kazkur matete? 
• Ar turite kokiq nors jgimtt̂  talentq - gal esate gabiis sportui, 
gal muzikai, gal uzsienio kalboms ar dar kokiems dalykams. Tad 
kokie jus\{ gabumai? 
• Gal i savo vyr^ ar zmon^ ziurite labiau kaip j vien^ is tevq, o 
ne kaip j partnerj? 
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• Galbut jums atrodo, kad jusq gyvenimo kelyje pasitaiko vis tos 
pacios kliutys? 
• Ar buna, kad atsidur^ visiskai naujoje vietoje pasijuntate taip, 
lyg cia jau esate buv ?̂ O gal kokia nors vieta jus is karto nuteikia 
neigiamai? 
• Ar bijna, kad paragaujate kokio nors patiekalo ir jis jums labai 
nepatinka? Arba sutinkate nauj^ zmogq ir pajuntate jam priesis-
kum^? Arba jis jums is karto sukelia didel^ simpatij^? 
• Ar jauciate priklausomyb^ nuo kokiq nors maisto ar cheminiq 
medziagî ? O nuo zmoniq? 

Jeigu bent j vien^ is s'm klausimq atsakete teigiamai, galimas daik-
tas, jiisi^ dabartinj gyvenim^ veikia ar veike praejusiq gyvenimq potyriai. 
Subtiliis prisiminimai apie isgyventus dalykus kaupiasi amzinojoje ŝ -̂
moneje ir kartais isnyra j sios dienos tikrovf, tik mes niekaip negalime 
j\\. Koks nors miisi^ talentas, galimas daiktas, brendo kelet^ 
gyvenimî  ir visiskai issiskleide tik dabar. Stiprus jausmai kokiam nors 
zmogui galbut irgi kaupesi per praeitas inkarnacijas ir stai dabar jie 
issiverze, kai tik sutikome kit^ to paties zmogaus jsikiinijim^. 

Grpimas atgal 

Miisq siela amzina. Ji neisnyksta, nemirsta - tik transformuojasi. Kai 
kuno nelieka, siela troksta vel jsikunyti fiziniame pasaulyje ir susijungti 
cia su kitomis sielomis. Tarp sielq uzsimezga rysiai, jie vystosi, stipreja, 
igauna tam tikrq specifiniq bruozq ir emociniq atspalviq. 

S^mone - musq esme - per virtin^ gyvenimq kaupia patirti ir 
kiekvienq kartĵ  is naujo jsikiinijusi padiktuoja zmogui jo gyvenimo 
keli^. Todel taip svarbu pazinti savo praejusius jsikunijimus — tada 
geriau suprasime, kas mums skirta siame gyvenime. Gav^ si^ infor-
macij^ ir patyr^ j^ lydincias emocijas, atskleisime nauj^ savo bixties 
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rnatmeni. Sioje knygoje as kalbesiu apie konkrecius atvejus, kai zmones 
prisimindavo praejusius gyvenimus - pati buvau siq epizodq liudytoja. 
Bet visq pirma mes aptarsime kelis panasius jvykius, kurie yra aprasyti 
ir placiai zinomi. 

Atgimimm Arabijoje 

Sj nutikims^ pirm ,̂ kart^ aprase zinomas amerikieciq mistikas ir ke-
liautojas Viljamas Sibrukas knygoje „Nuotykiai Arabijoje" {William 
Seabrook, Adventures in Arabia, 1927). Knygos herojus - druzq 
jaunuolis, vardu Nadzibas Abu Farajus. (Driizai yra religine grupe, 
issibarsciusi Viduriniqjq Rytq regione; druzq tikejimas turi judaizmo, 
krikscionybes ir hinduizmo elementq.) Nadzibas su seima gyveno L i -
bano kalnuose is savo kaimo niekur nebuvo iskel̂ s kojos. Tik sulauk^s 
dvidesimties metq, jis nuvyko \^ miest^ Dzabal Driizo regione 
(siandien^ ta teritorija priklauso Sirijai). Nadzibui miestas pasirode labai 
pazjstamas, jis prisimine, kad cia jau yra buv^s, paskui, visq nuostabai, 
netgi parode namĵ , kuriame gyveno. Taip, tai buvo jo namas! Jis jejo j 
vidq ir parode sienoje jrengt^ sleptuv ,̂ kurioje kadaise buvo paslepfs 
maiselj monetq. Zmones iseme is sienos kelias plytas, aptiko sleptuv^ 
ir maiselj surado! 

Nadzibas taip pat prisimine, kad jo vardas tada buvo Mansuras 
Atrasas. Paskui jis suminejo savo buvusiq giminaiciq vardus. Labai 
{domus buvo dar vienas jvykis. Nadzib^ nusivede j seimos vynuogyn^. 
Ir kaip tik dabartiniai vynuogyno seimininkai (nauji Nadzibo artimqjq 
jsikunijimai) konfliktavo su kaimynais del tos valdos ribq. Nadzibas 
prisimine, kur aname gyvenime driekesi linija, skyrusi jo seimos ir 
kaimynq zem^. Jo liudijimo uzteko, ir druzq teismas pripazino tas 
ribas, kurias parode Nadzibas. 

Ir galq gale paaiskejo dar viena detale: Nadzibas Abu Farajus gime 
paci^ valand^, kai zuvo Mansuras Atrasas. Tai reiskia, kad Mansuro 
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siela reinkarnavo is karto, kai mire jo kunas. Ji rado nauj^ kun^ visai 
netoli - Dzabal Druz^ nuo Libano skiria tik keliasdesimt kilometrq. 
Be to, naujoji Mansuro seima priklause tai paciai kultiirinei ir religinei 
aplinkai kaip ir senoji. Taigi Mansuras Atrasas mire ir akimirksniu 
atgime kaip Nadzibas Abu Farajus. 

Brides Merfi remkamadja 

Pirmas panasus atvejis Amerikoje buvo uzfiksuotas X X amziaus ses-
tojo desimtmecio pradzioje. Viena jauna moteris is Kolorado, vardu 
VirginijaTai (VirginiaTighe), buvo uzhipnotizuota. Tuo budu ji sieke 
prisiminti kai kuriuos savo vaikystes jvykius. Bet atsitiko taip, kad ji 
„grjzo" j dar ankstesnius laikus ir prisimine savo praejusj gyvenimq. 

Kai Virginij^ Tai uzhipnotizavo, j i , prakalbusi airiska tarme, 
pasake, kad X I X amziaus viduryje gyveno Airijoje ir jos vardas buvo 
Bride Merfi (Bridey Murphy). Paskui ji papasakojo kai kurias buvusio 
gyvenimo detales: pavadinim^ mokyklos, kurioje mokesi, savo vyro ir 
keliq giminaicii^ vardus; dar ji paminejo, kokj mego maist^, kokia mu-
zika jai patiko, su kokiais zmonemis bendravo (pasake krautuvininko 
vard^, apibudino savo gyvenam ĵ̂  viet^ Korko mieste ir taip toliau. 
Jos prisiminimai buvo labai gyvi ir tikroviski. 

Veliau paaiskejo, kad dauguma Virginijos Tai nupasakotq detaliq 
atitinka ties .̂ Netgi jos airiska tarme buvo kaip tik tokia, kokia buvo 
paplitusi to meto Airijos miestuose. Bet atsirado skeptikq, kurie ne-
patikejo, kad tai yra reinkarnacija, jie pareiske, kad Virginija vis^ si^ 
informacijii galejo gauti kitokiais budais, pavyzdziui, tai es^galejo buti 
pas^moningi jos ankstyvos vaikystes prisiminimai. 

Zmogus, uzhipnotizav^s VirginijaTai, buvo Kolorado verslininkas 
Moris Bernsteinas (Morey Bernstein). Bernsteinas zavejosi hipnoze ir 
buvo si^ technik^ puikiai jvald^s. Jis pats ne kick neabejojo, kad Virgi
nija Tai tikrai prisimine ankstesnj gyvenimq. 1956 metais Bernsteinas 
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parase apie tai knyg^ „Brides Merfi paieska" (The Search for Bridey 
Murphy). Knyga peine didziulj populiarum^ ir atkreipe placiosios 
publikos demesj \s reiskinj. 

Jezus, Jonas ir Elijas 

Senajame Testamente minimas zydq pranasas Elijas. Pasakyta, kad 
Viespats jj paeme j dangq, bet jis grjsî s j iemq tuo metu, kai cia pasi-
rodys Mesijas. Kitaip sakant, Biblija skelbia, kad Elijas atgims. Apie t;̂  
atgimim^ mes skaitome Evangelijose: „Tada Jezaus mokiniai paklause: 
'Kodel Rasto aiskintojai sako, jog pirmiau turjs ateiti Elijas?' Jis atsake: 
'Tiesa, Elijas turi ateiti ir visk^ atitaisyti. Bet as jums sakau, kad Elijas 
jau buvo ateĵ s, ir jie jo nepazino, bet padare su juo, k% norejo. Taip 
nuo ji\s kenteti ir 2mogaus Siinus.' Tuomet mokiniai suprato jj 
kalbejus apie Jon^ Krikstytoj^." (Mt 17, 10-13) 

Taigi Elijas atgime kaip Jonas Krikstytojas. Elijo ir Jono Krikstytojo 
gyvenimus skiria keli simtai metq. Gal kam nors atrodo keista, kad 
Jezus kalba apie reinkarnacija, taciau sis reiskinys bibliniais laikais buvo 
visiskai jprastas. Apie tai raso I amziuje gyven ŝ zydq istorikas Flavijus 
Juozapas: „2mogaus kunas yra mirtingas, bet siela nemirsta niekada. 
Siela, kuri vykdo dievisk ĵ̂ ^ valiq, apsigyvena zemiausiose dangaus vie-
tose ir paskui vel nusileidzia zemyn j dar nuodemes nesutept^ kun^." 

Laikas, erdve ir paraleliniai pasauliai 

Grjzkime j sias dienas. Kai bent kiek susipazjstame su siuolaikines 
fizikos teorijomis, pamatome, kiek daug aplink mus dar neistirtq reis-
kiniq. Visatos sandara mums kol kas yra paslaptis. Mes nesame pazin^ 
materijos ir energijos paslapciq. Todel turetume laikyti prot^ atvir^, 
jeigu norime bent priarteti prie atsakymq j siuos klausimus. 


