
P I R M A D A L I S 
Kaip praejo gyvenimai 

Neprasau besqlygiskai tiketi manimi ar kuo nors kitu -
patys ieskokite ir rasite, kas atliepia JUS14 sielai, svarbiau-
sia, gausite daugiau atsakymij, nei kelete klausimij. T ik no-
riu, kad btitumete placivj paziijri4, mokytumetes jvairitj f i-
losofijq ir dometumetes tuo, kas prasminga. 

Kitaip tariant, noriu, kad jQs, skaitydami siuos pusla-
pius, galvotumete. 

Is kur penkerii4 meti4 vaiko, augusio „normalioje" pa-
prastoje seimoje, tokie sugebejimai, kad jis virtuoziskai 
skambina pianinu ir kuria muzik^? 

Kaip ir kodel trejij metvj vaikelis, gim^s ir aug^s Alias-
koje, staiga susidomi Amerikos pilietiniu karu, ir tai veliau 
tampa viso jo gyvenimo aistra? 

Kodel zemeje yra tarn tikrij vieti4, j kurias jiis nuo vai-
kystes trokstate patekti, ir kalbi^, kurias geidziate ismokti, 
nors nei kitomis vietomis, nei kitomis kalbomis visai nesi-
domite? 
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Arba, atvykf j svetim^ miestq, kuriame anksciau nesi-
lankete, netiketai suvokiate, kad ne tik jauciates esantys 
namie, bet ir neabejojate, kuria gatve eiti? 

Kodel yra zmoniij, kuriuos, susitik^ pirmq kart^, norite 
pasveikinti: „Labas] Kur buvote prapuol^?" 

Kaip atsiranda jgimti pomegiai ar antipatija, jei neturite 
jokio patyrimo? 

Kaip paaiskinti, kodel staiga pajuntate mirtin^ baim^, 
nors iki tol nebijojote - vandens, tamsos, uzdusimo, auks-
cio? Is kur kyla jgimta baime? 

Kodel sesiameciui vaikui ateina j galv^ sitaip padekoti 
mamai uz pusrycius: „Is dvylikos mamyciij tu man ge-
riausia"? 

Kaip paaiskinti, kodel desimtmete mergaite turi tobul^ 
balsq ir megsta operij arijas? 

Paklauskite mokslininki4, teologij, psichologij ir kitt} zmo-
gaus elgsenos ..ekspertq". Tiketina, kad, uzuot atsak^, jie 
tusciai spoksos, nerisliai veblens ar pasakys: „Taip jau bu
na." Gal butq s^ziningiau prisipazinti: „Nezinau"? 

O as zinau. Galiu paaiskinti ir atsakyti j visus siuos klau-
simus ir j begal^ kitij - tik niekada nesuprasiu, kodel zmo-
nes nenori pripazinti sios tiesos, kuri patvirtina Dievo pa-
zad^, duot^ sielos sukurimo momentu, - kad mes esame 
amzini. Ir tai anaiptol nereiskia, kad amzinai gyvensime tik 
nuo dabar. Ne, mes visada buvome. Pripazin^, kad visuo-
met egzistavome, klausiame - kur buvome laikij pradzioje? 
Ir k^ veikeme? Nieko? Gulinedami ant debeseli4 grojome 
arfomis? Tikrai? Ne akimirkai tuo nepatikesiu nei as, nei 
jus. 

Mes visi gyvename gyvenim^ po gyvenimo, gyvenim^ 
po gyvenimo savo Namuose Anapus, o taip pat sioje zeme
je - nesibaigiancioje sventoje kelioneje, - kad musij siela j 
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pasiektij didziausias galimybes ir dziaugsmingai tarnauti4 
Kiirejui. Jo sukurta visata, kurioje mes gyvename, nera at-
sitiktine ar netobula. Atvirksciai - Jis mums dovanojo be-
ribj tobulum^ ir logik^. Jo kuryba turi prasm^. J i yra cik-
liska ir organizuota. Laikantis daugumos teologvj nuomo-
nes, vienintelio mnsx[ gyvenimo pabaigoje Dievas jvertins 
musi4 darbus ir nuspr^s, ar mus bausti, ar apdovanoti, -
taip galvojant, persama mintis, kad Dievas, kuris bes^lygis-
kai vertina mus kaip mylimus savo vaikus, zmonems duoda 
tik vien^ galimyb^, o jeigu mums nepasiseks, Jis beviltiskai 
nuleis rankas ir mus nubaus amzinai kenteti pragare. Ar 
matote prasm^? 

As irgi ne. 
Ties^ sakant, per tuos susitikimi4, aiskiaregystes skaity-

mi4, paskaiti4 ir dalyvavimo televizijos laidose desimtme-
cius daugybe zmonii^ man sake: „Zinoma, as netikiu rein-
karnacija. As esu krikscionis." Ir as, budama tokia pati (gnos-
tike) krikscione, atsakydavau: „Ir as esul Taigi, galvokV 

Nemanykite, kad absoliutus tikejimas reinkarnacija yra 
mano pasirinkimas, nes esu kvaile aiskiarege. Nuo mazens 
lankiau katalikisk^ mokykl^. Kolegijoje kaip pasirenkam^ da-
lyk^ studijavau teologij^ ir pasaulio religijas. Per vis^ gyve
nimo aistringai rijau visas religines ir dvasines knygas, ko-
kios tik pakliudavo man j rankas - Budos ir Mahometo 
n^okymai; tantros; egiptieciij „Mirusii4Ji4 knyga"; Talmudas 
ir Koranas; Bhagavadgyta; Elaine Pagels „Gnostines evan-
gelijos"; dvasinio gydytojo ir mokytojo, Kristaus amzinin-
ko, graiko Apolonijaus is Tianos gyvenimo aprasymai. Stu
dijavau kartu su dvasininkais, jogais, sventikais, rabinais, vie-
nuolemis, Tibeto vienuoliais ir dzen meistrais. Galiu s^zi-
ningai prisipazinti: studijos nuleme, kad mano tikejimas 
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praejusiais gyvenimais sustiprejo, ir tai nera jsitikinimas, 
bet iinojimas. 

Labai susidomejau nustaciusi, kad dauguma didzii}ji4 pa
saulio religijii - jskaitant ankstyvqJEj, buvusi^ iki V I am-
ziaus, krikscionyb? (veliau pertvarke popiezius Konstan-
tinas], - sutinka su reinkarnacijos faktu. Tai mane paskati-
no gilintis j Biblijq ir surasti uzuominii apie reinkarnacija, 
nes, mano jsitikinimu, tai turejo buti uzrasyta. Negalejau 
patiketi, kad popiezius Konstantinas, nors ir kaip pasiry-
z^s, buti4 sugebej^s patikrinti kiekvien^ Svento Rasto ver-
tim^ ir j j apkarp^s. 

Paieskos (nepasotinamo smalsumo tenkinimas budingas 
ne tik man, bet ir kitiems Misurio gyventojams) paverte 
mane nenuilstancia fanatiska Biblijos - visij dvidesimt se-
sii4 jos variantij - tyrinetoja. Kad ir kaip kruopsciai popie
zius Konstantinas stengesi sunaikinti jrasus, savo pasitenki-
nimui radau, kad net vertimuose, padarytuose po jo mir-
ties, isliko nepaliestos kelios nuorodos j reinkarnacijq - tai 
man pavyko aptikti itin akylai ziurint. 

Pavyzdziui, Evangelijos pagal Jon^ devintas skyrius pasa-
koja apie Jezaus ir mokiniq sutiktq zmogij, akl^ gimusj. 
Mokiniai Jezij paklause: „Rabi, kas nusidejo - jis pats ar jo 
tevai, - kad gime neregys?" 

Kitaip tariant, mokiniai smalsavo, ar vyro aklumas j j is-
tiko del jo padarytij nuodemii^. Juk aklas nuo gimimo as-
muo galeti} nusideti tik praeitame gyvenime, nebent buti| 
jsigudrin^s nusikalsti jsciose? 

Evangelijoje pagal Mat^ 17,11-13, Jezui kalbant su tri-
mis mokiniais: Petru, Jokubu ir Jonu, yra dar akivaizdesne 
nuoroda j reinkarnacijq: „„Tiesa, Elijas turi ateiti ir visk^ 
atitaisyti. Bet as jums sakau, kad Elijas jau buvo atej^s, ir 
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jie jo nepazino, bet padare su juo, k^ norejo." Tuomet mo
kiniai suprato j j kalbejus apie Jon^ Krikstytoj^." 

Taigi, jeigu Elijas turi ateiti, nors jau buvo atej^s, aki-
vaizdu, kad Jezus kalba apie dvi skirtingas inkarnacijas. 
Ankstesniajame jsikunijime „jie jo nepazino" kaip Elijo, bet 
,,mokiniai suprato", kad ankstesnysis Elijo jsikunijimas bu
vo Jono Krikstytojo asmenyje, kuris Judejos karaliaus Ero
de jsakymu buvo jkalintas ir veliau jam nupjauta galva. Ne-
manau, kad galetij buti aiskesnis pavyzdys, kai „padare su 
juo, kq norejo", nes, kaip mineta, su Jonu Krikstytoju buvo 
susidorota. Sakyciau, jeigu pats Jezus Kristus aiskiai pripa-
zino reinkarnacija, kas mes tokie, kad Juo abejotume? Grjz-
tame prie mano klausimo: kodel visuotinai priimta - arba 
tu krikscionis, arba tiki j reinkarnacija, - bet abu sie daly-
kai nesuderinami? 

Esu tvirtai jsitikinusi, kad zemeje gyvename kelet^ kar-
tii; taciau, kai dar buvau jauna, nesupratau, kas man is to 
ankstesnio gyvenimo, jei jo neprisimenu. Juk nieko nesu-
dominciau pasakiusi, kad tai as isradau batij raistelius, 1800 
metais Japonijoje buvau geisa, veliau pamerge karalienes 
Viktorijos vestuvese, ar ne? Kuo tas zinojimas man but^ 
naudingas, isskyrus galimyb? pasipuikuoti vakareliuose? As 
perskaiciau knyg<| „Brides Merfi paieskos" apie praejusj gy
venimo, ir j i man labai patiko. Taciau jeigu tai ir butij tiesa, 
kas is to? 

Tiems, kurie gime veliau, nei buvo isleista ta knyga, pa-
pasakosiu jos turinj. 1952 metais Virginija Tighe, gyvenan
ti Kolorado valstijos Pueblo mieste, vakarienes sveciuose 
metu pasisiule dalyvauti hipnozes seanse, kurj surenge Mo-
rey'us Bernsteinas. Hipnotizuotojas ir visi sveciai apstulbo, 
kai, pasiekusi trans^, Virginija pradejo kalbeti su ryskiu ak-
centu ir prisipazino esanti Bride Merfi, gyvenanti X I X am-


