
„Nesistebėkite stebuklais

lietuvių kalba leidžiamas 

pamokymų rinkinys, kurį Janui Grahamui 

perdavė dvasinė būtybė, vardu Baltasis 

Bulius.  

Autorius nuoširdžiai dalijasi 

patarimais, kaip nuraminti aktyvųjį 

persiimti vidine ramybe, rasti savo 

gyvenimo tikslą, kurti sėkmingus tarpusavio 

santykius  ir kitomis sąmonėjimo 

kasdienybės temomis. Paprasta ir aiški kalba 

skverbiasi į širdį ir skamba lyg mūsų pačių 

dvasios pokalbis su savimi.

 

 

 

 

Nesistebėkite stebuklais“ – jau antras 

lietuvių kalba leidžiamas nepaprastas 

pamokymų rinkinys, kurį Janui Grahamui 

perdavė dvasinė būtybė, vardu Baltasis 

utorius nuoširdžiai dalijasi praktiniais 

patarimais, kaip nuraminti aktyvųjį protą, 

persiimti vidine ramybe, rasti savo 

, kurti sėkmingus tarpusavio 

ir kitomis sąmonėjimo 

kasdienybės temomis. Paprasta ir aiški kalba 

skverbiasi į širdį ir skamba lyg mūsų pačių 

dvasios pokalbis su savimi. 

 

 



Ištraukos iš knygos 

 

Jei esate vienas iš tų, kurie per daug laiko praleidžia galvodami, ir norite 

atsikratyti šio pasigvelbiančio įpročio, duosiu paprastą patarimą. 

Kasdienybėje nuolat priminkite sau dalį dėmesio sutelkti į širdį. Netrukus 

suprasite, kad vienu metu būti galvoje ir širdyje neįmanoma. 

Maža to, šitokia praktika ilgainiui jums padės pajusti šiltus jausmus net tiems 

asmenims, kurie jums niekada nepatiko. Jūsų balsą persmelks Meilės energija, 

ir pašnekovai jaus, kad žodžiai sklinda iš jūsų širdies. 

Taip pat aptiksite, kad neįmanoma būti širdyje ir tuo pat metu smerkti ar 

kritikuoti. Jei esate širdyje, taip pat nekils noras priešintis aplinkybėms. Ir 

neilgai beliko laukti, kol jūsų veidą papuoš plati šypsena. 

*** 

Jei atsiduriate situacijoje, kai tenka protu sverti argumentus už ir prieš, tikėtina, 

kad net ir priėmus sprendimą išliks abejonių, teisingas jis ar ne. Bet jeigu 

leistumėte protui pailsėti ir tiesiog pavestumėte situaciją Aukščiausiajam 

savyje, iš vidaus ateitų atsakymas ir tučtuojau suprastumėte, kad kaip tik taip ir 

reikia elgtis. Galbūt jis ateitų pačiu netikėčiausiu metu, tačiau beveik iškart 

pajustumėte didžiulį palengvėjimą, aiškų vidinį žinojimą, kad tai teisinga. 

*** 

Sakykime, augdami niekada neturėjote progos pamatyti save veidrodyje. Ir štai 

kartą prie jūsų prieina koks žmogus ir sako: „Turiu veidrodį. Jis suteiks tau 

galimybę išvysti save.“ Tačiau parodo jums kreivą veidrodį, kuris atspindžius 

bjauriai iškraipo. Kadangi jokio kito atramos taško neturite, patikite išties esąs 

bjaurus, ir nuo tos akimirkos jūsų gyvenimas pradeda rutuliotis nuolat 

patvirtindamas įsitikinimą, kad jums ne viskas gerai. 

Galų gale vieną dieną (galbūt tai yra šiandiena) sutinkate kitą žmogų, kuris turi 

realų pasaulį atspindintį veidrodį. Jame pamatote esąs gražus ir nekaltas, 

nepakartojama ir didinga Dieviškumo apraiška. 



Ar išdrįsite atsisveikinti su senuoju savo vaizdiniu, priimsite tiesą apie save ir 

leisite gyvenime prasidėti nuostabiems tą tiesą atitinkantiems pokyčiams? Jums 

rinktis. 

*** 

Neabejoju, kad esate sutikę žmonių, kurie pakylėjo jūsų nuotaiką ar savijautą ne 

kokiais nors žodžiais ar veiksmais, o tiesiog savo buvimu šalia. Ar 

nenorėtumėte ir jūs daryti tokią pat įtaką kiekvienam sutiktajam, ne tik darbe ar 

namuose, bet ir visur, kur tik atsiduriate, bet kokiomis aplinkybėmis? Tokiu 

atveju veikia jūsų Esatis, nesvarbu, ar tuo metu ramiai šnekučiuojatės su 

pakeleiviu autobuse, ar masažuojate ant masažo stalo gulintį klientą. 

Svarbiausia, kad Esaties galios ugdymui nėra jokių ribų, o štai profesinių 

įgūdžių tobulinimas ribotas. 

 


