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F A U S T I N A  B R U Ž A I T Ė

Mintis, lydima stipraus 
jausmo (pykčio, 

džiaugsmo, liūdesio), 
materializuojasi daug 
greičiau nei neutrali. 
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Anekdotas vaizdingas, tačiau ange-
lais ne visi tiki. Ir tas jūsų teiginys, kad 
kasdien siunčiame užsakymų visatai... 
Iš kur žinote, kad ji juos priima?

Turbūt girdėjote apie kvantinės me-
chanikos teoriją? Prie jos ištakų stovėjo 
tokie protai kaip Albertas Einsteinas, 
Werneris Heisenbergas, Nielsas Bo-
hras... Ją nėra paprasta suvokti, nes 
daugumos mūsų sąmonė pernelyg ribo-
ta. Jos esmė tokia: visa, kas mus supa 
(gyvi organizmai, augalai, daiktai), ir 
mes patys nesame vien tai, ką matome. 
Esame nuolat judantys energijos laukai, 
rezonuojantys, virpantys tam tikrais 
dažniais ir siunčiantys energijos ban-
gas. Mūsų mintys – irgi energija, kurią 
įmanoma išmatuoti specialiais prietai-
sais. Kai žmogaus minties energija savo 
vibraciniu dažniu dera su tuo, apie ką 
jis svajoja, susikuria galinga magnetinė 
trauka. Tokia tos energijos savybė. Toks 
tokį traukia. Vienkartinė mintis kaip 
vibracija gyvuoja apie keturias va-
landas. Pagalvokite, kiek susidaro 
valandų, jei mintis nuolat kartoja-
si... Kai diena dienon apie ką nors 
galvojame ir dar pridedame emo-
cijų, visatai pateikiame itin galin-
gą užsakymą! Mintis, lydima sti-
praus jausmo (pykčio, džiaugsmo, 
liūdesio), materializuojasi daug 
greičiau nei neutrali. 

Mintys – nuolatinis srautas gal-
voje. Kad galėtum, anot jūsų, lai-
kytis jų higienos, turi išmokti apčiuop-
ti ir suvaldyti tai, kas neapčiuopiama 
ir labai sunkiai valdoma. Kaip jums 
pavyko?

Kai padariau išvadą, jog sunkios ligos 
ir kitos bėdos ėmė mane pulti todėl, kad 
gyvenu ne taip, kaip turėčiau, ėmiausi 
visko, kas galėjo padėti suprasti, kaip 
keisti savo gyvenimą. Daug skaičiau 
dvasinės literatūros, aiškinausi kvanti-
nės mechanikos principus, meldžiausi, 
meditavau, mokiausi įvairių realybės 
valdymo technikų, ėmiau kreipti dė-
mesį į sapnus, vertinti daiktus, įvykius, 
žmones kaip ženklus, nešančius man 
informaciją, analizavau savo praeities 
mąstymo padarinius. O svarbiausia – 
pradėjau stebėti savo mintis... Tas dar-
bas su savimi tikrai nelengvas, bet jis 
atsiperka su kaupu. Kuo toliau, tuo la-
biau stiprėjo įsitikinimas, kad dėl visų 
mane apnikusių problemų kalti ne pik-
ti, nejautrūs žmonės, ne prastai susi-

klosčiusios aplinkybės (buvo metas, kai 
mielai verčiau kaltę kitiems), ne Dievo 
man skirtas likimas, o mano pačios ne-
gatyvaus mąstymo padariniai. Mano 
pačios užsakymai visatai. Elgiausi kaip 
ta anekdoto herojė: skleidžiau nuolatinį 
nepasitenkinimą, bet jo net nefiksavau. 
Mintis – toks įdomus ir nesuvokiamas 
reiškinys, tikras stebuklas! Nežinau, ką 
galvosiu po poros minučių, negaliu to 
kontroliuoti, bet galiu pasirinkti, kaip 
reaguoti į atėjusią nemalonią mintį. 
Tik nuo manęs priklauso, ką su ja da-
rysiu: paliksiu „minusą“ ar pakeisiu jį 
„pliusu“. Labai svarbu suprasti ir dar 
vieną dalyką: daugybė, apie 80 procen-
tų, mūsų minčių – svetimos. Šiandien 
juokas ima prisiminus: kai į dausas 
iškeliavo Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos generalinis sekretorius Leoni-
das Brežnevas, aš verkiau, nes mokyklo-
je man buvo įteigta, kad jis – ypač geras 
žmogus! Augame su tėvų, mokytojų, 

kitų žmonių tiesomis, užaugę tęsiame 
tradiciją – sąmoningai ir nesąmoningai 
dedamės galvon kitų vertinimus ir jais 
vadovaujamės. Aš, pavyzdžiui, nežiūriu 
televizoriaus. Kam man tai, kas sklinda 
iš jo ir žmogų programuoja? Nuo tada, 
kai ėmiau sąmoningai keisti gyvenimą, 
darau viską, ką galiu, kad mane suptų, 
į mane sklistų kuo daugiau pozityvu-
mo. Tai – patikimas būdas padidinti 
savo energinių vibracijų dažnį ir visais 
atžvilgiais pagerinti gyvenimo kokybę. 
Man patinka suvokti, kad užuot jautusis 
auka, aš pati galiu kurti savo realybę. Į 
mano gyvenimą pastaraisiais metais at-
ėjo puikių dalykų, pildosi svajonės, pati-
riu daugiau džiaugsmo, laimės, meilės...

Tai, ko visi trokšta... Tarkim, žmogus 
turi svajonę – gyventi dideliame gra-
žiame name ant vandenyno kranto ir 
gėrėtis saulėlydžiais. Bet su žmona ir 
penkiais mažamečiais vaikais jau daug 

metų glaudžiasi vėjo perpučiamoje lū-
šnelėje ir vos galą su galu suduria. 

Visatai nesvarbu, kokia svajotojo fi-
nansinė padėtis, kur jis gyvena ir kiek 
vaikų turi. Svarbu, kaip žmogus mąsto, 
ar tikrai nori, ar nuoširdžiai tiki, kad 
jo svajonė reali, kaip karštai prašo Kū-
rėjo to namo, ar aiškiai jį apibrėžia, ar 
mintimis ir kitais būdais vizualizuoja 
(kaip namas atrodo, kas jį supa ir t. t.). 
Svarbu ir tai, ar žmogus turi kantrybės 
laukti jos išsipildymo, ar dėkoja Kūrė-
jui, kad turi stogą sau ir šeimai. Beje, 
greičiausiai pildosi svajonės tų žmonių, 
kurių mąstymas lankstus, kurie turi 
„draivo“ ir neprisiriša prie svajonių. 
Nesąmoningos svajonės irgi pildosi, bet 
paprastai tenka ilgai laukti rezultato ir 
įveikti daug kliūčių. Sąmoningas svajo-
jimas – greitesnis kelias, tačiau svarbu 
žinoti, kaip veikia visatos dėsniai. Trau-
kos dėsnis: jau minėjau, kad esame gyvi 
magnetai ir pritraukiame tam tikrus 

mūsų minčių dažnius atitinkančius 
įvykius, žmones, daiktus. Priežas-
ties ir pasekmės dėsnis: visa, kas su 
mumis vyksta šiandien ir vyks ry-
toj, nulėmė tai, kaip mąstėme vakar 
ir užvakar. Tikėjimo dėsnis: tampa-
me tuo ir gauname tai, kuo įtikime. 
Gausos dėsnis: visatoje visko pilna 
ir tik mūsų pačių mąstymas, bai-
mės („Susirgsiu!“, „Prarasiu dar-
bą!“, „Nepragyvensiu iš pensijos!“, 
„Liksiu viena!“) blokuoja gausą nuo 
mūsų. Faktas tas, kad apie ateitį, 

neišskiriant nė svajonių, galvojame 
remdamiesi praeities patirtimi. Kai 
sąmoningai pradedame mąstyti kitaip, 
nei daug metų mąstėme, realybė aplink 
mus ima keistis. Thomas Edisonas – ge-
riausias pavyzdys, kaip siekiama svajo-
nės. Atlikus tūkstančius nesėkmingų 
bandymų, nesiliauti tikėti ir atkakliai 
vėl ir vėl mėginti uždegti lemputę... Ir 
jam pavyko! Tačiau svajokite apdairiai: 
išsipildo ir praeityje „užsakytos“, bet 
pamirštos svajonės, kurių įgyvendinti 
nebenorime. Jei svajonė pasidaro ne-
beaktuali, nenumeskite jos visatoje, 
atšaukite. Noriu akcentuoti: svarbiau-
sios sąlygos, kurios padeda svajonėms 
tapti tikrove, – aiškus žinojimas, ko ir 
kodėl trokštate, absoliutus pasitikėji-
mas Kūrėju ir nuoširdi padėka jam už 
tai, kas esate, ką jau gavote, gaunate ir 
dar gausite.


