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Balio dvasingum

įtraukė ir nebepale
Tomas Jasevičius jau kelerius metus gyvenimą kuria Balyje. Ten
su bendraminčiais jis dirba meditacijos centre, jame įvairiausiais
metodais – nuo meditacijos, bado iki maudynių lediniame
vandenyje – padeda žmonėms atrasti vidinę ramybę.

lieka įrašyti ir mūsų kūnuose.
Medituojant galima rasti tuos
skausmingus dalykus ir juos
paleisti, išsilaisvinti iš neigiamų emocijų, baimių. Galbūt
skamba nelabai įtikinamai,
bet tokiais dalykais mes užsiimame tam, kad būtume laisvesni ir laimingesni (šypteli)“.

SAVĘS
PAIEŠKOS
Prieš persikeldamas į Balį,
T. Jasevičius 7 metus gyveno Didžiosios Britanijos
sostinėje. „Po 3 kurso universitete turėjome atlikti
praktiką. Pradėjau dirbti
programuotoju vienoje
įmonėje. Stengiausi save
tobulinti, ieškojau būdų,
kaip tapti produktyvesniam
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darbe, ėmiau domėtis saviugdos
knygomis, jas skaityti. Jose rekomenduojama darbui su savimi
pasitelkti daugybę būdų: gerti
kavą, sportuoti, sveikai maitintis, pozityviai mąstyti. Tarp jų
buvo ir meditacija. Pabandžiau
ir man pavyko. Suvokiau, kad
meditacija yra vienas tų įrankių,
galinčių pakeisti visus kitus,
nes ji padeda sutvarkyti vidinę
būseną. O juk viskas ir priklauso
nuo jos, nuo minčių: jei galva
gerai neveiks, žmogus bus negatyvus, nenorės nei sportuoti,
nei sveikai maitintis. Jaučiau, jog
pradėjau nuo reikiamo galo: susitvarkiau mintis, o tada lengvai
ėmė judėti ir kiti dalykai, – atskleidžia Tomas. – Mane vis labiau domino meditacija, vidinis
tobulėjimas, buvo smalsu, ką dar

galėčiau sužinoti, ko išmokti.
Žvalgydamasis internete pamačiau, kad Balyje yra daugiau
galimybių ir tokių ieškotojų kaip
aš. Pagalvojau, jog reikia viską
palikti ir pažiūrėti, kas manęs
laukia toliau.“

MEDITACIJOS
CENTRE
Atvykęs į Balį, lietuvis iš pradžių
tęsė įprastus darbus internetu: įkūrė nedidelę kompaniją,
užsiėmė vaizdo produkcija,
fotograﬁja. Po kurio laiko sužinojo, kad meditacijos centras
„Istana“ ieško žmogaus, galinčio
padėti vystyti plėtrą internete.
„Parašiau jiems el. laišką, ir
susitikome pasikalbėti. Iškart
pamatėme, kad sutampa mūsų
vertybės, pasaulėžiūra. Jeigu

Nuotraukos meditacijos centro „Istana“ ir iš asmeninio albumo

eseniai Tomas grįžo iš
meditacijos stovyklos,
ten 10 dienų praleido
tyloje: drauge su kolegomis jie
mažiausiai 10 valandų per dieną medituodavo, o likusį laiką
leisdavo visiškoje tylumoje.
„Tokios meditacijos stovyklos,
vadinamos vipassana, populiarios visame pasaulyje. Jos veikia
labdaros principu – gyvenama
iš žmonių aukų: išeidamas, jei
meditacija tau suteikė ką nors
gera, gali paaukoti, kad kiti
galėtų patirti tą patį. Mokymai, maistas ir nakvynė būna
nemokami, – pasakoja pašnekovas. – Meditacija yra kaip
sportas smegenims – minčių ir
koncentracijos treniruotės. Pirmas kelias dienas sėdi ir stengiesi dėmesį sutelkti į kvėpavimą.
Galvoje vis iškyla minčių, kažkur
nuklysti, bet bandai grįžti ir vėl
susikoncentruoti į kvėpavimą.
Galiausiai susitelkimas taip ištreniruojamas, kad galima skenuoti
savo organizmą: keliaujama nuo
galvos iki kojų ir pastebima įvairių dalykų.
Eidami gyvenimo keliu mes susirenkame tam tikrą informacijos
bagažą, jį visuomet nešiojamės
kartu su savimi to net nežinodami ir, regis, nejausdami.
Tarkime, patekome į avariją,
kūnas patyrė šoko būseną. Apie
nemalonų nutikimą prisimename ne tik mintyse – tie pojūčiai

ne jie, savo paslaugas būčiau
teikęs jogos mokykloms, veganiško maisto restoranams ar
kitiems, gyvenantiems pagal
panašią ﬁlosoﬁją. Jaučiu, jog
pačiu laiku prisijungiau prie
meditacijos centro, nes ateityje
laukia daugybė įdomių projektų,
stovyklų, – džiaugiasi pašnekovas. – Centre, pasitelkę naujausias šiuolaikinės medicinos
technologijas ir senąsias praktikas (jogą, meditaciją), padedame žmonėms tobulinti kūną
ir dvasią. Stengiamės iš abiejų
sričių paimti viską, kas geriausia.
Centre vyksta meditacijos užsiėmimai, veikia jogos mokykla,
SPA su saunomis, karšto ir šalto
vandens baseinais. Čia atvyksta
žmonių iš visur. Dauguma jų palikę viską Vakarų pasaulyje, nes
suprato, kad toks gyvenimas yra
ne jiems, ir atvažiavo ko nors
ieškoti. Ko tiksliai, ir patys nežino, bet pamažu ieško, atranda,
tobulėja. Daugelis dirba nuoto-

umas
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aleidžia

liniu būdu – internetu, kai kurie
pradeda vietoje vesti mokymus,
kursus.“

PASIKEITĖ
GYVENIMAS
T. Jasevičius pasakoja, kad jo
kelionė dvasingesnio gyvenimo
link prasidėjo dar prieš jam išvykstant į Balį. „Pirmąja didele
pamoka ir vertinga patirtimi
tapo persikėlimas į Angliją. Kartu su visa šeima išsikraustėme į
Londoną, ten praleidau 7 metus.
Teko visiškai pakeisti gyvenimą
ir išlikti ramiam, nepasimesti,
kai viskas aplink nauja.
Persikėlus į naują vietą atsiranda
galimybė sukurti save iš naujo: nesiveži jokio bagažo, naujai
sutikti žmonės tave mato tarsi
baltą paveikslo drobę – gali būti
bet kas, nes aplinkui nėra nieko,
kas tave pažinotų nuo 5 klasės ir
prisimintų, ką ir kada esi iškrėtęs. Taigi galima susikurti save
tokį, kokį tik norisi, – kalba Tomas. – Žinoma, vėliau supranti,
kad tam tikras bagažas vis dėlto

keliauja su tavimi. Tai – įpročiai.
Balyje daugelis jų pasikeitė:
Londone buvau įpratęs savaitgaliais šėlti vakarėliuose, nevengiau alkoholio, o čia tai visiškai
pradingę iš mano gyvenimo –
pamačiau, jog galima gyventi ir
be to. Manau, kad didelę įtaką
pokyčiams atsirasti padarė aplinkiniai žmonės. Kaip minėjau,
daugelis Balyje yra viską palikę
ir atvažiavę ieškoti savęs, naujų galimybių – jie kuria kai ką

iš viso pasaulio. Niekas nežino,
kaip tai veikia, bet pasidavėme
ir atvažiavome. Balis įtraukė
ir nebepaleidžia, – šypsosi. –
Abejingas salai negali likti ir dėl
jos grožio. Ji nedidelė, bet čia
net trys skirtingi kraštovaizdžiai: pietuose stūkso aukšti
skardžiai prie vandenyno, salos
viduryje – neįžengiamos žaluma
stebinančios džiunglės, o šiaurėje – kalnai ir ugnikalniai. Kai tik
atvykau, stengiausi kuo daugiau

„Kai grupë þmonių susitelkia meditacijai, jie
sukuria didelę ramumo, meilës bangà, o ði
visà Balio salà apgaubia ypatinga energija.
Ji ir traukia þmones ið viso pasaulio.“
nauja, generuoja idėjas, gyvena
tarsi alternatyvų gyvenimą.
Niekas nedirba biure nuo 8 iki 17
val. ir neskuba po darbo žiūrėti
televizoriaus – visi nori ko nors
daugiau iš gyvenimo. Būdamas
tokių žmonių apsuptyje ir pats
keitiesi, matai, kaip skirtingai
mąsto atvykusieji iš viso pasaulio, kokie kultūrų skirtumai.
Beje, mūsų kolegų kompaniją
sudaro britas, amerikietis, australas, kanadietis, keli vietiniai
indoneziečiai ir indas. Susirinkome iš skirtingų pasaulio kraštų ir
bendro tikslo buvome sujungti į
naują, galima sakyti, šeimą.“

TIKINTIS KRAŠTAS
Anot Tomo, Balis yra ypatinga vieta – ne veltui žmonės iš
tolimiausių kraštų atvyksta
čia praturtinti savo vidinio
pasaulio. „Balis –
viena iš nedaugelio
Indonezijos salų,
kurioje vyrauja ne
islamas, o hinduizmas. Hinduistai tiki
daug dvasių ir dievų,
todėl mielai priima
visų kitų tikėjimų
žmones. Jie patys yra
labai dvasingi: prie
kiekvienų namų įrengta po mini altorių, šventyklėlę,
moterys kasdien ateina prie jų
palaiminimo ar pamedituoti,
dievams atneša gėlių ir vaisių.
Visoje saloje – daugybė šventyklų, į jas renkamasi medituoti.
Kai grupė žmonių susitelkia
meditacijai, jie sukuria didelę
ramumo, meilės bangą, o ši visą
Balio salą apgaubia ypatinga
energija. Ji ir traukia žmones

visko apžiūrėti, paganyti akis į
krioklius, upes, augalus. Vėliau
apsistojau sėsliau ir susitelkiau
ne į aplinką, o į save.“

PASINERTI Į
MINTIS – VERTA
Pasiteiravus Tomo, ką žmonėms
duoda meditacija, jis sako, kad
reikėtų perfrazuoti klausimą.
„Meditacija labiau atima ir
paleidžia viską, ko mums nereikia: agresiją, pyktį, įtampą,
klaidingą įsivaizdavimą apie tai,
kas esame. Medituodamas supranti apie save įvairių dalykų,
pamatai, kokios mintys verda
galvoje. Kai pramoksti medituoti, ši praktika išmoko susikaupti,
susikoncentruoti, mąstymą
padaro skaidresnį. Anksčiau
ryte prabusdavau ir

nesugaudydavau minčių, nežinodavau, ką su savimi daryti,
kur mestis. Dabar atsisėdu, pamedituoju, ir tie debesys galvoje
išsisklaido, gyvenimą matau
ryškiau.
Didžiausia meditacijos dovana
yra gebėjimas susikoncentruoti,
dėmesį sutelkti į vieną dalyką.
Mums dar mokykloje mokytojai
kartodavo „dėmesio!“, „susikaupkite!“, bet niekas taip ir nepamokydavo, kas tas dėmesys ir
kaip jį sutelkti. O šis gebėjimas
reikšmingas visoms gyvenimo
sritims. Pavyzdžiui, galima susikoncentruoti į sveiką mitybą,
ir neišves iš kelio mintis „gal tik
vieną burgerį“, – šypsosi T. Jasevičius. – Susitelkimas padeda
ir puoselėti santykius su mylimuoju, šeima, draugais. Galima
susikaupti ir susitelkti į bendravimą: mintys neklaidžioja, nesistengiama padaryti įspūdžio,
neruošiami išankstiniai atsakymai, tiesiog iš tiesų klausomasi
kitų – vyksta tikras ir gilus bendravimas, padedantis stiprinti
ryšį su brangiais žmonėmis. O jei
du vienas į kitą žvelgiantys žmonės praktikuoja meditaciją, vien
žiūrėdami vienas kitam į akis gali
visiškai jausti vienas kitą. Tai –
neįkainojama dovana.“
 Tomas sako, kad jo
kelionė dvasingesnio
gyvenimo link prasidėjo dar
prieš jam išvykstant į Balį.

 Į meditacijos centrą
Balyje dauguma žmonių
atvyksta ko nors ieškoti.

 Meditacijos centre veikia
ir jogos mokykla,
SPA su saunomis, karšto ir
šalto vandens baseinais.
Ji 15

