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Kodėl čia negalima pateikti šio manifesto?

  

  

-  Todėl, kad jis yra gana sudėtingas ir galingas įrankis. Pirmiausia  reikia išmokti juo
naudotis. Tam reikalingas atitinkamas pasiruošimas. 

  

  
  

  

Ar gali būti toks atsakymas, kuris tiktų daugumai žmonių? 
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-  Pasirodo, gali. Jis susideda iš tokių universalių frazių, kurios labai  lengvai
transformuojasi pagal kiekvieną žmogų, atsižvelgiant į jo  interesus.

Jeigu manifestas yra mažas, tai jame, išeitų, yra mažai informacijos? 
-  Netiesa. Jame yra labai daug informacijos. Tuose pačiuose žodžiuose  gali tilpti kelis
kart ar keliasdešimt kartų daugiau informacijos, nei  pačių žodžių. Skirtingomis
gyvenimo situacijomis jis gali išduoti  visiškai skirtingus atsakymus. 

Kas nagrinėjama manifeste? 
- Pirmiausia  - praeitis, dabartis ir ateitis. Laikas jame yra labai svarbus, gal net esminis. 
- Taip pat jis padeda įvertinti situaciją, gyvenimo kokybę. Pagal tai jis nurodo, kaip elgtis,
ką daryti. 
- Jame taip pat atsakyta, ko žmogui reikia siekti ir kaip?

Manifestas tai proto ar jausmų dokumentas?
- Ir proto ir jausmų, bet labiausiai - minties. 

Ar galima pačiam suvokti visą manifesto esmę, turinį? 
-  Vargu, nes kuo daugiau į jį giliniesi, tuo didesnė erdvė prieš tave  atsiveria. Suvokti
viską, kas manifeste yra sudėta, galima tik tada, kai  gyveni pagal jį, 
o tai vienu metu ir paprasta, ir sudėtinga. (Iš atsiliepimų)

Kiek žodžių yra manifeste? 
- Visai nedaug. Jį galima perskaityti per porą minučių arba jame paskęsti valandų
valandoms. 

Kaip veikia manifestas? 
-  Jis yra minčių tiltas tarp jo kilmės šaltinio ir į jį įsijaučiančio  žmogaus. Net nesupranti
iš kur, bet pradedi gauti energiją. Kokią? -  priklauso nuo konkretaus žmogaus.
Naudojantis šiuo įrankiu šis tiltas  turėtų sujungti vis daugiau žmonių. Gal būt tai yra
ryšio priemonė? 

Raktiniai žodžiai, temos manifeste:
Pradžia.  Mintis. Požiūris. Gyvenimas. Kokybė. Vertinimas. Sprendimai. Ryžtas. 
Svajonės. Laimė. Klaidos. Laikas. Amžinybė - laikinumas. Patyrimai.  Paskirtis. Baimė.
Gailestis. Abejonės. Pasitikėjimas ir daug kitų. 
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