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Kalbantįjį su jumis vadinkime  

Sandţajananda Brahmaveda.  

Tai šio gyvenimo etapo būsena, o ne vardas.  

 

Šis sanskrito kalbos ţodţių junginys simbolizuoja 

ţmogų kuris su Tikrų Ţinių pagalba nugalėjo 

Tamsą savyje ir patyrė palaimą.   

 

 

Asmenine patirtimi esu patyręs, kad fizinė mirtis - 

tai ne pabaiga. Atsimenu savo būtį prieš vėl 

įsikūnijant, todėl ţinau, kodėl tęsiu kelionę ir Tau 

kalbu čia ir dabar. 

. 
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Tapti bepročiu ne taip jau sunku. 

Tereikia uţduot klausimų tiems, 

Kurie bijo savųjų minčių. 

O juk bijo visi - 

Bepročio kalbų apie tylą,  

Apie sąţinės balsą širdy. 

Tik bijo jie visi ne bepročio, 

Kuris kalba apie tylą savy. 

Bijo, kad išvys jie beprotnamį negyvoj savo širdy... 
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ŢMOGUS – FENIKSAS 

 

Kai nelieka net paskutinei kovai jėgų, 

Kai nelieka net noro laimėt, 

Kai pats Dievas tau leidţia kristi ţemyn, 

Kai krenti – tu skrydį pajusk... 

 

Jei krisdamas pajusi laisvės akimirką 

Ir muziką trūkstant grandinėms sunkioms, 

Jei kritimą tu paversi skrydţiu į dugną - 

Tą dugną pasieksi su tyra atgaiva. 

 

Kai nusileidęs tu juodą ţemę pajusi,  

Spalva ta juoda ims net spindėt... 

Tavo pralaimėjimo skrydis ţemyn 

Pavirs spindesiu Fenikso iš pelenų... 
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ĮVADO ĮVADAS 

 
Kai baigėsi šios knygos tiraţas, planavau daugiau jos 

neleisti. Nusprendţiau išdalinti ją internete nemokamai. Prieš 

išdalinant, sėdau ją atnaujinti ir papildyti, nes aš gerokai 

patobulėjau per tuos keturis metus, nuo to laiko kai knyga buvo 

uţrašyta ir išleista. Beskaitant knygą iš naujo, aš nustebęs 

ţavėjausi teksto aštrumu ir efektyviu budinamuoju poveikiu 

sąmonei. Buvau pamiršęs kokia ji gera. Ir kai uţsiminiau apie 

tai draugams, kad knygos neperleisiu, išgirdau, kad ji 

daugumos laikoma viena geriausių mano knygų... Tai... Kodėl 

gi jos neperleidus... Tą ir darau. Pakeistas pavadinimas. Vietoje 

gremėzdiško ,,Hipnozė. Pati nepopuliariausia knyga arba 

transcendentinis ţmonijos konfliktas― į daug lengvesnį ir savo 

prasmės neprarandantį ,,Anapus masinės hipnozės―. 

 

Mano saukelta sąmonėjimo bangą Lietuvoje, išties laikoma 

pakankamai fenomenaliu įvykiu. Ţmonių pradedančių plačiau 

mąstyti kasdieną vis daugėja, skaitančiųjų ratas kasdieną 

platėją. Todėl šiai knygai tikrai verta dar pabūti lengvai 

pasiekiamose vietose - knygynuose, visiems norintiems tapti 

savo gyvenimo šeimininkais, savo realybės šeimininkais. 

Esame visi dėl visų. 
 

2017.12.31, Balis 
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ĮVADAS 

 
Ţmogus, prieš imdamas į rankas tokias knygas kaip ši, 

turėtų ţinoti – Ţinios ne tik išlaisvina, Ţinios įpareigoja. 

Ţinių įgijimas – tai transformacija. 

 

Ţmogus, gavęs informacijos kiekį, perleidęs ją per savo 

smegenų vingius, tampa jau kitu ţmogumi. Tokio ţmogaus 

sąţinės balsas, jei jis gavo dvasią maitinančios, sielą 

budinančios informacijos, po jos jau bus kitoks. Sąţinės 

balsas bus garsesnis. Ir jei jis toliau bandys gyventi 

ignoruodamas tai, ką suţinojo, tai sukels dar didesnį 

konfliktą nei jautė iki įgaudamas tokias ţinias. Jei esi 

nepasiruošęs pokyčiams ir tavo gyvenime viskas gerai – tai 

geriau padėk šią knygą į šalį. 

 

Praeitoje knygoje (Nuo gaujų iki šventųjų I d.) aš 

pasakojau apie tai, kad miegojau giliame sapne daug metų 

ir kad dauguma ţmonių taip pat miega... Aš pasakojau apie 

hipnozę, kurios įtakoje gyvenau ir kalbėjau apie ţmones, 

milijardus ţmonių, kurie vis dar hipnotizuojami kiekvieną 

dieną. 

 

Šioje knygoje kalbėsime apie transcendentinį ţmonijos 

konfliktą, ne tik apie vieno ţmogaus vidinį konfliktą, bet 

apie konfliktą, svarbų visai ţmonijai. Apie tai, kodėl retas 

ţmogus yra sąmoningas, apie tai, kaip akli egoistai - šalių 

vadovai kuria aklus vergus, kaip istorija aukština ţudikus, 

apie tai, kad Vatikanas iš savo religinės doktrinos išbraukė 

reinkarnaciją, apie degradaciją, vyro kaip vyro ir moters 

kaip moters, dėl menko sąmoningumo. Apie tai, kas yra 



 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
13 

ţmogus ir ką jis veikia čia - Ţemėje. Ir apie tai, kad niekas 

niekada nevyksta šiaip sau.  

Jei jūsų rankose ši knyga, vadinasi, jau laikas suaugti, 

bent jau iki sąmonės, kurią turi aštuoniolikmetis, nes, deja, 

daugumos ţmonijos sąmonė įstrigusi trylikamečių lygyje. 

Daugumos ţmonių sąmonė centruojasi tarp tarpukojo ir 

skrandţio. Jei geriau apie tai pagalvosite, jums tai taps 

akivaizdu. 

 

Todėl dar kartą įspėju, kad tai, ką jūs suţinosite, gali 

sugriauti jūsų vidinę lūšną, kurioje gyvenate, gali 

išdţiovinti pelkę, kurioje šiltai ir iš lėto pūvate.  

 

Jei imsitės gyventi po šių ţinių kitaip, daugumos būsite 

laikomi bepročiais. Nemokšos ir tinginiai jums pradės 

kalbėti uţ nugaros. Ţinokit, tai reiškia, kad jūs priekyje. 

Masė pradės aptarinėt jūsų nestandartinį gyvenimo būdą. 

Ţinokit - jis tapo įdomus. Jie ieškos jūsų trūkumų. Ţinokit - 

jie pavydi. O jei pavydi, vadinasi yra ko! Masė visada 

pavydi asmenybei! 
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TRANSCENDENTINIS KONFLIKTAS 

 
Akimirka tarp gimimo ir mirties. 

Lėlė jau ant scenos – šou prasidėjo! 

Suvok – ţiūrovų loţėse veidrodţiai, 

Ir skambanti muzika... Tavo. 

 
Transcendencija [lot. transcendens - perţengiantis], filos. 

buvimas, egzistavimas uţ, anapus ko nors, pvz., sąmonės 

buvimas uţ proto, paţinimo ribų arba absoliučios būties - uţ 

materialios tikrovės ribų. 

Transcendentinis Ţmonijos Konfliktas (T. Ţ. K) – tai 

ţmogaus konfliktas tarp ţmogaus sąmonės, gyvenančios kūne, 

ir kūno, pasąmonės bei viso išorinio pasaulio. 

 

Ţmogaus evoliucija - tai būtina, nors ir nelengva tema. Daug 

knygų parašyta iš daug sąmoningumo lygmenų, įvairių rašytojų 

ir tiesos skelbėjų. Tiesa yra nors ir viena, ji tokia plati, 

daugumai sunkiai aprėpiama, kad apie ją apkalbėta iš 

įvairiausių pusių, įvairių ţmonių, kurie visi mato pasaulį vis 

kitaip, vis kitu kampu. Skirtingais laikais, skirtinguose 

kontinentuose kalbama vis kitaip, bandoma vis kitaip pateikti 

realybę apie evoliuciją - prigimtinę, vidinę ţmogaus varomąją 

jėgą. 

Ţodis evoliucija kalba apie tai, kad pokyčiai ir 

transformacijos būtinos tam, kad sąmonė, iš proto 

suvarţymų išsilaisvinusi, kisti ir plėstis galėtų. 

 

Šios planetos ţmonių gyvenimai - tai nesibaigianti kova. 

Nesibaigiantys konfliktai. Paţvelkim į kūdikį, kuris pradeda 

gyvenimą šiame pasauly. Naujo ţmogaus gyvenimas prasideda 

nuo gimimo, nuo kovos. Įsčios pradeda spausti, vietos maţėja, 

prasideda spazmai iš visų pusių, girdisi riksmai. Bejėgė būtybė 
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katapultuojama į kovos lauką – Ţemę. Maţas kūnas auga ir nuo 

gimimo ruošiamas kovai uţ išgyvenimą. Tų, kurie jau daugiau 

evoliucionavę dvasiškai po daugybės atgimimų, laukia 

ypatinga kova. Jiems teks ne tik pragyventi gyvenimą truputį 

kitaip nei daugumai intelektualių gyvūnų, kurie tik tenkina 

kūno instinktus ir gyvena kaip parazitai taip ir nesuvokdami, 

kad verti tik atjautos. Daugiau paţengusioms dvasioms tenka 

ypatinga kova: joms pradţioje reikia ne tik gyventi taip, kad 

išgyventų, bet dar tenka ieškoti atsakymų į gyvenimo prasmės 

klausimus, į transcendentinės harmonijos klausimus. Tai 

dviguba kova.  

 

Turėti drąsos, rasti drąsos savyje ir pasauliui iškelti esminį 

klausimą – Kas iš tikrųjų yra gyvenimas? Kas iš tikrųjų yra 

mirtis? Ar gyvenimas iš tikrųjų turi būti toks, koks yra? Jei 

geriau susimąstysime, suprasime, kad nuo pat gimimo mes dėl 

nieko negalime būti tikri. Nei dėl rytojaus, nei dėl palankių 

aplinkybių, nei dėl saugaus gyvenimo, nei dėl geros sveikatos, 

nei dėl gero darbo, nei dėl šeimos, nei dėl laimės ir sėkmės. 

Absoliučiai dėl nieko ţmogus negali būti tikras. Jūs tik naiviai 

tikitės, kad įvyks kaţkas gero... Miegantis ţmogus 

nekontroliuoja nei vieno svarbesnio faktoriaus, ţmogus 

kontroliuoja tik menkas smulkmenas, kurias stengiasi visaip 

sureikšminti, kad paslėptų savo menkumą.  

 

Kiek kartų neįvyko tai, ko jūs tikėjotės, ko norėjote? Daug 

daţniau mes negauname nei gauname. Mes tik naiviai tikimės, 

kad laimė jau greitai pasibels. Jei turite gerą darbą, iš kur 

ţinote, kad po metų jį vis dar turėsite?  

 

Tikimės pamatyti uţaugusius vaikus, bet kiek daug ţmonių 

netenka savo vaikų... Mes vis tikimės ir tikimės... Vis 

kovojame ir kovojame, kad tik viską išlaikytume, kad tik 

kaţkaip tvirčiau įsikabintume į tai, ką turime. Bet tiesa ta, kad 
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mes neţinome, kas bus rytoj, o tuo labiau po metų ar dešimties. 

Gal artimieji ţus, gal prasidės karas, gal liga, o gal dar kaţkas. 

Neigti visas galimas vadinamas nelaimes - tai neigti Gyvenimą. 

 

 Sutikime, mes gyvename neţinomybėje ir nuolatinėje 

kovoje uţ išgyvenimą. Iš tikrųjų daugelio ţmonių gyvenimas 

primena amţiną rudenį su keletu šiltų ir saulėtų dienų. Ruduo 

pasmerktas. Ţmogus taip pat. Ţmogus pasmerktas mirti. Nors 

ir keista, bet vienintelis ir ištikimiausias mūsų palydovas, kuris 

tikrai mūsų nepaliks, kuris neišduos, - tai Mirtis. Daug kas gali 

neįvykti, ką planuojame, bet galime nurimti - Mirtis mūsų 

nepaliks. Jei kančios atrodys begalinės, vis tiek Mirtyje visada 

bus galima surasti nusiraminimą. Taigi, vienintelis tikras 

dalykas, kuris mums nutiks atėjus į šį pasaulį, tai mirtis. Dėl 

kaţko kitko mes negalime būti garantuoti taip kaip dėl mirties. 

 

Tiesa ta, kad mes nekeliame klausimo – fakto apie mirtį. 

Mes nenorime apie tai galvoti. Bijome. Tačiau giliai viduje 

apie tai pagalvojame, tos maţos baimės tyliai nusėda į 

pasąmonę, ten šaknijasi ir daţnas apie tai net nesuvokia. 

Prasideda paradoksas. Gyvename taip lyg būtume nemirtingi, 

dievų dievai, valdovai savo maţo pasaulėlio. Iš kitos pusės, 

prasideda vidinis nerimas. Mirties baimė. Mes juk bijom to, ko 

nepaţįstame, o šį kartą nepaţįstame to kas nutrauks mūsų 

egzistavimą. Ir tai baisu. Tyliai viduje prasideda konfliktas. 

Atsiranda visų nelaimių šaltinis. Viduje nerimas, neatsakyti 

klausimai, o išorėje kova. Kova uţ išgyvenimą šiame 

mirksinčių reklamų pasaulyje. 

 

Pakalbėkime apie gyvenimą. Apie šiandieninį vakarietišką 

gyvenimą. Apie egzistavimą. Egzistavimas ir ţmogaus noras 

pasiekti tobulybę. Pasąmonėje mirties baimė, o išorėje matome 

ţmogaus norą siekti tobulumo. Tai lyg noras, stovint pelkėje, 
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laikantis medţio šakos bandyti neprasmegti ir svajoti čia 

pasistatyti svajonių namą. Beprotiškai naivu.  

 

Pamėginkite įsivaizduoti  ţmogų, kuris yra tiek uţsisvajojęs, 

kad vos laikydamasis ant pelkės paviršiaus to nenori matyti ir 

galvoja pastatyti namą. Liūdnas vaizdas. Taip atrodo eilinis 

ţmogus biorobotas, kuris nekelia sau bazinių klausimų apie 

gyvenimą ir mirtį. Viduje baimė ir neţinomybė, kas nutiks 

rytoj, o išorėje tobulybės siekimas. Nuo gimimo iki mirties 

vyksta kova tarp ţmogaus vidinių neatsakytų klausimų, minčių 

ir išorinių veiksmų. Nesibaigiantys prieštaravimai ir kova. 

Paviršutiniškumas. Tai ne tik kova su savo vidumi, bet ir su 

gyvenimu visuomenėje, sociumu. Kova dėl daugiau pinigų. 

Kova dėl gerų santykių. Ir manau, kad kiekvienas su tuo 

sutinka, kad ţmogaus gyvenimas yra kova, tiek viduje, tiek 

išorėje. Konfliktai, kova, kančios, liūdesys, pyktis, prievarta, 

ţudynės... Tai tiesa, toks yra gyvenimas, visiems daugiau ar 

maţiau visa tai tenka patirti ir pamatyti.  

 

Baigiasi vaikystė, baigiasi mokyklos periodas ir dauguma 

ţmonių trisdešimt ar keturiasdešimt metų praleidţia fabrikuose, 

biuruose, kartą per metus gaudami mėnesį atostogų. Dar yra 

šventės, vakarėliai, daug alkoholio savaitgaliais. Tai yra 

reakcija į monotonišką gyvenimą. Tai bėgimas, mentalinis 

bėgimas, norint išjungti tą nesibaigiantį, pilką ir beprasmį 

filmą, kuriame gyvenama. Norisi pertraukėlės. Norisi 

pagyventi sau. Kiti, kurie nemėgsta vakarėlių, pasąmoningai 

prisišaukia sau kaţkokią ligą, kad pailsėtų, pasirgtų. Jie geriau 

renkasi namuose iškęsti kaţkokius skausmus, nei būti toje 

nesibaigiančioje monotonijoje. Liga kaip atostogos. Esu matęs 

ir girdėjęs savo akimis tokius ţmones, Tu taip pat.  

Dar kiti keliauja, vyksta į šiltesnius kraštus ir guli su 

kokteilio taure rankoje, ilsisi nuo gyvenimo. Ar jūs girdite, kaip 

tai skamba – ilsisi nuo gyvenimo! Kiti intensyviai keliauja - 
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aktyvus laisvalaikis. Tai bėgimas nuo gyvenimo, nuo 

monotonijos. Skirtingo sąmoningumo ţmonių skirtingi bėgimo 

nuo monotonijos būdai. Tai - atsiskyrimas, tai - kraštutinumai. 

Tai - lyg du skirtingi gyvenimai. Ţmonės nemoka, nes jų 

niekas nemokė gyventi tą monotonišką gyvenimą su tokia 

sąmonės ir proto būsena kaip per atostogas.  

 

Kova. Kova asmeniniuose santykiuose. Kova versle, darbe. 

Kova ekonomikoje, valstybiniu mastu. Kova tarp šalių, karai. 

Kovos tarp skirtingų religijų. Pasaulis nuolat kovoja ir kovoja 

su pačiu savimi. Visas tas vidinis ţmogaus konfliktas perkeltas 

į išorę, į pasaulį. Ir svarbiausia - tai tapo norma. Norma tapo 

gyventi taip kaip gyvename: skųstis valdţia, skųstis didelėmis 

kainomis, dirbti tam, kad nemirtum iš bado, vartoti, pirkti 

daugiau nei reikia, atostogauti tam, kad pailsėtum nuo 

gyvenimo, pykti tam, kad nubaustum save. Tai tapo norma. Ir 

mes neklausiame - Kodėl taip? Mes visi su tuo sutikom, 

priėmėm tai, lyg būtume kaţkieno nuosavybė, lyg vergai 

neturintys teisės pasirinkti kitaip. Priklausomybė nuo daiktų ir 

kitų ţmonių padarė mus beprotiškai silpnais. Sakom - Taip, 

toks tas gyvenimas. Sukandę dantis sakom - Taip... Sakome, jei 

nekovosim su gyvenimu - mus sunaikins.  

Gyvūnai kovoja uţ išlikimą kaip ir mes. Jei nuvilksime nuo 

ţmogaus jo kostiumą, nuprausim parfumą, pašiaušim plaukus, 

ir nuogą pastatysime miške tarp gyvūnų, jis neatrodys kaţkuo 

ypatingas. Todėl dauguma ţmonių ir gyvena, kaip gyvūnai, kad 

išgyventų. Bet kadangi ţmogus - kaţkas daugiau, jis pavargsta 

nuo kovos ir jam reikia pailsėti. Pailsėti nuo paties savęs. Jūs 

kovojat ir ilsitės, vėl kovojat ir vėl ilsitės. Ir niekad neiškeliat 

šio bazinio klausimo, - Ar reikia man to, ar taip ir turi būti ir 

ar gali būti kitaip? Ar reikia dţiaugtis gyvenimu tik 

atostogaujant? 
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Jūs nuolat svarstote, kaip kovoti su pasauliu efektyviau, su 

maţesne įtampa, sėkmingiau, su maţesniais nuostoliais gauti 

didesnę naudą. Visi kovoja ir tai mes vadiname gyvenimu. Bet 

kai kas, kas mato pasaulį plačiau, išmintingiau, sako – Dėl 

Dievo meilės... kas čia vyksta, juk negalima taip gyventi! Jie 

tobulėja patys, harmonizuoja savo šeimas, kaţkas skaito 

paskaitas, rašo knygas ar tiesiog dalijasi su draugaus apie 

išmintį kaip gyventi tobuliau. Daugybė knygų apie tai, kad 

galima gyventi kaţkaip kitaip. Jų daug ir jų reikia, nes mūsų 

septyni milijardai ir dar niekad nebuvo tokio didelio konflikto 

tarp vidinio ţmogaus pasaulio ir išorinio. Ţmonija sutrikus, o 

sutrikusi ţmonija degraduoja, nes seksas, svaigalai, atrodo, yra 

arčiau nei tobulumas, o tai irgi iliuzija.  

Nepagarba jaunoms, lengvai prieinamoms moterims - tai 

nepagarba būsimoms motinoms. Nepagarba motinoms - tai 

nepagarba ir tokių motinų vaikams. Pyktis, pavydas, godumas, 

narkotikai ir kiti svaigalai naikiną protą, palengva padaro 

ţmogų menkesnį uţ gyvulį. Laikui bėgant išsigimsta 

genofondas ir visa tai taip tarpusavy susimaišo, kad puvimas 

tampa norma. 

Ar ne supuvimas, kai internete, klausant didţio Mokytojo 

Dţidu Krišnamurti, kuris mane įkvėpė parašyti knygos pradţią, 

šalia video kartais mirksi pusnuogių merginų reklamos, ant 

kurių parašyta: „Išbandyk mane nemokamai―? Tokius ir 

panašius dalykus kasdien mato jūsų vaikai, jūsų vyras, jūsų 

ţmona ir visa tai palengva smelkiasi į pasąmonę, kad 

paleistuvystė ir neišmanymas, instinktai ir gyvuliškumas yra 

norma.  

Ir labai greitai tampa akivaizdus mąstančių ţmonių teiginys: 

Norint suklestėti bet kokioje srity reikia niekada neţiūrėti 

televizoriaus, niekada. Protą reikia priţiūrėti, valyti jį... 

Gyvenimas - tai kova, ir tebūnie palaiminti visi, kurie kalba 

ir rašo apie sąmoningumą.  
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Visi kovoja, nuo vaiko iki religinio fanatiko, ir tai ne 

gyvenimas. Tai kraujuojanti ţaizda. 

 

Nebijokite Gyvenimo ir sukrėtimų, pokyčių, krizėmis 

vadinamų. Be jų ir toliau ramiai savo kalėjimuose 

snaustumėte, sapnus apie ţygdarbius sapnuodami. 

 

Esminis klausimas apie realizaciją neduoda atsakymo, nes 

kovą bandom pakeisti realizacija. Tai klaidina, nes mes 

bandom realizuoti kaţkokį išorinį gyvenimo modelį, įsitvirtinti 

gyvenime, bet nesiseka, nes tai kelias į niekur. Realizacija - tai 

kūrimas išorėje. Reikia išsikelti sau tikslą – formulę: kovą, 

realizaciją ir konfliktą pakeisti į atsidavimą, savirealizaciją ir 

evoliuciją. Savirealizacija – tai klausimas, kurį būtina uţduoti, 

kas tai ir kaip tai pasiekiama? 
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SAVIREALIZACIJA.  

SĄMONĖ IR JOS ŢMOGUS

 
Čia statomos sumos didţiausios. 

Čia vertybės kasdieną vis kitos. 

Dauguma praranda čia viską,  

Ir net laimėję čia viską – nelaimi nieko. 

 
Ţmonės laimingi aplink tave ar ne? Yra įvairių, bet jei 

paţvelgtume į juos per padidinamąjį stiklą, greičiausiai 

išvystume, kad labai maţai yra totaliai laimingų, realizuojančių 

save ir turinčių tikslą, prasmę gyvenime ir esančių pilnatvėje.  

Vaikams laimę teikia ţaidimai, bet vaikystė praeina ir tai, 

kas dţiugino anksčiau, nebeteikia tokio pasitenkinimo būnant 

paaugliu. 

Paauglystėje dauguma pametame savo tikrąjį veidą, 

uţsidėjome kaukes ir laimė pradeda tolti. Dar vėliau, daţnas 

naiviai tikimės, kad laimė bus gavus kaţką iš išorės. Tai 

pavyzdţiui, aukštojo mokslo diplomas ar automobilis. Kurį 

laiką pasiblaškius, mus pradeda spausti visuomenės normos ir 

aklai pradedam tikėtis, kad gal antra pusė ir sukurta šeima 

suteiks laimę. Ir daţnai šeima ir vaikas suteikia laimę, ir ji 

tęsiasi daţnai taip pat ilgai kaip ir tęsėsi vaikystė. Bet daţnam 

tai ir vėl nusibosta, viskas keičiasi, monotonija dirba savo 

juodą darbą. Progreso nėra. Sąmonė aprūdija nuo sąlygoto 

proto, vidus tuštėja, tik visi veiksmai dėl to, kad blizgėtų, - 

kaukės…

 

Visi turime problemų. Visi ţmonės šioje planetoje turi 

kaţkokių problemų. Ir skirtingų samoningumų ţmonės jas 

sprendţia skirtingai, suvokia jas skirtingai. 
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 Kai nešiojama kaukė tampa sunki, per daug sunki išsekusiai 

sielai - prasideda smukimas. Tai pasireiškia neištikimybe savo 

antrajai pusei, agresija, depresija, alkoholizmu, narkomanija ir 

dar kitomis neigiamomis spalvomis.  

 

Čia mes turėtume sustoti ir paklausti savęs - Ar yra vaistų? 

Kaip rasti pozityvų entuziazmą augti, neuţrūdyti? Atsakymas – 

Ţinios ir eksperimentai. Atsakymas – paţinti save. Skamba per 

paprastai, kad būtų tiesa? Tiesa ta, kad genialumas slypi 

paprastume. Mes taip stipriai uţversti įvairia informacija per 

masines informavimo priemones, jog paskendome joje. 

Nekontroliuojamos ţinios plūsta į mus taip, kaip spūstyje 

išgąsdinta minia, kuri bėga šaukdama, nemąstydama ir 

padrikai.  

Ir, priešingai, jei ţinios tikslingos, kontroliuojamos bei 

dozuojamos, jos tampa kaip armija, ţmonių būrys veikia kaip 

vienas galingas mechanizmas. Maţa disciplinuota kavalerija 

gali suvaldyti didţiulę nemąstančią minią. Sukontroliuotos, 

nuramintos mintys mūsų galvoje, tikslingos ir konstruktyvios 

mintys gali be galo daug. Atsimerkite ir apsiţvalgykite... 

Pagalvokite, supraskite, juk mus supantis pasaulis - tai minčių r 

ţodţų pasaulis. Pasaulis iš ţodţių audinio nuaustas... Mintis - 

tai uţdelstas veiksmas. Mintis - tai impulsas veiksmui. Visi 

veiksmai - tai tik mūsų aplinkos išreikštos mintys. Daţnai 

chaosas lydi mus tik todėl, kad mes ir mūsų aplinkos ţmonės 

yra nesąmoningi, nekontroliuojantys savo minčių.  

 

Gal jums kyla abejonių dėl savo ir aplinkinių 

nesąmoningumo? Manot esą sąmoningi? O kiek kartų 

gyvenime pasakėte – „O, jau pralėkė mėnuo, net 

nepastebėjau… O, jau pralėkė net dveji metai, net 

nepastebėjau…“. Aš jums atsakau, kad jūs tik tą akimirką kai 

uţdavėte šį klausimą buvot sąmoningas. Visą kitą laiką jūs 

pramiegojote, buvote nesąmoningas, buvot biologinis robotas. 
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Kuo gyvenimas jūsų skiriasi nuo sapno? Ryte jūs pabundat ir 

gyvenat? Gyvenat, pragyvenat pilnatviškai tą dieną? Atsakau, 

kad daugumos gyvenimas nesiskiria nuo sapno. Tai tik kitas 

sapnas, ir jūs kartais nubundat, garsiai konstatavę – „O, jau 

pralėkė mėnuo…“ Ir vėl uţmiegat… 

 

Juk aplinkoje yra daug įdomių teorijų apie laimės radimą, 

kurios mus traukia ir ţavi, tačiau daugumai iš jų nebus jokios 

ilgalaikės naudos, jei nepaţinsime savęs. Yra pagirtina 

studijuoti mokslo atradimus ar kaţkaip linksminti save skaitant 

rimtus veikalus, bet ironiška tapti intelektualu ir neţinoti kaţko 

apie save, apie vidinį „Aš―, apie ţmogaus turimą 

Individualybę, Grynąją Sąmonę. 

Didţioji dauguma iliuziškai įsivaizduoja, kad jie paţįsta 

save ir visiškai neįtaria, kad egzistuoja Daugelio Doktrina, 

Daugelio Tiesa. Nagrinėjant giliau, kiekvieno ţmogaus 

psichologinis aš arba netikras ego, yra daugialypis; ego visada 

susideda iš daugelio aš. Iš minčių, kurių šaknys yra įpročiai, 

elgesio modeliai sukurti kopijuojant kaţką ir kaţkada. Taip 

sakydamas turiu omenyje, kad mumyse egzistuoja daugelis aš 

(subasmenybės), o ne tik vienas aš, kaip visada galvoja 

neišmanėliai.  

Bandymas paneigti esmę, kad aš yra tik aplinkos 

suformuotas įpročių ir stereotipų kratinys, tai bandymas 

pabėgti nuo realybės. Aš kalbu iš patirties, nes ţinau ką 

reiškia sąmonė be ego. Atsimenu save nuo pirmųjų mėnesių 

šiame dabartiniame, fiziniame kūne, atsimenu, kai dar 

neturėjau prikimštų smegenų - kas gerai, o kas - ne, kas 

teisinga, o kas - ne. Aš atsimenu save kūdikio kūne, kai buvau 

stebėtojas, kuris neturi ţmogiškos logikos, atsimenu, kai 

nevertinau nieko, neteisiau nieko, nors viską, viską supratau, 

kas vyko aplink mane; aš buvau nešališkas stebėtojas. Kai 

buvau kūdikio kūne, viską supratau, kas yra kas, bet nieko 

neteisiau ir nevertinau, kaip ir Tu... tik Tu nepameni. 
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Todėl, kai jūsų klausia, kas yra ego, teisingiausias ir 

išmintingiausias atsakymas būtų toks: Aš ir esu ego, ir aš 

neatsimenu gyvenimo be ego―. Ir jei nesuabejosite savo 

išsilavinimu apie Gyvenimą ir save - niekada nesileisite 

kelionėn į save. 

Mūsų protas miega, smegenys kaupia nereikalingą 

informaciją ir taip uţsiteršia. Mes nepriţiūrim savo nuostabaus 

įrankio – proto, ir jis tampa mūsų priešu. Uţterštos smegenys ir 

protas uţgoţia grynąją mūsų sąmonę, sąmoningumą, kuris - jei 

laisvas - trykšta energija, lankstumu, įţvalgumu ir gyvenimu. 

Dauguma susitapatiname su smegenų mintimis ir manome, kad 

mintys - tai Aš. Bet jei nurimtume, galime pastebėti, kad patys 

galime tapti savo minčių stebėtojais. Aš ir mano mintys gali 

tapti atskiri dariniai. Kaip puodas pilnas sriubos. Aš puodas ir 

stebiu sriubą savyje. Aš jau ne sriuba, aš jau nesu visi tie 

padriki ingredientai (mintys) skystyje, chaotiškai besimaišantys 

tarpusavyje.. O jei aš ne mintys - vadinasi aš jau galiu 

pasirinkti, galiu jau būti sąmoningas. Sąmoningas ţmogus - 

tai labai galingas ţmogus. Ir kuo sąmoningesnis – tuo 

galingesnis. Kuo sąmoningesnis ţmogus – tuo laimingesnis. 

 

Smegenys prikimštos neigiamos informacijos iš aplinkos: 

avarijos, katastrofos, krizes, stichinės nelaimės, ligos, 

nusikaltimai, agresija, karai ir t. t. Todėl smegenys kaip ir jų 

siunčiamos mintys, yra tarsi pašvinkusi sriuba ir mes joje 

maudomės, susitapatinę su ja. Nesąmoningai. Paskendę 

mintyse, kurios liūdnos, bijančios netikėtumų, kaţko 

nerimaujančios ir mes nerimaujame kartu su jomis.  

Mintys - tai uţdelsti išoriniai veiksmai. Smegenys 

prikimštos vidutinybių psichologijos, masių mentaliteto ir 

neleidţia mums kaip esybei, kaip asmenybei augti, kūrti, 

tobulėti, švytėti ir šviesti. Apsunkęs protas kaip į rūką 

panardina mūsų sąmoningumą į gilų ir tirštą rūką. Mūsų 

gyvumas, aštrumas, totalumas tarsi miega. Galim turėti 
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smegenis, bet būti bepročiais. Protas ir smegenys - tai ne tas 

pats. Visi turi smegenis, bet daug tarp jas turinčių yra 

bepročiai. Yra net specialios įstaigos – beprotnamiai. Ir visi ten 

esantys turi smegenis. Bet kai kurie nelaimingieji, esantys tose 

įstaigose taip susitapatinę su savo chaotiškomis mintimis, kad 

visiškai praranda ir protą, ir sąmoningumą. Ţmonės, 

neskiriantys smegenų funkcijos nuo protavimo, tampa 

tiesiog chaotiškomis mintimis. Bepročiais. Bepročiai yra 

mirę kaip ţmonės. 

Paţvelkime į savo vidų, kiek chaotiškų minčių sukasi per 

dieną mumyse? Kiek kartų gyvename kartu su mintimis 

praeityje, kiek ateityje? Jūs miegate, nes neišgyvenant šios 

akimirkos, šios dienos. Nesidţiaugiate, kad turite daugiau ar 

maţiau sveiką kūną, lyg sapne jūs kaţkur kaţką darot. 

Bepročiai. Hipnozė, masinė hipnozė. Jūs retai kuo dţiaugiates, 

jūs tik vaikotės mintis. Panašiai kaip aklas ţmogus minioje, 

masinis chaosas ir jūs kartu jame skęstate. Masinė minčių 

sriuba ir jūs joje plaukiate net nesusimąstydami, kur ir kodėl. 

Kartais paklausiat savęs, - Kodėl, ar tai tikrai aš? Trumpas 

sąmoningumo blyksnis ir jūs vėl uţmiegate. 

Nepasitikėjimas gyvenimu, cinizmas, keista pagieţa 

šeimoje, pilnatvės nebuvimas. Tai pasekmės to chaoso mūsų 

galvoje, tai to nekontroliuojamo informacijos srauto, plūstančio 

kasdieną į mus, padariniai.  

Ar jūs turit dėl ko gyventi? Norint turėti dėl ko gyventi, 

visų pirma reikia turėti tikslą, dėl kurio galėtum numirti. 

Jei neturime dėl ko mirti, ar galime tvirtinti, kad turim dėl 

ko gyventi? Šie du dalykai neatsiejami, ir mirtis čia 

svarbesnė. Juk mirsime visi. 

Dėl ko jūs gyvenate? Kiekvienas rasime su atsakymą. Bet ar 

gyvenat dėl to kaţko totaliai? Gyvenat visa širdim? Kasdieną 

kaţkiek judat į tai? Ar jums uţtenka nuoširdumo, totalaus 

nuoširdumo? Neapsimetinėkite, dauguma jau vaikystėje 

prarado totalumą. Grynumą. Jūs juk tik miegate, kartais nubudę 
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konstatuojat, kad nepastebėjote kaip pralėkė mėnuo. Sutinku, 

jūs visgi nuoširdţiai dėl kaţko gyvenant, bet tas 

nuoširdumas tokiame lygyje, kad jis visiškai aprūdijęs ir 

girgţdantis, monotoniškas, pusgyvis kaip bala. Daugumos 

nuoširdumas nė iš tolo neprimena sraunios, gyvos upės, o ką 

jau kalbėti apie vandenyną… 

Intelektualus gyvūnas, klaidingai vadinamas Ţmogumi, yra 

kaip namas, pastatytas ant smėlio, namas, pilnas daugybės 

keistų ţmonių. Nėra jokios tvarkos ar sutarimo tarp daugelio 

savų minčių, kurios ginčijasi viena su kita ir kovoja pusiau 

logiškomis priemonėmis dėl valdţios. Bet daugumos logika juk 

parsidavėlė… Kai kaţkuri mintis - noras uţvaldo vieną iš  

pagrindinių organinės mašinos centrų - čakrą (ţmogaus proto 

psichinis centras), jis jaučiasi unikalus ir išskirtinis iliuzine to 

ţodţio prasme, intelektas pradeda suktis ir pateisinti viską kas 

su ta ego subasmenybė susyję. Vis dėlto galiausiai jis būna 

nuverstas, nes parsiduodama naujai tiesai ar logiškam bet 

nelogiškam norui. 

 Ţvelgiant iš šio taško, mes prieiname logišką išvadą, kad 

intelektualus ţinduolis neturi tikro moralinės atsakomybės 

jausmo. Retas kuris gali duoti priesaiką ir nesulauţyti visą 

gyvenimą, o ką jau kalbėti apie ţodţio laikymąsi… Akivaizdu, 

kad ką sako ar daro mašina (smegenys ir kūnas) tam tikru 

momentu priklauso išskirtinai tam tikram ego tipui - 

subasmenybei, kuris uţvaldo tą akimirką. 

 

Ir vis dėlto, kaltint nėra ką, išskyrus save. Ką sėjame, tą ir 

pjaunam. Kokios mintys dominuoja, toks ir gyvenimas. 

Chaotiškos mintys - chaotiškas gyvenimas. Liūdnos, niūrios 

mintys - toks ir gyvenimas… Kaip tikite, taip ir gaunate. Kaip 

norite, kaip galvojate, taip ir gaunate. Kartais, o gal daţnai, 

gaunam kaţką, ko nenorėjom ar mums tik taip atrodo, nes mes 

jau pamiršę seniai ką galvojom ir ką padarėm prieš mėnesį, 

metus ar dešimtmetį… Viskas mus pasiveja. Veiksmai turi 
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padarinius. Mintys turi padarinius. Chaosas galvoje turi 

padarinius. Nesąmoningumas turi padarinius. Nelaimė - tai 

rezultatas. Sėkmė - tai rezultatas. Nelaimė - pamoka. 

Sėkmė - apdovanojimas. Vidinė ramybė, harmonija - tai 

pasekmė. Nieko naujo, nieko mistiško, bet kaţkodėl prieš tai 

kasdieną uţsimerkiame. Miegame ir pabusti nenorime. 

Kenčiame, ieškome ir rasti nenorime. Bijome. Mintys 

neramios. Mintys atstumiančios nuo Tiesos? Taip, bet ar jūs tai 

mintys? Tikrai ne... Puodas ir sriuba. Sriuba nemato pasaulio, 

supančio jį. Puodas, susitapatinęs su sriuba, irgi jo nemato. Bet 

tereikia nesitapatinti su mintimis ir apsiţvalgyti, tada kai kas iš 

jūsų nustebs dėl to, kur jūs esate, kas esate ir kiek daug dar jūs 

galit ar kiek maţai jums beliko…  

Pradėję busti iš hipnozes ir chaoso, suvoksit transcendentinį 

savo ir ţmonijos vidinį konfliktą. Suprasite, kad ta vidinė 

tuštuma - visai ne tuštuma, o begalinis noras išskleisti vidinius 

sparnus ir skristi per gyvenimą lengvai ir sklandţiai. Ta 

tuštuma viduje, tas deginimas ir kančios - tai bandančių 

išsiskleisti vidinių sparnų skausmas ir klyksmas. 

Besiskleidţiantys, įkalinti sparnai jūsų riboto proto 

asmenybėje, suvarţymų skausmas to visaapimančio Aš, kuris 

turi sparnus ir yra įkalintas baimių, dogmų, iškreiptų stereotipų 

kalėjime, svetimų minčių kalėjime. Tikras Aš, minčių 

stebėtojas, laisva valia ir pradţia Grynosios Sąmonės - tai 

sparnai, kuriuos dauguma laikom įkalinę. Ir kokia nelaimė 

dirbti kalėjimo sargu visą savo ţemišką gyvenimą, kuriame jūs 

baisiomis sąlygomis laikote įkalinę Meilę, Kūrybą, Laisvę, 

Bebaimiškumą ir Nemirtingumą?... Dauguma ţmonių dirba 

nemėgstamą darbą visą gyvenimą, sargo darbą… ir to net 

nesuvokia… Laiko įkalinę save... 

Visi nori gyventi amţinai, būti nemirtingi, bet tai tik kvailas 

ir neapgalvotas apsnūdusių ţmonių noras, nes norintys to 

ţmonės neţino, ką veikti net šiandien, išskyrus reikalus, 

būtinus išgyvenimui, o ne Gyvenimui… Jei jūs gyvenat taip, 
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kad tik kaţkaip pragyventumėte, galvodami apie ligas, apie 

neapmokėtas sąskaitas, tai kam jums nemirtingumas, ką 

jūs su juo veiksite?  

Mes visada renkamės. Renkamės kaip veikti, kaip gyventi. 

Renkamės kokius veiksmus ir kokį kelią pasirinkti. 

Nepasirinkimas tai taip pat pasirinkimas. Priėję sankryţą 

matome tris kelius ir tris nuorodas. Viena nuoroda skelbia apie 

nelaimę, kita praneša apie beprasmybę, tuščią kelią, o trečioji 

nuoroda praneša, kad šis kelias suteiks naudos. Kokį kelią 

renkamės? Atsakysit, kad tą, kuris suteiks naudos? Jei esat 

sąmoningas ir naudojatės protu, ne tik smegenimis, aš jumis 

patikėsiu. Bet kaip tie, kurie vartoja alkoholį ir perka cigaretes? 

Argi jie nemato uţrašų ir nuotraukų su skaičiais apie rūkymo 

padarinius? Tai nuoroda, ant kurios parašyta – Nelaimė. Ir visi 

rūkoriai tai renkasi. Renkasi nelaimę. Jie visi yra nesąmoningi, 

labai riboto, maţo proto. Nekenčiantys to sargo (riboto proto), 

kuris įkalinęs jų laisvę ir nori jį sunaikinti. Nunuodyti ir 

pabėgti nuo jo. Nori ištrūkti iš tos chaotiškos minčių sriubos. 

Nori, bet neţino kaip. Todėl aš ir įspėjau knygos pradţioje, kad 

ši knyga tik stipriems, nes ţinios įpareigoja. Jei gavę ţinių jų 

nepanaudojame išsilavinimui, augimui, mes tik dar labiau ir 

skaudţiau supančiojam vidinius sparnus spygliuota viela ir 

kenčiame. Ţinios įpareigoja. Net jei jūs atmesit tai, ką 

perskaitysit, jūsų pasąmonė to neatmes. Jūs jau suţinojot, tai 

pateko į jus ir tyliai dirbs savo darbą. Ar šis darbas padės 

jums save naikinti ar kurti tobulesnį, didesnį Aš, spręsti tik 

jums. Peilis nei geras, nei blogas, jis tik įrankis, ir tik mes jį 

padarom arba naudą nešančiu, arba mirtį sėjančiu. Tik mes 

patys. 
Taigi. jei renkamės teisingai, automatiškai įgauname 

sveikesnį, graţesnį kūną, skaidresnes mintis, gerėja charakteris, 

atsiranda entuziazmas, įgaunam lankstumą, naudingą 

išsilavinimą, pozityvius ir nuoširdesnius draugus bei 

artimuosius. Keičiasi įpročiai. Ţmogus iš dalies yra įpročių 
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visuma. Pradėjus keistis, keičiasi visi parametrai. Ţmogus - tai 

daugybės mechanizmų sistema ir viskas tarpusavyje susiję. 

Viskas priklauso nuo pasirinkimų ir kaţką pasirinkime kas 

akimirką. Galime rinktis mintis, pradţioje tai sunkoka, bet 

kasdieną vis lengviau. Teisingos, pozityvios mintys gimdo 

tokius pačius veiksmus, o veiksmai sukuria mūsų gyvenimą. 

Akimirka - tai gyvenimas. Gyvenimas - tai akimirkos. 
 

Jei geriau paţvelgtume į save, nuoširdţiai, nusimetę visą 

puikybę, jei paţvelgtume, kaip visą dieną elgiamės su 

ţmonėmis savo aplinkoje, kelyje vairuodami automobilį, 

šeimoje, mes nustebtume, nes darome viską iš įpročio. 

Kasdieną viską darome pagal seną stereotipą, kuris tik truputį 

keičiasi atsiţvelgiant į tos dienos nuotaiką, kurios jūs irgi 

nekontroliuojate, o kenčiate ne tik jūs, bet ir aplinkiniai. Jūs 

visada į darbą ir iš darbo vaţiuojate tuo pačiu keliu. Kartais, 

dėl kaţkokių aplinkybių išklydę iš senojo kelio savo gimtajame 

mieste konstatuojat: „O, net nepastebėjau, kada pastatė šį 

pastatą…“ arba „O, seniai šioje sankryţoje reikėjo padaryti 

ţiedą…“ 

Jeigu jūs nedovanojote ţmonai gėlių per paskutinį pusmetį, 

garantuoju, kad jas dovanojate tik per šventes (gal), ir jei 

ekspromtu, tiesiog iš meilės, eilinę dieną nuspręstumėte jų 

padovanoti, jūs nustebtumėte, nes ji įtartų, kad kaţkas jums 

negerai! Kodėl? Nes jūs surūdijęs, jūs visada toks pat, jūs 

nuspėjamas, jūs robotas. Jūs nuobodybė. Jūs miegat ir jei šiaip 

sau sugalvojote kaţką netradiciško, vadinasi kaţkas jau su 

jumis negerai. Argi tai nejuokinga ir kartu graudu? Pastebėkite 

atidţiau save ir pamatysite, kad jūs – tai tik įpročių suma, o tas 

tikrumas, būdingas vaikystei, pastabumas, gyvumas, 

spontaniškumas yra giliai, giliai paslėptas po daugybe kaukių, 

kurias trumpam kaţkada uţsidėjote, norėdami kaţkam įtikti ar 

kaţką gauti. Bet kaukės taip ir liko su jumis ilgam, per daug 

ilgam… Mes vis svarstome, kaip išspręsti kaţkokias 
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problemėles, susijusias su viena ar kita kauke, vietoj to, kad 

pamąstytumėte, kaip sodriau, gyviau, linksmiau ir laimingiau 

išgyventi visą jums duotą šią dieną. Tapkite šviesa. Ir... 

Tapkite toks atviras viskam ir minkštas, kad galėtumėte 

naudotis viskuo kas ateina į jūsų gyvenima. Lankstus kaip 

vanduo. Lanksčiausias elementas valdo sistemą... Proto 

lankstumas. 
 

Juk visi mirsime, visi, visi išeisime kitur, o gyvename labai 

keistai. Iš dalies gyvename taip, lyg būtume nemirtingi, 

švaistydami brangų laiką į kairę ir į dešinę, koncentruodamiesi 

į nereikšmingas smulkmenas. Iš kitos pusės - gyvenam kaip 

gyvuliai paruošti paskerdimui. Nuolat bijom netekti turto, 

artimų ţmonių, darbo, laikino prestiţo ir dar kaţko… Bijom 

taip, lyg būtume labiausiai apgailėtina būtybė šioje planetoje. 

Joks gyvūnas nebijo taip kaip bijo ţmogus. Keista, o juk 

ţmogus laiko save tokia didinga esybe…  

Paradoksas? Tai grynumo nebuvimas. Gyvenimas 

apsimetinėjant ir prisitaikant. Gyvenimas be prasmės. 

Gyvenimas nepaţįstant savęs ir nepaţįstant aplinkos, kurioje 

esame. Tai gyvenimas pusė per pusę. Tai - ne pilnatvė. 

Ar tai jums tolima?  

Bet save galima keisti. Keičiant save (įpročius), keičiasi 

gyvenimo kokybė, keičiasi aplinka. Ir atvirkščiai - pakeitus 

aplinką, pasikeistų jūsų įpročiai, pasikeistumėte jūs. 

Tereikia pradėti… 

Kokie mūsų pomėgiai, tokie mūsų ir uţsiėmimai. Ir pagal 

mūsų pomėgius galima nuspręsti, kokie mes esame. 

Kaip kilti, kaip augti kaip asmenybei? Kaip atskirti save nuo 

svetimų minčių chaoso? Kaip iš naikintojo tapti kūrėju? Kaip iš 

vartotojo tapti davėju? Kaip iš masės tapti asmenybe?  

Ši knyga ne apie tai, kaip tapti laimės kūdikiu, turtingu ir 

blizgančiu. To neįmanoma gauti perskaičius knygą, todėl net 

nesistengsiu to daryti. Šios knygos esmė - tik supurtyti jus, 
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paţadinti iš letargo miego, kad apsidairytumėte, kad kaţko 

paieškotumėte, kad uţduotumėte sau nestandartinių, 

robotams nebūdingų klausimų. Aš tik braiţau preliminarias 

gaires jums. Ką su jomis veikti, sprendţiate patys.  

 

Mūsų negatyvumas, pyktis, susierzinimas, liūdesys 

atsiranda iš prisirišimo prie pozityvių, malonių dalykų. Vėl 

paradoksas? Taip, nes šiame maiše iš kaulų ir mėsos, vadinamo 

kūnu, gyvena du ţmonės. Puodas ir sriuba. Aš ir kitas Aš. Mes 

kaţko norime ir kaţko nenorime. Mes daţnai 

neapsisprendţiame. Abejojam. Gal jums šizofrenija, gal jums 

susidvejinusios asmenybės sindromas? Ne, neišsigąskit. Tai - 

tik stebėtojo susitapatinimas ir atsiskyrimas nuo minčių. Vieną 

akimirką susitapatiname, kitą atsiskiriame ir nesuprantame, 

kada yra tikrovė, o kada iliuzija... Tai tik sąţinės, grynojo 

sąmoningumo blyksniai instinktų ir įpročių jūroje. Viskas 

gerai. Viskas į gera. Ţinios išlaisvina. 

 

Siūlau apmąstyti dar vieną pavyzdį: jeigu aš pasakysiu ţodį 

kvailys, jūsų smegenys, jūsų asmenybė (sukurta aplinkos 

veiksnių ir įtakos (netikras aš), minutėlę dės pastangas 

norėdami tai interpretuoti... 

Ir aš sakau dar kartą tau, skaitytojau: „Jūs esate kvailys―. Ar 

aš sakau tiesiog ţodį, ar vyksta tvirtinimas, vis tiek jumyse 

vyksta interpretacija.  

Visi pojūčiai, kai mes juos gauname mechaniškai, yra 

interpretuojami. Tai reiškia, kad mes protu priimame 

informaciją ir interpretuojame tą pojūtį pagal savo suvokimą, 

pagal praeities įvykius modeliuojam naują įvykį, šiuo atveju 

pastarąjį tvirtinimą. Pagal tai, kaip yra susiformavus mūsų 

asmenybė, kaip išsivysčiusi mūsų psichika ir t. t.. Tai reiškia, 

jog mes interpretuojame tai subjektyviai (šališkai). Mes tai 

interpretuojame pagal savo psichiką ir nesąmoningai uţtveriam 

kelius naujoms įţvalgoms. Todėl kategoriškas mums 
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nutinkančių įvykių vertinimas, jų šališkas interpretavimas, 

ţmogų laiko prirakintą prie senų taisyklių ir dogmų, taip 

neleisdami augti ir tobulėti. Tai reikia įsisąmoninti, visada 

automatiškai įvertinus įvykį viduje, atsitraukti ir apmąstyti iš 

naujo, ar man tai reikšminga ar ne… 

Jei mes prie kaţko jau prisirišome, greičiausiai pradţia 

buvo pozityvi. Mums patiko kaţkas ir tai tapo įpročiu. 

Prisirišimu. Praėjo laikas, pasikeitė aplinkybės, pasikeitė 

laikai ir mes nebegauname to, prie ko buvome prisirišę, kas 

teikė dţiaugsmą ir malonumą. Nebegalim to kaţko sau leisti 

arba suvokiame, kad, pradţioje malonus dalykas, vėliau atneša 

ţalą ir bandome su juo kovoti. Kovoti tarsi su savimi. Kovoti 

su įpročiu ir to įpročio keliamais prisiminimais. Nepatenkintas 

įprotis puode kelia bangas, viskas drumsčiasi ir karaliauja 

chaosas. Pozityvumas virsta kova, nemaloniu reiškiniu. Tai 

dvilypumas. Ir kuo ţmogus geriau suvokia, įsisavina, kad jis 

atskiras nuo minčių ir chaoso, kad jis grynoji sąmonė, kūno 

gyventojas, tuo lengviau jam tampa nugalėti kenksmingus 

įpročius, nuraminti chaotiškų minčių bangas ir kreipti savo 

gyvenimą harmonijos ir tikresnio malonumo link. Laisvės ir 

savirealizacijos link. Pratinkis vienas mintis keisti kitomis – 

naudingomis, pozityviomis. 
 

Kas visiškai neţino apie savo dvilypumą proto kūne, kad 

jame yra Aš ir maţasis aš - kūniškas, įpročių sukurtas - tokiam 

ţmogui labai sunku. Tokie ţmonės tapę savo įpročių vergais ir 

bandantys su jais kovoti daţnai net nusiţudo. Kaip jūs manote, 

kokie ţmonės ţudosi? Tai ţmonės, kurie mano, kad jie - tai tik 

chaotiškos mintys, kad jie - tai viso labo įpročių suma, kurių 

niekas negali sukontroliuoti. Skausmo niekas negali nuraminti, 

jie manosi esą tas skausmas, kurį sukėlė nepatenkintas įprotis 

ar prisirišimas. Susitapatinimas su skausmu virsta beprotybe ir 

jie neiškentę pasitraukia. Deja, anoje pusėje tokių ţmonių 

sėkmė taip pat neaplanko dar ilgą laiką. 
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Panagrinėkime schemą, iš ko susideda ţmogus. Jūs ţinote, 

iš kokių dalių, funkcijų jūs sukomplektuotas? Turbūt 

atsakysite, kad ţinote, bet papasakoti nuosekliai tikrai 

nesugebėtumėte. Kartais geriau protingai patylėti ir paklausyti 

nei kvailai pakalbėti. Klausykit, stebėkit ir mąstykit, gerkit į 

save ţinias apie save. 

Pirma. Pirmas ţmogaus lygmuo, pats ţemiausias, kai 

egzistuojama jausmų lygmenyje, kai nesinaudojama protu. Tai 

yra aš – mintys, aš – jausmai, aš nesivaldau, aš nekontroliuoju 

savęs, nes aš noriu, nes aš – mintys. Tai gyvenimas chaose. 

 

 
1 pav. 

 

Jei gyvename jausmų lygmeny, esam bepročiai. (ţr. 1 pav.), 

nes smegenų prigimtis nemalonius dalykus atmeta, maloniems 

sako taip. Todėl, jei mes gyvename pirmame lygmenyje, 

neturime proto, mes vartojame alkoholį, narkotikus, nes tai 

malonu. Jei mes neturėtume proto, jausmai malonumams 

niekada nesakytų - ne, nes jausmai ir smegenys nemąsto, jos tik 

priima arba atmeta. Jei neturime sąmoningumo prote, 

naudingiems, bet pradţioj nemaloniems dalykams, sakom ne – 

tai sportas, sveika mityba, teisingi bendraminčiai, gyvenimo 

prasmės ieškojimas. Todėl viską, kas malonu, nors tai ir 

griauna mus, vartojam nemąstydami, nesinaudodami protu arba 

Pojūčiai 
einantys į 

smegenis per 

nervų sistemą 

 

Rega 
 

Lytėjimas 
 

Uoslė 
 

Klausa 
 

Skonis 
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naudodamiesi labai ribotai. To pasėkoje kenčiame. Kenčiam, 

nes nemąstome savarankiškai. 

 

Antra. Kitas lygmuo, kurį galima plėsti, tai yra protas. 

Protas sąjungoje su sąmone turi galimybę mąstyti, apmąstyti ir 

spręsti, kas naudinga man, o kas - ne, ką darydamas aš 

gyvenimą gerinu ir nuo ko jo kokybė prastėja. Protas plečiamas 

maitinant jį ţiniomis ir praktika, tiesioginiu patyrimu. Tada 

pradeda vystytis Išmintis.  

Girdėjot, kad galima būti protingu, bet ne išmintingu. 
Išmintingu tampama teorines ţinias taikant praktiškai įvairiose 

situacijose – eksperimentuojant su gyvenimu. (2 pav.) 

Pavyzdţiui, jūs daug metų gyvenote ţemiausiame jausmų 

lygmeny ir rūkėte nesusimąstydamas apie tai. Kaţkas nutiko, 

jūs pagaliau supratote, kad rūkymas kenkia. Bet ţinios, kurias 

įgijote ir kurios praplėtė jūsų protą, dar nepadeda atsisakyti šio 

įpročio todėl, kad neţinote, nepatyrėte, kokia iš to gali būti 

nauda. Jūs rūkote, ţinote, kad tai negerai, grauţiatės, bet jums 

dar trūksta proto, kad ţinias paverstumėte išmintimi. Pagaliau 

jūs atsisakote įpročio ir pastebite, suvokiate, kad jaučiatės daug 

geriau tiek fiziškai, tiek ir psichiškai. Jūs tampate išmintingu, 

nes jūs ne tik ţinote iš kalbų, kad nerūkymas gerina savijautą, 

jūs tai patyrėte visa esybe ir nebegrįţtate prie senų įpročių, nes 

giliai suvokiate ir esat išmintingas: 2 pav. 
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Trečia. Dar aukščiau uţ Išmintį yra Intuicija. Labai gerai ją 

išvystytą turėjo tokios asmenybės kaip Leonardas da Vinči, 

Bethovenas ir kiti, maţiau gal garsūs, bet panašūs ţmonės. 

Bethovenas buvo kurčias, bet turėjo išlavintą intuiciją, todėl 

kūrė šedevrus, amţinus šedevrus. Mendelejevas cheminių 

elementų lentelę susapnavo. Einšteinas sakė: „Jaučiu…, bet 

paaiškinti logiškai negaliu…― 

Aktyvi intuicija gaunama kaip geros karmos dovana gimus, 

arba įgyjama lavinant protą, plečiant išmintį ir sąmoningumą. 

Intuicija įgaunama ir medituojant. Beje, medituojant ji lavėja 

labai, labai greitai, nes intuicija jau ne smegenų ir ne proto 

lygmuo, tai - dvasios lygmuo, tai jau ne fizinis, o dvasinis 

planas. 

 

Apţiūrėjus šias schemas tampa aiškiau, kur esame šiuo metu 

ir kur galime kilti. Įdomius tyrimus atliko mokslininkas 

Mirzakarimas Narbekovas iš Rusijos. Jis tyrinėjo turtingiausius 

ir talentingiausius Rusijos ţmones ir suprato, kodėl jie sėkmės 

kūdikiai. Atlikus tam tikrus testus paaiškėjo, kad pas visų jų yra 

išlavinta arba tiesiog įgimta stipri intuicija. Daugiau ar maţiau 

jų intuicija aktyvesnė nei eilinių ţmonių. Intuicija suteikia 

Ţmogus - Sąmonė 

Intuicija 

Išmintis  

Protas 

Smegenys 

Jausmų stimuliatoriai - rega, lytėjimas, 
klausa, uoslė, skonis 
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galimybę rinktis teisingus sprendimus intuityviai, o teisingi 

sprendimai automatiškai veda į klestėjimą. Tai - dėsnis. 

 

Yra smulkesnių ir dar sudėtingesnių schemų, apimančių nuo 

materijos iki Supersielos, bet ši knyga skirta ne tam. Kam 

aktualu dar gilesni dalykai, tas lengvai gali rasti informacijos 

vedantos filosofijoj ir teosofijoj, antropoteosofijoj. Mano 

pateiktos schemos yra svarbios sociumo ţmogui, kuris nori 

greitai suprasti save, pasitelkęs praktišką, greitai suprantamą 

išmintį, apsivalyti nuo purvo ir kaukių bei pakilti aukščiau. O 

pakilus aukščiau, pagal galimybes, atsiras ir atitinkama 

literatūra bei mokytojai. Aš čia tam, kad supurtyčiau tave. 

 

Ar girdėjote apie ţmones, kurie ypatingose situacijose 

parodė antţmogišką jėgą? Pavyzdţiui, motina degančiame 

name, kabėdama ore, laikydamasi viena ranka uţ atbrailos, kita 

ranka laikė savo maţą dukrą ir laikėsi tol, kol ugniagesiai jų 

nenukėlė. Manot, jai neskaudėjo rankų? Skaudėjo, buvo sunku, 

labai sunku, bet ji nesitapatino su skausmu, nes koncentravosi į 

meilę ir rūpestį, stengėsi išsaugoti mylimo ţmogaus gyvybę. 

Nes Meilė, Drąsa, Rūpinimasis kitais - tai vertybės, charakterio 

bruoţai, Kosminiai Dėsniai, su kuriais susiliejus, gaunama 

antţmogiška jėga ir lengvumas keliauti per Gyvenimą 

pilnatviškai. 

Ką visa tai reiškia? Tai reiškia, kad kova su nelaimingu 

gyvenimu turi vykti ne išorėje, kovoti reikia ne su 

gyvenimu, o su tamsa - neišmanymu savyje. Su tuo 

maţuoju aš, įpročių sukurtu menku aš. Išorinis pasaulis tai 

tik mūsų vidaus atspindys.  

Sutinku ir ţinau iš savo asmeninės patirties, kad kovoti ir 

nugalėti įpročius yra ţvėriškai sunku. Tai tas pats, kaip 

suvaldyti įniršusį jautį. Bet yra būdai, stipriai palengvinantys 

kovą. Tai netgi ne kova, o naujų įpročių kūrimas. Nauji įpročiai 

išstumia senuosius. Jei jūs kuriate naują įprotį ketindami 
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išstumti kaţkokį kenksmingą, sėkmė garantuota. Pavyzdţiui, 

jūs norite numesti pilvą ir išsivaduoti nuo pilvo pūtimo. 

Prieţastis - valgymas iki pat vėlumos. Tai sunku, labai sunku 

nevalgyti, kai tai tapę įpročiu. Tai kančia. Bet jūs išsiugdykite 

įprotį vakare valgyti tik vaisius. Nors ir visą kalną vaisių ir 

uogų, bet būtent šio, lengvo maisto. Kelios savaitės 

sąmoningumo vakarais renkantis maistą ir jūs turite naują įprotį 

su nuostabiais rezultatais. Nauja gyvenimo kokybė. Pergalė. 

Pirmas sąmoningumo blyksnis, geras pasirinkimas ir ţmogus 

jau tampa kūrėju.  

Kitas variantas. Kai aš atsidūriau vienuolyne, tualete 

tvarkantis reikalus reikėdavo atsukti rankenėlę, kad vanduo 

visą laiką tekėtų, kol visškai nesusitvarkoma. Pradţioje, beveik 

mėnesį tai buvo sunku, kartais pamiršdavau ir man 

pasidarydavo gėda, todėl greit save sudrausmindavau. Prieš 

eidamas į tualetą vis sau primindavau apie rankenėlę, tapdavau 

sąmoningesnis. Ir po mėnesio man tai nebesukeldavo jokių 

problemų. Tai tapo įpročiu. Tačiau po kurio laiko, patekus iš 

vienuolyno į viešbutį, kur tualetas šiuolaikiškas ir vanduo 

nuleidţiamas tik po visko, atsitiko įdomus dalykas. Kiekvieną 

kartą, priėjus prie vietos, mano ranka nevalingai pakildavo 

ieškodama rankenėlės įjungti vandenį kaip vienuolyne. Net po 

kelių savaičių ranka dar kartais suspurdėdavo. Tokia įpročio 

galia. Įprotis išsiugdomas preliminariai per 40 parų. Įdomus 

skaičius. 40 savaičių motinos įsčiose nešiojamas ir kūdikis. 

Taip mes sukuriame įpročius. 

 

Keliaukime truputį giliau į save. Girdėjau kalbant Mokytoją 

apie moterį, kuri sirgo vėţiu. Tiksliau, jis pasakojo apie dvi 

moteris. Senos moterys, močiutės. Viena sirgo vėţiu, gulėjo 

lovoj, o jos kaimynė, bendraamţė ją priţiūrėdavo, pradţioj 

ţolėmis bandė ją gydyti. Ta, kuri priţiūrėdavo, buvo dvasinga 

moteris, šiek tiek mistikė. Taigi serganti moteris pradėjo labai 

kentėti nuo uţeinančių didelių skausmų. Tai buvo seni laikai ir 
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medicina nebuvo taip paţengus, kad galėtų pagelbėt. Moteris 

kęsdavo baisius skausmų priepuolius. Kartą ją priţiūrinti 

draugė tarė jai: „Tu taip kenti dėl to, kad kaţką labai smarkiai 

esi nuskriaudusi ar įskaudinusi.― 

Serganti moteris giliai priėmė ţodţius ir akimirksniu 

prisiminė, ką ji nuskriaudė. – „Taip, tu teisi. Aš niekam to 

nepasakojau, bet jaunystėje, kai ištekėjau uţ savo (dabar jau į 

Amţinybę išėjusio) vyro, jis turėjo dukrą iš pirmos santuokos. 

Aš ją labai stipriai engiau… Pavydėjau jai savo vyro dėmesio 

... Labai ją skaudinau daug metų, kol ji neišvyko mokytis į kitą 

miestą ir daugiau jos nemačiau…“ 

- Tai prašyk jos atleidimo. Surask ją… – atsakė draugė.  

- Praėjo jau trisdešimt metų… Viskas toli praeity… Mes 

jau pamiršome viena kitą, neţinau net, kur ją rasti… 

Ir keista, bet tuo metu suskamba telefonas. Skambina kaip 

tik ta podukra, apie kurią buvo kalbama. Jos pradėjo kalbėti, 

verkti, prasidėjo isterija. Senoji prašė atleidimo, atsiprašė uţ 

savo kvailumą ir niekingą elgesį. Kalbėjo, kad ji miršta, kad jai 

jau visai nebe daug likę, ir ji nori paprašyti atleidimo uţ visą tą 

skausmą, kurį sukėlė.  

Verkė ir paskambinusi podukra, pripaţino, kad prie tų 

nelaimingų santykių prisidėjo ir ji pati. Ji, pasirodo, visus tuos 

metus negalėjo sau atleisti, kad erzindavo pamotę. Jautė, kad 

tai abipusė kaltė, uţ tai dabar ir paskambinusi… 

Jos atleido viena kitai, nusiramino, prikalbėjo viena kitai 

graţių dalykų ir ilgas pokalbis švelniai baigėsi. 

Moteris po kelių savaičių mirė, bet iki pat mirties jos jau 

nebekamavo jokie skausmai. Ji išėjo iš šio pasaulio visiškai 

ramiai. 

 

Tai buvo įprotis, senas uţmarštin nusėdęs įprotis kelti 

skausmą kitam. Bet tas skausmas kaupėsi pačiame ţmoguje, 

nes sąţinės dėsnis, net jei jis paslėptas po kaukėmis, mumyse 

yra ir jis dirba savo darbą. Jis ţino, kas gerai, o kas ne. 
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Sąmoningas susivokimas moters, ką negero ji padarė, 

nuoširdumas, akimirksniu išrovė nusėdusį skausmą.  

 

Skausmo kūrimas kitame yra skausmo kūrimas ir savyje. 

Išorė ir vidus sujungti nematomais siūlais. Jie egzistuoja kaip ir 

oras, kvapai, garsai kurių nematome. Bet jie yra. Taip ir meilė, 

kurios negalima paliesti. Bet ji yra. Ţmogus, gamta ir visa 

visata neatskiriami ir sujungti nematomais akiai saitais.  
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MEDITACIJA - TAI AUGIMAS? 

 
Dauguma ţmonių taip ir miršta savo muziką uţgniauţę 

savyje. 

Ţmogus ţlunga, jei gyvena kitų ţmonių, masių gyvenimus...  

Ţmogus, norintis gyventi kaip visi - vertas uţuojautos... 

 
Ţinote, ką mokslininkai konstatavo? Jei ţmonija bent 

mėnesį nieko nedarytų, nevaţinėtų automobiliais, neveiktų 

fabrikai, tai planeta labai stipriai harmonizuotųsi ir apsivalytų. 

Mums tereikia mėnesį tyliai pasėdėti. Tik tiek.  

 

Tyloj ir ramybėj vyksta labai daug, priešingai, nei daugeliui 

gali pasirodyti, kad nevyksta nieko. Tyloj ir ramybėj vyksta 

harmonizavimo, gijimo, sveikimo procesas. Štai jūs nueinate 

miegoti ir kuo giliau miegate, tuo geriau ryte jaučiatės. Jūs vėl 

atgavęs jėgas, pilnas noro gyventi. Kodėl? Jūs buvote tyloje ir 

ramybėje. Įvyko vienas esminis dalykas – jūs netrukdėte savo 

vidiniam Aš harmonizuoti jūsų protą ir kūną. Jūs nesitapatinote 

su savo chaotiškomis mintimis. Puodas buvo minamliai 

susitapatinęs su sriuba. Jūs pailsėjote nuo paties savęs. Vėl 

paradoksas? Kad atgautumėte jėgas, jums reikėjo pailsėti nuo 

paties savęs!? Koks absurdas ... 

Ar girdėjote apie Krišnos ţodţius savo mokiniui: „Jogai 

niekada nemiega―... Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie 

sąmoningi, jie neapkrovę savęs alinančiomis mintimis, jų 

viduje nėra chaoso. Jiems nereikia ilsėtis nuo savęs, nes jie 

nedėvi kaukių. Ţinoma, aš nekalbu apie sportinę jogą, 

populiarią Vakarų pasaulio šalyse, kalbu apie tikrąją, sąmonės 

jogą - Vedantą. 
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Faktas, kad mūsų kūnas funkcionuoja geriau, jei mes 

nesikišame. Ţmogus trukdo pats sau. Paţvelkime dar kiek 

kitaip. Vakare, kai jūs nuvargęs, išsekęs, piktas, ar tuo metu 

jums sekasi, ar gyvenimas jums šypsosi? Daţniausiai ne.  

Ir ryte, kai jūs ţvalus, išsimiegojęs, gyvenimas pats savaime 

tampa jums draugiškesnis, sėkmė sukiojasi kaţkur netoliese, 

jūs viduje jaučiatės ant bangos. Kaip čia yra? Išorinis pasaulis 

visada daugiau ar maţiau rodo jūsų vidų. O mūsų viduje, 

pasąmonėje tiek visko nusėdę, kad mums net sunku aprėpti ir 

suprasti. Bet visa tai, kas atrodo giliai palaidota ir pamiršta, 

nereiškia, kad nėra aktyvu ir neatsispindi mus šiandien 

supančiame pasaulyje. Pasąmonę reikia pravalyti. Gerai 

prašluoti, nes būtent ten ir sėdi visi įpročiai, visos nuoskaudos.  

Paţiūrėkime į tigrą. Kai jis nori susirasti maisto, šis ţvėris 

nebėga paskui bet kurį pamatytą valgomą objektą. Tigras 

nesiblaško. Kas būtų, jei jis visą dieną vaikytųsi visus, 

pamatytus maistui tinkamus, gyvūnus? Jis taptų panašus į 

ţmogų iš didmiesčio, kurio galvoje minčių chaosas. Ne, tigras 

visiškai nepanašus į ţmogų. Jis valgo tik tada, kai nori valgyti, 

jis neţudo savo malonumui ar, kad patenkintų savo ego, kaip 

tai daro kai kurie ţmonės. Tigras, prieš nuspręsdamas pagerinti 

savo gyvenimą, tai yra pavalgyti, pirmiausiai susikoncentruoja 

(medituoja) į norimą rezultatą ir objektą. Visiškai nurimęs, 

šaltu protu įvertinęs savo galimybes, kur, kaip ir kada, pradeda 

veikti. Per puolimą jo galvoje nėra minčių apie tai, ką jis veiks 

vakare, arba apie tai, koks kitą savaitę oras. Jis veikia ir jo 

mintys tik apie tai, ką jis veikia. Jis veikia ir kartu medituoja. Ir 

labai greitai ir efektyviai gauna tai, ko nori. Sutikite, tai visai 

nepanašu į ţmogų. Ţmogui, tai didţiai esybei, kokiu jis 

įsivaizduoja esąs šioje planetoje, iš tikrųjų labai toli iki tigro. Ir 

visgi tigras pranašesnis uţ ţmones tik tuo, kad jis moka 

medituoti ir medituoja!  

Ţmogus, uţhipnotizuotas masinių informacijos priemonių, 

kenčiantis nuo savo ir visos ţmonijos vidinio konflikto, manosi 
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ţinąs daug ir gyvenantis taip, kaip visi. Ir jis klysta abiem šiais 

atvejais. Kiek jūs paţįstate ţmonių, su kuriais bendraujate? 

Dvidešimt, šimtą, gal du šimtus? Ne daugiau. Ir jie visi panašūs 

į jus? Dauguma. Jų gyvenimai pilki kaip ir jūsų? Daugumos. Ir 

jūs manote, kad visi likę septyni milijardai tokie kaip jūs? Jūs 

klystate. Ţmonės, kurie gyvena kaip tigrai, susikoncentravę, 

patenkinti savo būtimi, einantys per gyvenimą ir ţinantys į 

kurią pusę eina, retai sutinkami ten, kur jūs lankotės. Jų 

nesutiksite poliklinikoje, stovinčių eilėje pas gydytoją. Tie 

ţmonės irgi turi problemų ir rūpesčių, bet jie neskęsta juose ir 

neprašo išmaldos iš šalies, nekaltina jie ir negailestingo likimo. 

Gal ir prasilenksite su jais poliklinikoje, bet eilėje jie nestovi, 

greičiausiai jie uţeina pas gydytoją be eilės. Ţmonės, paţinę 

save, patys sprendţia gyvenimo iššūkius, susikoncentravę ir 

padedami tokių pat ţmonių. Gal jų nėra daug. Bet yra daug 

ţmonių, kurių jūs nepaţįstate ir kurie gyvena geriau nei jūs. 

Daug ţmonių yra laimingesnių nei jūs ir jūsų paţįstamas maţas 

ratelis.  

Yra daug, labai daug ţmonių, gyvenančių blogiau nei jūs. 

Lūšnynai, kuriuose baisiomis sąlygomis gyvena milijonai. Jei 

pabūtumėte tarp jų mėnesį, be pinigų ir galimybių ištrūkti, 

suprastumėte, kad jūsų skundai savo gyvenimo beprasmiškumu 

apgailėtini. Jūs pats atrodytumėte sau apgailėtinas, kai 

verkšlenate, kad jūsų kaimyno automobilis geresnis nei jūsų. Ir 

aš tai sakau jums, nes šią knygą skaitys tikrai ne ţmonės iš tų 

lūšnynų, ją skaitys tie, kurie turi daugiau nei reikia, kad būtų 

sotūs.  

 

Jau pribrendo laikas pakalbėti apie meditaciją.  

Juk jūs prausiatės po dušu? Taip? O ar dantis valote? Turbūt 

taip. Spėju, kad rūbus irgi dėvite švarius? Namuose jūsų irgi 

daugiau ar maţiau tvarka, manau, kad cigarečių nuorūkos ant 

grindų nesivolioja. Gerai. Bet man kyla klausimas, kodėl jūs 

visa tai darote? Kodėl jūs priţiūrite save? Greičiausiai todėl, 
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kad jaustumėtės gerai. Pilnavertiškai, patraukliai. Tam, kad su 

jumis bendrautų, o ne bėgtų nuo jūsų. Kam dar? O kaip dėl 

sąmonės švaros? Mes per dieną juk prafiltruojame didţiulį 

kiekį vaizdinės ir garsinės informacijos. Ir kur ji dingsta? Tai ta 

sriuba, pilna nereikalingų, neskanių, karčių ingredientų. Ji 

sukasi mūsų galvoje ir palengva skverbiasi giliai į mus, į 

pasąmonę. O tai reiškia, kad mes esame nešvarūs; mūsų 

sąmonė; mūsų protas; intelektas; mes patys maudomės labai 

sudrumstame, purviname vandeny ir nematome pasaulio tokio, 

koks jis yra iš tikrųjų. Nematome tikros gyvenimo prasmės. 

Nenuskaidriname savo minčių, neišsklaidome rūko, nes 

nemedituojame į tobulimą ir vidinį, prigimtinį malonumą. 

Nematome, kas verta pagarbos, o kas - ne. Neskiriame 

naudingų dalykų nuo kenksmingų. Neţinom, ką reiškia tikra, 

negęstanti meilė... Ir dauguma iš tikrųjų neţino, kas yra meilė. 

Dauguma mano, kad meilė - tai geismas priešingai lyčiai ir iš 

to atsirandantis prisirišimas. Bet tai netiesa ir iliuzija... 

Aš ţinau, kodėl rašau šią knygą ir kalbu su jumis. Ir mūsų 

susitikimas gali būti prasmingas tuomet, jeigu jūs irgi esate dėl 

tos pačios prieţasties. Kitu atveju, kaip tai daţnai atsitinka, 

neįmanoma susitikti viduje netgi tuomet, kai mes 

susitinkame kelyje. Daţnai ţmonės miega toje pačioje 

lovoje, bet dar niekada nebuvo susitikę... 

Aš norėčiau, kad jūs matytumėte tai, ką aš matau ir tai, ką 

mato ir matė daugybė ţmonių. Tai yra taip arti ir taip lengva. 

Keista, kad jūs to nematote. Daug kartų mes matantys 

nustembame, kad gal jūs specialiai uţsimerkiate ir 

nesiklausote. Kitaip - kaipgi jūs galite tai praleisti? Tada aš 

prisimenu save praeitame gyvenime (iki Pabudimo) ir suprantu, 

kad protas, smegenys tai toks darinys, kad kol neišgirsta 

daugybės kartų to paties pakartojimo, tol apie tai nesugeba 

susimąstyti. Todėl ir Jėzus sakė kartą ir dar kartą, kad ţmonės 

turi akis, bet nemato, jie turi ausis, bet negirdi. Ne tik aklas yra 

aklas ir kurčias yra kurčias, bet netgi tie yra akli ir kurti, kurie 
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turi abi akis ir ausis. Taip kalbėjo Kristus. Todėl Dalai Lama 

vaţinėja po pasaulį ir kalba ţmonėms. Dėl ţmogaus proto 

lėtumo. Lėtumas priimant informaciją prote sukuria iliuzijas, 

štai kodėl jūs nematote, negirdite ir nejaučiate to, kas yra arti ir 

kas supa jus iš visų pusių. Nesuprantant, dėl ko gyvenat, nesat 

tikri savimi ir aplinka apskritai. Viduje nuolat, daugybę metų 

vyksta mūšis. Didysis Mahabharatos mūšis vyksta ţmoguje… 

Ir nesuklysiu pasakęs, kad vieno ţmogaus vidinės kančios yra 

tokios svarbios, kaip svarbi yra visos visatos kančia. Nes, kai 

mums sunku, atrodo, kad mums blogiausia visoje planetoje, 

visoje visatoje. Ir tai tiesa, nes ţmogus tai mikrokosmosas.  

Mums tik atrodo, kad mes daug ko nesugebame ir 

nesugebėsime. Kad mes pasmerkti, turime nešti per gyvenimą 

savo kryţių ir kentėti, nes esame nuodėmingi sutvėrimai. Tai 

klaida. Tai jūsų smegenų, prifarširuotų per gyvenimą svetimų 

stereotipų, vidutinybių mąstymo iliuzija. Jūs gi ţinote, kad jūsų 

viduje yra kaţkas, kas verta labai labai daug, kaţkas be galo 

brangaus ir naudingo. O kad negalite savęs išlaisvinti, tai tik 

jūsų riboto proto iliuzija. Tik iliuzija. Palengva, po truputį 

darant nedidelius veiksmus, jūs labai greitai nustebsite, kiek 

daug radote ir, kad matot daugiau nei kiti. Kai kas jūsų pradės 

nesuprasti. Po metų ar kelių, jus gali pavadinti net ne šio 

pasaulio gyventoju. Ir tai nereiškia, kad jūs išprotėjote, tai 

reiškia, kad jūs nebepriklausote tam pasauliui, kuriame įstrigę 

daugelis ţmonių, jūs nebepriklausote tamsos ir liūdesio 

pasauliui. Jūs nebepriklausote tiems, kurie visą gyvenimą yra 

vartotojai ir abejoja kiekvieną akimirką, ar gyvena taip kaip 

reikia? Ne, jei negyvensite taip kaip minia, jūs tikrai būsite ne 

iš šio pasaulio. 

Norint matyti aiškiai ir veikti kokybiškai, pradţioje 

reikia susikaupti. Prisiminkime tigrą. Dauguma ţmonių per 

dieną medituoja į daugybę objektų. Jie koncentruojasi į 

daugybę dalykų. Ir ką jie turi? Chaosą. Daugybė ţmonių, kurie 

yra susituokę, daţnai mąsto apie priešingą lytį (kitas moteris ar 
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vyrus). Jie koncentruojasi į priešingą lytį. Aplink daugybė 

graţių paveikslėlių ir jie vis pamiršta ţmoną/vyrą. Kaip tokios 

santuokos gali ilgai tverti, jei jūs, susitapatinęs su mintimis, 

nuolatos esate su kitomis moterimis ar kitais vyrais? Jei turite 

antrą pusę, tegul visi patrauklūs dalykai, pamatyti kituose 

graţiuose kūnuose, jums primena mylimąją namuose. Matykite 

antrąją pusę kituose. Viena šypsosi kaip ji… Kitos kojos kaip 

jos… Sukurkite įprotį graţiuose ţmonėse pamatyti savo antrąją 

puselę ir jūs tapsit tobulu partneriu, turėsite tvirtą šeimą. Tai 

jau meditacija, viena iš daugelio. Meditacija - tai proto 

stebėjimas, minčių stebėjimas ir savikontrolė. Meditacija - tai 

augimas. Meditacija, kaip pasakė praeito amţiaus didis 

reformatorius Ošo – tai pirminė ir galutinė laisvė. Tai kaip 

radijas. Medituojant jūs jau nebesate pamišęs radijo imtuvėlis, 

priiminėjantis įvairiausias radijo bangas chaotiškai, jūs jau 

radijo imtuvo savininkas, jūs jau įjungiate ir perjungiate bangas 

kada norite ir kada jums reikia. Jūs tampate galingu ţmogumi, 

galingu ir visai nepanašiu į daugumą! Pamąstykite apie tai! 

 

Mes visi labai skirtingai matome pasaulį. Yra milijonai 

skirtingų ţvilgsnių į vieną ir tą patį dalyką. Tai priklauso nuo 

mūsų sąmoningumo, švaros ir sukauptos patirties. 

Paţvelkime į gamtą. Skrenda musė. Didelės, pastabios akys 

ir ji mato daugybę dalykų aplinkui. Ta pačia kryptimi skrenda 

bitė, ji taip pat turi pastabias akis. Ir jei jų paklaustume, ką jos 

matė skrisdamos tuo pačiu keliu, jos papasakotų absoliučiai 

skirtingus dalykus. Musė papasakotų apie matytą purvą ir 

nešvarumus. Bitė papasakotų apie šviesius, graţius dalykus. 

Apie gėles, spalvas, saldumą… Koks vidus, toks ir poţiūris…  

Ţmogus, kalbantis apie bjaurius dalykus, toks yra ir savo 

viduje. Ţmogus, turintis savyje groţio, groţį mato ir 

aplinkiniuose. Tuo mes ir skiriamės nuo gyvūnų. Jie turi 

prigimtį ir tobulai pagal ją veikia. Galima nugyventi gyvenimą, 

bet nugyventi jį skirtingai, galima praeiti gyvenimo kelią ir 
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matyti visai kitas spalvas, nei einantys šalia, jausti pojūčius, 

kurių nejaučia einantys šalia. Galime baloje išvysti deimantą, o 

einantys šalia matys tik balą. 

Mes apdovanoti laisve rinktis. Jei mūsų vidus šiandien 

kaip musės, labai greitai mes galime padaryti jį kaip bitės. Štai 

kur dovana! Štai kuo ţmogus apdovanotas - tai laisvė rinktis! 

Rinktis ir nebūti svetimų nuomonių, dogmų vergais.  

O dabar pamąstykite, kiek kartų gyvenime pasirinkot 

laisvai? Kada iš tikrųjų rinkotės, tai ko trokštate visa širdimi, 

darėte, tai ko trokštate visa širdimi - savimi? Ne visada, gal net 

labai retai... Daţnai rinkotės tai, ko norėjo kiti. Buvote prie 

kaţko prisirišę ir rinkotės kaţką, kad įtiktumėte kitiems – 

stipresniems, vyresniems... Bet dabar jūs ţinote, kad visada 

turite teisę rinktis ir laikas suaugti. Dabar ţinote, kuo ţmogus 

skiriasi nuo gyvulio. Ţinios išlaisvina. Naudokitės savo 

prigimtine dovana. Jeigu norite, kad jus lydėtų sėkmė ir 

augimas, turite daryti tuos dalykus, kuriuos dauguma tingi 

daryti ir kurių nevertina.  

 

O ar jūs susimąstote apie savo vaikus? Ką jiems duodaet, ar 

duosite? Ką jiems davėte? Kodėl pasenę tėvai daţnai būna 

nevertinami vaikų, laikomi nesupratingais, atsilikusiais? Kalbu 

ne apie motinas, nes daţniausiai jos myli tokia totalia, 

besąlygiška meile, kad pranokstą visą kitą. Daţniausiai jos 

atiduoda visą širdį ir uţ tai būna apdovanotos amţina vaikų 

meile. Deja, per didelėje, neišmintingoje meilėje taip pat 

slepiasi blogi dalykai, bet šiandien ne apie tai...Dabar aš kalbu 

apie vyrus, nes jų paskirtis šeimoje ir visuomenėje kitokia. Jie 

turi suteikti ne tik materialinį pagrindą, bet ir dvasinį 

palaikymą, padėti rasti save, paaiškinti gyvenimo prasmę ir 

dėsnius. Kalbu apie tėvus kaip apie vienį. Pagieţa, nepagarba, 

nuvertinimas kaţkurio iš tėvų ar abiejų tėvų yra daugelyje 

šiuolaikinių šeimų. Vedantos šventraščiuose pasakyta: 

„Nuodėmė būti tėvu, motina, mokytoju ar valdovu, jei jūs 
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negalite savo auginamų ţmonių atvesti į tobulumą, 

savirealizaciją.― Kur tu vedi savo vaikus? Ką jiems rodai? 

Taip ir yra, kad jūs neţinojote gyvenimo prasmės, jūs 

negyvenate totaliai, neţinote dėl ko mirsite ir kam gimėte. Jūs 

bijote uţduoti sau šiuos klausimus. Net ne tu, o Tavo protas. 

Daţnas ţmogus tik skundţiasi likimu. Ir daug kas mato, kad jis 

skundţiasi be reikalo. O naujai atėjusi gyvybė, jūsų vaikas, 

jaunas, pilnas jėgų ir entuziazmo, dar kol kas su daug švaresniu 

protu, galbūt dar ne taip stipriai uţterštu kaip jūsų. Jis nori 

gyvenimą nugyventi pilnavertiškai kaip asmenybė. Vaikai 

jaučia ugnį savyje, kurią kaţkada jautėte ir jūs. Bet jūs ją 

paslėpėte po kaukėmis, atsisakėt jos ir vaikas instinktyviai tą 

jaučia. Jaučia, ir uţ tai pasąmoningai jūsų negerbia. Nevertina, 

nes jūs neturite ką duoti, išskyrus pinigus ir tuščią paguodą 

kuomet nesiseka. Bet daţniausiai jam ir nesiseka dėl jūsų 

nemokšiškumo kurį jam suinstaliavote, mes juk kopijavome 

savo tėvus... Nes jūs baigę mokyklą nustojote tobulėti, 

nustojote augti. Jūs nustojote augti maţdaug tokiame amţiuje, 

kuriame jūsų vaikas nustoja jus gerbti, nes viduje jūs 

nedidesnis uţ jį. Jis mato didelį, pasidavusį vaiką. O tai 

neverta pagarbos.  

Daug vaikų praauga tėvus, bet dar daugiau nesąmoningai 

kopijuoja nevykusį tėvų gyvenimą. Todėl nesvarbu, kiek jums 

metų, kai skaitote šią knygą. Jei vaikai jūsų negerbia ir laiko 

kvailoka ar kvailoku, kai jūs pradėsite augti, skaityti, 

praktikuoti, jūs nustebsite. Jūs labai nustebsite, nes vaikų 

pagarbą pradėsite jausti gan greitai, natūraliai. Jie pradės jus 

gerbti, nes jūs augat. Nesvarbu, kokio amţiaus esate, visada 

gerbiamas tas, kuris nori augti ir pakilti aukščiau. Tai dėsnis. 

Kai jūs išsikeliate didţiulius, per gyvenimą ţmogui galbūt 

nepasiekiamus tikslus ir kiti apie tai suţino – vieni juokiasi, 

šaiposi, kiti tyli, dar kiti susimąsto. Bet visi giliai viduje 

pradeda gerbti jūsų apsisprendimą. O kuo maţiau ţmogus turi 

vidinės drąsos, tuo garsiau jis juokiasi. 
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Ir jei nesate tas ar ta, kuri gali kaţką subtilaus ir prasmingo 

duoti savo vaikui, tada geriau nekliudykite jam… Tegul 

prigimtis eina savu keliu. Jūs esate ne tam, kad kurtumėte savo 

kopiją ar primestumėte savo paties neįgyvendintas svajones. 

Tereikia, kad palaikytumėte, ką vaiko prigimtis beatskleistų. 

Jūs neturite jos kaţkur kreipti. Jums tereikia jai padėti. Kartais 

pagalba – tiesiog nekliudyti. 

 

Ir grįţtame prie proto. Akivaizdu, kad protas gali daug. 

Smegenys kaupia informaciją ir mes tampame vis protingesni, 

įţvalgesni. Pradedame ţongliruoti informacija, plečiasi 

suvokimas. Jei nuraminame protą, nuskaidriname mintis, mes 

griauname stereotipus, kuriame naujus įpročius. Augame ir 

matome plačiau bei giliau. Tampame laisvesni. Tampame 

kūrėjais. Pati galingiausia jėga ţemėje - tai proto jėga. Viskas 

yra protas. Protas ir meilė persmelkusios viena kitą, nes meilė 

be proto - tai fatališka meilė. 

Ir protas, ir sąmonė kiekviename išsivysčiusi skirtingai. 

Galime suskirstyti tris pagrindinius lygius. Trys skirtingi 

sugebėjimai išgirsti tai, kas jam sakoma. Pavyzdys. Ţmogus 

ţino, kad baudţiamajame kodekse prašyta, jog uţ vagystę 

baudţiama laisvės atėmimu. Jis tai perskaitė ir jis niekada 

nevogs, jei sąmoningai nenuspręs sėsti uţ grotų. Ţmogus 

išgirdo ir nedarys to, uţ ką baudţiama. Tai aukščiausias 

supratimas - Tobulas. Gyvenimo patirtį ţmogus įgauna vien 

išgirdęs.  

Vidutinio lygio protas. Jis girdi apie bausmę, bet mąsto: „O 

jei nebus liudininkų? O jei niekas nesuţinos? Jei niekas neţino, 

kodėl gi negalima?― Ir jis vagia. Bet patyręs bausmę, jis 

pasimoko visam gyvenimui. Jis niekada nebebus vagis. 

Bausmė davė patirtį, teorija virto išmintimi. Ne ţodţiai jį 

išmokė ir kitų patirtis, bet bausmė, veiksmai jį padarė 

išmintingesnį - vidutinis lygis. 



 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
49 

Trečias lygis - ţemiausias ir beveik nepataisomas. Jis girdi ir 

neklauso. Vagia, gauna bausmę, nepasimoko ir vėl daro tą patį. 

Čia yra smegenys, bet nėra proto. Beprotis. Tokius ţmones 

pavadina recidyvistais, tai tas pats kaip ir beprotis.  

Tokie recidyvistai nebūtinai būna kriminaliniai, tokių 

ţmonių pilna aplink. Įvairiausios kombinacijos. Jie skaudina 

artimus ţmones vėl ir vėl, ir niekaip nepasimoko. Jų prašo, 

jiems aiškina, o jie apsisuka ir vėl daro tą patį. Recidyvistai, 

bepročiai. Kūniškos sąmonės vergai. 

 

Pakalbėkime apie atmintį. Jei paklausiu, ar jūs atsimenate ką 

veikėte prieš savaitę? O prieš mėnesį? Ką galite papasakoti 

apie praėjusį savo gyvenimo dešimtmetį? Jums reikės gerai 

pasikapstyti atminty, kad galėtumėte kaţką papasakoti. Tai lyg 

kapstytis po sapno prisiminimus. Pamąstę, rasite keletą įvykių, 

bet ne daugiau... Nes nieko ypatingo ir nenutiko, nėra ką 

prisiminti. Jūs pramiegojote, buvote nesąmoningas. Ar jūs 

galite pasakyti, apibūdinti savo praeitį kaip entuziastingų, 

sodrių, jaudinančių įvykių grandinę? Vargiai. Dauguma 

gyvenate kaip medţiai, silpnai sąmoningi. Geriau jau 

akimirką patirti dievišką sąmoningumą nei tūkstantį metų 

gyventi lyg medţiui. Prisiminkim Getės Faustą, kuris visą 

gyvenimą paaukojo paieškoms kaţko neapčiuopiamo, 

galiausiai net pardavė velniui sielą uţ akimirką tikros palaimos, 

uţ akimirką prasmės, akimirką ţinių. Pardavė sielą velniui tam, 

kad išvystų Dievą, patirtų gėrio pilnatvę ir todėl buvo 

išgelbėtas.  

Jūs gyvenate? Darbas, televizorius, valgymas, šeimos 

rūpesčiai, miegas, seksas, vėl darbas, televizorius, skalbimas, 

valgymas, miegas ir taip kiekvieną dieną daugybę metų iki pat 

mirties. Be entuziazmo, be gaivumo, be dinamiškumo, be 

sielos jaunystės.  

Bet, jei mes praplėsime savo protą, išgryninsime, numesime 

kaukes, mes tos monotonijos net nepastebėsime. Tai bus 
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menkniekiai, mes gyvensime kitoje plotmėje. Nebebūsime 

rūke. Mes matysime toli, matysime virš horizonto kylančią 

saulę. Gyvensime kokybiškiau, sodriau. Atsiras gyvumas, 

atsiras daugiau galimybių daryti tai, ko nori Širdis – tikras Aš. 

Tai įvyks automatiškai, nes jūs plėsite savo protą, jį galąsite, o 

to nepadarysite be meditacijos. Ir meditacija tai nėra kaţkas 

mistiška ar susiję su kaţkokia religija. Vakarų pasaulis dabar 

labai pasitiki psichologija, todėl nesuklysiu pasakęs, kad 

meditacija yra labai psichologiškas ir logiškas dalykas. Ir ji 

jums tinka. Kokybė ir prasmė gyvenimo tada keičiasi 

natūraliai.  

Paprastas pavyzdys. Reporteris klausinėjo ţmonių Maskvos 

miesto centre, kuo jie uţsiima. „Ką jūs veikiate?“- paklausė jis 

betono maišytojo? – ,,Aš maišau betoną:“ „O ką jūs veikiate?“ 

- paklausė jis kito? –„Aš vairuotojas, atveţu statybines 

medţiagas.“ „O jūs kuo uţsiimate?“ - paklausė reporteris 

ţmogaus, kasančio duobę? – „Kaip kuo? Aš statau tiltą 

Maskvai.“ 

Taigi, vieni gyvenime maišo betoną, kiti stato garsiausius 

tiltus pasaulyje. Nuraminę protą, mes pakylame į naujas 

aukštumas ir viską, ką darom, darom atsakingai, kokybiškai ir 

rezultatai visur geresni. Įdomiausia, kad tai vyksta natūraliai, 

be jokios įtampos ar prievartos. Nusimetus kaukes, išmetus iš 

savo sriubos puodo nereikalingus ingredientus, ţmoguje 

atsiranda įkvėpimas, kūrybiškumas, gyvumas. Tai natūralios 

prigimtinės savybės, kurios aprūdija ţmogui augant, bręstant, 

nes daromas vidutinio, pilko mentaliteto aplinkinių ţmonių 

spaudimas. Augančiam vaikui primetamos svetimos normos ir 

apribojimai, baimės ir prietarai. Medituojant nuo jų 

išsilaisviname. Pradedame vadovautis išmintimi, uţgyventa per 

metų metus, ir susigrąţiname vaikišką gyvumą ir entuziazmą. 

Jūsų jaunystė nepraėjo, jūs ją tik buvote paslėpę... 
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Grįţkime vėl prie meditacijos. Kad nebūtume kūno vergu, 

kad nesimaudytume minčių chaose, mums reikia nuraminti 

protą, jį nuskaidrinti ir tada imti jam vadovauti. Vadovavimas 

savo protui, smegenims - tai vadovavimas gyvenimui. Tai galia 

ir laisvė. 

Kaip jūs nuspręsite medituoti, čia jau jūsų asmeninis 

reikalas. Yra daug naudingos literatūros, mokyklų ir 

pasirinkimų. Aš tik pasidalinsiu savo patirtimi, tuo, ką esu 

daręs, patyręs ir gavęs rezultatus.  

Pradedantiems ir jau paţengusiems išskirčiau keletą labai 

galingų metodikų ir krypčių. Tai garso meditacija, mantra 

meditacija, kai kartojami tam tikri teiginiai ar ţodţiai. Tai  

labai galingas metodas.  

Kitas galingas metodas - tai judesio meditacija. Turiu 

omeny kvėpavimo ir šokio praktikas. Vakarietiškiems protams 

ir gyvenimo būdui netinka tokios meditacijos, kurios tiko prieš 

tūkstantį ir daugiau metų. Viskas keičiasi. Bet rezultatus galima 

gauti ne prastesnius nei senovės Jogų. Dabar ţmonės nenori 

laukti ne tik kelių dienų, bet ir kelių valandų. Mums reikalingos 

praktikos, kurios atneša greitus rezultatus. Ir jei ţmogus 

įsipareigoja praktikuoti septynias dienas, šio periodo pabaigoje 

turėtų pajusti, kad kaţkas jam atsitiko. Jis turi tapti kitokiu 

ţmogumi per septynias dienas. Gyvename tokiu laiku, kai 

maţai kas gali pasakyti esąs uţtikrintas dėl rytojaus. Todėl 

beprasmiška kalbėti daugelio gyvenimų terminais. Niekas 

nepasiruošęs atidţiai klausytis, kol neaptyrė Pabudimo.  

Todėl ir sakau – yra efektyvių ir saugių būdų greitai 

tobulėti. Praktikuokite valandą ir jauskite rezultatą iš karto. 

Karietų laikais viskas judėjo lėtai, todėl ir meditacijos 

dominavo lėtos. Ramiam protui jos buvo efektyvios, bet ne 

dabartiniam sociumo ţmogui. Dabar reaktyvinių lėktuvų 

amţius, dabar daugeliui per sunku lėtos praktikos. Pradţioje jos 

turi būti aktyvios. 
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Ir iš tikrųjų, yra greitų metodų - gerų, kokybiškų ir natūralių. 

Ţinoma, kuo aukščiau nukeliaujame, tuo progresas vyksta 

lėčiau, bet pradţia daţnai gali būti įspūdinga. Tik keletas 

įspėjimų. Pradėję medituoti įgysite sveikatą, ramybę, jumorą, 

spindinčias akis, laisvę, lengvumą, supratimą, gerą apetitą, 

pakeltus lūpų kampučius, atvirą širdį dţiaugsmui, dėkingumui, 

laimei ir meilei!  

Ir svarbiausias įspėjimas - kai tai įgausite, nemeskite 

praktikų. Mesti meditacijas, kai pasiekiami geri rezultatai, būtų 

tas pats, kaip laimėjus milijoną, iš Sibiro persikelti gyventi į 

Majamį. Ten savo malonumui pagyventumėte kelerius metus ir 

vieną akimirką viskas baigtųsi, jūs vėl atsidurtumėte Sibire. Bet 

šį kartą jūsų mylimas šaltas, pilkas gyvenimas nebebus toks 

kaip buvęs. Jis bus daug blogesnis, nes jūs jau būsite patyręs 

kitokį, kokybiškesnį gyvenimą. Tai - dėsnis. Jei kilti, tai kilti 

visada. Jai būti – tai būti totaliai. 

 

Dabar plačiau apie mano keletą paminėtų metodų. Pirmas 

apie garsinę mantrą - meditaciją. Jūs sėdite vienumoje, rankose 

laikote dţapą (108 karoliukų vėrinys) arba roţančių ir balsu 

kartojate teiginį. Kiekvienam pakartojimui po karoliuką. 

Įdėmiai klausotės.  

Karoliukų vėrinį galima pasigaminti patiems, galima įsigyti 

rytietiškų bei ezoterinių prekių parduotuvėse. Vėrinys 

naudingas dvejopai: jis padės geriau susikaupti ir kartodami 

mantrą, ţinosite, kiek kartų ją ištarėte. Dţapa-malos vėrinyje 

yra 108 maţesni karoliai ir vienas didysis. Kartoti pradėkite 

suėmę dešiniosios rankos nykščiu ir viduriniuoju pirštu karolį, 

esantį šalia didţiojo. Palengva jį ritinėdami, sukalbėkite visą 

mantrą. Baigę pereikite prie kito karolio ir viską pakartokite iš 

naujo. Sukalbėkite mantrą iš eilės ties visais vėrinio karoliais, 

kol vėl prieisite didįjį. Štai jūs ir uţbaigėte vieną dţapa-malos 

ratą. Tada neliesdami didţiojo karolio apsukite vėrinį ir 
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pradėkite kitą ratą; vėl kalbėkite mantrą, ritinėdami tarp pirštų 

pirmojo rato paskutinįjį karolį. 

Ţodţio mantra reikšmė:  man - protas, tra - išvaduoti. Viena 

paprasčiausių ir seniausių dvasinių praktikų - mantra joga. Šis 

procesas nereikalauja jokio papildomo pasiruošimo ir jį galima 

atlikti bet kur ir bet kada. Tiesiog pusbalsiu ar mintyse 

kartojama ar niūniuojama tam tikra mantra ir iš proto vejamos 

visos mintys, dėmesys kreipiamas į garsą ir viduje liekama 

budriu ir atsipalaidavusiu stebėtoju – klausančiuoju. 

 

Egzistuoja daug įvairių mantrų, kurios suteikia tam tikrus 

rezultatatus, tačiau egzistuoja ir tokios, kurios apima visų 

mantrų galią. O iš visų šių mantrų: Padma Purana, Agni 

Purana, Ananta-samhita, Kali-santarana Upanišad, - seniausi 

pasaulio šventraščiai bei avatara Čaitanija Mahaprabhu 

efektyviausia šiame laikmetyje pripaţįsta maha-mantrą: 

 

 
 

/Harė Krišna Harė Krišna 
Krišna Krišna Harė Harė 
Harė Rama Harė Rama 

Rama Rama Harė Harė/ 
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Tiesiog kartodamas šiuos ţodţius ţmogus pradeda vystyti 

meilės santykius su vidiniu Aš, savo vidumi, aplinka, siela ir 

supersiela. Supersiela - tai visas visatas ir atomus persmelkianti 

Sąmonė, esanti mumyse kaip Dvasia. Įvairiuose kraštuose Ji 

paţįstama kaip Dievas (Kristaus) Tėvas, Alachas, Buda, 

Govinda, Krišna ar Visatos Protas. Ji yra visa persmelkiantis 

sąţinės balsas, iš jos kyla nuojauta ir intuicija.  

Maha-mantra (Dievo Vardų kartojimas) meditacija 

rekomenduojama Vedu (Jogos) mokslo, kuris priklauso visoms 

tautoms, o ne tik hinduizmo religijai. Senovinės Vedantos 

(Galutinės Ţinios) sako, kad ši maha-mantra meditacija tinka 

visas religijas ir dvasines sistemas praktikuojantiems, ji tiesiog 

šioje epochoje, kali yugoje (neišmanymo amţiuje pagal 

Vaišnavų atsrologiją), yra priemonė, pagreitinanti ir padedanti 

visoms dvasinėms praktikoms. Nesvarbu, kas jūs: budistas, 

krikščionis, jehovistas ar dar kaţkas, jei gyvenate sociume ir 

kaţką praktikuojate, bandote kaţkaip medituoti ir nuskaidrinti 

mintis, bandote paţinti Tikrovę sau artimais metodais, viskas 

gerai, tiesiog ši meditacija pagreitins ir paspartins jūsų 

tobulėjimą. Improvizuokit. Savo akimis mačiau ne vieną atvejį, 

kaip ji harmonizuoja ir budina ţmones. 

Kyla daug nuogąstavimų ţmonių protuose, kad, pavyzdţiui, 

kartojant pastarąją maha mantra, tampama kaţkokios sektos ar 

religinio judėjimo nariu. Taip manyti yra nemokšiškumas ir 

fanatizmas, nes sanskrito kalbos ţodis Harė mūsų kalba 

simbolizuoja Dievišką Energiją. Ţodis Krišna reiškia 

Visaţavintis. Rama - Viskuo Besidţiaugiantis. Taigi ši mantra 

reiškia: „O Viešpaties energija (Harė Energija), o visų 

Patraukliausiasis Viešpatie (Krišna energija), o Aukščiausiasis 

besimėgaujantis subjekte (Rama energija), leisk man būti tavo 

tarnu (maţasis aš arba netikras ego, sukurtas aplinkos, 

atsiduoda tikrajam Aš arba Supersielai)―. 
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Taigi - trumpai tariant - jūs kartojate teiginius. Kadangi tai 

sanskrito kalbos ţodţiai, jie turi atitinkamą vibraciją tariant, 

daug stipresnę nei mūsų kalbų vartojami ţodţiai, tai daug 

efektyviau nei kartoti: aš esu ramus, aš esu harmoningas arba 

stiprus, nes Krišna – Visaţavintis bus ir graţus, ir turtingas, ir 

mylimas, ir mylintis, ir visoks kitoks, nes Jis Visaţavintis.  

 

Pakartoję maha-mantrą kelias dienas pradţioje po 15 -30 

minučių, tikėtina, jūs labai nustebsite, kaip viskas keičiasi – 

reakcijos į aplinką, vidinė būsena, dėmėsio aštrumas... Daug 

kelių vedančių į viršūnę, ir visų praktikų greitis skirtingas. Jei 

vieni jų primena kelionę laivu, kiti - autobusu ar automobiliu, 

tai maha-mantros dėka tobulėjimo pradţia daţnai prilygsta 

reaktyvinio lėktuvo skrydţiui, jei viskas atliekama teisingai ir 

nuoširdţiai. 

Mantra meditacija atliekama – įkvėpiamas oras per nosį ir 

iškvepiant mantra tariama pašnibţdomis. Tada su įkvėpimu 

pereinama prie kito karoliuko ir t.t. Dėmesys kreipiamas į 

garsą. Praktika pradedama nurimus, atplaidavus tarpukojo 

raumenyną kur yra pirmas psichinis centras (sansk.k. 

Muladhara), atpalaidavus pečius ir veidą. Tai atlikus kūnę 

atsiranda malonus jausmas – gera būti su savimi.  

 

Kad mantra meditacija veiktų maksimaliai efektyviai ir 

nesukeltų neigiamų padarinių, reikia gyventi tesingą gyvenimo 

būdą, t.y. laikytis reguliuojančių principų – Nekenkti nei sau, 

nei kitiems (ahimsa); Kalbėti tik tiesą, būti savimi (satja); 

Nevogti nei iš savęs, nei iš kitų (astėja); Kontroliuoti jausmus 

ir instinktus - beprasmis kalbėjimas, seksas iš įpročio ir 

godumas malonumams (brahmačiarija); Godumo vengimas tai 

dalintis kai turima daugiau nei reikia (aparigraha), daryti gerus 

darbus; Laikytis švaros (išorinė ir vidinė, kai du kartus į metus 

valomas ţarnynas ir kepenys; maudytis du kartus dienoje; proto 

švara – mastyti pozityviai) (šauča); Pastenkinimas tuo, ką turi 
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(santoša); Askezė (atsisakyti vienadienių malonumų vardan 

didelių pergalių rytoj) (tapas); Savęs paţinimas – tai nuolatinis 

švietimasis, mokymasis (svadhyjaja); Sajunga su Dievu, 

pasitikėjimas, kad viskas vyksta vardan evoliucijos, viskas į 

gerą, nėra ką kaltinti apart savo neišmanymo 

(išvarapranidhada). 

Reikia Jogos kvėpavimų technikų pagalba stengtis likviduoti 

nereikalingas savo mintis, norus, jausmus, ţodţius. Būtina 

skaityti dvasinius tekstus. Šios maha-mantros meditacijos 

pagalba visą tai pasiekti bus daug lengviau. 

 

 

Paskutinis pastebėjimas medituojantiems į mantras. Kai 

kurie eidami Jogos keliu kartoja mantras kitas nei ši, kuriose 

minimi ne Krišna, o, pavyzdţiui, Šiva, Brahma ir kiti. Bet, jei 

jau tokiu keliu (mantros) garbiname ir išskleidţiame Didįjį 

Principą savo širdyje, tai kam eiti aplinkkeliais per tarpininkus, 

nes Bhagavad-gytoje parašyta: „Iš Rudrų Aš – Viešpats Šiva, iš 

Yašų ir Rakšasų – lobių valdovas Kubera, iš Vasu Aš – Agnis, 

iš kalnų – Meru― (10.23). Akivaizdu, kad visos anksčiau 

paminėtos Absoliuto emanacijos (dievybės) yra smulkesnės, 

nei Krišna Vardo Vibracija emanacija. Jei jau šios Ţinios atėjo 

iki jūsų, ţenkite ant aukštesnio, kito laiptelio, naudokitės 

ţiniomis. Tie mokytojai, kurie pasirinkę kitas Dievo 

emanacijas arba turi kaţkokį prasmingą tikslą, kurį reikia 

išsiaiškinti, arba tiesiog jų puikybė neleidţia sugriauti 

nusistovėjusių jų mokyklos dogmų. 

„Po daugybės gyvenimų tas, kuris iš tikrųjų paţino tiesą, 

nusilenkia Man, nes suvokia, kad Aš – visų prieţasčių 

prieţastis ir visa ko šaltinis (Krišna - Visaţavinti Energija), bet 

tokių sielų labai reta.― (Bg.7.19). Yra mokyklų, kur medituoja į 

Šyva-Šakti, tai kas kito nei tiesiog Šyva, vienas iš Trimurti. 

Apie šios mantros jėgą kalba jau ir tai, kad daugelis eilinių 

vartotojų, gyvenančių tamsoje, vos išgirdę šią mantrą, pajaučia 
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atstūmimą ir tarsi elektros smūgį viduje. Ţmogaus ego bijo šių 

vibracijų galios.  

 

Tačiau dar pakalbėkime apie sanskritą. Norint suprasti šios 

kalbos naudą, reikia paţvelgti į jos savybes. Sanskritas pakyla 

virš visų kalbų ne tik dėl savo argumentų kaip seniausia 

ţinoma planetos kalba, bet ir savo garsų, vibracijų groţiu, 

tarimo preciziškumu ir kiekvieno jos struktūros aspekto 

patikimumu bei kruopštumu. Šventraščių sanskritas, kuris buvo 

uţrašytas rišių (pranašai, aiškiaregiai, Dievo instrumentai), 

niekada nesikeitė, nebuvo iškraipytas, buvo kruopščiai 

saugomas šventyklose ir iki šių dienų laikomas dievų kalba. 

Manoma, kad tai tobuliausia ţmonių kalba, iš kurios 

susiformavo kitos kalbos. Labai artimos sanskritui yra rusų ir 

Baltijos šalių regiono kalbos. 

Bet jūs galite pasirinkti savo nuoţiūra - ne sanskritinę 

mantrą, o dabartinį jūsų vidų atitinkantį teiginį ir į jį 

koncentruotis. Ieškokite ir vidinis balsas nesuklys. Kaip 

suprasti sanskrito fenomeną? Tai energinė kalba sukelianti 

tobulą vibraciją, kuri suprantamiausia mūsų pasąmonei. Aš 

galiu tau pasakyti – Aš tave myliu; Ja liubliu tibia; Ti amo... 

Tavo gimtąją kalba ţodţiai bus artimiausi. Taip ir sanskritas 

artimiausias mūsų pasąmonei. 

 

Pagrindiniai argumentai, kalbantys apie šio stiliaus 

meditacijos galią ir naudą: tikriausiai visi esate girdėję, o gal ir 

matę filmą „Didţioji vandens paslaptis―. Jame atskleisti 

dalykai iš tiesų pribloškia mąstantį ţmogų. Vanduo gyvas, jis 

turi atmintį ir reaguoja į mūsų mintis bei emocijas. Taigi, savo 

mintimis, ţodţiais, garsais ar emocijomis galime paversti jį 

arba nuodu arba nuostabiausiu pasaulyje gėrimu - tokios idėjos 

plėtojamos šiame filme (matėte filmą, bet ribotas protas 

nuslėpė nuo jūsų, kaip tai galėtumėte pritaikyti savo 

naudai!). 
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Apie 70 proc. suaugusio ţmogaus organizmo sudaro 

vanduo: kraujyje cirkuliuoja net 90 proc. vandens, raumenyse – 

77 proc., o smegenyse – apie 85 proc. Be vandens neįmanomi 

jokie gyvybiniai procesai: virškinimas, medţiagų apykaita, 

kraujo apytaka. Mokslininkai teigia, kad vandenį teršiame ne 

tik nesuskaičiuojama gausybę chemikalų, bet ir nešvariomis 

mintimis bei emocijomis. Jau minėjome apie teoriją, teigiančią, 

kad vanduo turi atmintį. Tiesa, visiškai neginčijamai ji 

neįrodyta ir skeptikų vis neigiama. Tačiau pasaulyje juk 

egzistuoja gausybė reiškinių, kurių neįmanoma pirštu 

prikišamai įrodyti... Nepaisydami to, mes ţinome, kad jie 

egzistuoja. 

Taigi, mokslininkai tikina, kad dabartiniais laikais ţmonės 

tapo ypač pikti ir nepakantūs vienas kitam bei aplinkai. Į 

visuotinę vandens atmintį nenutrūkstamais milţiniškais srautais 

teka neigiama informacija. Laimė, vanduo sugeba nuo viso to 

iš ţmonijos sugerto blogio išsivalyti. 

Vandenį tyrinėjant jau ne vienerius metus, atlikta daugybė 

eksperimentų ir galima drąsiai daryti išvadą, kad tai – gyva 

substancija, turinti atmintį ir reaguojanti į mūsų emocijas bei 

mintis. Vanduo lyg kempinė iš aplinkos sugeria viską. Jis gali 

mus gydyti ir harmonizuoti, tereikia su juo tinkamai elgtis. Esti 

daugybė būdų, norint vandenį paveikti teigiamai. Jau seniai 

pastebėta, kad ypač gerai veikia malda. Taip pat muzika.  

Dėmesio. Mūsų kostiumas (kūnas) iš vandens. Taigi, 

kalbant mantrą teiginį - jūs keičiate visą savo struktūrą. Garsiai 

kartojant, jūs įvibruojate į save garsą ir transformuojatės 

palengva į daug tobulesnį aš. Tai pirmas, galingas, 

neginčijamas faktas. 

Antra. Pasąmonė. Pasąmonė veikia nepastebimai. Ji 

pasireiškia ne tik sapnuose (įvairiais vaizdiniais), bet ir 

kiekvieną būdravimo arba transo akimirką. Ţmogaus sąmonę ji 

veikia nuolat, ypač visus iracionalius reiškinius bei įvykius, 

taip pat jausmus bei emocijas. 
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Pasąmonė nuolat atakuoja ţmogaus sąmonę, pateikdama 

vaizdinius, mintis, pasiūlydama elgesio variantus, aktyviai 

veikdama, įsisavinant naujus dalykus (juos atmesdama arba 

priimdama). Pasąmonėje glūdi įsitikinimai, įpročiai, sąlyginiai 

refleksai, veiksmai, kurie atliekami apie tai negalvojant, iš 

inercijos. Tuo galima paaiškinti, kodėl dauguma ţmonių veikia 

vadovaudamiesi tam tikromis normomis, vertybėmis, 

nemąstydami, o veikdami tiesiog kaip robotai. 

Pasąmonėje, ypač vaiko, greitai įsitvirtina tam tikri elgesio 

modeliai, principai, stereotipai, kurie po to nesąmoningai 

veikia tolesnę asmenybės raidą bei veiklą. Įteigti (sąmoningai, 

racionaliai arba iracionaliai) dalykai tampa ţmogaus savasties 

dalimi, kuri kartais gali veikti netgi prieš ţmogaus valią ar 

norus, esant vidiniam (sąmoningam) pasipriešinimui. Todėl 

daţnas vidutinio proto ţmogus yra savo paties įpročių vergas.  

Apie 90 procentų informacijos, saugomos pasąmonėje, yra 

patekę per sąmonę. Dalis informacijos, patenkančios emocinių 

vertinimų forma (tuo sėkmingai naudojasi reklama, masiškai 

hipnotizuodama ţmones), tampa ţmogaus elgesio veiksniais ar 

netgi reguliatoriais. Todėl itin svarbu, kad individualus, 

pasąmonėje saugomos informacijos turinys ir jos pobūdis, būtų 

suvoktas ir sąmoningai vertinamas, nes to nebuvimas skatina 

tokį elgesį, kuris ne visada tampa racionaliai paaiškinamas ir ne 

visada yra naudingas pačiam ţmogui (neapgalvotų nusikaltimų 

atvejais, esant afekto būsenai, valdomam aistrų bei kitų stiprių 

jausminių reiškinių, trumpiau tariant beprotybės proverţiai). 

Pasąmonės dėka automatizuoti ir įsisavinti įgūdţiai, 

gebėjimai, išlavinti prieš tai sąmoningos veiklos bei darbo su 

savimi, yra viena iš teigiamos pasąmonės veiklos formų. 

Tuomet veikiama negalvojant, bet visa tai yra atsiradę būtent 

sąmoningos veiklos dėka ir įsitvirtinę pasąmonėje kaip 

individualiai reikšmingi bei svarbūs dalykai. Tada augama, 

tobulėjama natūraliai. Nesėkmės priimamos kaip pamokos, 

skatinančios susimąstyti ir pasimokyti. 
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Taigi, kartodami mantrą, atakuojate pasąmonę jus 

auginančiais, valančiais, protą išlaisvinančiais teiginiais. Tai 

panašu į tokį vaizdą, kai į pilną puoduką arbatos (pasąmonę) 

jūs pilate skaidrų vandenį. Arbata bėga per kraštus, bet 

palengva arbatą pakeičia skaidrus vanduo. Toks yra mantros 

kartojimo efektas  susikaupus. Taip valosi vadinamoji karma. 

 

Trečia. Kartodami ir koncentruodamiesi į garsą jūs pailsite 

nuo sunkių ir nereikalingų minčių chaoso. Tai panašu į miegą. 

Jūs kartojate mantrą ir koncentruojatės tik į keletą ţodţių, 

garsų, daugiau nieko. Jūs ilsitės ir kartu protas ilsisi labiau nei 

miegant, nes miegant jus kamuoja sapnai, daţnai negatyvūs ar 

beprasmiški. O kartodami jūs pradedate iš tikrųjų kokybiškai 

ilsėtis. Tai meditacija. Ir jei jums maţai šių argumentų, kad 

pradėtumėte medituoti, geriau tada uţverskite knygą ir eikite 

toliau naikinti savęs ir pasaulio, ką geriausiai ir sugebėjote iki 

šiol. 

 

Dar vienas įdomus faktas, susijęs su pastarąja maha-mantra, 

yra apie vieno aiškiaregio tyrimus. Rusijoje dar tarybiniais 

laikais buvo daromas eksperimentas. Tyrime dalyvavo du 

savanoriai, kurie turėjo kasdieną priţiūrimi kelių ekstrasensų 

kartoti pastarąją mantrą. Vienas tiriamasis turėjo kartoti šią 

maha mantrą, kitas valandą laiko kartoti ţodį abrakadabra. 

Aiškiaregys, matantis subtiliuosius ţmogaus kūnus, pastebėjo, 

kad tiriamojo, kuris kartojo maha-mantrą, aura pradėjo labai 

efektyviai graţėti: tapo sodresnė, gyvesnė, uţgijo energetiniai 

įtrūkimai. Kitas asmuo, kuris kartojo abrakadabra, įpusėjus 

savaitei pradėjo eiti iš proto ir tyrimas buvo nutrauktas, kad 

nesugadintų tiriamojo psichikos. 

Po šių tyrimų aiškiaregys išleido bukletus, kuriuose aprašė 

tyrimų rezultatus ir didţiulę mantros naudą. Deja, jis greit buvo 

sulaikytas KGB.  
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Mantrų duodamas efektas labai naudingas ir galingas, savo 

asmenine patirtim tai galiu paliudyti. Taip pat paţystu daug 

ţmonių, kurie praktikuoja ir keičiasi gerą: medituotojai tampa 

laisvesni, drąsesni, švaresni, pajautesni.  

Kiek laiko atlikti meditaciją? Tiek kiek patinka ir dar 

penkias minutes kai nebesinori dar labiau atsipalaiduojant kūną 

ir koncentruotis į garsą. Taip laiką vis ilginant: 15, 22, 25, 30.. 

60.. 86 min. ir pan. 

 

Toliau kalbėkime apie kitokias meditacijas, kitokio tipo 

savęs tobulinimą. Yra daugiau efektyvių metodų. Tai aktyvios 

meditacijos, tokios kaip kvėpavimo ir judesio praktikos. 

Išskirsiu tik keletą, man artimų būdų, o jūs jau rasite sau 

tinkamą. 

Pirma. Tai vadinamos pranajamos. Sąmoningas 

kvėpavimas. Tai gali būti vadinamas ugninis, intensyvus 

kvėpavimas. Deguonis yra mūsų gyvybės pagrindas, o 

ritmingas kvėpavimas pripildo mus gyvybinės energijos. 

Kvėpavimo pratimai yra tiek sveikatos, tiek mistinių mokymų 

dalis ir gali neįtikėtinai paveikti ţmogaus savijautą ir sveikatos 

būklę. Skirtingais kvėpavimo pratimais pasiekiami skirtingi 

rezultatai. Jie pakeičia fizinę, protinę ir emocinę savijautą 

mums reikiama kryptimi. Visi alternatyvios medicinos 

specialistai kaip pagalbinę priemonę siūlo tam tikrus 

kvėpavimo pratimus. 

Vienas iš naudingiausių kvėpavimo pratimų – meditacijų 

yra minėtasis ugninis kvėpavimas ir vakaruose ţinomas 

Rebefingas (Dirga Pranayama). Jie kilę iš Jogos tradicijų. Šios 

praktikos gali per porą minučių kūnui suteikti tai, ką duoda 

valanda įprastinio kvėpavimo. Ugninis kvėpavimas sušildo 

kūną, pagreitiną medţiagų apykaitą, greičiau degina kalorijas, 

detoksikuoja kūną ir apvalo jį nuo šlakų. Bet svarbiausias 

dvasinis aspektas - šis intensyvus kvėpavimas apvalo 

energetinį ţmogaus kūną, suaktyvina energijos tekėjimą ir taip 
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pašalina kūne esančius fizinius ir psichinius spazmus. Šį 

meditatyvų kvėpavimo pratimą galite atlikti prieš darbo dieną, 

kad sutelktumėte savo kūną ir protą arba po darbo, kad 

išsilaisvintumėte nuo nuovargio ir svetimų energijų. 

 

Kitos dvi, dėmesio vertos meditacijos, tai Ošo sukurtos - 

šiuolaikinė kundalini ir dinaminė meditacija. 

Ošo apie kvėpavimą ir jo alchemiją taip kalba: „Tai tiesa, 

kad mes galbūt neturėtume kištis į natūralų mūsų gyvenimo 

būdą ir kliudyti jam; kitaip atsiranda problemos. Būtų gerai, 

jei mes netrukdytume savo kūnui natūraliai funkcionuoti; mes 

neturėtume kištis į mūsų kvėpavimo būdą, į tai, kaip mes 

vaikštome, stovime ar sėdime. Dėl to, kad kai tik mes įsikišame 

į kūno veiklą, prasideda pokyčiai. (Mes nuolat sau trukdome 

gyventi) Atsiminkite, kad bet koks praradimas reiškia pokyčius 

ir bet koks išlošimas taip pat reiškia pokyčius. Abu dalykai, 

praradimas ir išlošimas, yra pokyčiai. Taigi, jeigu jūs norite 

likti tokie kaip esate, tuomet tikrai nereikia kištis į jūsų 

kvėpavimą. Bet, jei jūs norite kaţkur eiti, jei norite, kad įvyktų 

pokyčiai, transformacija jūsų gyvenime, jūs turite rizikuoti. 

Rizika yra ta, kad jūs siekiate pokyčių; keičiate savo 

kvėpavimą, o tai atneš viso jūsų gyvenimo būdo pokyčius. Jei 

jūs patenkinti tokia būtimi, kokia ji yra, jei jūs galvojate, kad 

viskas yra puiku taip, kaip yra, tuomet nieko nereikia daryti. 

Bet jei jaučiate, kad tokie, kokie esate, jūs sau nepatinkate, 

tuomet jūs turite siekti pokyčių. 

Tuomet ir mūsų kvėpavimo pakeitimas tampa svarbus, 

svarbiausias. Kai tik jūs pradedate kvėpuoti kitokiu būdu, 

daugelis dalykų pradeda atkristi ir prisideda daugelis kitų. Po 

tūkstančių eksperimentų buvo surasta, kas nuo jūsų atkris ir 

kas prie jūsų prisidės. 

Visa tai susidėjo į tikrą mokslą. Keletas dalykų visiems 

mums ţinoma iš kasdienio mūsų potyrio. 
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Pavyzdţiui, jei jūs esate pikti, jūsų kvėpavimas pasikeičia; 

jis nelieka toks pat. Kvėpavimas taip pat keičiasi, kai jūs esate 

ramus ir tylus, jis nebus toks, koks būna paprastai. Jei jūs 

ţinote, kaip kvėpuojate būdamas tylus, tuomet šią būseną jūs 

galite sukurti, keisdami kvėpavimą į tokį, kuris atitinka jūsų 

tylos būseną. Abu, protas ir kvėpavimas, yra susiję. Kai protas 

yra seksualiai suţadintas, kvėpavimo būdas momentaliai 

pasikeičia. Jei jūs seksualinio susijaudinimo būsenoje neleisite 

kvėpavimui pasikeisti, seksualumas momentaliai dings. Sekso 

troškimas liausis; jis negali ilgiau tęstis. Kad kas nors galėtų 

atsitikti, visas kūno mechanizmas turi būti atitinkamai 

subalansuotas. Todėl, jei jūs pradedate kvėpuoti lėtai, kai jus 

atakuoja pykčio banga, pyktis išnyks, nes, esant lėtam 

kvėpavimui, jis neras vietos kur apsistoti. 

Kvėpavimo disciplina turi didelę svarbą. Kvėpavimo 

pakeitimas atitinkamai veikia jūsų protą. Buvo nustatyta, kad 

nėra jokio pavojaus – ir nustatyta moksliškai – kaip protas 

elgiasi skirtinguose kvėpavimo ritmuose. Ţinoma, pavojus buvo 

pradinėse eksperimento fazėse. Faktiškai net ir dabar kiekvieno 

gyvenimo tyrimo eksperimento fazėje yra pavojus. Bet po to, 

kai eksperimentas pasiseka, jis tampa moksliniu dėsniu. 

Pavyzdţiui, neįmanoma būti piktam ir išlaikyti stabilų ir ramų 

kvėpavimą. Abu, pyktis ir ramus kvėpavimas, negali būti kartu. 

Priešingai taip pat įmanoma. Jei jūs pradėsite kvėpuoti tokiu 

būdu, kokiu jūs kvėpuojate pykdami, jūs tuojau pat aptiksite 

prote atsirandantį pyktį. Pranajama arba kvėpavimo disciplina 

yra atradusi daug proto transformacijos metodų. 

Pravartu suprasti skirtumą tarp dirbtinio kvėpavimo ir to, 

kurį mes vadiname natūraliu kvėpavimu. Tai, ką jūs paţįstate 

kaip natūralų kvėpavimą, nėra natūralus. Jei jūs tiesiog dabar 

suprasite teisingai, pamatysite, kad tas kvėpavimas, prie kurio 

jūs įpratote, yra dirbtinis. Tai yra todėl, kad jūs šiuo būdu 

kvėpuojate jau labai ilgai, nuo pat savo vaikystės jūs 

kvėpuojate taip. Tai tapo jūsų įpročiu – antra jūsų natūra. 
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Iš tikrųjų jūs neţinote, kas yra natūralus kvėpavimas.“ 

 

Vienaip mes kvėpuojame dieną ir visiškai kitaip naktį. Mūsų 

kvėpavimas dienomis yra labai dirbtinis, naktimis miegant 

bando įsivyraut natūralus kvėpavimas, kuris yra uţ mūsų 

įpročių ribų. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje ţmogus daţnai 

yra taip sugadinęs ir pametęs natūralumą, kad net naktinis 

kvėpavimas netampa natūralus, prigimtinis. Kvėpavimo 

įpročiai taip stipriai deformuoti, kad net naktimis mes 

nepailsime kaip turėtume. Taigi, naktinis kvėpavimas yra 

natūralesnis negu kvėpavimas dieną.  

Pabudusios sąmonės būsenoje, save giliau paţinę ţmonės, 

ieškotojai, mistikai ir šiuolaikinis mokslas yra atradęs, kad 

kvėpavimo stilius tėra įprotis. Daţniausiai tas įprotis yra 

nenatūralus ir tam yra prieţasčių. Jei būsime šiek tiek atidesni 

savo kvėpavimui, kai esame tarp ţmonių ir kai esame vieni, 

mes atrasime, kad jie visiškai skiriasi vienas nuo kito. Mes 

kvėpuojame tam tikru būdu, kai esame minioje ir kvėpuojame 

visiškai kitaip, kai esame vieni. Kai esame apsupti 

išsiblaškiusių ţmonių, mūsų protas įsitempia ir kvėpavimas 

tampa trumpas ir negilus. Arba kai išsigąstame, mūsų 

kvėpavimas paviršutinis, mums pradeda trūkti deguonies ir 

baimė dar labiau šaknijasi, pulsas padaţnėja. Bet kai esame 

vieni ir atsipalaidavę, mūsų kvėpavimas vėl tampa gilesnis ir 

ramus. Kai vakare mes nueiname miegoti, jei esame sveiki, 

kvėpavimas miegant būna gilus. Taip giliai jūs niekad 

nekvėpuojate dieną. Pabudę, jūs niekad nekvėpuojate taip 

natūraliai ir giliai, kad kvėpavimas būtų garsus ir girdimas. Tai, 

kas ţinoma kaip natūralus kvėpavimas, nėra natūralus, tai tik 

sąlygotas nesąmoningo gyvenimo, blogų įpročių, dirbtinis, 

sąmonę įkalinantis kvėpavimas. 

  

O štai taip Meistras kalba apie savo dinaminę meditaciją:  
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‚,Kvėpavimas, kurio aš mokau, yra absoliučiai 

nemetodiškas, jis yra be jokių taisyklių, tai absurdas. Tai nėra 

iškvėpimo, įkvėpimo ar oro sulaikymo reikalas, tai nėra 

metodiškas kvėpavimas. Tai būdas sukurti jumyse keistumo 

pojūtį – išmesti jus iš mechaniškumo, įmesti jus į visišką 

painiavą ir chaosą, kad jūs negalėtumėte vėl sugrįţti į tvarką. 

Jei jūs vėl sukursite tvarką šioje netvarkoje, protas, kuris yra 

gudrus, greitai priims ir priderins save prie jos. Bet koks 

metodiškas kvėpavimas vėl taps sistema. Bet tuomet jis praras 

savo keistumą. 

Aš noriu, kad ateitų momentas, kai visos jūsų šaknys, visos 

jūsų asociacijos nutrūktų vienu smūgiu. Ateis diena, kai jūs 

staiga aptiksite, kad neturite šaknų, neturite identifikacijos ar 

kokių nors asociacijų, kad jūs neturite tėvų, brolių ir seserų, 

kad jūs neturite kūno. Aš noriu, kad jūs patektumėte į šią 

absurdišką būseną, kurioje aptinkamas beprotiškumas. 

Prisiminkite, jei jūs nusileisite į šią būseną nesąmoningai ir 

be savo pastangų, jūs iš tikrųjų pamišite. Bet jei jūs pasieksite 

tai sąmoningomis savo pastangomis, jūs negalėsite būti 

pamišęs. Tai bus jūsų rankose, bet kuriuo momentu jūs galėsite 

sugrįţti iš ten. Mano poţiūriu, jei asmuo, sergantis psichinėmis 

ligomis, bus įtikintas daryti dinaminę meditaciją, tuomet yra 

daugybė galimybių jo būčiai sugrįţti į psichinį ir fizinį 

sveikumą. Tai todėl, kad kai jis aptiks, jog jo pamišimas yra 

tai, ką jis pats susikūrė, jis taip pat ţinos, kaip nuo to 

išsigydyti. Praeityje pamišimas savaime jį pagriebė; jis nevaldė 

to. 

Ši meditacija parodo, kaip jis gali valdyti pamišimo kūrimą 

ir išsilaisvinimą nuo jo. Ţinoma, technika yra rizikinga, bet 

riziką verta priimti; ji pilna galimybių. Taigi per dinaminę 

meditaciją ţmogus gali išsigydyti nuo pamišimo. Ji sėkmingai 

gali būti naudojama gydant psichines ligas. 

Normaliam asmeniui darant šią meditaciją, galima 

garantuoti, kad jis niekuomet netaps pamišimo auka – kadangi 
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jis ţino, kaip pamišimas sukuriamas. Jis gali lengvai išjungti 

tai, ką pats įjungė. Jam neįmanoma įeiti į pamišimą, nes jis 

visuomet lieka savo paties meistras. Jis ţino nesveikumo ir 

sveikumo paslaptį.’’ 

Iš tikrųjų man teko bendrauti su vienu garsiu psichologu, 

NLP meistru, ir jis pasakojo, kad kartais naudoja šią meditaciją 

psichiniams ligoniams gydyti ir pasiekia gerų rezultatų.  

Apskritai, įvairios meditacijos ligoniams duoda labai gerų 

rezultatų. Todėl turim suprasti, kad, kas psichinį ligonį 

padaro sveikesniu, tas sveiką ţmogų neabejotinai pakels į 

naujas sąmoningumo ir proto aukštumas. Tai galinga 

meditacija, galingas ir greitas būdas atsikratyti kaukių, kurias 

jums uţdėjo svetimi. Kiekvieną kartą, kai mes išsigandome, 

susijaudinome, supykome savo kūne mes kaţką uţspaudėme. Ir 

kasdieną ar beveik kasdieną mes vis kaţką uţspaudţiame, 

negalėdami parodyti viešai savo emocijų.  

Ateina savaitgalis ir mes neiškenčiame. Vieni vartoja 

alkoholį, kiti - narkotikus, dar kiti depresuoja. Tai vis nuo 

neišreikštų emocijų, vis nuo tų vidinių sienų, kurios auga ir 

auga kišdamos mus į vis maţesnį kalėjimą. Ir mes daţnai 

neiškenčiam, sprogstame. Išgėrę alkoholio visiškai nesivaldote, 

pridarote tokių dalykų, kad ryte prisiekinėjate, kad daugiau 

niekada nė lašo, bet sąmoningumo trūkumas, sąmoningo proto 

stoka ir gyvenimas tam pačiam lygmeny vėl toliau spaudţia. Ir 

vieną dieną vėl neišlaikote, vėl sprogstate. Gal aprėkiate  

kaţką, ar net fiziškai įskaudinate. Štai kas yra beprotybė. 

Beprotybė – tai nekontroliuoti savo emocijų, savo kalbos, tai 

jau rimtas ţingsnis beprotnamio link. Todėl šios kvėpavimo 

meditacijos yra labai naudingos, ypač šiuolaikiniam ţmogui. 

Mums reikia išsijudinti, išsikratyti, išsipurtyti, paleisti visus 

suspaudimus, kad galėtume atsipalaiduoti, galėtume būti 

savimi ir pamatyti pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų, pamatyti 

save tokius, kokie esame iš tikrųjų. 
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Prisiminkite save ryte po išgertuvių, po išsikvailiojimo, kai 

alkoholis leido jums pabūti kaţkuo panašesniu į save, jūs 

atsipalaidavote. Ir jei neskaudėtų galvos, jei nebūtų apnuodytas 

jūsų kūnas, jūs būtumėte laimingas, nes jaučiatės viduje 

atsipalaidavęs, ir jei ne apsinuodijimas, tai būtų visai neblogai. 

Taip, tai visai neblogai, bet tai nuodijimasis ir smegenų 

naikinimas. Bet meditacija, kai jūs naudojate tik savo valią ir 

deguonį, mums nekenkia. Ši meditacija mirtinai pavojinga jūsų 

baimėms, kaukėms, visiems jūsų spazmams ir be galo naudinga 

jūsų kūnui ir protui. 

Šios paskutinės dvi paminėtos meditacijos ypač naudingos, 

nes jūs ir kvėpuojate, ir šokate, ir pagaliau ištikrųjų 

atsipalaiduojate, paţvelgiate į savo protą iš šalies. Susiraskite 

literatūros, video ir pasidomėkite šiais metodais, o juos pradėję 

taikyti praktiškai, labai greitai tapsite daug didesni, daug 

laisvesni, daug gyvensi. Jūs tapsite gyvu ţmogumi, kuris 

moka gyventi. 

 

Ţmonės mėgsta fizines treniruotes, tokias kaip sportinė joga, 

deja, daţnas treneris net nesuvokia termino Joga tikrosios 

prasmės. Hatha joga labai verta dėmesio praktika, jei 

mokytojas gyvena taip, kaip moko, jei į praktiką įeina 

pranajamos (kvėpavimo treniruotės) ir stengiamasi palengva 

sudominti vakarietišką protą tikrąja Joga – Išsivadavimo 

Doktrina. Jei treneris visiškai nebando sudominti tikrąja Joga, 

nestudijuoja Jogos ir kitų tautų šventraščių, jis nevertas 

vadintis Jogos mokytoju. O jei dar pats vartoja alkoholį, 

narkotikus, rūko ir valgo mėsą, toks mokytojas nevertas 

pagarbos, kaip ir gašlybėmis susitepę kunigai.  

Dar yra aerobika ir gimnastika. Bet visos jos sąlyginai 

sausos ir duodančios tik nedidelę naudą fiziniam kūnui ir 

koncentracijai. Treniruotės bent su lašu dvasingumo būtinos 

šiuolaikiniam ţmogui, nes mes tiek daug laiko praleidţiame 

netaisyklingai sėdėdami, mąstydami, kalbėdami, jog mūsų 
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stuburai pasidarė visiškai ištiţę, mintys padrikos, o emocijos 

daţnai nevaldomos. 

Ţmonės atlikdami pratimus daţniausiai galvoja apie 

vakarienę arba nebaigtus darbus arba ką po treniruotės pirks 

parduotuvėje pusryčiams. Vidus toliau gyvena dienos 

gyvenimą, nors kūnas ir įkinkytas į kaţkokią praktiką.  

Šiais laikais ţmonės gyvena šešiasdešimt - devyniasdešimt 

metų ir visas tas laikas daţniausiai pilnas nerimo, rūpesčių ir 

neramumų, kuriuos atneša ekonomikos krizės, karai, 

nepriteklius ir visa kita. Manoma, kad dabar gyvename 

vadinamajame Kali-yuga arba Dvapara-juga amţiuje 

(degradacijos epocha arba atgimimo po degradacijos epocha), 

negalime pasigirti išmintimi, įţvalgumu, bebaimiškumu, laisve 

ir nuolat esame nelaimių taikinyje. Todėl reikia pripaţinti, kad 

yra tuščia  praktikuoti madingas fizines treniruotes, madingas, 

bet neefektyvias meditacijas ar kitokias praktikas. Jei buvo 

treniruojamas tik kūnas, nustojus treniruotis jis labai greitai vėl 

sunyksta. O jei prie fizinės treniruotės prijungiama kaţkokia 

savo vidaus paţinimo metodika ar atsipalaidavimo technikos, 

tai jau visai kas kita… 

 

Dauguma populiarių metodų yra tik apsnūdusių ţmonių 

įgeidţių tenkinimo ritualai. Daugelis taip elgiasi; jie moka 

pinigus uţ sportinės jogos praktikas, dvasinio tobulėjimo 

stovyklas, kurias daţnai veda jokių vidinių dvasinių aukštumų 

nepasiekę dėstytojai, ir dţiaugiasi manydami, kad kelerius 

metų prailgins savo gyvenimą ar, kad gavę kokio gydovo 

sertifikatą – įgijo  tikrų dvasinių turtų. Visa tai iliuzija.  

Visa tai nėra tikroji Joga ar tikras dvasinis augimas. Tai arba 

savęs apgaudinėjimas norint būti madingu ir ypatingu, arba – 

geriausiu atveju – tobulėjimas vėţlio tempais, kai gyvenimas 

aplink juda šviesos greičiu.  

Tiems, kam dvasingumas terūpi dėl akių, –  sėdėjimas 

lotoso poza, tiesia nugara (daugumos ţmonių stuburas silpnas 
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ir norint jį paruošti tikrai meditacijai lotoso poza reikia ne 

vienerių metų intensyvaus darbo) arba praktikos, norint įgyti 

kaţkokių galių, – tai jau ne dvasingumas, tai kas kita.  

Vaidyba neturi nieko bendro su tikruoju sąmoningumu – 

Tantra. Tapatinimasis su fiziniu kūnu, kostiumu, ir 

materializmu neišgydomas dirbtinais būdais. Reikia vartoti 

tikrus vaistus, kuriuos mums duoda didieji pasaulio Mokytojai. 

 

Mano manymu, viskas turi teisę egzistuoti, bet aš vertinu 

autoredukcinę medituojamą gimnastiką arba kokybišką jogos 

gimnastiką su kvėpavimo technikomis, todėl pats jas 

propoguoju šiuos uţsiėmimus.  Sąmoninga gimnastika – tai ir 

autogeninė treniruotė. Sukuriama konstruktyvi emocija per 

valią, prijungiama mintis – pageidaujamas sustiprinti 

charakterio bruoţas – ir tik tada imama judėti. Šios trys 

sudedamosios dalys maksimaliai greitai pradeda ţmogui 

harmonizuoti ne tik stuburo funkciją, bet ir sustiprina 

charakterį, padidina koncentraciją ir atpalaiduoja protą. Taip 

treniruojamas ne tik kūnas, bet ir dvasia. 

Jau tūkstančius metų Rytuose sakoma, kad ţmogus yra tai, 

ką jis kasdien apie save galvoja. Dabar tai įrodė ir Vakarų 

mokslas. Todėl per kokybiškas Jogos asanų treniruotes ne tik 

labai greitai atnaujinamas stuburas, pagerinama kūno organų 

būklė (nes medituojate, nuraminate mintis ir netrukdote kūnui 

atsinaujinti), bet ir į pasąmonę įrėţiamos, išlavinamos tokios 

charakterio savybės, kurios padeda gyventi sodriau ir 

sėkmingiau.  

Tokia medituojama gimnastika nėra jokia naujiena ar 

Vakarų kultūros naujadaras. Anksčiau to tiesiog taip nevadino. 

Šią sistemą jau prieš tūkstančius metų praktikavo vienuoliai ir 

kariai Indijoje, Kinijoje, Tibete ir kitose Rytų šalyse. 

Šiuolaikiniam skubančiam ţmogui nėra nieko svarbiau, kaip 

palaikyti gerą stuburo funkciją ir nuraminti protą. Tai visiškai 

kito lygio praktikos, kurios būtinos šiam laikmečiui. Tai, kas 



 

Sandţajananda 

70 

paviršutiniška ir apima tik kūną, bet nestiprina dvasios, tas 

šiame amţiuje tėra laiko švaistymas. Deja, turbūt dėl savo 

gylio šios praktikos taip sunkiai prigyja. 

 

Dar viena praktika, kurią noriu paminėti, kurią praktikuoju 

jau ilgai ir kuri turi stiprų poveikį sąmonei bei savivokai, – 

vipasana ir anapana. Tai viena seniausių Indijos meditacijos 

technikų. Ţmonija jau buvo ją praradusi, tačiau šią techniką 

daugiau kaip prieš 2500 metų iš naujo atrado Gautama Buda. 

Ţodis vipassana reiškia „matyti daiktus tokius, kokie jie yra iš 

tikrųjų“. Tai savęs stebėjimu paremta sąmonės valymosi 

praktika. Iš pradţių stebime natūralų kvėpavimą ir taip 

sukoncentruojame protą. Vėliau, galėdami aiškiau ir tiksliau 

viską suvokti, stebime nuolat kintančią kūno ir proto prigimtį 

bei išgyvename visuotines tiesas – kintamumą, kentėjimą, 

nesavanaudiškumą. Toks tiesos suvokimas per asmeninę patirtį 

mus apvalo. 

Jei mes pradedame kaţką daryti su  kvėpavimu, mes iš 

karto atsiduriame dabartyje. Jei jūs kaţką darysite su 

kvėpavimu, jūs perţengsite save ir laiką, atsidursite ir dabartyje 

ir anapus jos. 

Šios praktikos dėka pasaulyje yra susivokę daugybė ţmonių, 

daugybė ieškotojų. Beje, ši technika, padedanti panirti į 

meditaciją, naudojama Indijos kalėjimuose kaip priverstinė 

priemonė, kuri pasiteisina. Ţmogus, darantis nusikaltimus, 

kenkiantis kitiems, yra beprotis, emocijų ir minčių vergas. 

Todėl kaliniai, pradėję praktikuoti šį metodą, susivokia, 

pamato, didţiai nustemba, kad jie - tai ne mintys ir ne jausmai. 

Jie stebėtojai savo proto, o kai tampama stebėtoju, galima 

valdyti ir mintis, ir norus. Todėl rekomenduoju susirasti, kur 

mokoma vipasanos ir ją praktikuoti, dabar viskas ranka 

pasiekiama, reikia tik truputį paieškoti „Google― sistemoje. Aš 

šią ir panašią praktiką naudoju beveik kasdieną ir visą dieną. 
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Meditacijų yra daug daugiau, ne tik šios paminėtos. Yra 

skirtingų sisteminių meditacinių technikų ir mokyklų ir viskas 

turi teisę egzistuoti, nes mes skirtingi. Iš tikrųjų meditacinių 

praktikų yra priskaičiuojama daugiau nei šimtas ir daugumos jų 

jau  laikas praėjęs, nes meditacinė joga vakariečiui šiame 

amţiuje sunkiai realizuojama. Taip pat, vienam, be dvasinio 

mokytojo pasiekti kaţko reikšminga beveik ir neįmanoma. 

Mano išvardintos anksčiau yra pakankamai saugios pradėti 

praktikuoti savarankiškai. Jei nuotaika blogėja ir būsena 

prastėja eianant laikui tada kaţkas atliekama neteisingai, tad 

praktiką nutraukite. 

Todėl ne veltui bėgant amţiams ateina vis nauji Mokytojai 

ir pateikia maksimaliai efektyvias praktikas, kurios tinka tam 

laikmečiui. Vienos iš esminių šios epochos praktikų, kai 

tobulėjimas vyksta reaktyviniu greičiu, yra mano anksčiau 

aprašytos. 

Taip, yra ir daugiau galingų praktikų, maţai kam ţinomų ir 

dar maţiau kam suvokiama jų prasmė ir nauda. Ne visas jas esu 

praktikavęs, kad galėčiau laiduoti. Be to, kai kurios 

pradedantiems tikrai pavojingos, nes atidaromi energetiniai 

kanalai ir gaunamas toks energijos srautas, kad neparuoštas 

kūnas ir smegenys gali tiesiog neišlaikyti. Taip pat dauguma 

populiarių meditacijų yra labai švelnios ir darančios lėtą 

poveikį, kaip jau minėjau, netinkančios šiandieninei epochai. 

Lėtumas nėra vertybė šiais laikais ir šioje srityje. Anksčiau 

aprašytos meditacijos yra stiprios, daugybę parametrų 

apimančios ir keliančios ţmogų į naujas aukštumas. Jos greitai 

ir gana saugiai tirpdo mūsų kaukes, nuo kurių taip stipriai 

kenčiame. 

Turiu pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Turite suprasti, 

turite gerai pagalvoti apie tai, ką pasakysiu apie prieţastis, 

kodėl jūs galite netaikyti šių anksčiau išvardytų metodų. Jei 

bandote vadovautis protu, sąmone, jūs tai pripaţinsite ir 

padarysite išvadas. Bet, jei jūs dar nepriaugę iki šių metodų, tai 
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ir nenaudosite jų. Todėl, kad jums nusispjauti į save ir savo 

artimuosius, arba – nors tai maţai tikėtina - jūs jau praaugę 

šiuos metodus. Kitų variantų paprasčiausiai nėra. Galite 

klaidţioti aplinkui, ieškoti, kas jums tinka labiau, pataikauti 

kurį laiką savajam ego, bet atsiminkite ir paminėtuosius. 

 

Dar viena svarbi detalė dėl minčių vadymo, kitaip 

vadinamojo pozityvaus mąstymo. Esu susidūręs su pakankamai 

daug ţmonių, kurie perskaitę knygas, pavyzdţiui, Joseph 

Murphy „Jūsų pasąmonės galia― ir apsisprendę mąstyti 

pozityviai, sulaukia nesėkmių lavinos asmeniniame gyvenime. 

Ţmonės išsigąsta ir meta šį nepaprastai naudingą uţsiėmimą – 

sąmoningą mąstymą. Pablogėję reikalai yra normali realybės, 

kurioje gyvename, reakcija. O iš tikrųjų – tai ţenklas, kad 

kaţkas vyksta. Ir nors ţmogaus prigimtyje tebegyvenanti baimė 

daugelį sulaiko nuo ieškojimų, bet nepabandę niekada 

nesuţinosite. Tai subasmenybių ataka prieš pokytį. 

Pateiksiu alegorišką pavyzdį, kas vyksta su ţmogum, kuris 

nusprendė mąstyti pozityviai, medituoti kaţkokius 

konstruktyvius teiginius ir valdyti mintis. Paimkime stiklinę 

vandens. Pilna stiklinė skysčio simbolizuoja pasąmonę. 

Vanduo drumzlinas, pilnas visokių spalvų priemaišų – tai 

įpročiai, baimės, geismai, stereotipai, norai, svajonės. Mūsų 

pasąmonė savyje laiko visas emocijas ir prisiminimus. Dabar, 

kai ţmogus nusprendţia pakylėti savo egzistenciją į naują 

aukštį, nusprendţia valdyti mintis, mąstyti teigiamai, kartais 

įvyksta keisti pablogėjimai. Taip vyksta, nes į pilną stiklinę 

purvino skysčio (pasąmonę) jūs pradedate pilti naujo, 

skaidraus, švaraus produkto ir senasis stiklinės turinys pradeda 

tekėti per kraštus. Tai visai normalu, kad visi demoniūkščiai 

(pasenusios subasmenybės), baimės ir kitokie neigiami dalykai 

pradės lįsti į viršų. Betgi reikia suprasti, kad prasidėjo valymo 

procesas, augimas ir susikaupti, dar intensyviau mąstyti tik 

pozityviai, nepasiduoti baimei ir skystis stiklinėje pradės 
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darytis vis skaidresnis, vis švaresnis ir gyvesnis. Daţnai prieš 

didelius ir gerus pokyčius būna įtemptas metas. Svarbu 

susikaupti ir tada įvyksta lūţis – teigiamas, alcheminis, 

revoliucinis lūţis. Atsiminkite, nes tai labai labai svarbu. 

Labai svarbu suprasti ir tai, kad visos meditacijos, pratimai, 

dvasinio tobulėjimo religinės sistemos, sektos (gerąja ta ţodţio 

prasme) yra tik priemonė, o ne tikslas. Tai priemonė paţinti 

save ir aplinką, tai valtis, būdas tapti laisvesniu, stipresniu, 

geresniu ir išmintingesniu. Gerbkite priemones, bet 

nepadarykite iš jų stabo. 

 

Buvo aptarti keli stiprūs metodai, apţvelgtas sąmoningumas. 

Pusvalandis ar valanda meditacijų kasdieną, po kelias 

naudingas knygas per mėnesį apie filosofiją, psichologiją, ir 

jūsų gyvenimas taip pasikeis, kad po metų jūsų nebepaţins 

vadinamieji draugai, kuriems iš tikrųjų ir nerūpėjote. O jūs 

darysite dalykus, apie kuriuos seniau tik svajojote. Viskas 

įvyks natūraliai.  

Jeigu jus vadins bepročiais, kad darote tai, ko nesupranta 

kiti, - tegul. Jie nieko neţino, jie tik bijo savęs. Bijo ir jūsų, nes 

jūsų akyse šviečia laimė, meilė, pilnatvė, gyvenimo 

dţiaugsmas… Jie jumyse regės tą, kurį išdavė savyje... 

 

O dabar nurimkite ir pamąstykit apie tai, ką perskaitėte. 

Nusišypsokite. Ţinios išlaisvina. 
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VERGŲ PASAULIS? 
 

Sultonas su savo palyda vaţiavo keliu. Pakeliui jis sutiko 

dervišą. Tas nusilenkė sultonui, kaip to reikalauja 

papročiai. 

- Prašyk išmaldos, - pasakė sultonas, laukdamas, kol 

dervišas paprašys valgio ar pinigų. 

- Argi iš vergo prašoma išmaldos? – atsakė dervišas. 

- Kodėl tu vadini mane vergu? 

- Tu godumo ir lūkesčių vergas, o aš – jų valdovas. 

Todėl, sultone, tu – mano vergų vergas!  

 

 

Taip daţnai norime dėl savo gyvenimo kaţką apkaltinti iš 

išorės... Juk tikrai yra kaţkas, dėl kurio aš, mes, turime 

problemų... 

Ar tikrai? Gal, jei valdţia nebūtų tokia savanaudiška, 

egoistiška, maţiau vogtų, tai tikrai gyventume geriau? Taip, 

tikrai gyventume geriau. Taip mąsto daugelis. Bet ką reiškia – 

geriau? Ar geriau –  laimingiau? NE. 

Sakoma, jei supuvusi galva (valdţia), pūva ir kūnas (tauta) 

arba  jei ţmogaus mintys nuodingos, kentės ir jo išorinis 

gyvenimas. 

Mes pamirštame esmę, pasimetame ţodţių reikšmių 

vandenyne. Esmė ta, kad valdţia irgi yra tauta. Teisingiau būtų 

pasakyti – pūvantis individas yra pūvanti visuomenė. Drįstu 

teigti, kad dauguma, kurie peikia valdţią, patekę į ją elgtųsi ne 

ką geriau. Be principų, uţteršta sąmone, nesuvokiantis 

gyvenimo prasmės ţmogus niekada neatves tautos į laimę. 

Valdţioje esantys ţmonės tokie patys kaip jūsų kaimynai iš 

gretimo namo. Akli, silpno sąmoningumo ţmonės, kurie 

gyvena emocijų ir instinktų lygmenyje. Aukštosios mokyklos 

diplomas nereiškia, kad ţmogus sąmoningas, geras ir 

išmintingas. Galima būti protingu, bet nebūti išmintingu. 



 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
75 

Valdţioje esantys, protingi, bet ne išmintingi, kuria tokį patį 

iliuzinį problemų pasaulį, kuriame gyvena patys. Juk jų tauta – 

tai ir jų giminaičiai, ir giminaičių draugai. Ţmonės, esantys 

valdţioje nedaro reformų, nes jų pačių vidus gyvena baimėje, 

nemokšiškume ir prisirišimuose prie laikinų dalykų. 

 

Aplinkui blogis? Bet blogis iš tikrųjų juk neegzistuoja. Ţodį 

blogis ţmogus vartoja tada, kai jam kaţkas nepatinka. Bet tas 

kaţkas vienam nepatinka, kitam gali patikti. Blogis 

neegzistuoja kaip kaţkas apčiuopiamo, blogiu mes tą kaţką 

paverčiame patys, jis neatsiranda pats savaime iš niekur. Kaip 

neatsiranda ir chaotiškas pasaulis. Išorinis chaosas 

proporcingas vidiniam nemokšiškumui. Jūs dairotės į pasaulį 

per Vakaro ţinių suvestines ir sakote, kad pasaulis gyvena 

chaose. Bet ar jūsų, tavo asmeninis pasaulis ne chaose? Jei taip, 

tai TAVO, o ne kaţkieno kito asmeninis pasaulis. TAVO. 

Betgi SAVO asmeninio pasaulio valdovas esi pats! Pats jame ir 

susitvarkyk. Pamąstyk apie tai. Gerai apie tai pamąstyk... 

 

Pakalbėkime apie logiką. Tai labai svarbus dalykas, kurio 

turėtų būti mokoma mokyklose. Įprasta, kad kurių daugiau, tų 

ir tiesa. Jei dešimt ţmonių sako, kad dangus mėlynas, o vienas 

sako, kad indigo spalvos, mes pastarąją nuomonę eliminuojame 

ir šaukiame, kad dangus mėlynas. Bet jei kitą minutę ateis 

šimtas ţmonių ir visi tvirtins, kad dangus indigo spalvos, o likę 

dešimt, kad mėlynas, vakarietiškas mūsų protas paskelbs 

visiems, kad dangus indigo spalvos! Dauguma mūsų 

vadovaujasi ir gyvena tokia kastruota logika, jog padaro mus 

nemąstančiomis mašinomis, menko proto individais.  

Yra kitokia logika, rytietiška. Apie tai, kad tie, kurie sako, 

jog dangus mėlynas, yra teisūs, bet teisūs ir tie, kurie sako, kad 

jis indigo. Teisios abi pusės. Ir dar neatmetama, kad gali būti, 

jog abi pusės neteisios, kad dangus nei indigo, nei mėlynas. 

Sutinkama, kad dangus mėlynas, sutinkama, kad jis indigo, bet 
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neatmetama, kad jis nei indigo, nei mėlynas. Pasirenkame 

laisvę. Tokia štai logika, leidţianti pasireikšti išminčiai ir 

kūrybiškumui. 

 

Blogio matymas aplinkui yra padarinys to, kad matome 

tik dalį tiesos. Ir turbūt visada blogis liks šioje planetoje, nes 

dauguma ţmonių nesugeba pamatyti vientisumo visos 

ţmonijos, gamtos, planetos, kosmoso. Nemato, nes ir ţmonės 

nevientisi. Kol nėra vientisumo viduje, tol yra išorinė kova. 

Būtent kova ir yra blogis. Kol yra proto ribotumas, 

nemokšiškumas, neišsilavinimas, kol nesuprasime, kad 

kosmosas su visomis planetomis ir jose esančiomis gyvybėmis 

yra vientisas organizmas, kad viskas yra susiję ir niekas 

nevyksta šiaip sau, tol bus blogis. Tol ţmonės gyvens 

priklausydami sektai, kuri vadinasi nemokšiškumas (lotyniškai 

sectio reiškia perpjovimas, atskyrimas, dalis). Blogis individui 

egzistuoja tol, kol yra nemokšiškumas ir iš jo kylanti kova su 

gyvenimu ir visomis jo spalvomis. Kad būtų aiškiau pateiksiu 

labai svarbų pavyzdį.  

Ţmogus tai mikrokosmosas. Kūnas sudarytas iš ląstelių, 

ląstelės sudarytos iš molekulių, o molekulės – iš atomų ir 

elektronų. Kaip ir vanduo, kaip ir elektra, kurios nematome, 

kaip ir oras, viskas iš atomų ir elektronų. Viskas vientisa, tik 

skirtingi energijos tankiai. Ţmogus sudarytas iš milijardų 

atomų. Jei ţiūrime į ţmogų per šiuolaikinius mikroskopus, 

matome, kad jo atomas atrodo kaip miniatiūrinė saulės sistema, 

o aplink ją, erdvėje, sukasi kaţkoks skaičius elektronų. Lyg 

mini saulės sistema. Taigi, jei mes patys milijoną kartų būtume 

maţesni uţ atomą ţmogaus kūne, būtume tikra ta ţodţio 

prasme kosmose. Kosmosas ţmogaus kūne. 

Metaforiškai galima pasakyti, kad mes, ţmonės, kurie 

gyvename Ţemėje, iš tikrųjų gyvename ant elektrono, kuris 

sukasi aplink atomą (saulę), gyvenam kosmose, o kosmosas yra 

kaţkieno kūnas! Mes visi gyvenam didţiuliame kūne. 
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Teisingiausia būtų pasakyti, kad mes esame didţiulio kūno 

mikro molekulė. Taip, tai yra teisingiausia ir arčiausia realybės.  

Vedanta ir šiuolaikinis mokslas sako, kad ţmogus tai 

miniatiūrinė visata. Eikime toliau. Jei mes esame mikro ląstelės 

kaţkieno Didelio kūne ir mes tampame piktybinėmis ląstelėmis 

– kas nutinka? Eikim giliau. Matome ţmogų, kuris serga 

onkologine ligą, vėţiu. Kas yra vėţys? Tai problema, kai 

ląstelės ţmogaus kūne pradeda dirbti ne su visu organizmu 

(mikrokosmosu) kartu, o atskirai. Savanaudiškos ir egoistiškos 

ląstelės pradeda gyventi sau ir formuojasi blogio darinys, 

naikinantis kūną. Taigi, ką turi daryti ţmogus, kuris serga 

vėţiu? Visų pirma, jis neturėtų būti iš anksto nusistatęs prieš 

vėţį, kad nesakytų – Aš nekenčiu jo, seniai nekenčiau, todėl aš 

jį sunaikinsiu. Ne. Vėţys atsiranda netikėtai ir ţmogus tiesiog 

nori atsikratyti, nori gyventi, kūnas nori funkcionuoti toliau. Ir 

jei pavyksta, onkologija būna pašalinta, išimta, išmesta iš kūno, 

iš mikrokosmoso. Ji nebe ţaidime.  

Pamąstykite apie tai. Ţmogus, ţmonija ir viskas aplink – 

tai tik ląstelės, tik molekulės ir atomai, kitame, Didingame 

Kūne. Ir kai ţmogus gyvena ne kaip ţmogus, o kaip 

savanaudiškas, egoistiškas kenkėjas, kai įsileidţia pyktį ir 

pavydą į savo vidų, kai ţmogus vienaip ar kitaip griauna 

aplinką ir kitų gyvenimus, kas jis yra? Kaip tokius ţmones 

pavadintų Didysis Kūnas? Jis turbūt pavadintų tokį 

nepataisomą ţmogų vėţine ląstele, kurią reikia išmesti iš kūno! 

Pamąstykit apie tai ir taps akivaizdu, kaip akivaizdu, kad diena 

yra diena, o naktis yra naktis! 

Ţmonės serga ir miršta. Tai ne bausmė, tai daţnai būna 

tiesiog pašalinimas – nieko asmeniško. Jūs atsakysite, o kodėl 

serga ir miršta vaikai ir geri (?) ţmonės? O iš kur jūs ţinote, 

kad jie geri, iš kur jūs ţinote jų vidų, jų viso gyvenimo istoriją 

su visais tamsiais uţkampiais, iš kur jūs ţinote jų mintis? 

Nieko jūs neţinote. Jūs matote tik tai, kas rodoma, kas blizga. 

O vaikai mirštantys iki septynerių metų atėjo tik tam, kad 
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išjudintų kaţkokius mechanizmus, kaţkokią įvykių grandinę. 

Bet nesileiskime į ezoterines smulkmenas. Paţvelkite į esmę, 

praplėskite protą, pamąstykite: ţmogus - tai ląstelė kūne. 

Ţmogus kenkėjas – tai vėţinė ląstelė, kurią Likimas baudţia 

atitinkamomis ligomis, nelaimėmis, bandydamas atvesti į 

protą. Vadinamas nelaimingas likimas daţniausiai yra 

nemokšiškų veiksmų arba kenkėjiško gyvenimo pasekmės, 

pamokos. Viskas susiję, visi mes vieno Didţio Kūno mikro 

ląstelės. 

Ţmoniją drasko stichinės nelaimės. Taip Didysis Kūnas 

valosi nuo parazitų, kurie kenkia visatai. Kenkia savo 

veiksmais, mintimis, neigiamomis emocijomis. Sakote, miršta 

daug nekaltų. O iš kur jūs ţinote, kalti jie ar ne?..? Kas jūs toks, 

kad manote ţinąs, kam verta mirti, o kam gyventi?  

Ţmogus mano esanti didinga esybė, galinti pamokyti, kaip 

reikia gyventi, o tuo pat metu pats gyvena baimėse, 

prisirišimuose, keistų įpročių liūne. Gyvena kaip vartotojų 

masė, kuri nei mąsto, nei auga ir gimdo tokius pačius, 

identiškus vartotojus nemokšas. Daug ţmonių puikuojasi, kad 

jei automobilis geresnis nei daugumos, jei namas didesnis nei 

daugumos, baigė geresnį universitetą nei dauguma ir todėl yra 

aukščiau masės. Bet pasakykit, koks skirtumas ar jūs 

konservų dėţutės dugne gyvenate, ar viršuje? Koks yra 

skirtumas ar jūs kalio cianido geriate po šaukštą prieš miegą, ar 

po tris? Jokio skirtumo. Tokie ţmonės tik dar labiau save 

apgaudinėja, gyvena dar didesnėje iliuzijoje ir naiviai meluoja 

sau, kad išliktų nepaliesti. 

Kol ţmogus, Tu, nepradės nuo savęs, nuo savo kiemo, tol ir 

jo pasaulis nepasikeis. Juk nemaţai ţmonių gyvena laimingai, 

turėdami visai nedaug palyginus su tais, kuriuos rodo per TV 

laidas apie milijonierius. Reikia prašluoti pasąmonę, skirti 

laiko sau ir realybė, kurioje esame, pasikeičia. Daug ţmonių 

gyvena nepaliesti nei stichinių nelaimių, nei kriminalinių 

suvestinių. Tai vidinės harmonijos poţymis, išminties buvimas. 
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Purvas nelimpa prie švarių ţmonių.  

 

Pasakojama, jog kartą garsus antropologas seras Frencis 

Galtonas (XVIII-XIV a.) ryţosi gana savotiškam, bet daug 

pasakančiam eksperimentui. Prieš išsiruošdamas į savo 

kasdienį pasivaikščiojimą po Londono gatves, jis sau įteigė: 

„Aš – bjaurus ţmogus, manęs nekenčia visa Anglija!―. Keletą 

minučių nuosekliai ir ryţtingai pakartojęs saviįtaigos formulę, 

jis išėjo pro duris nusiteikęs kasdieniniam pasivaikščiojimui. 

Pradţioje viskas atrodė įprastai kaip visuomet. Tačiau, visai 

netrukus, seras Frensis pastebėjo, kad vos ne kiekviename 

ţingsnyje į jį krypsta pikti, kupini paniekos ir pasibjaurėjimo 

ţvilgsniai. Daugelis tiesiog demonstratyviai nusisukdavo, o 

keli net pradėjo atvirai plūsti. Vienas uosto krovikas jį netikėtai 

taip stuktelėjo alkūne, kad Galtonas krito į balą. 

Atrodė, kad net gyvūnai nusiteikę prieš jį. Eidamas pro 

pakinkytą arklį jis gavo tokį spyrį į šoną, kad ir vėl visu ūgiu 

išsitiesė baloje. Išmuštas iš vėţių Galtonas mėgino sugraudinti 

praeivius, bet jo nuostabai ţmonės ėmė teisinti ir ginti gyvulį, o 

ne jį. Nelaukdamas rimtesnių savo eksperimento pasekmių, 

seras Frensis suskubo namo, nes suvokė, kad panašus traukia 

panašų. 

Ţmonija aukština karo didvyrius. Skiria ordinus karo 

vadams uţ nuţudytų ţmonių kiekį. Kaip akla, kaip gėdinga. 

Medalis ant krūtinės, kuriame įsiţiūrėję išvysime ţuvusiųjų 

veidus ir išgirsime artimųjų raudas… Turime suprasti, kad 

neapsisprendimas, neapmąstymas, kas teisinga, o kas – ne, 

mūsų viduje gimdo konfliktus, transcendentinius konfliktus. 

Smegenys kaupia teiginius ir faktus apie tai, kas neteisinga ir 

netoleruojama, o mūsų viduje sąţinė stoja į kovą su tokiu 

pasaulio suvokimu. Šios kovos pasekmė – gilėjanti duobė 

mūsų vidiniame pasaulyje. Tai dėl neapsisprendimo, kas 

teisinga, o kas ne, pasekmė. 

Sąmoningas, išmintingas ţmogus niekada nepuls pirmas. 
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Išmintingas ţmogus, kai jį puola, dar prieš pradėdamas gintis, 

paklaus savęs, ką aš padariau, kad sulaukiau tokių veiksmų, gal 

kaţkuo išprovokavau tokį elgesį? Sąmoningumas, minčių 

higiena padaro ţmogų Ţmogumi. Juk Ţmogumi ne gimstama, 

ţmogumi tampama. Tai aksioma.  

Paţiūrėkime į skalę, kas labiau vertas pagarbos, – viename 

gale Hitleris ir ištvirkęs girtuoklis Aleksandras Makedonietis, o 

kitame - Mahatma Gandis, išlaisvinęs Indiją per meilę nuo 

britų priespaudos arba didysis reformatorius Nelsonas 

Mandela, padaręs perversmą tiek juodaodţių, tiek baltaodţių 

sąmonėse. Viename lazdos gale padarai, neturintys vidinės 

harmonijos ir išminties, neturintys teisės vadintis ţmonėmis. 

Ţmonės, kurie turėjo daugybę vidinių problemų, bet norėjo ne 

per vidinį, o per išorinį blizgesį pasiekti tobulybę. Ir jie tapo 

liūdnomis legendomis, bet kartu pamokomis apie tai, ko reikia 

vengti. Ir visgi... Visata klaidų nedaro, bet reikia gerai suprasti, 

kad okupantas turi vergo sąmonę. Tas, kuris verčia kitus 

vergauti, pats yra vergas, nes vergauja savo išsikerojusio, 

supuvusio ego demonui. 

Kitoje pusėje ţmonės iš didţiosios raidės, ţmonės 

asmenybės, turintys didelę širdį būdingą tik ţmogui. Tai 

ţmonės išminčiai, panaudoję protą sąmonei išplėsti ir suvokę 

kosmoso gyventojų, kaip vientiso organizmo, kurio prigimtis 

funkcionuoti kaip vieningai, viena kitą palaikančiai sistemai, 

vienybę ir brolybę. Ir visgi, viskas vyksta taip, kaip turi vykti.  

 

Daug ţmonių liks bepročiai, daug ţmonių dar kenks kitiems, 

kai jūs jau nustosite elgtis kaip jie. Daug nelaimių atsitiks, kai 

jūs jau būsite įsimylėję gyvenimą. Daug karų jau buvo ir dar 

daug jų bus, daug nesąmoningų ţmonių liks skęsti godumo 

vandenyne ir trauks paskui save kitus, bet mes turime atsigręţti 

į save. Ir tai ne savanaudiškumas. Tai pradţia. Jei ţinios, tokios 

ţinios, kurias jūs šiandien laikote rankoje, jau pasiekė jus, 

vadinasi, jūs jau daug gyvenimų tęsiate savo evoliuciją. Daug 
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gyvenimų jau augate ir tampate sąmoningesni ir viskas tam, 

kad taptumėte šviesa ir keliautumėte toliau. Evoliucija juk tam, 

kad įgautumėte tai koviduje ir trokštą kiekvienas – berinės 

meilės apykaitos, beribės galios ir amţinimo. Jei skaitote tokias 

knygas, vadinasi jau pasiekėte tokią evoliucijos stadiją, kad 

galite rinktis, ką skaityti ir ko ne. Pradėkite nuo savęs, 

pakelkite save į naują aukštį, kuriame yra meilė, ţinios ir 

pakantumas sau, o tada, patyrę ką tai reiškia, jūs natūraliai 

pakelsite visą savo šeimą, giminę ir artimuosius. Laimė ir 

išmintis uţkrečiama, taip pat kaip ir kančia bei 

nemokšiškumas.  

Galima skleisti rūką ir tamsą aplink save ir aplinkinių 

regėjimas pablogės, bet galima skleisti šviesą ir aplinkinių 

gyvenimo sutemos pradės sklaidytis. Išminties pradţia – tai 

išdrįsti sakyti sau tiesą ir ja gyventi. Tai brandumas. 

Gyvenime pilna pavyzdţių, kai vidutinių gebėjimų, o gal net ir 

visai menko išsilavinimo ţmogus savo atkaklumo, ryţto, 

drąsos dėka pasiekia gerokai daugiau nei bailus intelektualas. 
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RELIGIJA 
 

Gyvenimo kryţkelė - nauja pradţia. 

Parklupęs supratau, kad visada klūpėjau. 

Atsistojęs supratau, kad galiu ir skristi, 

Skrendąs suvokiau – kad supratau. 

 

Ţodis religija yra kilęs iš lotyniško ţodţio „religare― ir 

reiškia „sujungti sielą su Kūrėju―, individualią sąmone su 

Kosmine Sąmone. Tiesa, kuri išlaisvina iš dogmų, iš kalėjimų 

ir grandinių, daţnai yra iš pradţių atstumianti, šokiruojanti, 

nesuprantama ir atmetama. Smegenys nemėgsta naujovių. 

Daţniausiai taip elgiamasi, kai bijoma. Bijoma netekti savo 

senos, pašvinkusios tiesos, pasenusios ir neveiksmingos. Kas 

jūs? Krikščionis? Musulmonas? Hinduistas? Bent kartą 

gyvenime pagalvokite ir pasakykite sau tiesą, kas jūs toks? Bet 

būkite atsargūs, nes prisiėmę sau kaţkokį titulą, įsipareigojate 

atsakyti uţ veiksmus, kurių moko jūsų religija. Taigi, kas jūs 

toks?  

Tai dar vienas klausimas – jūsų problema, kuri jums sudaro 

daugybę vidinių ir išorinių problemų, konfliktų. Tai balastas, 

kurį jums kaţkas primetė, kol dar neturėjote galimybių rinktis. 

Kai subrendote, jums irgi nieko nepaaiškino, o vėliau 

neatsakyti klausimai pradeda pasąmoningai kelti sumaištį 

vertybių sistemoje ir jūs nesuprantate, kas gerai, o kas ne, kur 

religija baigiasi ir kur ji prasideda, kur sąţinės balsas, o kur 

surūdijusios dogmos?  

Tai dar vienas svarbus faktas mūsų gyvenime, kurį būtina 

ištraukti į viešumą ir su juo išsiaiškinti, o jūs jį ignoruojate. 

Religija jums kaţkas tolima, bet ir kaţkas artima, kai nutinka 

nelaimės. Kai jūs pavargstate nuo savęs, nuo gyvenimo, 

akimirkai parduodate siela – save Tamsai, jūs pamirštate 

Dievą. Kai jūs tuokiatės, prisiekiate prieš Dievą. Kai atsiduriate 

sunkioje situacijoje, jūs vėl jo maldaujate ir ţadate visą save, 
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ţadate tol, kol reikalai nepasitaiso ir vėl pamirštate, kai jums 

patogu. Jūs blaškotės ir blaškotės. Argi tai ne beprotybė?  

 

Daug krikščionių – reiktų pabrėţti paviršutiniškų – yra 

girdėję įvairių istorijų apie savo religinės sistemos tamsiąją 

pusę. Informacija iš pasaulio istorijos, panašią į  šią: 

„Vėlyvaisiais viduramţiais, veikiant moraliniams 

faktoriams, vergovė Europoje beveik išnyko; bet vėliau du 

svarbūs įvykiai sugriovė europinės visuomenės moralinius 

principus ir uţtraukė ţmonijai tokį kiekį prakeiksmų, koks retai 

pasitaiko Ţemėje. Vienu iš tokių įvykių buvo ţygis į barbarų 

apgyventus kraštus, kur ţmogiškosios būtybės tapo įprastiniu 

prekybos objektu, o kitu – Naujojo Pasaulio atradimas su 

neišsenkančio turto šaltiniais, kurių pasisavinimui reikėjo 

atveţtinės darbo jėgos. Keturis šimtus metų Afrikos pakrantėse 

buvo grobiami vyrai, moterys ir vaikai, atplėšiami nuo visko, 

ką jie ţinojo ir mylėjo, ir pardavinėjami svetimšaliams 

prekeiviams. Sukaustytus grandinėmis juos perveţdavo 

triumuose; šios siaubingos, taip vadinamos „perkėlos― metu, 

daţnai gyvieji būdavo kartu su mirusiais.― 

Kaip tvirtina Bankroftas, kurį galima laikyti objektyviu 

istoriku. Tokių istorinių fatališkų kelionių metu iš trijų su 

ketvirčiu milijono ţmonių, 250 tūkstančių buvo išmesti į jūrą. 

Likusieji buvo pasmerkti šiurpiai neţinomybei kasyklose ir 

rimbų smūgiais buvo suginti į cukranendrių plantacijas bei 

ryţių laukus. Uţ šį siaubingą nusikaltimą kaltė krenta 

krikščioniškai baţnyčiai. 

„Švenčiausiosios Trejybės vardu― Ispanijos vyriausybė, 

veikiama Romos Katalikų Baţnyčios, sudarė daugiau kaip 

dešimt sutarčių, suteikiančių teisę parduoti į vergiją penkis 

šimtus tūkstančių ţmogiškų būtybių; 1562 metais seras Dţonas 

Hopkinsas išplaukė laivu, kuris buvo pavadintas švenčiausiu 

Jėzaus vardu, į savo šėtonišką ekspediciją pirkti Afrikoje 

vergus ir parduoti juos Vakarų Indijoje; karalienė Elţbieta, 
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būdama krikščionė protestantė, apdovanojo jį uţ šį pirmą 

pasisekusį anglams prekybinį nuţmogėjimo verslą, suteikdama 

jam teisę kaip herbą nešioti ţenklą, kuriame pavaizduotas 

„supančiotas, natūralios odos spalvos pusiau mauras― arba, 

kitais ţodţiais tariant, „sukaustytas grandinėmis negras 

vergas―. („Kryţiaus uţkariavimai―, cituota iš „Agnostic 

Jornal―). 

 

Tampa labai sunku šiuolaikiniam ţmogui priimti tokius 

Dievo vaikus, krikščionybės praeities šviesulius, kai 

prisimenama ir viduramţiais siautėjusi inkvizicija. Inkvizicijos 

sąvoka teisinėje sferoje buvo paplitusi dar iki baţnytinių 

institucijų ir reiškė bylos nagrinėjimą tardant, daţnai ir 

naudojant fizinę jėgą.  

Ankstesni teismai naudojo ginču pagrįstą procesą. Vėliau 

terminas „inkvizicija― padedamas baţnyčios išsigimė ir šiuo 

ţodţiu imti vadinti prieš antikrikščioniškas erezijas nukreipti, 

negailestingi, ţiaurūs ir kančias keliantys baţnytiniai teismai. 

 

Pagrindiniai kankinimai vyko Šiaurės Italijoje ir Pietų 

Prancūzijoje, kur buvo apsistoję katarai ir manichėjai. Jų 

religinės doktrinos labai nepatiko katalikų baţnyčiai, nes buvo 

populiarios. Taip pat labai gąsdino katalikų dvasininkiją šių 

religijų pozicijos tvirtumas. Dėl šių aplinkybių baţnyčia ragino 

kuo greičiau nuteisti kitatikius be teismo ir, siekiant bausmės 

efektyvumo,  naudoti egzekucijas; kaltinamieji buvo arba uţ 

įstatymo ribų arba nuteisiami mirti. 

Viduriniaisiais amţiais baţnyčia aktyviai sprendė sektų ir 

kitatikių problemą. XII a. pradţioje Baţnyčios Taryba įsakė 

pasaulietiniams valdovams persekioti kitatikius. 1231 m. 

Popieţius Grigalius IX išleido įsaką, kuris numatė, kad reikia 

įkalinti visus eretikus, kol jie neišpaţins krikščionybės, o 

uţsispyrėlius bausti mirties bausme. Taip pat, popieţiaus 

manymu, buvo labai naudinga atlikti egzekuciją. Nuo šios 
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pareigos popieţius Grigalius IX atleido vyskupus ir 

arkivyskupus ir priskyrė juos dominikonų ordinui, bet vis tiek 

daugelis inkvizitorių buvo iš kitų dvasininkijos ordinų. XIII a. 

pabaigoje inkvizicija kiekviename regione turėjo nuosavą 

biurokratinį aparatą, siekdama pagerinti šios gyvuliškos 

funkcijos efektyvumą. 

Po tokių faktų, apie kuriuos girdėjo daugelis, ţmoguje 

atsiranda dvilypumas. Skilimas viduje, vidinis transcendentinis 

konfliktas. Paviršutiniškas protas nenori išanalizuoti savo 

tikėjimo sistemos ir sukurti savo asmeninį garbės kodeksą, 

remdamasis  pirmapradţiais šaltiniais, kad ir tokiais kaip 

Kristaus mokymas. Paviršutiniški krikščionys, eiliniai miestų 

gyventojai, priklausantys biorobotų klasei, tokiais faktais 

pasinaudoja ne tam, kad pagilintų ţinias ir pasimokytų būti 

tobulesni ţmonės, ţmonės iš didţiosios raidės, o tam, kad 

pateisintų savo silpnybes. Jie tyliai viduje galvoja: „Jei net 

baţnyčios tarnai tokie silpni, ką jau kalbėti apie mane…― Ir 

taip save bandantys pateisinti tikintieji tyliai pūva. Sukirmiję iš 

vidaus nuo vidinių kovų tarp sąţinės ir popsinės kultūros 

gyvenimo stiliaus, jie kartais eina į baţnyčią, krikštija vaikus, 

tuokiasi, apsnūdę ir pusiau nuoširdţiai taria priesaikos ţodţius. 

Po kelių akimirkų ar metų juos pamiršta, nes viduj nėra tvirto 

pagrindo tikėjimui nei savimi, nei aplinkiniais. Religija 

vaidindami kaip kokią tragikomišką dramą, kad bent kiek 

giliau save paţinusiam ieškotojui darosi tiesiog graudu nuo to 

ką išdrysta pripaţinti. Atėję krikštyti vaikus ar susituokti, 

viduje skilę ţmonės būna dar labiau skaldomi, kai kunigas 

akivaizdţiai reikalauja tam tikros pinigų sumos. Visi yra 

susidūrę arba artimieji pasakojo tokias istorijas. Ir tai ne 

šmeiţtas, tai šiandieninė realybė. Taip į pasąmonę šaknyjasi 

paradigma, stereotipas, kad gyvenimas - tai išgyvenimas, kad 

gyvenimas - tai kova ir kaukių spektaklis. Vienus vaidiname, 

kitais esame ir taip tol, kol galų gale  atostogaujame kuo toliau 

nuo savo šalies, ten, kur mūsų niekas nepaţįsta, bėgame tolyn 
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nuo savo kaukių. Arba depresuojame, kai nebesinori gyventi, 

nes giliai viduje suprantame, kad toks gyvenimas yra šlykštus 

košmaras. Atsimerk dabar! 

Paţiūrėkime į šiandieną. Visas purvas – godumas, melas, 

pornografija, svaigalai, paviršutiniškumas, cinizmas, agresyvi 

konkurencija – viskas tapo vieša, kad būtų rasta vieta beribėje 

ieškotojo sąmonėje. Blogis atsidengė ir atsistojo viešai prieš 

visus taip sujaukdamas protą, jog pradedi tikėti, kad tai 

normalu, kad tai evoliucija, kad tai šiuolaikiška, kad taip ir turi 

būti. Bet kaip yra iš tiesų?  

Ką iš tikrųjų sako jūsų vidus – tikrasis Aš? Iš kur atsiranda 

tas puvimo jausmas, jei tai normalu, jei tai evoliucija? 
Reikia pripaţinti, kad tai - purvas ir pabandyti surasti jame 

deimantus. Prieš du tūkstančius metų Kristus pasakė: 

„…nemeskite savo perlų kiaulėms, kad jos nesumindytų jų 

savo kojomis ir atsigręţusios nesudraskytų jūsų…― Ir galingos 

tobulėjimo praktikos ilgus amţius buvo slepiamos nuo masių. 

Bet dabar šiuolaikiniam pasauliui šis pamokymas nebegalioja, 

nes Tamsa susivienijo, viskas atidengta, viskas vieša ir to 

viešumo daug. Bet atsidengė ir visi keliai, visi perlai ir ţinios, 

vedančios į augimą, į stiprybę, laisvę ir pilnatvę.  

Nebėra ir apribojimų, kokie buvo Tarybų Sąjungos laikais, 

nebėra ir inkvizicijų kaip viduramţiais. Skaitantys šią ir kitas 

panašias knygas, turi laisvę sustoti ir apsidairyti, laisvę rinktis. 

Šviesa sušvito visais savo aspektais ir tik mirksinčios reklamos 

atitraukia mūsų dėmesį nuo to, kas iš tikrųjų svarbu, nuo to, kas 

pamaitintų mūsų išsekusią dvasią, nuramintų sąţinės balsą. 

Visi didieji Mokytojai ir reformatoriai – Krišna, Buda, Kristus, 

Konfucijus, Dalai Lama, Blavackaja, Ošo, Pabhupada, Svamis 

Rama, Jogananda ir daugybė kitų bei jų galingų mokinių ir 

realizavusių save sekėjų -  stovi kartu šiandien ir šviečia, 

kalbėdami apie tai, kas Tikra ir kas Tikra nėra.  

Jie atskleidė didţiulį kiekį ezoterinių ţinių, kurios ilgai buvo 

slaptos ir maţai kam prieinamos. Deja, daugumai nepadeda net 



 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
87 

tai, nes per mirksinčias reklamas nesugebame jų išgirsti; mūsų 

dėmesį patraukia naujos madų kolekcijos, pusnuogės merginos, 

reklamuojančios mėsainius, ir kartą per mėnesį pasirodantys 

nauji automobiliai. Argi neakivaizdu, kad mus klaidina ne 

religijos ir tradicinės apeigos, o tik mes patys, mūsų tingumas 

ir kūniški geiduliai, kurie jau tapo įpročiais, tapo nuodais mūsų 

dvasiai.  

Paimkime viena ryškiausių Ţemės šviesulių, apšvenčiantį 

savo išmintimi ir ţiniomis, gilintomis daugybę amţių, – tai 

Tibeto lyderis Dalai Lama XIV-asis. Daugelis apie šią didţią 

asmenybę, apie šį didį Jogą yra ir girdėję, ir skaitę, bet maţai 

kam kilo mintis, ką reiškia XIV-asis? Daug amţių Tibetas buvo 

uţdara, mistinė ir sunkiai pasiekiama šalis. 1959 m. šalį 

okupavo Kinija. Buvo griaunami vienuolynai, šventyklos ir 

nuţudyta daugybė tibetiečių. Dalai Lama ir daug kitų didţių 

jogų ir mistikų buvo priversti pasitraukti į Indiją ir kitas šalis. 

Taip daugybę amţių slėptos ezoterinės tiesos pradėjo plisti po 

pasaulį. Pasauliui atsivėrė ţinios, kurios pradėjo transformuoti 

ir budinti vakarietišką, dogmatišką, krikščionišką protą 

joginėmis tiesomis.  

Taigi, kas yra Dalai Lama ir ką reiškia skaičius XIV? Viskas 

labai paprasta, bet sunkiai priimama aprūdijusiam protui. XV ir 

XVI amţiuje Conkapos pradėtas atgimimas (sąmoningas 

reinkarnavimasis – kūnų keitimas) visiškai pakeitė Tibetą ir 

perkėlė į naują egzistencijos lygmenį. Tibeto ţmonės suvokė, 

kad kūnas tėra kostiumas, o esybė, Tikrasis Aš, pasimetęs ir 

uţmigęs kūno pančiuose, jį būtina paţadinti ir paţinti. Pradėjo 

kurtis vis nauji vienuolynai, vis daugiau vyrų ir moterų savo 

laisvus ir brangius gyvenimus skirdavo dvasiniam tobulėjimui 

ir nemirtingumui pasiekti. Visuomenės gyvenimas darėsi vis 

taikesnis ir ramesnis. Vienas Conkapos mokinys, Gendun 

Drupas, buvo oficialiai išrinktas naujos Geluko tradicijos 

vadovu. Jis garsėjo savo raštais, vienuolynų kūrimu ir giliais 

mokymais. Po jo mirties vienas berniukas, vos išmokęs kalbėti, 
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paskelbė, kad jis yra Gendun Drupas. Po daugybės patikrinimų 

ir stebuklingų ţenklų buvo pripaţinta, jog šis vaikas – tai 

didţio mokytojo inkarnacija. Tad jam, Gendun, dar būnant 

vaiko kūne, vėl buvo patikėta vadovauti tradicijai. Atgyvenęs 

ţemišką gyvenimą ir sudėvėjęs kostiumą iš mėsos ir kaulų – 

kūną –  jis vėl reinkarnavosi, prieš fizinę mirtį įspėjęs, kuriame 

regione jo reikės ieškoti. Kita inkarnacija buvo vėl rasta 

pasikliaujant paliktomis nuorodomis ir tikrinant rasto vaiko 

sugebėjimus bei prisiminimus. Atgimėlis gavo vardą Sonamas 

Gjaco ir kai 1573 m. nuvyko į Mongoliją, imperatorius Alan 

Chanas jį pavadino Dalai Lama - Mokytoju – Išminties 

Vandenynu. Į istoriją jis įėjo kaip Jo Šventenybė III Dalai 

Lama. Taip iki šių dienų šis Didis Meistras sąmoningai 

nepalieka mūsų nuodėmingos Ţemės dėl dangiškų sferų anapus 

mirties ir vis grįţta, kad parodytų savo pavyzdţiu, kas yra 

Tikra ir kas tėra iliuzija. Pabusk dabar! Šios akimirkos 

Galia. Pasinaudok dabar. 

 

Šiandien yra jau XIV Dalai Lama, kuris keliauja po visą 

pasaulį ir kalba ţmonėms, kokia gyvenimo prasmė, kokia 

ţmogaus kančių prieţastis, ir svarbiausia, kad, mirus fiziniam 

kūnui, mūsų egzistavimas nesibaigia! ...O mes vis negirdime, 

nes trukdo mirksinčios reklamos, besisukantys gundantys 

paveiksliukai, išpūstos krūtinės, riesti uţpakaliukai, pametame, 

kas Tikra, pamirštame, kad švaistome gyvenimą, kuris gali bet 

kurią akimirką baigtis, ir vėl viską teks pradėti iš pradţių ir gal 

dar prastesnėse aplinkybėse. Pamirštame, kad jei netapsime 

nemirtingi, vėl mirsime ir vėl ratas suksis iš naujo. Vėl kaţką 

bandysime įgyti ir vėl visko neteksime... Taip gimimas po 

gimimo, geiduliuose paskendęs ţmogus vis klausia ir klausia, 

kokia gi šio parazitinio gyvenimo prasmė?... Visa tai ne 

fantastika, viskas realu... mano apsnūdęs skaitytojau. Tik mūsų 

smegenims, kurios iki šiol šios informacijos buvo negirdėję, tai 

atrodo baisu ir nepaţįstama. Bet kai gimėme, viskas buvo 
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nauja. Kai augome, supratome, kas baisu ir kas ne. Ir jei dar 

truputį paaugsime, pamatysime, kaip baisu būti kūno vergu, 

nes vergas visuomet lieka vergu. 

Reikia suprasti, kad niekas nevyksta šiaip sau. Yra daug 

religijų, filosofinių sistemų ir iš pirmo ţvilgsnio turbūt nėra nei 

vienos tobulos, nei vienos atitinkančios mano poreikius ir 

norus. Tik tada kyla klausimas, kas tas aš? Neatitinka mano 

poreikių ar mano ego poreikių? Štai, kur klausimas.  

 

Vienas praėjusio amţiaus Vakarų kultūros reformatorius, 

autoritetingas Indijos jogas Svamis Prabhupada, išpopuliarinęs  

Bhakti Jogos judėjimą visame pasaulyje, yra pasakęs: 

„Ţmogaus priedermė – tarnystė. Jis gali tarnauti arba iliuzijai, 

arba realybei. Kas tarnauja realybei, tas – tikras sannyasis, o 

kas tarnauja iliuzijai, mayai, tas eina klaidingu keliu. Būtina 

suprasti, kad tarnystė neišvengiama. Arba tarnaujama iliuzijai, 

arba realybei. Gyvoji esybė pašaukta tarnauti, o ne valdyti. Ji 

gali įsivaizduoti, kad yra šeimininkė, bet iš tikrųjų - visos 

gyvos esybės – tarnai. Šeimos ţmogui gali atrodyti, kad jis 

šeimos galva arba vadovauja bendradarbiams ir t. t., tačiau tai 

tik iliuzija. Iš tikrųjų, uţuot vadovavęs, tai jis visiems tarnauja. 

Prezidentas laikomas šalies vadovu, bet iš tikrųjų jis tėra jos 

tarnas. Mes visada esame tarnai – arba iliuzijos, arba Dievo. 

Tačiau jei tarnaujame iliuzijai, mūsų gyvenimas beprasmis. 

Ţinoma, niekas nelaiko savęs tarnu. Kiekvienas mano, kad 

dirba sau. Tokio darbo vaisiai laikini ir netikri, jie priverčia 

ţmogų vergauti iliuzijai, savo juslėms. Tačiau, atgaivinęs 

transcendentines jusles (intuiciją (aut. pas.)) ir paţinęs tiesą, 

ţmogus ima tarnauti realybei. Pasiekę paţinimo lygmenį, 

suvokiame, kad visada buvome, esame ir liksime tarnai.― 

Terminas tarnas mūsų kalboje turėtų būti suprantamas kaip 

– Tas kuris išvien su Visata, su Dievu, veikia kartu su Dievu... 

Todėl vertėtų bent kiek mąstančiam ţmogui apsispręsti ir 

paieškoti, kam tarnauti? Gėriui ar blogiui, Šviesai ar Tamsai, 
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kūrybai ar naikinimui? Prieš pasirenkant kaţkurią pusę, reikėtų 

suprasti ir išsiaiškinti, kas mūsų asmeninėje vertybių sistemoje 

yra gėris, o kas blogis, nes kiekvienas pasaulį matom pro savo 

akinius. Šviesai tarnaujantis arba norintis jai tarnauti, 

evoliucijos siekiantis ţmogus: 

 

 

Širdies nejautrą ir puikybę sutikdamas, mokosi Meilės. 

Netiesą girdėdamas, mokosi jis sąţiningumo. 

Neatsakingumą patirdamas, jis mokosi atsakomybės. 

Kitų niekinimą patirdamas, mokosi jis pagarbos. 

Chaosą matydamas, mokosi jis tvarkos ir švaros. 

Griovimą matydamas, mokosi jis kūrimo. 

Kategoriškų dogmų prispaustas, mokosi jis laisvės. 

Nesantaiką paţindamas, mokosi jis taikos. 

Įtampoje atsidūręs, mokosi jis harmonijos. 

Abejonių ir netikėjimo painiojamas, mokosi jis tikėjimo. 

Tamsos rato apspaustas meldţiasi jis Šviesai.“ 

 

...Grįţkime prie religijų. Matome daug dėmių baţnyčios 

praeityje ir dabartyje. Matome panašias tendencijas ir joginėje 

Vedų kultūroje, kad Indijos kastų sistema, paremta 

šventraščiais, ilgai buvo išsigimusi ir vyravo diskriminacija, 

kurią reabilituoti pradėjo Gautama Buda prieš keletą tūkstančių 

metų ir šiuolaikinė demokratija.  

Matome daugelį įvairių tikėjimo pakraipų ir visur galima 

rasti minusų. Esame girdėję ir apie budistų šventikus, kurie 

buvo uţklupti vartojantys alkoholį ir lošiantys kortomis iš 

aukotų pinigų. Visgi ne religija sutepa ţmones, bet ţmonės 

sutepa religijos vardą. Taigi, ką iš tikrųjų reiškia religija?  

Yra daug poţiūrių iš įvairių, skirtingų kampų. Tikintys į 

Dievą supranta šį terminą vienaip, netikintys  –  kitaip. Kai 

kuriuos tai gąsdina, jie bijo susisieti save su šiuo ţodţiu; 

kitiems -  priešingai -  religija simbolizuoja Gyvenimą. Tačiau 
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visgi  religijos esmė – tai tikėjimas kaţkuo, pasitikėjimas ar net 

ţinojimas kaţko, ko daugelis nemato ar nenori matyti. 

Tikintys, religingi ţmonės irgi išsiskiria į grupes, išskiria juos 

tikėjimo gilumas, stiprumas ir ţinių kiekis. Todėl tarp religingų 

ţmonių irgi atsiranda nesutarimų, skirtingų supratimų apie 

Dievą, dorybes, gėrį ir blogį. Kiekvienas, net tas, kuris 

nesimeldţia, nemedituoja ir Dievą supranta savaip arba netgi, 

jei kaţkieno Dievas – tai pinigai, jis irgi yra kaţkuria prasme 

tikintis, tikintis savo Dievu.  

Todėl visi ţmonės, vienaip ar kitaip susijungę su ţodţiu 

religija, visi slepiasi po šiuo ţodţiu. Visi kaţkam tarnauja arba 

vergauja. Todėl pasidaro aiškiau, iš kur ţmonėms kyla mintis 

atmesti ţodį religija. Tai tik neįsigilinimas į ţodį ir jo reikšmę.  

Paviršutiniškas jūsų protas neišanalizuoja savokų logiškai, 

todėl stengiasi atmesti, atsiriboti ir daţnai ne tik nuo religijos, 

vienokia ar kitokia jos forma, bet apskritai nuo daugybės 

naudingų dalykų. Ţmogus atsiriboja vien dėl to, kad giliai 

neapmąsto įvairių dalykų, besisukančių jo aplinkoj.  

Taip ţmogus gyvena varganą, paviršutinišką gyvenimą, 

nepakeldamas galvos ir neapsidarydamas, nors visai šalia, gal 

net toje pačioje gatvėje, yra kaţkas, kas jo gyvenimą pakeltų į 

naują lygmenį. Nemato, kas suteiktų didesnį laimės supratimą 

bei patyrimą. Daţnas ţmogus tiesiog bijo ţodţio tikėjimas. Ir 

vėlgi tai paviršutiniškas, baikštus protas, primityvios 

smegenys. Mes pamirštame, kad visas gyvenimas susideda iš 

tikėjimo kaţkuo. Tikime, kad baigsime mokyklą, tikime, kad 

įgysime gerą, perspektyvų išsilavinimą, tikime, kad turėsime 

gerą, ištikimą sutuoktinį, tikime, kad vaikai uţaugs gerais 

ţmonėmis ir jiems viskas bus gerai, tikimės pragyventi ir 

numirti prasmingai. Vis tikimės arba tikime, vis tikimės arba 

tikime... Ir tai, kuo tikėjome ir tikime, palengva ateina. 

Vienokia ar kitokia forma, bet daţnai gauname, ko tikėjomės. 

Daţnai ir negauname. Daţnai prarandame. Daţnai gyvenimas 

nesusiklosto, vaikystės svajonės ištirpsta kaip miraţas. 
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Iš asmeninės patirties ţinau, kad ţmogus gali gauti tai, kuo 

jis tiki ir ko jis nori. Aišku, ne per akimirką, bet jei iš tikrųjų 

tiki, tai tampa ţmogaus religija. Nėra nieko neįmanomo, ko 

negali fizinis kūnas, tą gali dvasinis. Aišku, dar yra fizikiniai 

dėsniai, bet visgi  viskas yra įmanoma. Tik vėl problema – ko 

ţmogus nori, kuo jis tiki? Iliuzija ar noru paţinti save, 

gyvenimą, rasti prasmę ir išlaisvinti savo prigimtinę Galią? 

 

 Visiškai akivaizdu, kad ţmogus linkęs tikėti kaţkuo, kas 

dar neegzistuoja jo akims ir lytėjimui, uoslei ir klausai. 

Tikėjimas tuo, kas neegzistavo vakar, sukūrė tai, kas egzistuoja 

šiandien, – mobilūs telefonai, kosminiai skrydţiai, rentgeno 

aparatai, automobiliai valdomi mintimis ir t.t.  

Kaţkada tai buvo fantastika, kuria tikėjo mokslininkai, 

rašytojai, svajotojai ir vieną dieną tai materializavosi. Mintis 

materiali, mintis – tai tik uţdelstas veiksmas. Tačiau daţnai 

paviršutiniškas, ribotas protas tiki dalykais, kurie naudos 

neatneša. Tikime ligomis, tikime nelaimėmis, tikime 

nepritekliumi, tikime nelaimingu likimu ir tai viena ar kita 

forma ateina į mūsų gyvenimą. 

 

Smegenys skleidţia bangas, tai fiksuojama encefalogramos. 

Kai jūs pozityvus, jūsų smegenys skleidţia delta ir teta bangas, 

o kai esate įsitempęs, bijote, nerimaujate, jūs spinduliuojate 

aukštas beta bangas (18 –35 Hz) ir traukiate prie savęs panašius 

negatyvius įvykius ir ţmones. Girdėjote, kad panašus traukia 

panašų? Įrodyta ir tai, jog narkotikai sunaikina alfa bangas. 

Tada neabejotinai prarandamas vidinis ryšys tarp proto ir 

smegenų. Tiesą sakant, tai yra visiška nesėkmė, jos pasekmės - 

ţlugimas ir laiko, skirto evoliucijai, iššvaistymas. Jogai tai jau 

ţino tūkstančius metų, bet ir šiuolaikinis mokslas tai jau 

senokai įrodė. Tik gaila, kad to, kas svarbu, nemoko 

mokykloje. Mokykla mus išmoko skaityti, kad galėtume 

skaityti kas naudinga, o toliau reikia ţengti į ieškojimus ir 
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ekperimentus savomis kojomis. 

 

Tikėjimas mums būtinas. Tikėjimas stebuklais, tikėjimas 

gėriu būtinas. Su tuo sutinkame, bet kai pradedame kalbėti apie 

tikėjimą Dievu, daugelis išsigąsta. Išsigąstate ne jūs, o jūsų 

įpročiai. Jie bijo, kad galite juos sunaikinti, išrauti. Bijo, kad 

dėl didesnio neatsisakytumėte maţesnio. Paţvelkime į ţmogų 

ateistą, netikintį jokiu Aukštesniu Protu, tik kūnu ir mirtimi. Jis 

suserga ir visas šiuolaikinis mokslas bejėgis jam padėti. Jis 

pradeda eiti pas bobutes burtininkes, jos irgi menkai jam 

padeda ir galiausiai priėjęs ribą jis kreipiasi į Dievą: 

,,Dieve, gal bent tu man padėsi?― Ţmonės intuityviai 

kreipiasi į kaţką, ko negalima taip paprastai pamatyti ir 

paliesti. Viduje kaţkur giliai atsiranda instinktyvus ţinojimas, 

kad yra dar kaţkas be viso šio protingo neprotingo mokslo 

pasaulio. Ţmogus pakelia galvą į dangų. Ţmogaus netikėjimas 

Kūrėju susvyruoja, jis pradeda galvoti, kad gal vis dėlto yra 

kaţkas...? Juk jei liga tokia stipri, stipresnė nei mokslo 

pasiekimai, gal yra ir jėga, stipresnė nei ţmogus? Netikėjimas 

susvyruoja, nes jis iš esmės yra juk nepagrįstas. Tikėjimas gali 

būti nepagrįstas, bet ir netikėjimas taip pat gali būti 

nepagrįstas. Ir tikėjimas netikėjimu - daţniausiai pasitaikanti 

liga šiuolaikiniame pasaulyje. Pamąstyk apie tai. 

Taigi jau priėjome, kad, susidūręs su kaţkuo neįveikiamu, 

ţmogus suabejoja netikėjimu stebuklais ir pradeda mąstyti apie 

antiţmogiškas galimybes, apie fantastiškus dalykus, apie tai, ką 

kalba mistikai, filosofai, aiškiaregiai... Gal yra kaţkokia Jėga, 

galingesnė nei ţmogaus sukurta civilizacija. Kokia Galia 

palaiko planetų sukimąsi? Gal ta Jėga ir yra Dievas? Tokia 

realybė. Ţmonės linkę į tai. Sutikime su tuo. Kiekvienas sunkią 

akimirką esame kreipęsi į tą Jėgą, kuri kaţkur nepasiekiamai 

toli, bet kartu ir taip arti... 

Štai tokiu būdu matome, kad dauguma mūsų tiki kaţkuo, 

tiki skirtingai, tiki paviršutiniškai. Kreipiasi tik tada, kai reikia 
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kaţko, o kai reikalai klostosi gerai, daţniausiai pamiršta – 

toliau miega atmerktomis akimis. Tai vadinasi 

paviršutiniškumu ir maţu protu. O koks tavo protas? Tam, 

kuriam reikia ţinių, kad jis galėtų suprasti, kaip veikia ta Jėga, 

kur ji ir kaip su ja susidraugauti atviros visos durys 

kiekviename mieste – knygynai, bibliotekos, google... Visi mes 

draugaujam su Galimybių Galia skirtingai, todėl skirtingai 

mums visiems ir sekasi. 

Labai svarbu yra tai, kad mes pradedame tikėti neigiamais, 

chaosą gyvenime keliančiais dalykais, jei neturime tvirto, 

filosofinio gyvenimo pamato. Jūs tikite, kad viskas, ką rodo 

televizija, yra tiesa? Atsakykite sau? Pamąstėte? Ir suabejojote. 

Taip, turbūt ne viskas yra tiesa... Tai lašas išminties jumyse 

sublizgo, intuicija. Bet tiesa ta, kad labai daug dalykų, kurie 

pateikiami patraukliai, gundančiose, seksualiose reklamose, 

nėra gerai. Televizorius, reklama, filmai, ţurnalai sukuria mūsų 

vertybių sistemą. SUKURIA, o kas sukurta kaţkieno kito, ar tu 

tikras ar tikra, kad tai tyra ir tau tinkama?  

Jei tą vertybių sistemą, peršamą per dailiai susuktas 

reklamas ir TV serialus, sukūrė kaţkoks beprotis ar 

iškrypėlis, skęstantis alkoholyje? Jums vis dar tai patrauklu? 

Taip, jūs neţinote, kas slepiasi uţ mirksinčių reklamų. 

Daugybė visko dabar kuriama gobšių neišmanėlių tam, kad 

vartotumėte ir vartotumėte, tenkintumėte kūno geidulius visais 

įmanomais būdais, būtumėte masės ţmogumi, dirbančiu 

sistemai, panašiai kaip filme „Matrica― o jie tuo metu Kanuose 

naikintų save alkoholiu ir narkotikais... 

Gyvenimu, rodomu reklamose ir stilinguose filmuose, 

persismelkia mūsų smegenys ir tai tampa norma. Tampa 

nesąmoninga siekiamybe. Ir jūs dar sakote, kad niekada 

nebuvote uţhipnotizuoti. Tiesa ta, mano mielieji, kad jūs dar nė 

karto nebuvote pabudę iš hipnozės seanso, į kurį patekote dar 

būdami vaikai. Todėl aš ir kalbu. 

Ar ţinote, kad dainininkė Madonna  tiki kabalos filosofine 
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sistema, praktikuoja ją ir paţiūrėjus iš šalies atrodo, kad jai 

gyvenimas tikrai neblogai sekasi. Madonnos vaikams nustatyta 

daug apribojimų: jie neskaito laikraščių ir ţurnalų, neţiūri 

televizoriaus ir DVD. Pamąstykite, kodėl? Daugybė ţmonių ją 

garbina, nori būti kaip ji, bet niekas nebando gyventi kaip ji. 

Gal, jei pabandytų, taptų kaţkuo daugiau nei nemąstantys 

fanai. Ji nesielgia kaip visi, kaip masė, tad gal vertėtų 

pamėginti ir jums kaţką panašaus? Ţinoma, tai tik pavyzdys ir 

rekomendacija. Tai tik pavyzdys, kad sėkmingas ţmogus 

elgiasi ir gyvena kitaip nei dauguma. 

Panašu į tai, kad Madonna sukūrė savo realybę ir stengiasi 

neįsileisti šlamšto ir chaoso iš aplinkos. Daug ţmonių yra 

sukūrusių savo realybę. Visi mes gyvename savo realybėse, tik 

bėda ta, kad dauguma ją susikūrėme ne patys,  ją mums įbruko. 

Tai ne jūsų realybė, kurią susikūrėte laisva valia, tai primesta ir 

todėl daţnai mums būna tokia nepatogi.  

Religija. Kokia ţodţio religija prasmė jau išsiaiškinome ir 

kad ne religija gadiną ţmogų, o paklydę ţmonės suteršia jos 

vardą. Religijos prasmė viena ir visiems ţinoma – tai kelias 

pamilti Dievą. Pavyzdţiui, daugeliui ţmonių ţodis „joga― 

asocijuojasi su sportu ir gimnastika, bet tai klaida, nes joga 

reiškia sąjungą su Dievu. Ir šios sąvokos nesupratimas 

daugeliui ţmonių sukelia prieštaravimus.  

Kartais mes matome ţmones, kurie sakosi praktikuoją jogą 

kaţkuriam sporto klube, bet savaitgaliais vartoja alkoholį ir 

valgo mėsą. Ir kai sutinkame tikrą jogą, praktikuojantį ţmogų, 

iš pirmo ţvilgsnio mes nesugebame įvertinti jo valios jėgos ir 

vidinės švaros, nes pats ţodis joga daugumos eilinių ţmonių 

akyse nelabai dera su ţmogumi, kuris paskyrė gyvenimą 

paţinti save ir tarnauti ţmonėms. Ir taip pasaulyje yra su 

daugybe sąvokų, vartojamų ne taip, kaip turi būti. O ţmonių 

protuose tai sukelia konfliktus ir nesusipratimus.  

Paţvelkime į musulmonų Alachą, išvertus į lietuvių kalbą, 

tai reiškia Dievas. Per Vakaro ţinias minimi islamistai – 



 

Sandţajananda 

96 

išvertus atsidavėliai Dievui. Ir ţmonės, neišsilavinę, fanatiški, 

bijo to, ko nesupranta. Paţvelkime į hinduizmo Brachmaną. 

Išvertus į lietuvių kalbą tai - Visaapimanti Substancija, 

Aukščiausioji Realybė, kosmoso Esmė ir Siela. Kitaip tariant, 

vakariečiai taip pavadintų Dievą. 

Nemokšiškumas ir to paties dalyko vadinimas skirtingais 

vardais skaldo mus pasąmonės lygmenyje, skaldo mūsų poţiūrį 

į visumą. Jis krikščionis, jis hinduistas, jis musulmonas, jis 

budistas... Ir tai tyliai skaldo mūsų suvokimą, atskiria mus nuo 

visumos ir padaro mus sektantiškais. Štai kas yra sekta, 

sektantiškumas – tai Visumą skaldyti į dalis ir sakyti, kad viena 

dalis svarbesnė uţ kitą Visumos dalį. Tai sektantiškumas, 

pagimdytas nemokšiškumo neteisingai vartojant sąvokas. 

 

Tas pats ir su kitais terminais. Ţodis Buda reiškia Nubudęs, 

pabudęs iš iliuzijų miraţo, paţinęs mirties ir gimimo paslaptis. 

Kiekvienas krikščionis ar musulmonas, paţinęs save, paţinęs 

savo nemirtingą prigimtį ir radęs harmoniją su visata, gali būti 

drąsiai vadinamas Buda. Ir tai jus įţeis? Ţinoma, kad ne. Bet, 

kol to neţinojote, bijojote tokios etiketės. Ribotas ţmogaus 

protas bijo to, ko nepaţįsta, to kas nauja. Bijo, nes ego 

stereotipai ir standartai įsišakniję taip giliai, kad neleidţia būti 

lanksčiam, stipriam ir įţvalgiam. 

Visi – musulmonai, jogai, budistai, krikščionys ir visi kiti – 

tikri atsidavėliai - tai ne kas kita, kaip ţmonės, norintys paţinti 

Dievą, tą patį Dievą – Visa apimančią Substanciją, 

Aukščiausiąją Realybę, visatos Esmę ir Supersielą, iš kurio 

viskas gimsta ir kuriame galiausiai ištirpsta. Jame gyvename ir 

į Jį grįţtame, kad kaţkada vėl atgimtume.  

Visi tie vadinami kitatikiai yra tik ţmonės pasirinkę 

skirtingą kelią, skirtingą sistemą, kaip tai padaryti, kaip paţinti 

Jį.  

Vieni su savo sistema ir galimybėmis eina maţyčiais 

ţingsneliais, kiti septynmyliais ţingsniais. Visi jie, visi mes 
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lipame į tą patį kalną, į tą pačią viršūnę, tik einame skirtingais 

keliais ir metodais, todėl ir vaizdą visi matome skirtingą. Bet 

ten, Viršūnėje, vaizdas į visas puses bus vienodas.  

Dar kartą, koks religijos tikslas? Religijų tikslas – sujungti 

ţmogų su Dievu, su Visata. Visose religinėse doktrinose yra 

taisyklės ir pamokymai, kaip reikia elgtis, ką daryti gerai, o kas 

draudţiama. Visa tai tam, kad paţintume Kūrėją, tam, kad 

ţmogų padarytume laimingą, nebijantį mirties, dosnų, mylintį 

save ir aplinkinius.  

Dauguma sako, kad tos taisyklės varţo ţmogaus laisvę. 

Taip, tai iš dalies tiesa. Bet paţvelkime giliau. Valstybės 

sugalvoja konstitucijas, įstatymus, kelių eismo taisykles tam, 

kad ţmogus būtų saugus, kad apsaugotų jį nuo klaidų. Ir jei 

ţmogus nesilaiko tų taisyklių, kenkia kitiems, apgaudinėja, jis 

būna nubaustas. Jei paţeidinėja taisykles kelyje, irgi būna 

nubaustas arba net padaro avarija. Lygiai tas pats su 

religinėmis taisyklėmis. Jos tam, kad ţmogus paţintų save, 

tam, kad rastų harmoniją su savimi ir aplinka. Ir svarbiausia, 

kad jei nerandate atsakymų savo religijoje, kurios antspaudą 

jums uţdėjo pusiau tikintys tėvai, tai nebūtina su tuo bagaţu 

tąsytis, nebūtina ir jums būti paviršutinišku kaip dauguma. 

Paieškokite atsakymų plačiau. Gal yra tiesesnis ir aiškesnis 

kelias į kalno viršūnę, į harmoniją ir laimę? Religija yra tai, ką 

savo gyvenime laikome prioritetu. Sako, kad krepšinis ar 

futbolas - kaip antra religija. Kaţkam pinigų uţdirbimas yra 

religija. Bet visos jos neveda į neblėstančią laimę, nes pačios 

yra sintetinės ir maţai prasmės teturinčios. Jos juk laikinos kaip 

vanduo tarp tarp pirštų... Tokios religijos nelavina jūsų proto 

aštrumo ir gilumo, nesuteikia savo valia kontroliuojamo 

pasitenkinimo, nelavina transcendentinių juslių, intuicijos. 

Tokios religijos laikinos, tik padedančios uţsimiršti, lyg 

antidepresantai. Toks laiko leidimas – tik bėgimas nuo 

gyvenimo ir savo sunkių minčių. Tokia tiesa. 
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Religijos keičias. Tikėjimas viena religija keičiamas kita. Aš 

asmeniškai kaţkada buvau ateistas, tikintis pinigais ir jėga. 

Mano religija buvo pinigai ir jų naudojimas juslių 

tenkinimams. Mano tikėjimas buvo – kieno kumštis stipresnis, 

tas laimingesnis. Kieno piniginėje daugiau pinigų, tas 

galingesnis. Dievas man buvo iliuzija, kaţkoks seneliukas, 

sėdintis ant debesies, nebesusitvarkantis su pasauliu, kurį pats 

sukūrė, uţ tai siunčiantis visokias nelaimes ţmonijai. Man toks 

Dievas neatrodė nei gerbtinas, nei tikras. Buvo akivaizdu, kad 

ant debesų jo nėra, todėl keistos buvo ţmonių kalbos, kad Jis 

danguje...  

Aš nesutikau autoriteto, paţinusio Kūrėją, kurio ţodis mane 

įtikintų. Aš buvau paklydęs blizgančių reklamų vilionėse ir 

madingų filmų gyvenimo kopijavime. Tai atrodė tiesa, tai buvo 

mano religija, nes tai rodo televizorius. Televizija kuria naciją 

ir ţmonių mentalitetą. Aš labai intensyviai tenkinau kūno 

įgeidţius, tai buvo mano religija – pasitenkinimo ieškojimas. 

Dariau tai, kol pradėjau pavargti. Norai darėsi vis didesni ir 

kaina darėsi vis didesnė, dirbti reikėjo vis daugiau, o 

tenkinimasis maţesniu jau atrodė per silpnas.  

Pradţioj stiprybės demonstravimas buvo mano religija. 

Sportuodamas su ugnimi širdyje karatė tapau labai stiprus. Bet 

pasitenkinimas pasiekė kaţkokią ribą ir ėmiau kovoti su visais 

ne taip pasakiusiais man ţodį, ir visus nugalėdavau. Tai buvo 

nesuderinama su įstatymais ir teko pradėti valdytis. Teko 

ieškoti, kaip kitaip padidinčiau mėgavimąsi gyvenimu. 

Prasidėjo madingų naktinių klubų era. Šokiai, svaigalai ir 

merginos tenkino mane keletą metų. Tai buvo mano religija. 

Bet ir to pradėjo darytis maţa. Reikėjo daugiau pinigų, daugiau 

moterų ir didesnio malonumo. Prasidėjo narkotikai ir 

nesuskaičiuojama galybė moterų, prasidėjo nusikalstamos 

veikos, kad visa tai išlaikyčiau. Ir uţ viską tekdavo mokėti 

dvigubai. Išdavystės ir depresija, policijos areštinės ir 

raminamieji. Malonumus keitė kančia ir mano religija kūno 
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įgeidţių tenkinimui pradėjo slopti, gilindama prarają tarp 

vidaus ir išorės.  

Konfliktas gilėjo tol, kol nepradėjau domėtis supančiu 

pasauliu ir savęs paţinimu. Radau, kad gyvenimo ir savęs 

paţinimas yra neišsemiamas malonumas. Savęs paţinimas tapo 

mano religija. Paţindamas save, paţinau ir visas kitas religijas. 

Taip sektantiškumą pakeitė pilnatvė, kuri vis didėja ir didėja. 

Protas tapo jungiantis, o ne skaidantis.  Svarbiausia, autoritetai 

sako, kad ji begalinė... Paţvelkite į pasaulį, į gyvūniją, 

augmeniją, visą egzistenciją... Visi gyvena prasmingai, visi 

savo vietoje pagal paskirtį, visur tiesumas ir natūralumas. 

Niekas nenešioja kaukių, nesipuikuoja ir nesukčiauja, tik 

ţmogus viską skaldo ir vertina, kas gerai o kas ne, kas teisinga, 

o kas ne, o ryt vėl keičia savo nuomonę kardinaliai, kai jau 

viskas sugriauta.  

Visa egzistencija laiminga, tik ţmogus paklydęs. 

Surūdijusios religinės dogmos ir ideologijos perplėšė ţmogų, 

supriešino jį su visuma ir ţmones tarpusavyje.Tie geri, tie 

blogi... Tie naudingi, tie nereikalingi... Čia mūsų, ten jūsų.. 

Juodieji, baltieji, geltonieji... Ten Rytai, čia Vakarai...Primesti 

idealai ir taisyklės, riboto proto ţaidimai...  

 

Sunku rasti gyvą religiją, kuri skleistų dţiaugsmą, gaivintų 

kūną ir sielą, kuri nebūtų sektantiška ir nedalintų ţmogaus ir 

pasaulio į dalis: į Dievą ir velnią, turtuolį ir vargšą.  

Sektantiškas mąstymas, suakmenėjęs stuburas ir kastruota 

logika nupjovė ţmogaus šaknis su visuma ir išvarė jį iš vidinio 

rojaus. Visi kuria savo religijas, ieško naujovių, kad atrastų 

pasiteisinimų savo silpnumui, kai jau seniai tas kas svarbu  yra 

atrasta, seniai pasakyta. Bet ţmogaus egoizmas, baimė priimti 

kaţką tyrą ir skaidrų (nes tai per paprasta), gimdo savo 

hibridines religijas, kurios skelbia radusios metodą į laimę. Bet 

ta laimė trumpalaikė arba įsikalbėta, nes vienintelis kelias į 

pilnatvę yra sąmoningumas ir noras aprėpti Visumą.  
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Svarbiausia ţmogus turi savyje sukurti ketinimą paţinti 

Visumą ir Religiją iš didţiosios raidės, po kurios stogu ir ant 

kurios pamato, stovi visos kitos religijos. Visa tai pasiekiama 

tik per vadinamojo šešto jausmo lavinimą, transcendentinių 

juslių lavinimą, o jos neįmanomos be panašių meditacijų į tas, 

kurios buvo paminėtos ankstesniame skyriuje. Ţmogus bus 

sektantiškas, fanatiškas tol, kol nepradės plėsti savo sąmonės – 

savęs. Kol nepripaţins, kad jis vis dar neţino, kas tikra, o kas 

ne, kas gerai, o kas ne. Bet koks savo nuomonės turėjimas apie 

kaţką, kol tai savo kailiu nėra išbandyta ar pamatyta ir suvokta, 

yra sektantiškumas. Savo riboto suvokimo ir nuomonės 

gynimas, kai niekas net nepuola, - tai fanatizmas. Be savęs 

lavinimo ţmogus visada liks tik kaţkokios religijos vergas, o 

ne visumos sąjungininkas. Turite aiškiai suvokti, giliai 

įsisąmoninti, kad net tona tikėjimo neprilygsta lašui ţinojimo. 

 

Intuicija ţmogui būtina. Kiekvienas ją turi, bet  daugumos ji 

labai silpna, nelavinama, uţteršta sociumo purvu. Vien protu ir 

logika mes nesuţinosime, ar yra Kūrėjas ar ne, yra Dievas 

kiekvieno ţmogaus Širdy kaip tikrasis Aš ar ne? Ar visas 

kosmosas laikosi ant kaţkieno minties, ar viskas –  tik keistas 

atsitiktinumas ir mes esame parazitai iš kaulų ir mėsos?  

Jūs niekada to nepaaiškinsime remdamiesi vien tik protu, 

logika, kaţkieno knygomis, šventraščiais ar kaţkokiu 

autoritetu. Niekada, nes visada tai bus tik tikėjimas, o tikėjimas 

tik ţinojimo atspindys, kaip mėnulis atsispindi vandenyne. 

Atspindys tėra muliaţas.  

Turėdama vieną ţinių kiekį, išmintis sakys vienus dalykus, 

įgavusi daugiau išminties, sakys kitus dalykus ir prieštaraus 

tam, kas buvo pasakyta anksčiau. Tai smegenų prigimtis, o 

smegenys tėra kompiuteris, jos tik duomenų saugykla. 

Atsakyk, ar tavo kompiuteris gyvas? Jis miręs, visada toks 

buvo, jis tik gyvybės atspindys akimirkoj.  
Taip ir protas, jei jis turi vieną kiekį ţinių, galvoja vienaip, 
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jei daugiau turi kitokių ţinių, galvoja dar kitaip, ir taip 

ieškojimai gali tęstis iki begalybės, nes smegenys - tai tik 

duomenų kaupykla. Niekas nėra joms tikra, niekas nėra iliuzija, 

viskas tik laiko ir ţinių kiekio klausimas. Pamąstykit apie tai ir 

tai taps akivaizdu.  

Dėl nieko jūs negalite būti tikras, nes greičiausiai jūsų ţinios 

nėra šimtaprocentinės ir tai akivaizdu, kitaip jūs neskaitytumėt 

tokių knygų kaip ši. Jei ţinotumėte viską, jums nebūtų ką šioje 

ţemėje veikti. Aš irgi daug ko neţinau, todėl neagituoju uţ tai, 

ko nesu patyręs asmeniškai. 

 

Paţvelkite į pasaulio istoriją. Vieną epochą pasaulis tapdavo 

religingas, kitą šimtmetį -  ateistinis, paskui vėl įsivyraudavo 

tikėjimas, o tada vėl kūno kultas... Šie ciklai tai ryškiau, tai 

blankiau reiškiasi skirtinguose pasaulio vietose, skirtingais 

periodais. Visa tai vyksta todėl, kad kartais ţinių kiekis, kad 

Dievo nėra, persveria argumentus, kad Jis yra. Paskui 

svarstyklės persisveria į kitą pusę, kad Jis yra, nes informacijos 

ar kaţkokių įrodymų padaugėja ir protuose įsivyrauja 

atitinkamas tikėjimas. 

Netobulai išvystytas loginis mąstymas renkasi tai, apie ką 

patikimos informacijos yra daugiau. Pasaulis – tai vieno 

ţmogaus asmeninio pasaulio atitikmuo, smegenų realybės 

projekcija. Kaip ţmogus: tai tiki, tai abejoja, taip ir visas 

pasaulis - tai tiki, tai netiki. Taip yra todėl, kad neišlavintas 

loginis mąstymas ir silpnas intelektas tiesiog pataikauja 

turimam informacijos kiekiui. 

Pavyzdys. Siauro proto, paviršutiniškas ţmogus ateina į 

baţnyčią ir meldţiasi: „Dieve, prašau tavęs gero automobilio.― 

Ir prašytojas kaţkokiu būdu greitu laiku jį gauna. Toks ţmogus 

tampa tikintis, jis skelbiasi tikįs Dievu. Paskui vėl meldţiasi ir 

prašo didesnės algos. Bet po kelių dienų netenka darbo. 

Ţmogus nebetiki Dievu, nes Dievas jį nuvylė, ir tampa ateistu. 

Toks ţmogus gyvena jausmų, emocijų lygmenyje, be 
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transcendentinio suvokimo, todėl atitinkamai kaip kompiuteris 

reaguoja į dirgiklių (įvykių) gausą. Taip automatiškai 

formuojasi tikėjimas arba netikėjimas. Jei gerų įvykių daug, jis 

tiki vienaip, jei neigiamų dalykų daugiau, jau tiki kitaip. 

Netikėjimas yra netikėjimas tikėjimu ir tai irgi yra tikėjimas. 

Proto triukai, duobės, iliuzijos, voratinkliai ir ego kaukių 

ţaidimai su tavimi vis vyksta ir vyskta.. Be praktikos, 

daugumai neįmanoma suprasti, kas Tas tikrasis Aš?  

Ir visada taip bus, kol nelavinsite savęs, kol neatsisuksite į 

save ir pradėsite ne galvoti, o jausti, ne tikėti, bet ţinoti. 

Nereikia šventyklų, nereikia sudėtingos filosofijos. Mūsų pačių 

protas, mūsų Širdis - savastis yra šventovė. Ir jūs vis dar 

klausiate, kokia meditacijų prasmė? Meditacija rūpinasi 

meditatoriaus augimu. Jums reikia augti, kad taptumėte 

vientisesni, taptumėte visuma, taptumėte sveiki. Juk nesiseka 

jums tik todėl, kad niekaip nesubręstate suaugusiųjų pasauliui...  

Savęs paţinimas neverčia jus tapti turtingais sveikais. Tai 

greičiau pašalina jūsų nesveikumą ir menkumą. Kai rūdys ir 

pūliai bus visiškai išnaikinti, ištrinti, išmesti į orą, jūsų galia 

savaime grįš, jūs pradėsite gyventi! Jūs transformuositės. Tokia 

yra meditacijos prasmė. Tokia pabuvimo su savimi tyloje ir 

malonume prasmė. 

  

Ţmogus yra ypatinga būtybė – nei gamta, nei dieviškumas. 

Ţmogus, jo kūnai yra tiltas tarp dviejų realybių. Viena 

realybė, kuri turi pabaigą yra gamta, kita galima būtis yra 

dieviškumas, kuri yra begalinė, beribė. Ţmogus ir jo 

gyvenimas yra tiltas, švytuojantis tarp šių dviejų polių. Tarp 

gyvuliškų instinktų ir taurumo. Tarp menkumo ir tyro 

didingumo. Todėl sąmonės gyvenimas ţmogaus kūne iš kaulų 

ir mėsos nėra poilsio vieta. Jis turi eiti į priekį arba krenta atgal. 

Negalima pastatyti namą ant šio tilto.  

Bet kas, pabandys tai padaryti, gailėsis, kadangi tiltas nėra 

tinkama vieta namui. Tai yra tik priemonė pereiti nuo vieno 
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galo į kitą. O kai ţmogus apsisprendţia, apsišarvuoja kantrybe 

ir ţino, kur jis eina, pasaulis duoda kelią. Nes net ir totaliam 

panirime į kūno geismų tenkinimą, juslių tenkinimą, rasime 

sąmonės atspirties tašką budimui. Ir priešingai - panirime, 

atsidavime dorybei, gėriui, dosnumui ir meilei rasime totalų 

ištirpimą, kai nebetenkama maţojo, sintetinio aš.  

 

Religija – tai kasdienis gyvenimas. Taigi, kokios religijos 

teisingos ir kokios klaidingos? Religiniai karai, rasizmas, kastų 

sistema nuolat sukasi pasaulyje. Viskas atrodo išsikreipę, o gal 

visada ir buvo iškreipta. Tiek daug religijų, todėl kyla 

klausimas,  kuri pilniausia, tyriausia, saugiausia? 

Yra taip, kad visos religijos klaidingos ir visos teisingos, nes 

kiekviena religija galima pasinaudoti ir padaryti kaţką 

gerbtino, tauraus ir dţiuginančio, bet galima religija 

pasinaudoti savanaudiškai ir padaryti kaţką bjauraus, 

amoralaus, metančio dėmę ant kaţkokios religinės sistemos.  

 

Jei ţmogus, prisiėmęs kaţkokios religijos vardą, nesilaiko 

visų jos doktrinų, draudimų ir pamokslų, neturi savy 

atsidavimo krislo, noro iš tikrųjų augti ir keistis į gera, jis 

suteršia savo religijos vardą. Todėl matome istorijoje daug 

pavyzdţių, kai kaţkoks asmuo padaro gėdą savo ordinui, 

tautai, šeimai, religijai. Jei mes matome per televiziją, kad 

kaţkokie religiniai aktyvistai sprogdina lėktuvus ar grobia 

ţmones, tokios religijos pradedame bijoti, vengti. Bet tai 

smegenų triukas, nes keletą individų sutapatiname su religija ir 

pradedame bijoti pusės pasaulio, kreivai ţiūrėti į kitatikius ar 

net kitataučius. Tai tas pats, jei kaţkam įkando šiuo, mes 

imame vengti visų pasaulio šunų. Daţniausiai juk šunys gelbsti 

gyvybes, saugo šeimininkus. Taip ir su religijom. Visų religijų 

šerdis juk yra atlaidumas, nuoširdumas, dosnumas, meilė, 

atsidavimas, supratimas. Jokiuose šventraščiuose nėra pasakyta 

– būkite vagys, gobšuoliai, parduokite artimuosius pirmai 
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progai pasitaikius. To juk nėra. Ne religija padaro ţmogų 

destruktyvių ir atstumiantį, o pats ţmogus nemąstydamas, ką 

mąstyti save tokį padaro. Peilis pats savaime nei geras, nei 

blogas. Tai ţmogaus motyvas jį kaţkokį padarys  – arba ţudys, 

arba gamins maistą. Vanduo nei geras, nei blogas. Vandenyje 

galima paskęsti, bet galima ir numalšinti juo troškulį. Ţmogus 

renkasi visada pats, todėl nereikia slėptis uţ kaţkieno nugarų – 

Dievo, religijos, tautos, šeimos ar dar kaţko. Nereikia kaţkokio 

individo paklydimų painioti su kaţkuo, su kuo jis buvo susijęs. 

Ţmogus su daug kuo yra susijęs. Šios akimirkos Galia – laisvė 

rinktis, kuo būti ar nebūti, tikėti ar atmesti, ką mąstyti ar 

nemąstyti, kaip elgti ar nesielgti... 

 

Naujajame Testamente sakoma, kas be nuodėmės, meskite 

akmenį pirmas. Todėl neskubėkime teisti, nebūkime 

biorobotais, reaguojančiais į įvykius automatiškai, 

nesąmoningai. Toks aklas, neišmintingas reagavimas į įvykius 

tik sukelia mūsų viduje konfliktą tarp realybės ir vidinio 

chaoso. Nemąstymas, neapmąstymas, kitų teisimas, pačiam 

nebūnant šviesuliu, yra sektantiškumas, fanatiškumas – 

beprotybė. 

 

Dvasinės religijos esmė yra gėris ir vidinės palaimos 

siekimas. Tai dvelksmas kaţko švento, tyro, švaraus. Kaţko, 

kas tolima šiuolaikiniam miesto ţmogui. Tolima, bet religijose 

tai suteikia nusiraminimą ir ţinojimą, kad yra kaţkas ţmoguje 

dieviška. Jos primena, kad ne viskas taip pilka ir beprasmiška.  

Taip religijos atrodo ţmogui, kuris yra paviršutiniškas, 

išsigandęs, masės ţmogus, ţmogus vartotojas. O atsidavusiam 

ieškotojui, dvasiniam pionieriui, ţmogui, kuris ţaidţia ţaidimą: 

„Nugalėk savo nemokšiškumą― arba ,,Nušvisk arba mirk“, 

religijos yra neišsemiamas ţinių lobynas, išlaisvinantis iš 

vidinių konfliktų, atveriantis visaapimantį, visapersmelkiantį 

visatos ir savęs suvokimą. Ieškotojo savastyje yra ne 
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fanatizmas, o entuziazmas, ten nėra sektantiškumo, būdingo 

daugeliui. Ieškotojo širdyje gyvena vienintelis troškimas – tai 

sugriauti vidines sienas ir pamatyti, patirti viską kaip vienį. Juk 

kiekvienas esame ieškotojas... Kada jį išdavei ir palaidojai? 

Kelintais metais pardavei savo laisvę? 

Jei mes norime suprasti, kas iš tikrųjų yra religija, mes 

turime ţiūrėti į ţmones – pavyzdţius, į tuos, kurie paskelbė 

pirmapradę jos prasmę, parodė siekiamybę, – tai Kristus, 

Muchamedas, Krišna, Čaitanija, Konfucijus. Jie buvo gyva 

religija. Tai ţmonės mokšos. Švariai mylintys teisingumą ir 

gyvenimą. Jie parodė, kas yra ţmogaus tikslas, jie paliko po 

savęs religijas, o tai plaustai, pernešantys per neišmanymo upę.  

Religija nėra tikslas. Religija – tai priemonė apsivalyti, 

paaugti, tobulėti. Ir nereikia painioti ţmonių, kurie buvo 

religingi, bet darė nusikaltimus, nes tie ţmonės - nelaimingieji, 

kuriems nepavyko nugalėti savo baimių ir instinktų. Galbūt 

jiems pavyks kitą kartą. 

Taigi nėra nei gerų, nei blogų religijų. Visada yra tik 

ţmogus ir jo protas. Visas pasirinkimas priklauso mums. Ką 

mes renkamės: ar baimę, pasiremdami nelaimėliais, kuriuos 

TV pavadino religiniais fanatikais, ar išmintį, ţinias, kad 

ţmogus ne gyvulys menkesnis uţ beţdţionę (nes dauguma 

gyvena kaip planetos parazitai), o esybė, pašaukta augti ir 

tobulėti. Instinktai ar išmintis, aklumas ar intuicija - renkamės 

mes. Ţmogus gali rinktis, į ką atsiremti. Ar į paklydėlius 

ištvirkėlius, stovėjusius uţ baţnyčios vairų, tokius kaip liūdnai 

pagarsėję popieţiai Jonas XII (937-964), Urbonas II (1035-

1099), Aleksandras VI (1431-1503), Leonas X (1475-1521) ir 

daugybė kunigų ar kitų religijų šventikų, įsivėlusių į amoralius 

skandalus.  

Galime religijas sulyginti su tokiais veikėjais, bet galime 

sulyginti su didţiaisiais pranašais: Kristum, Motina Terese ir 

kitais. Visada renkasi ţmogus, į ką atsiremti. Vieni renkasi 

paklydėlius, nes akcentuodami blogį patys jaučiasi švaresni, 
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taip slėpdami ir pateisindami savo supuvimą. Kiti, nors ir ne 

tobuli, akcentuoja didţiuosius mokytojus ir iš jų semiasi 

stiprybės, nugalėdami silpnybes. Todėl pasinerkite į meilę, 

medituokite ją, galvokite apie ją, eksperimentuokite. Meilės 

atradimas yra didţiausias gyvenimo eksperimentas. Visų 

didţių, kilniaširdţių mokytojų mokymas orientuotas į meilę. 

Galit lengvai atsisakyti ţodţio Dievas –  nėra jokios 

problemos. Bet nesugebėsit liautis vartoję ţodţio meilė, negalit 

liautis jausti meilę, nors ir maţą, todėl plėskite ją. Didinkite 

meilę ir tapsit didingi, didinkit ir gyvenimas taps didingas. Jei 

tektų rinktis iš ţodţių meilė ir Dievas, aš pasirinksiu meilę. Aš 

galiu visiškai pamiršti Dievą, nes tie, kurie paţįsta meilę, 

savaime paţįsta ir Dievą. Todėl, kiek jūs paţinsite besąlyginės, 

prisirišimais nesuteptos meilės, tiek paţinsite ir laimės 

ekstazės.  

Nereikia lyginti tarpusavyje, kuri religija geresnė, o kuri 

blogesnė. Tai daro tik menko proto ţmonės, net jei jie ir turi 

profesoriaus laipsnį. Jei taip elgiasi, vadinasi toks ţmogus yra 

sektantiškas, neišmintingas. Reikia aiškiai suvokti, kad  

religijos, sektos ar kaţkokio ordino paskirtis tėra priemonė 

savęs paţinimui ir savirealizacijai, ir tai tik to ţmogaus 

asmeninis reikalas, nereikia to niekam piršti ar tuo puikuotis. 

Jei elgiamasi kitaip, tai jau ne savirealizacijos procesas, o 

religijos eksploatacija kaţkokiais savanaudiškais tikslais. Tai 

tik mada arba nesąmoningas antspaudo nešiojimas. Tegul 

jumyse įsismelkia Įdėja, kad viskas turi savo vietą šiame 

pasaulyje, savo prasmę. 

Rinktis savo sąmoningėjimo metodą, religiją, filosofinę 

sistemą reikia pagal Širdies potraukius – praeitų inkarnacijų 

įpročius, o ne pagal galiojančias iliuzines normas. Galite tapti 

krikščioniu, paskui jogu, po to vėl krikščioniu, o dar vėliau 

taosistu ar dar kaţkuo, tai tik metodai, įrankiai. Jei visa tai 

darote tam, kad paţintumėt Meilę ir Didţiają Gyvenimo 

Prasmę – Lila, jums niekas šioje visatoje negali priekaištauti. 
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Jei kaţkas priekaištaus, ţinokite, kad toks ţmogus dar 

nepribrendo iki jūsų aukščio ir palinkėkite jam sėkmės. 

Išsiugdykite supratimą, atlaidumą aplinkinių nemokšiškumui ir 

eikite savo keliu tolyn, tyrinėkite religijas, filosofiją, išminčių 

gyvenimus, psichologiją, paţinkite save, nes blogiausia, kas 

gali atsitikti ţmogui, - tai, kad jis gali tapti per daug rimtas ir 

per daug teoriškas. Apmirimas – tai aprūdijimas, tai tapimas 

tokiu kaip dauguma. Truputį beprotiškumo, truputį 

ekscentriškumo, ir visa tai bus tik į gerą pusę. Galiausiai 

pripaţinkime, kad bet kuri religija, –  tai kūrybiškas dvasios 

paţinimas, ţemėlapis.  

 

Jei kaţkas mano, kad kai kurios kryptys yra nereikalingos, 

jie klysta taip pat, kaip klydo ţmonės, kurie sakė, kad vilkai 

miškuose nereikalingi, nes jie ţudo elnius. Ribotai logikai 

vilkai buvo priešai, o elniai – draugai. Ir kai dauguma vilkų 

buvo išnaikinta, ţmonės pamatė, kad elniai pradėjo sirgti. 

Pasidarė akivaizdu, kad vilkai ne tik blogis, jie yra miško 

sanitarai. Po to panašūs atvejai buvo pastebėti ir su kitais 

gyviais. Kiekvienas turi savo paskirtį, kiekvienas kaţkam 

reikalingas. Nėra atsitiktinumų. Taip ir su religijomis, 

sektomis, mokyklomis. Viskas kaţkam yra naudinga. Tereikia 

neskaldyti aplinkos ir savęs, sakant, kad kaţkas turi teisę 

egzistuoti, o kaţkas ne. Tai ţmogaus reikalas. Ţmogaus 

reikalas paţinti save, savo galimybes ir sukurti harmoniją su 

aplinka, o ne su ja konfliktuoti.  

Nereikia nuvertinti kitos sistemos, jei mano religija turi uţ ją 

daugiau ţinių ar savirealizacijos technikų. Turime suprasti, kad 

trečiokas nėra blogesnis uţ penktoką, ir penktokas nėra 

blogesnis uţ devintoką. Visi lygūs, visi geri kaţkokioj srity, 

tiesiog visi esame ant skirtingų evoliucijos pakopų. Dţiaukitės 

tuo, kur esate, aukite, dairykitės, ieškokite ir klestėsite. Visi 

visada savo zenite. Ir laimei – metafizinis zenitas nėra 

statiškas. 
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„...Galų gale galbūt mes tapsime broliais – paţiūrėsime. Bet 

mes ţinome TAI, ką blyškiaveidis dar tik suţinos kada nors 

ateityje: mūsų ir jūsų vienas Dievas. Dabar jūs įsivaizduojate, 

kad valdote savo Dievą lygiai taip, kaip norite paimti mūsų 

ţemę, bet yra ne taip. Jis – Dievas –  visų ţmonių ir vienodai 

uţjaučia tiek raudonodţius, tiek blyškiaveidţius. Jam šita ţemė 

– brangenybė, ir blogai elgtis su ţeme, vadinasi, pakelti ranką 

prieš jos Kūrėją. Blyškiaveidţiai taip pat išeis, nors galbūt 

vėliau uţ kitas gentis. Toliau purvinkite savo guolį, ir vieną 

naktį jūs uţdusite savo nuosavose išmatose...― 

(Indėnų vado Sietlo kalba, pasakyta 1854 metais JAV 

prezidentui). 
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BRAHMAPAD 

 

Brahmaną paţinęs parklupau, 

Kai ribą amţinybėj pajutau. 

Vėl atėjau... ir delnus suglaudęs nurimau... 

Pagaliau Esmę atradau. 

 

Dabar ţemiška tiesa vėl artima, 

Nes savo veidą Tavyje matau. 

Ir ţemiška kančia nebe karšta, 

Kai skrydį joje aš atradau. 

 

Nebaugi Mirties mums karalystė, 

Ir ţemiška meilė jau nebe yda, 

Jei Brahmano akimis neri į ją. 

Delnus suglaudęs tu ţinai - tai ne pabaiga. 
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REINKARNACIJA KRIKŠČIONYBĖS 

KULTŪROJE? 

 
 

Kvailystė yra manyti, kad kaţkokia ţemiška tiesa yra 

amţina ir nekintama. 

 

Jau pradėjome suprasti, remdamiesi autoritetingais 

šaltiniais, tokiais kaip Dalai Lama ir daugybe kitų liudijimų, 

kurių minėti, manau, neverta, jų pilni knygynai, kad 

reinkarnacija - akivaizdus reiškinys. Man asmeniškai, tai ne 

tikėjimo klausimas, o asmenine patirtimi grystas ţinojimas. 

Praktikuojant mistines Jogos praktikas, perţengiamas fizinis 

kūnas ir patiriama, pamatoma, kad jis tėra kostiumas. To 

suţinoti neįmanoma meldţiantis, bet įmanoma patirti 

pasitelkiant meditaciją ir askezes. Askezė – tai sąmoningas 

kūno, geidulių ar minčių varţymas, norit pasiekti kaţkokių 

rezultatų, įgyti galios.  

Taip pat prisiminti savo praeitų gyvenimų įvykius padeda 

hipnozė, kai ţmogus nėra visiškai uţmigdomas, bet 

atpalaiduojamas protas tiek, kad nukeliaujama į prisiminimus, 

esančius iki gimimo šiame įsikūnijime. Jei artimiau 

pabendrautumėte su psichologais hipnologais, suţinotumėte, 

kad tarp jų  turbūt nėra nei vieno, kuris netikėtų  reinkarnacija. 

Man asmeniškai teko su keletu bendrauti ir tuo įsitikinti, o 

vėliau asmenine patirtimi atrasti pamirštus praeitų gyvenimų 

faktus.   

Ţmogus, turintis atvirą protą, visada išsiaiškina gimimo ir 

mirties klausimą, nes nuo to priklauso viso gyvenimo kokybė. 

Tai grandiozinis ţmogaus būties, kiekvieno ţmogaus esminis 

klausimas, į kurį turi būti atsakyta. Radus atsakymą – įgyjamas 

nemirtingumo fragmentas. Taip iki tol nevaldomas laivas 

pradeda rinktis kursą vis ryţtingiau ir ryţtingiau. 
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Vienas mano Mokytojų, sukėlęs mano gyvenime didţiulę 

transformaciją ir įkvėpęs rasti atsakymą,  kas aš ir kodėl aš esu, 

- Mirzakarimas Norbekovas iš Rusijos – pedagogikos ir 

psichologijos daktaras, medicinos filosofijos daktaras ir 

profesorius. Jis viešai yra pasakojęs ir paskelbęs apie savo 

tyrinėjimus bei patirtį, apie nemirtingą ţmogaus sąmonę, 

gyvenančią kūne. Jis pasakoja, kaip dirbdamas keturis metus 

vienoje tyrimų klinikoje, nagrinėjo klinikines mirtis. Su 

gydytojų komanda akademikas Norbekovas tyrinėjo beveik 

5000 ţmonių, patyrusių klinikinę mirtį. Buvo plačiai 

atliekamos apklausos ir klausiama, ką patyrėte, ką matėte, ką 

jautėte, ką suvokėte po šių išgyvenimų? Apibendrinus 

tūkstančių ţmonių atsakymus, buvo gauti įdomūs duomenys. 

Daugumos atsakymai sutampa. Pasirodė pagrindinai faktoriai, 

ką suprato visi tie ţmonės. Jie sakė, kad gyvenimas Ţemėje – 

tai kalėjimas. Sakė, kad gyvenimas ţemėje, – tai pataisos 

namai, kad gyvenimas ţmogaus kūne – tai mokykla! Tokie 

faktai gąsdina, tokie faktai bado akis. Reinkarnacija – tai 

akivaizdi mąstančio ţmogaus sąvoka. Juk niekas niekada 

neišnyksta. Viskas tik keičiasi, transformuojasi. 

M. Norbekovui tokių akis badančių faktų buvo maţa. Jis 

nusprendė pats išbandyti klinikinės mirties fenomeną. Jis 

pradėjo įkalbinėti gydytojus, reabilitologus padėt atlikti šį 

eksperimentą. Dauguma pradţioje nesutiko ir kalbėjo: „Jei 

toliau apie tai kalbės, jam reiktų nuvykti į beprotnamį 

pasitikrinti.― Visgi palengva kabinetas buvo paruoštas ir po 

metų psichologinio nusiteikimo Norbekovas atsigulė ant stalo 

stebimas dviejų reabilitologų brigadų. Elektrošoku jam buvo 

sustabdyta širdis. Įvyko tai, kas buvo ir numanoma. Jis 

pasakoja, kad sustojus širdţiai, pajuto skrydį iš fizinio kūno ir 

pakibo palubėj, stebėdamas savo kūną, gydytojus iš viršaus. Jie 

lakstė aplink jo kūną sutrikę. Norbekovas pajautė lengvumą, 

laisvę ir nemirtingumą. Visa erdvė, oras ţaiţaravo spalvinga, 
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gyva energija. Uţliejo prisiminimai apie praeitus gyvenimus, 

atsirado platus, nepatirtas gyvenimo prasmės suvokimas. Jis 

tomis akimirkomis nebenorėjo grįţti... Bet elektrošokas  

atgaivino širdies darbą ir jis atmerkė akis vėl fiziniame kūne iš 

mėsos ir kaulų. Tai buvo potyris, pakeitęs visą jo gyvenimą, tai 

atidarė duris į platesnį egzistencijos suvokimą ir norą ją paţinti. 

Tona tikėjimo virto lašu ţinojimo, ir tas lašas pradėjo didingą 

alchemiją. 

Tokius panašius potyrius esu patyręs ir aš praktikuodamas 

Ashtanga Jogą, kuri įvaldoma nuolatinėmis pastangomis, nes ši 

senovinė praktika daugumai šioje eroje per sunki dėl nuolatinio 

sociumo dėmėsio blaškymo. Kalbu apie Parandţalio Ashtanga, 

o ne apie Pattabhi Jois Ashtanga Jogą.  

 

Net po tokių potyrių, išėjimo iš kūno, skraidymo, įveikiant 

tūkstančius kilometrų minties greičiu, aš nei iš tolo negaliu 

vadintis meistru, o tik paprastu mėgėju, kuris bandė praktikuoti 

tai, kas yra paslėpta po septyniais uţraktais daugumai, ir 

natūralu tikriems dvasios ieškotojams, mistikams, kurie 

paţindami save ieško Dievo, kad išvystų Jį Veidu į Veidą.  

Mano transcendentiniai potyriai – tai išėjimai iš kūno, 

skraidymas kaip oro balionėlio, apimto ekstazės, per akimirką 

įveikiant šimtus kilometrų. Keliavau kur norėjau. Aš regėjau 

dangiškas sferas, astralines planetas, keistus pasaulius. 

Vilkėdamas astralinį kūną, intensyvių ieškojimų pradţioje 

ieškant Tiesos susitikau su Dalai Lama XIV, esančiu kitame 

kontinente, ir klausiau, ar einu teisingu keliu, ieškodamas 

savęs, ieškodamas Tiesos? Meistras padrąsino mane. Todėl 

šiandien aš kalbu taip garsiai – nes ţinau. 

Ţmonės konstruoja kosminius laivus, milijardus išleidţia 

tam, kad pamatytų planetą iš kosmoso, o man, nuoširdţiam 

ieškotojui, gyvenančiam ne pirmą kaip jogo gyvenimą, 

tereikėjo keturis mėnesius kasdieną pasėdėti tyloje po penkias 

valandas.  
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Vėliau norėjau būti sąmoningas sapnuose, dirbau ir man 

pavyko, vaikščiojau po savo sapnus kaip valdovas po savo šalį 

ir dariau, ką norėjau. Norėjau suţinoti, ar mirtis –  tai pabaiga, 

ir keliaudamas į save perţengiau mirties slenkstį. Ir radau, kad 

mirtis –  tik iliuzija, tik vartai. Bet tai vartai tik tyriems 

ieškotojams. Kelias į laisvę – tai aplinkinių nesupratimas. 

Kelias į vidinę laisvę – tai bebaimiškumas prieš Mirtį ir iliuzinį 

minios gyvenimo būdą. Kelias į save – tai didieji mūšiai, karai 

viduje, kai laviruojama lyg ant kardo ašmenų tarp dieviško 

bebaimiškumo ir gąsdinančios beprotybės. Bet kas nebijo, tam 

ir nėra ko bijoti, nes niekas, niekas negresia nuoširdţiam  

Tiesos ieškotojui. 

 

Reikėtų tarti rimtą pastabą tiems, kurie gyvena liūdną 

gyvenimą ir gali pamanyti, kad saviţudybė – tai kelias į 

dangiškas sferas. Taip nėra. Ţmogus, pabandęs anksčiau išeiti 

iš kalėjimo ar mokyklos, pasmerkia save didţiulėms kančioms 

tol, kol neateis tikra mirties valanda. Negalima bėgti iš 

pamokų, nes tai beprasmybė. Bet apie tai aš plačiai nerašysiu, 

galite apie tai rasti informacijos teosofijos, antropoteosofijos ar 

vedų raštuose. 

 

Taigi, reinkarnacija, neatsakyti klausimai apie gyvenimą ir 

mirtį, ţmogaus viduje sukelia daugybę konfliktų, kurie blogina 

gyvenimo kokybę. Jūs nuolat abejojate, ar gyventi taip lyg po 

manęs nors ir tvanas, nes po mirties išnyksiu. Ar gyventi taip, 

lyg lauktų pragaras arba rojus ir elgtis atitinkamai. Abejonės 

seka abejones ir ţmogus visą gyvenimą blaškosi: nei gyvena 

nei egzistuoja, pusė per pusę, nei gyvas nei miręs, nei dosnus 

nei gobšus. Neapsisprendimas vagią gyvybinę energiją. 

Tokiam mąstymui įtakos turi šiuolaikinė popsinė kultūra, 

kur ţmogus padarytas vartotoju, sistemos vergu, bijančiu 

mirties. Visi paviršutiniški krikščionys bijo mirties, o jei ir 

nebijo, tai tikrai nelaukia mirties lyg dovanos, priešingai nei 
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išminčiai, kuriems mirtis – tai ypatinga misterija.  

 

Šiandieninėje baţnyčios doktrinoje nėra reinkarnacijos, yra 

tik menkas šio mokslo fragmentas, nors Kristus apie tai 

kalbėjo. Jis savo alegoriniuose posakiuose minėdavo tuos 

pagrindinius kosminius įstatymus, kurie buvo pamatiniai 

akmenys kiekviename Didţiame Mokyme: Persikūnijimo 

Įstatymas ir Karmos Įstatymas. Tokius pavyzdţius randame 

Evangelijose, taip pat ir kituose šaltiniuose. Šie Gyvenimo 

Įstatymai buvo pagal baţnyčios tėvų liudijimus pirmaisiais 

krikščionybės amţiais neatskiriama Jėzaus Mokymo dalimi. 

Čia mums reikėtų pasidomėti Origeno (miręs 254 m.) 

mokymu, kuris kalbėjo apie sielų preegzistenciją (nuomonė, 

jog siela egzistuoja prieš kūdikio pradėjimą). Šis jo mokymas 

553 m. II Konstantinopolio susirinkime buvo paskelbtas kaip 

priešingas krikščionybei, taip doktrina apie persikūnijimą buvo 

panaikinta tik 553–iais metais ir tapo erezija tarp oficialios 

krikščionybės. Persikūnijimo (Reinkarnacija) Įstatymą, kaip 

patvirtina Evangelija, ţinojo ţydų knygų mėgėjai.  

 Kristaus mokiniai paklausė: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, 

jog pirmiau turįs ateiti Elijas?― Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi 

ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo 

atėjęs, ir jie jo nepaţino, bet padarė su juo, ką norėjo― (Mt. 

17:10-12); „Ir jeigu norite priimti, tai jis (Jonas) yra tas Elijas, 

kuris turi ateiti― (Мt.11:14); „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas 

laikysis mano ţodţio, neragaus mirties per amţius (Evangelija 

pagal Joną 8:51) ir t. t. 

 

Apie tai, kad Kristus tvirtino neginčijamą kosminį Įstatymą, 

kalba jo ţodţiai apie gavimą: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė 

vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar 

brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir 

kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, 

seserų, motinų, vaikų ir laukų ir būsimajame pasaulyje – 
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amţinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir 

daugel paskutinių – pirmi.― (Мk.10:30, 31). 

 

Reikia paminėti, kad oficialiuose baţnyčios tėvų raštuose 

nėra jokių uţuominų apie reinkarnaciją (kūnų keitimą), tačiau 

pati esmė, kad ţmogus po mirties neišnyksta yra. Ţmogus 

keliauja toliau arba į pragarą, arba į skaistyklą, arba į rojų. Tai 

labai artima reinkarnacijai, nors taip ir nevadinama. Ieškotojui 

tampa akivaizdu, kad skaistykla gali būti ne tik kaţkur 

dvasiniame lygmeny, bet čia, ţemėje, ţmogaus kūne. Kadangi 

baţnyčia  yra visiškai pametusi savo šaknis ir likę tik ritualai, ji 

nesugeba atsakyti ir išsamiai paaiškinti savo doktrinų turbūt net 

sau, juo labiau savo riboto mąstymo pasekėjams. 

Dabar neaiškus tik vienas kertinis klausimas, į kurį turbūt 

net neverta ieškoti atsakymo, ar baţnyčia sąmoningai atbukino, 

nuskurdino savo turimas ţinias ir mokslą apie reinkarnaciją, ar 

nesąmoningai? Visa baţnyčios praeitis pilna dėmių, kurios 

kalba apie vieną – nesąmoningumą ir beprotybę. 

Nesąmoningas, ribotas mokymas gimdo tokius pačius to 

mokslo pasekėjus. Todėl ţmoguje įsišaknija dviprasmybė, 

pasąmoningi konfliktai ir falšo jausmas griauna pasitikėjimą 

savimi ir aplinka. Taip ţmogus tampa ribotu ir lygiagrečiai 

bailiu, neryţtingu individu. 

Atsakykite,  kokie ţmonės nebijo kvailos valdţios, kuri juos 

išnaudoja? Kokie ţmonės nebijo kovoti uţ savo teises, uţ 

tiesą? Kokie ţmonės nebijo mirti kovoje uţ geresnį rytojų? 

Kokie? Atsakau – tai ţmonės, kurie nebijo mirti, nes ţino, kad 

fizinė mirtis – tai vartai, o ne pabaiga.  

Ţmonės bebaimiai, nebijantys mirti uţ gėrį yra tie kurie 

ţino, kad tokia mirtis – tai tiesus kelias į geresnę būtį. Ţinantys, 

tikintys reinkarnacija ţmonės – bebaimiai, nes supranta, kad 

niekas niekada nemiršta, kad kūnas tėra kostiumas, todėl 

gyvenimas Ţemėje turi būti prasmingas ir dţiugus. Tai 

mokykla, kurioje turi būti mokoma pasiaukojimo, supratimo ir 
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meilės, tai planeta, kurioje neturi būti vietos baimei. Tačiau, ką 

mes matom? Matom, kad ţmonės visko bijo, niekas gamtoje 

nebijo taip, kaip bijo ţmogus. Tačiau intelektualus gyvūnas – 

tai dar ne ţmogus. Mūsų vakarietiškas, baţnytinis tikėjimas 

neduoda atsakymų, o tik sukelia konfliktų ir dar smerkia, jei 

ieškoma atsakymų kitur.  

Laimei, ši tendencija  jau nyksta. Bet atsirado kitas pavojus 

– tai visa popsinė kultūra, kuri taip išsikreipė, kad pradėjo 

toleruoti viską: ir gėrį, ir blogį. Spekuliuodama fizinio kūno 

geiduliais, akina protą ir daro ţmogų nemąstantį. Dabar ne taip 

kaip erezijų skleidėjų laikais, nesusidorojama jėga, o daug 

subtiliau. Dabar ţmogų daro vergu taip subtiliai, jog jis net 

nepastebi, kad gyvena tik tam, kad tenkintų vis didėjančius 

materialius norus, tenkintų geidulius, nes visur, kokį ţurnalą 

beatsiversime ar kokį kanalą beįsijungsime – visur gundymo 

vibracijos su pusnuogėmis moterimis, su stilingais vakarėliais, 

kostiumuotais vyrais, iš rankų nepaleidţiančiais prabangaus 

nuodo – viskio stiklinės. Ši erezija plauna mūsų smegenis ir 

hipnotizuoja, kad taip ir turi būti, kad nuo problemų reikia 

bėgti naudojant nuodus (svaigalus), kad mylimas esi tik jei turi 

pinigų, kad yra norma geisti visų graţių moterų. Visaip 

stengiamasi privilioti ţmogų ir pajungti į vartojimo sistemą, 

paverčiant jį vergu -  kūno vergu. 

 

Nekalbama viešai ir garsiai, kad kūnas tik kostiumas ir 

reikia jį valdyti. Viešai kalba tik tai, kad reikia pataikauti 

geiduliams. Visur skelbiama, kad gyvenam tik kartą, todėl 

reikia imti iš gyvenimo viską, išbandyti viską. Beveik niekas 

nerodo, kad tie stilingi vyrai su kostiumais, reklamuojantys 

viskį, po kelerių metų gali atrodyti kaip tie bomţai šalia mūsų 

namų konteinerių. Pakalbėkite su jais ir jūs suţinosite, kad jie 

tokie negimė, jie tokie tapo, dar tiksliau – tokius juos padarė 

sistema, orientuota į pataikavimą silpnybėms, dėl pataikavimo 

savo geismams. Įdomiausia, kad dauguma benamių visgi yra 
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laisvesni nei lizinginiuose namuose gyvenantys pasipūtėliai. 

Niekas nekalba, kad pusnuogės merginos iš reklamų taps 

motinomis, gimdys vaikus ir tų vaikų negerbs kiti vaikai, nes jų 

motina pardavinėjo savo kūną geiduliams sukelti. Pusė šalies 

vyrų mintyse išdarinėja su tokių vaikų motinomis porno 

scenas.  

Nepagarba ţmogui smelkiasi į esybę. Taip ţmogus, šeima, 

visuomenė, tauta pūna. Negerbia savęs moterys, kurios uţ 

vyrus stipresnės psichiškai net keletą kartų, todėl ir vyrai silpni, 

nes nėra dėl ko stengtis, nes visos tokios… Visi 

tokie…Ţinoma, ne visi, bet sudaroma iliuzija, kad visi. Ir tokie 

skilę, apipuvę ţmonės, būdami paviršutiniškumo supančioti, 

kuria šeimas, nes visi taip daro. Paskui būna neištikimi, nes 

visur aplinkui geiduliai ir juos reikia kaţkaip raminti. 

Neţinojimas, kad kūnas tėra kostiumas, neţinojimas, kad 

vergavimas geiduliams sukuria veiksmų atoveiksmius, 

neţinojimas, kad gali tekti atgimti daug prastesnėse sąlygose, 

tai ţmones daro suskilusiais viduje. Tokį šiandieninį pasaulį ir 

turime – tragišką cirką, kuriame aktoriai galvoja, kad šis 

spektaklis – tai tikras gyvenimas… Tačiau senatvėje, praėjus 

jaunatviškai aistros hormonų energijai pamatysime – kas yra 

kas... 

 

Reinkarnacija yra akivaizdus reiškinys, kam jis nėra 

akivaizdus, atsiminkit Dalai Lamą XIV ir patyrinėkit Vedantas 

bei naujausius mokslo atradimus. Jei pagaliau gerai tai 

apgalvosime ir ištirsime, reinkarnacija taps faktu. Tada į 

kiekvieną ţmogų ţiūrėsime kaip į lygiateisį. Nė vienas nebus 

menkinamas. Tyčinis kieno nors aukštinimas ar skriaudimas 

tampa beprasmiškas, nes suvokiama, kad visi savo kelyje. 

Karmos dėsnis (veiksmų atoveiksmis, prisiminkim pavyzdį 

apie nesilaikymą kelių eismo taisyklių) pripaţintas logiškai ir 

blaiviai mąstančių ţmonių.  

Tai, ką darai kitam, savo kailiu patirsi arba dar šiame 
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gyvenime, arba vėlesniame. Kadangi karmos dėsnis visuomet 

teisingas, tai joks blogas darbas nelieka neatlygintas. Šis dėsnis 

skirtas mokymosi procesui. Tai ne bausmė, tai pamoka. Jei 

kiekvienas ţinos ir pradės suvokti, jog jis galbūt jau galėjo 

gyventi bet kurioje šalyje praeitame įsikūnijime ir priklausyti 

bet kuriai religijai, tai atsiras globalinis tarpusavio supratimo 

jausmas. Išnyks atskirumas ir susiskaldymas, tiek vidinis, tiek 

ir išorinis. Todėl tarp šios Ţemės šalių sumaţėtų ar net išnyktų 

konkuruojantis mąstymas, kiltų bendrystės, o ne priešpriešos 

jausmas, kaip yra dabar.  

Ţmonės jaustųsi kaip pasaulio bendrija, sėdinti vienoje 

didţiulėje mokykloje. Priėmus reinkarnacijos sąvoką į 

pasąmonę, išsivystytų totalus supratingumas, kad tarp ţmonių, 

tarkim, bado ar katastrofos nusiaubtoje ţemės vietoje gali būti 

giminių ar mylimų asmenų iš ankstesnio gyvenimo. Bet koks 

abejingumas kitų nelaimei vėlgi kuria viduje menkumo ir 

konflikto jausmą, kuris priešinasi vidinei meilei ir beribei 

galiai. Todėl tiems, kurie pakliuvo į bėdą, būtų nuoširdţiau ir 

greičiau padedama. Kiekvienas atskiras ţmogus kitaip ţiūrės į 

valstybę ir jausis atsakingas uţ jos gerovę, kovos uţ lygybę ir 

teisingumą, nes nebijos mirti. 

Ţmogus, įgavęs transcendentinį ţinojimą, gyvens 

paisydamas visų interesų, nes taps akivaizdu, kad vien savo 

interesų tenkinimas ves prie to, kad aplinkinių, kada nors 

vėlesniame gyvenime, susiklosčius aplinkybėms, bus 

išnaudojamas pats. Egocentrinis mąstymas ir veiksmai 

garantuoja neteisybę ir šiurkštumą ne tik vėlesniame gyvenime, 

bet dar ir šiame, ir net labai greitai. Analizuojančiam savo 

gyvenimą ţmogui, tai greitai tampa akivaizdu. 

 

Pradėjęs medituoti, tyrinėti save ţmogus įvaldo meną 

klausytis intuicijos balso – Tikrojo Aš balso. Jūs nustebsite 

– intelektas gali klysti, o intuicija  niekada neklysta. Ji 

neklysta ir visad parodo, kokie turi būti jūsų veiksmai. 
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Apsiţvalgykite, pasaulis aplink mus – tai pamėgdţiojimų 

spektaklis. Todėl reikia pradėti nuo savęs, ir kai jūs įsisavinsite, 

tada ir aplinkiniai pradės mąstyti apie reinkarnaciją ir priims ją 

į savo tikėjimo sistemą, nes ji  –  faktas. Nėra nepakartojamo 

gyvenimo, esama nepakartojamų gyvenimų ciklo. Sulig 

kiekvienu gyvenimu siela vis labiau tobulėja. Reinkarnacija yra 

teisingiausia religija, jei galima išvis ją taip pavadinti. 

Ţinodami, kad atgimstame šioje ţemėje, būsime suinteresuoti, 

kad pasaulis būtų švarus ir sveikas, kad kitame ţemiškajame 

gyvenime jį rastume tinkamą gyventi ir galėtume dvasiškai ir 

protiškai tobulėti. 

 Filosofiją iškelti reikia į pirmą planą švietimo sistemoje, tas 

didţias filosofijas ir filosofus, kurie jau pripaţino 

reinkarnacijos patirtį. Reinkarnacijos pripaţinimas skatina 

visiškai naujai mąstyti. Ţmogaus gyvenimo esminis 

neišvengiamas faktas yra mirtis. Praplėtę ţinių bagaţą, 

nuodugniai tyrinėdami dabartinį gyvenimą, ieškodami 

atsakymų kodėl jis toks, o ne kitoks, ką aš sukūriau ir kodėl 

kuriu toliau, suprantame, kad visi esame amţinai susiję. 

Filosofijos, religijų ir psichologijos studijavimas nuveda 

mus prie neišvengiamų klausimų –  kas sukūrė šią 

reinkarnacijos sistemą, koks viso to tikslas ir prasmė? Todėl 

ţinios įgyja visiškai naują perspektyvą ir gali būti bandoma per 

savo asmeninę patirtį, meditacijas ir hipnozę. Per paties ėjimą į 

vidų ar per galimas transcendentines įţvalgas suvokti pasaulio 

sukūrimo principą ir išsigydyti nuo visų baimių, degradacinių 

įpročių ir parazitiško gyvenimo būdo bei silpnybių. Baimė ir 

silpnumas ne nuo Dievo. 

Supratę, kad kūnas tik kostiumas ir neverta naikinti savęs, 

nes šis gyvenimas ţemėje tik tiltas didţiajame sąmonės 

evoliucijos kelyje, maţiau vaikysimės pripaţinimo, valdţios ir 

turtų, nes ţinosime, jog svarbiau yra savyje ugdyti meilę, 

dţiaugtis kiekviena diena, ir dėl to būsime labiau linkę kaupti 
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turtą viduje. Taip gyvūnas tampa ţmogumi, kuris atsakingiau 

elgsis su gyvenimu ir laikysime didele dovana tai, kad galime 

būti šioje ţemės mokykloje, kur mums reikia mokytis meilės ir 

dieviškųjų įstatymų. Šis gyvenimas Ţemėje – ţaidimas. 

 

Paţvelkim, kai miršta artimas ţmogus, ko mes verkiam? Ar 

uţdavėte kada sau šį klausimą? Kodėl vaikai neverkia, kai 

miršta artimieji? Kodėl jūs verkiate? Juk mirusiajam jau vis 

tiek, ar ne? Bet daţniausiai yra taip, kad verkiama dėl savęs. 

Jeigu miršta artimas ţmogus, tai mane, be abejo, liūdina. 

Tačiau mano liūdesys bus daug maţesnis ir visai kitoks, jei 

suvoksiu sielos ir dvasios nemirtingumą.  

Ką jūs matote, kai stovite prie karsto? Jūs sakote: jo ar jos 

čia jau nebėra… Bet juk artimas guli priešais jus, tai kodėl 

nebėra? Juk viduje jums akivaizdu, kad ţiūrite tik į kėbulą, 

transporto priemonę, kad artimasis nuėjo savo keliais tolyn. 

Kodėl jūs tik akimirkai apie tai susimąstote ir suvokiate iki pat 

širdies gelmių, o išėję iš salės vėl panyrate į sapną ir į baimes, 

kad gyvenimas tik vienas? Kodėl bijote gyventi taip, lyg mirtis 

neegzistuotų? Nebijokit būti savimi, drąsiai reikia lauţyti 

butaforinio spektaklio taisykles, nes visi jaučia tą, ką jūs jautėte 

prie karsto, kad tai tik transporto priemonė ir esybė kaţkur 

kitur. 

Supratę, kad mirtis tik vartai, jums nereikia sielvartauti, nes 

akivaizdu, kad kaţkas ne numirė, o toliau gyvena kitame 

lygmenyje, kad jis ar ji, be abejo, daţnai (nors ir nematomas) 

gali būti su mumis. Suprasime, kad jį ar ją ištiko iš anksčiau 

numatytas teisingas likimas. Karma klaidų nedaro. Gali būti, 

kad mes tą asmenį po savo mirties vėl pamatysime tarpiniame 

gyvenime (anapus) arba kitame ţemiškajame gyvenime ir, kad 

niekad neišsiskiriama amţinai. Tai mūsų realybė – tų kurie 

nuolatos medituoja, kad taptų tuo, kuo yra – Dievais – Dievo 

Tėvo Vaikais. 

Supratęs, kad gyvenimas daugiau nei spektaklis, kuriame 
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gyvename, ţmogus tampa pakantus bet kokiam tikėjimui ir 

nuomonei, kadangi mes, ţmonės, sulig kiekvienu gyvenimu vis 

labiau vystomės ir plečiame savo sąmonę – Dvasią. Natūraliai 

pradėsite nebeţiūrėti iš aukšto į kitaminčius, nes galbūt 

praeitame gyvenime mąstėte taip pat. Todėl niekam nepiršite 

savo įsitikinimų, nes kiekvienam reikia laiko praplėsti savo 

sąmonės ribas, kai tam ateina metas. Išmintingu tampama 

įsikibus ne į kaţkokią nepajudinamą dogmą, o, be abejo, daţnai 

ieškant ir papildant savo įsitikinimus. 

Įgavus sąmoningumą ir priėmus reinkarnacijos mokslą, 

natūraliai mokomasi niekada neniekinti kitų ţmonių, gerbti, 

nesvarbu, kas jie būtų. Gerbiama kita lytis, nes tikėtina, kad 

patys esame buvę kitos lyties, nejuodinsiu nieko, kas yra 

kitokios odos spalvos, tautybės ar rasės, nes pats galėjau būti 

toks arba dar toks būsiu.  

Ţmogus pradės suprasti, kad jeigu ką nors ţemina dėl to, 

kad jis kitoks, tai paskui jis pats galbūt priklausys tai tautai ar 

rasei, jog labiau ją suprastų ir mylėtų. Taip pat jūs 

nebeţiūrėsite iš aukšto į kitus dėl to, kad jie yra neturtingi, 

luoši, negraţūs ar kitokie, nes kiekvienas išsirinko savo 

aplinką, išvaizdą ir polinkius, kad pasimokytų to, ko jam dar 

trūksta arba tiesiog gavo pagal Karmos Dėsnį tai, kas 

naudingiausia jo vystimuisi. Natūraliai niekuomet kitiems 

nepavydėsite, jeigu jie bus turtingesni, galingesni, labiau 

pripaţinti, protingesni, sveikesni ir išoriškai graţesni. Kadangi 

jie susikūrė šiam gyvenimui tokias mokymosi sąlygas, kad 

naudodamiesi jomis išmoktų to, ko reikia dvasiniam 

tobulėjimui. Galbūt ankstesniame gyvenime jums buvo 

prieinamos tokios pat priemonės arba bus prieinamos kitame. 

Mes visi tobulėdami privalome išeiti visą mokymosi kursą. 

 

Paţiūrėkime į savo vaikus, tai ne ţaislai, o galbūt senos 

dvasios, senesnės gal nei kai kurie tėvai, todėl būtina suteikti 

jam galimybes ugdyti individualius polinkius, jeigu jie nėra 
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kenksmingi, neprimetinėti jiems savo valios ir nebandyti 

palauţti jų valios. Akivaizdu, jog vaiko ankstesni gyvenimai 

jau yra jį suformavę ir kad jis šiame gyvenime turi išeiti savo 

mokymosi programą, kuri gali būti kitokia negu jūsų. Todėl 

gerbkite vaiko asmenybę. Niekada jam nekliudykite. Tegul 

prigimtis eina savo keliu. Jūs esate tam, kad palaikytumėte, kad 

ir ką prigimtis beatskleistų. Jūs neturite jos kaţkur kreipti. 

Jums tereikia jai padėti. Atkreipkite dėmesį į vaikus, ar jie ko 

nors nekalba apie savo ankstesnį gyvenimą? Kiek istorijų apie 

reinkarnaciją atskleidė informacijos era?  

 

Vienas iš garsiai nuskambėjusiu atvejų: „Po visų tyrimų, 

atliktų universitete su Šanti Devi, turime pripaţinti, kad tai 

tikras reinkarnacijos patvirtinimas. Jokiomis mokslui 

ţinomomis priemonėmis negalime paaiškinti šios devynerių 

metų mergaitės prisiminimų apie prieš 25-erius metus gyventą 

gyvenimą―. Šias išvadas 1953 m. padarė ţymūs Benaro, 

Luknau ir Alabado (Indijoje) universitetų profesoriai. Atliktas 

kruopštus darbas su inkarnuotu ţmogumi, daugybė 

eksperimentų. Šanti Devi atvejis literatūroje įrašytas kaip 

geriausiai ištirtas reinkarnacijos įrodymas. Šanti Devi gimė 

1944 m. sausio 17 d. Kai mergaitė išmoko kalbėti, neigė savo 

vardą. Nustebusiems tėvams tvirtino esanti Anesa, ištekėjusi uţ 

gelumbės pirklio Achmedo Lugdito. Santi Devi pasakojo 

turinti vieną sūnų ir gyvenanti Mutros mieste. Iš pradţių tėvai 

nekreipė dėmesio į mergaitės pasakojimus, įtikinėjo, kad 

negraţu meluoti. Niekas neţinojo Mutros miesto, juo labiau 

pirklio Achmedo Lugdito. Mergaitei suėjo 9-eri metai, o ji 

nesiliovė prašyti leidimo vaţiuoti į Mutros miestą. Kalbėjo 

nebūdinga Deliui tarme. Tik vėliau išaiškėjo, kad ji kalbėjo 

Mutros tarme, nors nė karto nebuvo išveţta iš Delio. Tėvai 

sunerimo ir ėmė konsultuotis su gydytojais. Kartą Šanti Devi 

apţiūrėjo gydytojas brahmanas, psichinių ligų specialistas. Jis 

vienas pasikalbėjo su mergaite. Nustatė, kad psichinių 
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nukrypimų nėra, tačiau buvo ryškiai matyti inkarnacija (sielos - 

sąmonės persikėlimas, atgimimas). 

Informacinių tarnybų, kurios prisidėjo prie tyrimo, dėka 

buvo greitai gauti reikalingi duomenys. Mutra yra vidutinio 

dydţio miestas šiauriau Agros, Utar Predeš provincijoje. Ten iš 

tiesų gyveno Achmedas Lugditas, 30 m. dirbęs gelumbės 

pirkliu. Informacinės tarnybos duomenimis, 1928 m. spalio 25 

d. jis tapo našliu. Jo ţmonos vardas buvo Anesa, ji, 

pagimdţiusi sūnų, mirė nuo pogimdyvinės karštinės. 

Kruopštesnis tyrimas parodė, kad mergaitė prisiminė smulkias 

detales namuose, Achmedą Lugditą ir net jo mėgstamus 

valgius. Šanti Devi tvirtino, kad jos vyras  nešiojo ūsus, jo 

aukšta kakta, o dešinioji ranka buvo suţeista ir liko randas. Ją 

tyrę profesoriai pradėjo eksperimentą. Indijos vyriausybės 

lėšomis į Delį buvo pakviestas Achmedas Lugditas, jo antroji 

ţmona ir pirmosios ţmonos Anesos sūnus. Pirklį pastatė tarp 

15 kitų vyrų, tada atvedė Šanti Devi. Mergaitė trumpai 

perţvelgė vyrus ir puolė Achmedui Lugditui į glėbį. Dţiaugėsi, 

kad šis atėjo, nepamiršo jos. A. Lugditas taip pat smarkiai 

susijaudino, nes mergaitės kalba priminė prieš 25 m. mirusios 

ţmonos balsą. Jie pradėjo kalbėtis, minėdami intymius įvykius, 

kuriuos gali ţinoti tik artimai vienas kitą paţįstantys ţmonės, 

išskirti mirties. Šanti Devi vėl šnekėjo Mutros tarme. A. 

Lugditas susijaudinęs apkabino ją, įsitikinęs, kad tai atgimusi 

pirmoji ţmona. Tuo neabejojo nei jis, nei eksperimente 

dalyvavę profesoriai. Į kambarį įėjo Anesa ir A. Lugdito sūnus. 

Šanti susirūpinusi jį klausinėjo, norėjo būti su juo ir net palikti 

savo tėvus, kad gyventų su Achmedu ir savo sūnumi. 

Mokslininkai atliko kitą eksperimentą. Po dešimties dienų 

jie nuvyko su Šanti ir jos tėvu į Mutrą, Achmedo nebuvo. 

Atvykimas į svetimą miestą mergaitės neišmušė iš vėţių. Ji 

apsidairė ir ėmė minėti gatves, aikštes, skersgatvius, 

parduotuves. Tada nuėjo gatve ir atrado Achmedo parduotuvę 

bei namus. Ji sveikinosi su daugeliu gatvėje sutiktų ţmonių, 
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vadino juos vardais. Tarp jų ir Lugdito tėvą. Visi tie ţmonės ir 

prieš 25 metus gyveno Mutroje. Atėjusi į namus mergaitė visus 

nuvedė į savo buvusį kambarį, ji paţinojo kiekvieną kampą, 

kiekvieną nišą. Staiga ji sustojo, nes norėjo pakelti grindų 

lentą, po kuria buvo paslėpta pinigų. Slėptuvę rado tuščią. 

Suglumęs Achmedas, kuris viską stebėjo, paaiškino, kad toje 

vietoje po ţmonos mirties rado pluoštą pinigų, kuriuos vėliau 

panaudojo įrengti savo parduotuvei. Dingo bet kokios 

abejonės. Mergaitė atpaţino ir širdingai apkabino Anesos 

tėvus, kurie taip pat gyveno Mutroje. Jie atgavo savo dukterį. 

Šanti Devi atvejis ir daugelis kitų, kuriuos galite atrasti 

ţmonių pasakojimuose arba tiesiogine patirtimi. Kartais tiesiog 

pateikdami vaikams klausimus, jie demonstruoja, kad mūsų 

sąmonė gali gyventi kitame kūne. Profesorius Janas 

Stivensonas, didţiausias reinkarnacijos tyrimo autoritetas, 

pasakojo, kad Šanti Devi 1991 m. uţbaigė savo ţemiškąją 

kelionę. Kur ji iškeliavo? Tai klausimai, į kuriuos ţmogus turi 

rasti atsakymus ir radęs padaryti atitinkamas išvadas. 

 

Neseniai viena moteris, anglų kalbos dėstytoja iš Kauno, 

atėjusi į mano vedamą meditaciją papasakojo, kaip prieš 

daugiau nei dešimtmetį ji susidūrė su reinkarnacija. Jos vaikai 

tuomet buvo maţamečiai, ir jie jai pasakojo apie savo praeitą 

įsikūnijimą. Berniukas buvo vokietis ir ţuvo automobilio 

partrenktas. Mergaitė prieš šią inkarnaciją gyveno XVI a. Šių 

vaikų motina pasakojo, kad tuomet apie reinkarnaciją jie maţai 

ką ţinojo ir vaikų kalbos ją su vyru labai gąsdino. 

Nepuoselėjami jos vaikų prisiminimai uţsiblokavo sulaukus 

maţdaug aštuonerių... 

Aš asmeniškai, sutikęs maţus vaikus, daţnai jų klausiu, ar 

jie mato mano ir kitų ţmonių auras (energetinis laukas aplink 

ţmogų) ir dauguma jų atsako, kad mato. Vieni mato daug ir 

ryškiai, kiti tik dūmelį aplink kūną. Jie stebi nesistebėdami, kai 

aš atsidaręs delnų energetinius centrus (čakras) laikau saujose 
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energiją ir paklausus, ką jie mato, atsako, kad tai saulytės 

delnuose… Taip, jie mato ir atsimena daug daugiau nei mūsų 

aprūdijusiems protams gali atrodyti. Vaikai ne ţaisliukai, tai 

asmenybės, strėlės, o mes – tėvai – turime būti lankais toms 

strėlėms paleisti. 

Susipaţinę su reinkarnacija nuodugniai, suprantame, kad 

tėvus patys pasirinkome prieš gimdami, kaip ir vaikai mus 

pasirinko, arba – jei buvo labai nesąmoningi – tobulai parinko 

karmos dėsnis – panašus traukia panašų. 

Faktai - dalykas rimtas. O kas sako, kad tai melas ir 

iliuzija, tai tik jų asmeninis reikalas, tokiems ţmonėms reikia 

kaţkaip apsaugoti savo pelkę ir gyvenimą, kuris vadinasi  

falšu.  

Taigi Ţemė yra mokymosi vieta. Sulig kiekviena inkarnacija 

mes mokomės būti supratingesni, pakantesni, mielesni ir 

stipresni.  

Norint turėti dėl ko gyventi, visų pirma reikia turėti tikslą, 

dėl kurio galėtume numirti. Tas tikslas kiekvienam 

individualus, bet tai kaţkas, panašaus į entuziastingą tobulumo 

siekimą, nebijant nei mirties, nei laiko, nes, jei neturim dėl ko 

mirti, ar galime tvirtinti, kad turime dėl ko gyventi? Šie du 

dalykai neatsiejami ir mirties klausimas juk čia svarbesnis. 

 

Kai po daugelio inkarnacijų mes – sielą (sąmonę) bus 

persmelkusi vien meilė, mes paliksime šią ţemės mokyklą, nes, 

grubiai kalbant, būsime išlaikę abitūros egzaminus ir galėsime 

mokytis universitete, kur mums bus perteikiamos aukštesnės 

išmintys, aukštesnė meilė ir didesnė galia. Todėl nemiegokime 

ir nelikime antriems metams ar dar blogiau, nebūkime perkelti į 

mokyklą atsilikusiems. Pradėję kelionę į save, rasime, kad 

turtuolis be turtingos širdies yra apgailėtinas elgeta. O elgeta su 

Nubudusia širdimi yra visatos valdovas. 

Nesididţiuok tuo, kad myli savo šalį. Tegul didţiuojasi tas, 

kuris myli visą ţmoniją. Gyvenimą reikia laikyti dovana, nes 
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tik mūsų uţterštas ir ribotas protas padaro jį nepakeliama 

kančia. Gyvendami Ţemėje jauskitės Visatos vaikais, ugdykite 

savyje meilę ir supratingumą. Tegul jums tampa dţiugu padėti 

augti kitiems ir priimti jų pagalbą, naudingą savo augimui. 

Todėl aš esu kiekvieną dieną dėkingas, kad gyvenu Ţemėje ir 

galiu daugiau suţinoti apie meilę ir jos mokytis, taip pat esu 

dėkingas, jog galiu vis plačiau atverti save dieviškiesiems 

transcendentiniams dėsniams ir dieviškajai harmonijai. 

Revoliucionierius, ieškotojas ir mistikas smalsiai laukia mirties 

misterijos, tikėdamasis pabaigti ieškojimus dar šioje 

inkarnacijoje…  

 

Pagalvokit, jog milijonai ţmonių svajoja apie nemirtingumą, 

neţinodami, ką veikti šiandien… Ir tik dėl to, kad nepaţįsta 

savęs, nepaţįsta, nes neturi ţinių. Neturi, nes neieško. 

 

Išsiaiškinkite pagaliau su savimi, ar jūs priimate 

reinkarnaciją? Jei ne, tada jūs turite atmesti ir sielos 

egzistavimą. Pamirškite tada šį ţodį, šią sąvoką. Jei atmetate 

sielą, turite atmesti ir Dievą, ir Jo pamokas. Tada atmeskite ir 

baţnyčią, krikštą, vestuves... Jei tai atmetate, lieka tik menkas, 

iš mėsos ir kaulų sudėtas ţmogus, gyvenantis kaip gyvūnas, 

kurio egzistavimo prasmė yra tiesiog parazitavimas.  Valgyti, 

daugintis, naikinti ir mirti...  Ar jūs tikrai tokie esate ir norite 

tokiais būti? Atsakykite sau tvirtai ir galutinai. Dabar 

atsakykite ir tada baigsis pagaliau šis nesibaigiantis jūsų vidinis 

konfliktas. Ir... Jei priimate reinkarnaciją, turite keistis 

kardinaliai dabar, nes mirus fiziniam kūnui teks atsiskaityti. 
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AMŢINYBĖ - DABARTIS 

 

Gyvenimas šiame kostiume – tai akimirka… 

Ar ji gėdinga, ar ji didinga...? 

Vieną dieną atrasime patys, 

Kad gyventi įsikibus kostiumą – gėdinga… 

 

Amţinybėj  ţmogui vietos nėra, 

Amţinybės neįgis net pasaulio galva, 

Amţinybės neįpirks net aukso gija, 

Amţinybės neišvysim ţmogiška rega. 

 

Griūvančios stiklinės sienos akyse... 

Paukščio skrydis širdyje… 

Neregėti toliai mintyse… 

Tikra Laisvė gimsta viduje. 
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EVOLIUCIJA VYRO IR MOTERS 

SĄJUNGOJE 
 

Vyras yra iškiliausias iš visų gyvų padarų, 

Moteris yra tauriausia iš idealų. 

Kūrėjas padarė vyrui sostą, moteriai - altorių. 

Sostas išaukština, altorius šventina. 

Vyras yra protas, Moteris yra širdis. 

Protas kuria šviesą, širdis – meilę. 

Šviesa pagimdo, meilė prikelia. 

Vyras stiprus dėl motyvo, 

Moteris nepaţeidţiama dėl ašarų. 

Motyvas yra įtikinantis, ašaros - jaudinančios. 

Vyras sugeba būti didvyriškas, 

Moteris sugeba būti kankinė. 

Didvyriškumas kilnina, kankinystė sutaurina. 

Vyras turi valdţią, Moteris - pirmenybę. 

Valdţia yra jėga, pirmenybė yra teisė. 

Vyras yra genijus, Moteris - angelas. 

Genijus yra neišmatuojamas, Angelas yra nenusakomas. 

Vyro siekis yra aukščiausia šlovė, 

Moters siekis – nepaprasta vertybė. 

Šlovė kuria tai, kas kilnu, vertybė – kas dieviška. 

Vyras yra kodas, Moteris yra evangelija. 

Kodas patikslina, evangelija ištobulina. 

Vyras mąsto, Moteris svajoja. 

Mąstyti – tai turėti kirminą prote, 

Svajoti – tai turėti aureolę ant galvos. 

Vyras yra vandenynas, Moteris – eţeras. 

Vandenyne yra puošnusis perlas, 

Eţere – pribloškianti poezija. 

Vyras yra skraidantis erelis, 

Moteris – dainuojanti lakštingala. 

Skraidyti – tai uţkariauti erdvę, 
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Dainuoti – uţkariauti sielą. 

Vyras yra šventykla, Moteris yra šventovė. 

Priešais šventyklą mes atrandame save, 

Prieš šventovę – klaupiamės. 

Trumpai, vyras yra ten, kur ţemė baigias, 

Moteris – kur prasideda dangus. 

 

Šios kilnios didţio humanisto Victoro Hugo (1802 – 1885) 

įţvalgios eilės kviečia mus gyventi Tobulos Tantrinės 

Santuokos Kelyje. Tebus palaiminta Meilė. Tebus palaimintos 

būtybės reginčios Dievą viena kitoje. 

  Santuoka daugumoje šeimų – tai kovos laukas. Tai kovos 

laukas, kuriame daţnai ţlunga visos ţmonių svajonės, viltys ir 

tikėjimas geresniu rytojumi. Gyvenimas, ţiūrint pro roţinius 

akinius, nuveda iki santuokos, kur rutina, monotonija ir laikas 

parodo, kas yra kas. Jei gyvenimas iki santuokos buvo 

mokykla, tai po vestuvių tampa grieţto apmokymo įstaiga. 

Kiek laimingų santuokų jūs matote aplinkui, kur nėra 

falšo, kur nėra pagieţos? Kiek? Atsakykite sau ir jums taps 

nejauku, jums gali pasirodyti, kad santuoka – tai tik 

tragikomedija, kur visi vaidina keistus vaidmenis. 

Apsiţvalgykite ir pagalvokite apie tai, įvardinkite tai, ką matote 

aplink...  

  Visų nelaimių, karų šeimoje prieţastis yra nemokšiškumas. Ir 

niekada nėra taip, kad būtų kalta viena pusė. Gali būti tik taip, 

kad viena pusė yra totali nemokša, o kita – pusiau. Nes jei 

viena pusė būtų įvaldţiusi Ţinojimą, kas, kodėl ir kaip, būtų 

paţinusi save, tada ta pusė būtų tokia galinga, jog be didelių 

sunkumų harmonizuotų padėtį – liktų nepaliesta. 
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  Bet daţnoje šeimoje to nesutiksime. Matome abipusį 

nemokšiškumą. Iš kur galima ţinoti, kaip elgtis dera ir kaip 

nedera šeimoje, jei tėvai nebuvo idealus pavyzdys? Jei santykių 

psichologijos tarp vyrų ir moterų nemokė mokykloje, nors bet 

kam mąstančiam akivaizdu, kad to nemokyti – tai tolygu kurti 

degraduojančią naciją.  

Kaip sukurti šeimą, jei nėra gerų pavyzdţių ir to niekas 

nemokė, o televizija propaguoja paleistuvystę, pridengtą 

nekalto humoro kauke? Keblūs klausimai. Tai tie esminiai 

klausimai, į kuriuos atsakymų ieškojome kiekviename šios 

knygos skyriuje, esminiai ţmogaus būties klausimai, į kuriuos 

dauguma nesusivokia  ieškoti atsakymų dabar. Nesugebate, nes 

miegate atmerktomis akimis, nesugebate, nes neturite 

išminties. Daugumos jūsų protas toks ribotas ir aprūdijęs nuo 

pataikavimo jausmams, emocijoms, tarpukojui ir kitų 

nuomonei, kad kai vedu koučingo tipo mokymus būnu nuolat 

šokiruotas daugumos dalyvių ribotumu. Bet nebūkite tokie 

jautrūs, pralinksmėkite, jei skaitote tokias knygas kaip ši, jūs 

jau augate ir tai nuostabu. 

  Esminės nesantaikos tarp vyro ir moters prieţastys  slypi jų 

skirtingose prigimtyse, mūsų pasąmonėje. Ir šių prigimtinių 

principų savo valia pakeisti negalima, galima tik laikinai 

apsimetinėti, kad keičiamės, bandyti aukotis, bet tai ilgainiui 

sukelia tik vidinius konfliktus ir tuštumą. 

  Reiktų pradėti nuo to, kad psichologiškai moteris yra 

stipresnė uţ vyrą. Šiuolaikiniai psichologai sako, jog stipresnė 

maţdaug du, tris kartus. Tačiau Ajurvedos psichologijos 

mokslas sako, kad moterys stipresnės 6 – 9 kartus. Šis 

neatitikimas apie moters galingumą aiškinamas tuo, kad seniai 

praėjusiais laikais, moterys buvo susitelkusios tik į savo vyrą, 

tik į šeimą ir negalvodavo apie svetimus, todėl buvo 
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neišsibarsčiusios, koncentruotos ir todėl tokios galingos.  Vyrai 

lengvai galėdavo paaukoti gyvybę dėl geresnio rytojaus savo 

mylimajai ir šeimai. Jei kaţkam kyla abejonių, jog moterys 

galingesnės, tereikia geriau apie tai pamąstyti.  

  Ką vyras gali padaryti moteriai? Papurtyti, sumušti? Taip, 

daţniausiai tik skurdi, plika fizinė jėga. O ką moteris gali 

padaryti vyrui? Jos psichologiškai juos gali taip su ţemėm 

sumaišyti, jog jie taps visiškai menkomis būtybėmis, 

netikinčiomis net savo kumščių jėga.  

  Uţtenka subtiliai, bet viešai prieš kitus ţmones vyro autoritetą 

sumenkinti ir jis greitai pradės tokiu jaustis, nes niekas neţino 

apie vyrą tiek, kiek jo antra pusė. Todėl niekas kitas negali jo 

taip stipriai išaukštinti arba paţeminti – tik sava moteris. 

Dešimt kartų paţeminimas neviešai prilygsta keletui 

paţeminimų viešai ir todėl vyras labai greitai imasi toks jaustis 

visur ir visada. Vyro psichika daug silpnesnė kritikai, jei jis 

nėra paţinęs savo tikrosios prigimties – Supersąmonės. Vyre 

labai greitai įsišaknija tos neigiamos savybės, apie kurias jam 

moteris primena ar iš jų pasijuokia, nes kritika vyro prote iš 

karto iššaukia emociją, o emocionali kritika – tai tiesiausias 

kelias į pasąmonę, kur neiginys nusėda ir šaknijasi kaip vėţys. 

Absoliuti tiesa tokia – kokį savo vyrą sąmoningai ar 

nesąmoningai matote – tokiu jis ir tampa. Jūsų vyras – jūsų 

pasekmė. Mes – regintys ţmonių pasąmonę – atsakome uţ šį 

senovės išminčių teiginį. 

  Juk akivaizdu, kad daţniausiai ne vyras išsirenka moterį, o 

moteris vyrą pavergia. Visi vyrai, nepaisant statuso, jėgos ir 

galios, visi yra bejėgiai prieš moterišką ţavesį, groţį, švelnumą 

ir mokėjimą rūpintis. Tai akivaizdu.  
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  Moteris daug stipresnė uţ vyrą net ir šiais laikais, kai 

dauguma moterų padarė iš savęs tik geidulių objektą, prekę, 

prieinama daugumai, o ne vienam. Dabartinės moterys pameta 

savo vidinį groţį ir iki debesų išskleidţia išorinį. Groţis – 

milţiniška jėga ne tik šioje nuodėmingoje planetoje, groţis 

visur yra graţus. Groţis šiame pasaulyje viena galingiausių 

jėgų, gal net galingiausia. Tačiau moterys savo vidinę jėgą 

transformuoja į išorinį patrauklumą, taip sukeldama geismą 

visų akims, daugumos vyrų iliuziškai suprantamą kaip meilė. 

Galiausiai nektaras greitai virsta nuodu.  

  Vyrai iš prigimties poligamiški, tai yra jų genuose. Ir ką jie 

mato išėję į gatvę ar įsijungę televizorių, internetą? Visur 

pusnuogės moterys, tiek pagundų, kad net neša stogą, ir 

daugumos jų vidus vienodas. Ir moterys, kurios barsto save 

visų akims, norėdamos, kad jų geistų visi, nors ir turi vyrą ar 

draugą, daro sau meškos paslaugą. Jos nekaupia vidinės jėgos, 

o barsto save, taip tapdamos kaip ir lėlės iš reklamos, kurias 

akimis nurenginėja vyrai. Ir laikas parodys, kuo viskas 

baigsis... 

   Matome tarsi uţburtą ratą. Vyrai tampa neatsakingi, nes 

pasiūla didelė ir surasti gerbtiną moterį labai sunku, o moterys 

priverstos vidinę jėgą keisti į išorinę (trumpalaikę), nes 

konkurencija didţiulė, o vyrai išlepę ir silpnavaliai. Ar gali 

vyras jaustis saugus, jei jo moteris viešai demonstruoja 

seksualumą? Ar gali moteris jaustis saugi, jei dauguma moterų 

demonstruoja seksualumą, o vyrai silpnumą? Uţburtas ratas, 

bet tai tik tiems, kas nenori keistis, kas nenori atsisakyti 

maţesnio dėl didesnio.  

  Grįţkime prie to, kad vyrai ir moterys skirtingi savo 

prigimtimi. Vienas garsus rašytojas vyrus pavadino iš Marso, o 

moteris -  iš Veneros, nes jie labai skirtingi ir juos keisti 
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beprasmiška. Harmoniją galima surasti tik paţinus savo šaknis: 

vyrui kaip vyro, moteriai kaip moters. Yra tiesiog psichiniai 

prigimtiniai dėsniai ir nuo jų niekur nepabėgsim; todėl tereikia 

būti savimi, paţinti save. Ir tai nėra paprasta, bet viskas, kas 

lengva  daţnai tetveria akimirką. 

  Pirmiausia griūtis kyla šeimose todėl, kad vyras neturi tikslo, į 

kurį kasdieną eitų. Šeima neturi tikslo. Jei vyras turi tikslą, 

kuris praturtina šeimą tiek materialiai, tiek dvasiškai, tai 

moteris automatiškai tampa moterimi, kurios esmė yra 

palaikyti, padrąsinti, įpūsti meilės ir sušildyti. Bet kiek tokių 

vyrų yra, kurie turi didelius tikslus, kurie plėstų savo protą ir 

augtų, uţ kurių kaip uţ sienos tiek fiziškai, tiek emociškai? 

Kiek tokių vyrų, kurie gerbia savo ţmonas ir neatsiduoda 

manekenei, nuţengusiai nuo ţurnalo viršelio, jei niekas 

nesuţinotų? Vienetai.  

  O tarp kurių Tu? Jų vienetai todėl, kad daugumos 

šiuolaikinių jaunų moterų vienintelė jėga, laikanti vyrą, yra 

išorinio groţio sukeliamas geismas. Nėra ţidinio saugotojos, 

kurios dovanotų save tiek fiziškai, tiek mintimis tik tam 

vieninteliam. Maţai tokių dabar, todėl maţai ir laimingų. 

Maţai, nes nedaug kas nori augti iki paties Dievo ir Deivės. 

Vergo mentalitetą turintys net bijo apie tai pagalvoti – tapti 

Dievu, Deive? Tai šventvagystė – kaţkas viduje kuţda... Tokį 

menkumą jums įskiepyjo draugė Baţnyčia. O viduje apie 

šventvagyste tyliai šnabţda subasmenybė vardu – Kunigas. 

  Yra nematomi dėsniai, kurie egzistuoja, bet dauguma 

nekreipia į tai dėmesio. Jei vyras gerbia savo ţmoną, tai ir 

vaikai gerbia ir myli savo tėvus. Jei ţmona pritaria vyrui, tai ir 

vaikai  –  tėvams.  



 

Sandţajananda 

134 

  Niekada, niekas nevyksta atsitiktinai. Jei elgiamės vienaip, 

rezultatai vienokie, jei elgiamės kitaip, rezultatai kitokie. Jei 

easame santuokoje, kuri vos gyva, jei pripaţįstam sau, kad ji iš 

vidaus gerokai jau apgrauţta kirminų, tai ne pabaiga. Tereikia 

tai pripaţinti ir pradėti augti. Semtis ţinių ir keisti save, o 

keičiant save, keičiasi ir aplinka. 

Su savo ţmona buvau septynerius metus, buvo ir karšto, ir 

šalto. Buvo riba, kai ego sakė, kad viskas jau baigta. Bet aš 

nepasidaviau, aš vis klausiau savęs: nejaugi tu toks silpnas, kad 

negali sukurti šeimos tokios, kokios nori? Graţios šeimos, 

stiprios  šeimos, kuri būtų lyg dinastija. Aš kovojau su vidiniais 

demonais, kurie apsimetę angelais ţadėjo laisvą viengungio 

gyvenimą. Kovojau su mintimis ir geismais, nes jie 

aptraukdavo akis saldţia iliuzija, kad šeima – tai tik 

nereikalingas balastas. Buvo akimirkų, kai mąsčiau 

pakankamai logiškai apie tai, jog dauguma mano paţįstamų 

draugų yra neištikimi savo antroms pusėms, todėl tikra meilė 

tarp vyro ir moters tėra pasaka. Atrodė daug logiškiau išvis 

nesusaistyti savęs santuokiniais įsipareigojimais nei gyventi 

teatre. Bet galiausiai suvokiau, kad ego – tai prostitutė, kuri 

parsiduoda daugumos nuomonei, o daugumos nuomonė juk yra 

gėdingai išsikreipusi ir skiriasi nuo realybės ir tikros gyvenimo 

prasmės. Mūsų keliai išsiskyrė, bet mes labai gerai sutariame. 

Viskas turi pradţią ir pabaigą, tik klausimas ar veiksmus mes 

atliekame iš tikrosios savasties ar iš egoizmo? 

  Ţmoguje yra stiprūs norai, kilę iš įpročių, kurie verčia elgtis 

kvailai, kenkėjiškai. Taip, sunku keisti savo įpročius ir vertybių 

stereotipus. Bet egzistuoja ţinios, stiprios ţinios, kurios griauna 

tuos iliuzinius įpročius ir daro mus didesnius. Ţmogus visada 

gali rinktis – eiti ţinių ir paţinimo keliu ar norų ir geidulių 

keliu. Ar augti ir klestėti, ar stovėti vietoje ir degraduoti, 

beviltiškai stebint, kaip Gyvenimas eina pro šalį. Juk 
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stovėjimas vietoje – tolygus degradacijai, nes viskas juda, 

viskas eina į priekį. 

  Ţmogus, kuris eina primestų norų ir geismų keliu, niekada 

nebus laimingas. Ţmogui, kuris nori būti Ţmogumi iš 

didţiosios raidės, o ne tik intelektualiu gyvūnu ir nori būti 

laimingas daugiau nei retomis akimirkomis, turi eiti ţinių ir 

mokymosi keliu. 

  Daug ko ţmonės nori, jie mėgta sakyti: noriu to, noriu ano... 

Bet tai nereiškia, kad tie norai suteiks laimę. Pirma, reikia 

prasijoti norus ir atsirinkti, kurie iš daugybės norų naudingiausi 

ir suteiks daugiau laimės. Tai principai, protingo ţmogaus 

principai, kuriais vadovaudamiesi tampame išmintingi. 

Kiekvieną savo norą praleiskite per GROW modelį 

(pagooglink, pamankštink smegenis)  ir greitai suprasite, kiek 

viskas yra realu ir reikalinga. 

  Paţvelkime į vieną iš dėsnių. Jei moteris pritaria vyrui, 

nepriekaištauja jo elgesiui, o tik subtiliai pasako, kad kaţkas 

yra gal naudingiau nei tai, ką tu darai, ji elgiasi išmintingai. 

Sako, vyras yra šeimos galva, o moteris – kaklas. Moteris turi 

švelniai sukti vyro galvą. Sukti naudodama ne savo rankų 

raumenis,  o protą – Brangusis, paţvelk, kas ten blizga? 

  Atsimenu savo asmenine patirtimi, kai susipaţinau su ţmona, 

buvau lyg vėjas laukuose ir dar įnikęs į ţolės rūkymą. Bet ji 

man niekad nesakydavo nieko blogo, niekad 

nepriekaištaudavo. Pati nerūkydavo ir buvo moteris, ţinanti 

savo vertę. Suvokęs, kad man nėra priekaištaujama,  mečiau tą 

kvailą uţsiėmimą. Ţolėje aš ieškodavau ramybės, o ţmona ją 

turėjo savo viduje, todėl ji mane pakeitė be jokios prievartos. 

Poreikis moterims irgi išnyko savaime. Ji tiesiog man perdavė 
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savo vidinę ramybę, uţtikrintumą ir aš nebeieškojau jos iš 

šalies.  

  Uţ šią puikią pamoką aš lenkiuosi prieš ją. Taigi tai puikiai 

iliustruoja, kad tai, kas stipraus ir tikra yra viduje, neverbaliniu 

būdu yra perduodama šalia esančiam. Prisiminkime smegenų 

bangas. Stiprios ţmonos alfa ir delta bangos neutralizavo mano 

beta bangas. Taip vidus keičia išorę.   

  Jei vyras gerbia moterį (jei ji gerbia save ir nebarsto savęs 

visiems), jis perima jos proto jėgą. Taip, kaip aš perėmiau 

ţmonos proto jėgą – ramybę. Tai dar vadinama telegonija.  

  Visiems akivaizdu, kad nederėtų moters gerumo suprasti kaip 

silpnumo, grubumo kaip stiprybės, o niekšybės kaip mokėjimo 

gyventi. 

  Kitas labai svarbus dėsnis – principas. Kaip ţmona elgiasi su 

savo vyru, kaip jį mato, kuo jį laiko, taip su tuo vyru elgiasi, 

taip jį mato ir jo paţįstami bei bendradarbiai.  

  Jei pasigilinsite, tai taps akivaizdu. Jei norite, kad vyras 

pakiltų kitų akyse, tereikia moteriai viduje pakeisti poţiūrį į 

vyrą, reikia mąstyti, medituoti tik teigiamas jo savybes, 

išryškinti jo pliusus. Tai neįvyksta per akimirką, bet palengva, 

mėnuo, pusmetis ar metai ir jūs nustebsite rezultatais.  

  Per kiek laiko norite transformuoti realybę priklauso tik nuo 

to, kiek stengsitės savo viduje jį aukštinti, medituoti jo gerąsias 

savybes. Net jei jūsų vyras neturi gerų savybių, tiesiog savo 

viduje sukurkite jas ir mąstykite apie tobulesnį savo vyrą, ir jis 

toks taps. Energija, bangos, viskas, ko nemato plika akis, dirba 

savo darbą kas akimirką, kuria mūsų gyvenimą, keičia jį arba į 

gera, arba į bloga. Ši Visata – protas. 
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Jei vyras turi aiškiai matomų minusų ir todėl su juo elgiamasi 

atitinkamai, t. y. smerkiančiai, tai yra klaida ir paklydimas. 

Apskritai, tai kvailystė ir nemokšiškumas, nes juk pjaunama 

šaka ant kurios sėdima. Bet kuriuo atveju, tiek moters 

santykyje su vyru, tiek vyro santykyje su moterimi geriausia 

abiejų pastangos, bet sąmoningesnis turi imtis aktyvios 

iniciatyvos.  

Jei mes dėl kaţkieno minusų pradedame blogai su ţmogumi 

elgtis, tai trūkumai tik dar labiau išryškėja ir išauga, nes 

stojame su jais į kovą ir taip juos maitiname. Maitiname savo 

mentaline, psichine energija. Kaţkoks bruoţas juk ne fizinės, o 

mentalinės kilmės, todėl jis ir minta mūsų mentaline energija. 

Minusai auga ir gadina gyvenimą mums patiems. Atsiminkite 

tai, nes tai – Rezonanso Dėsnis. 

  Daţnai šeimose yra nesutarimų, kaţkokių minusų viename ar 

kitame, tačiau visi priekaištai turėtų būti skirti tik sau. Bet jei 

mes uţsicikliname ant kito, tai ir įstringame juose. Viskas labai 

paprasta. Jei mes pastebime minusus kitame ir apie juos 

prabylame garsiai, mes juos imame maitinti energetiškai, 

mentališkai, psichologiškai, vadinkite kaip norite. Kuomet juo 

maitiname, jie auga ir ima vešėti, šaknytis kitame ţmoguje. 

Tačiau mes galime pastebėti pliusus, nors ir maţyčius, ir juos 

pabrėţti garsiai. Tokiu būdu mes maitinsime teigiamas savybes 

ir jos ims augti. 

  Prisimikite alegoriją apie musę, kuri savo kelyje daţniausiai 

mato tik atmatas ir bitę, skrendančią tuo pačiu keliu, ir 

matančią gėles ir kitus malonius dalykus. Visi minusai, visos 

nesėkmės tampa prarajomis tik tada, kai mes patys jas tokiomis 

padarome. Atsimink – tai dėsnis.  
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  Jei norite pakeisti ţmogų į gera ir sustiprinti savo ir aplinkinių 

gyvenimą, stenkitės nekalbėti, nepastebėti minusų, nemaitinti 

jų. Pastebėkite ir auginkite pliusus. Tuomet ţmogus pasikeis, 

įvyks stebuklinga alchemija. Jūs tapsite kūrėju. Tam reikia tik 

laiko, kantrybės ir truputį savikontrolės. Tai – raktas. 

  Manymas, kad ţmonės aplink mus nepataisomi – tik kvailystė 

ir nelavinamo proto ribotumas. Ţinios ir kantrybė išlaisvina iš 

bet kokių grandinių. Kai uţstringame kaţkokioje problemoje, 

kurią  iliuziškai atrodo, kad sukelia partneris, tai kalba tik apie 

vieną, kad ţmogus gyvena tik dėl savęs, tik dėl ego, nenori 

aukotis ir pakilti aukščiau problemos, kuri kitam gal net nebūtų 

problema.  

  Jei ţmogus suvokia, kad kaţkurioje sferoje nėra laimės, 

nereikia uţstrigti kaip daugumai. Juk laimės sąvoka plati ir 

įvairiapusė. Galima nesunkiai rasti santykiuose ir bendrame 

gyvenime sritis, kurios teikia laimę ir dţiaugsmą. Jei taip 

perjungiame protą, įvyksta metamorfozė. Tada tos sritys, kur, 

atrodo, laimės nėra, pradeda keistis ir prisipildyti 

sąmoningumo šviesos. Uţstrigimas problemoje – tai lyg 

buvimas kambaryje, kuriame nėra šviesos. Jūs blaškotės 

tamsoje, bandydami atidaryti vieną langinę ir įleisti šviesos. 

Taip dauguma uţstringa. Bet jei jūs prieisite prie kitos 

langinės, gal ji net neuţrakinta ir lengvai ją atidarę įleisite į 

patalpą šviesą. Dėka savo lankstumo, jūs išvysite, kodėl 

neatidarėte prieš tai buvusios ir nustebsite, kad raktas padėtas 

šalia, tik jūs tamsoje nematėte. Todėl neuţstrikite ties kaţkokia 

problema ir nemaitinkite jos pykčiu ir pagieţa. Geriau, daug 

naudingiau rasti laimę šalia, kitoje sferoje ir ją išplėtoti. Taip 

nušvis ir viskas kitomis, graţesnėmis spalvomis.  

Daţnai svarbiausių aukštumų gyvenime galime pasiekti tik su 

šeima ar partnerystėje. Vyrui reikia Moters, Moteriai reikia 
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Vyro. Pati viena sau karjera nelauks jūsų namie, tik pinigai  

nenušluostys ašarų, o šlovė neapkabins naktį. 

  Supraskite, kad kantrybės tokiuose reikaluose neturės, 

niekada neturės tas, kuris gyvena tik dėl savęs. O dėl kitų 

neimanoma pradėti gyventi, kol apsiribojate vien gyvenimo 

perspektyva. Jūs juk ruošiatės mirčiai... Jūs nepatikimas.  

  Šios alcheminės tiesos neįveikiamos ţmonėms, kurie nori tik 

pataikauti savo egoistiškiems troškimams. Tie ţmonės, kurie 

nori gyventi dėl kitų, dėl artimųjų, kurie nori rūpintis ir kurstyti 

kitų laimės ugnį. Jie neuţsiciklina, neuţstringa ilgam ties 

kaţkokia problema ar kitų minusais.  

  Tokie ţmonės – tai dinamiški, dosnūs ţmonės. Ši tiesa 

pradės tapti tikra, kai nuspresite gyventi realų gyvenimą – 

nemirtingų sielų gyvenimą. 

  Tik nemirtingas yra dosnus ir tik dosnus  ţmogus turi, ką 

duoti. Pirma reikia tapti dosniam, tada atsiras ką duoti. Jei 

sakote, kad neturite, ką duoti, tai jūs stovite tamsiame 

kambaryje ties viena uţkalta langine ir nesuprantate, kad visai 

šalia yra durys į pasakų šalį. Tereikia paieškoti savęs, rasti 

laiko paţinti save. 

  Kantrybė yra išminties giminaitė. Gyvenimas, visas 

gyvenimas – tai kova ir reikia su tuo sutikti. Tai kova su 

nemokša viduje. Pavyzdţiui, sėkmingu kariniu veiksmu, 

manevru laikoma ne tai, kai kareiviai bėga viešai atsidengę 

tiesiai į priešus. Sėkmingas manevras, kai kariai uţsikasę po 

ţolėmis, po ţemėmis kantriai laukia tobulos akimirkos. 

Kantrybė virsta išmintingu manevru. Ţinios išlaisvina. 

 



 

Sandţajananda 

140 

Reikia gerai suprasti dar viena dėsnį. Problema yra neamţina. 

Iš esmės problemų turi tik kvailiai. Sielos turi tik iššūkius. 

Pakeiskite ir jūs savo terminologiją.  

Susidūrus su problema – iššūkiu, pradţioje atsiranda daigai, 

paskui ji auga, kaţkurį laiką būna jos pikas ir po piko eina 

atoslūgis. Problema maţėja ir traukiasi, kol galiausiai išnyksta. 

Reikia tik kantrybės. Aišku, reikia jau pradţioj bandyti ją 

spręsti, bet jei sunku, būkite kantrūs, netrankykite galvos į 

sieną ir ji pradės nykti, nes viskas, visi keičiasi: ţmonės, 

aplinkybės, oras, vyriausybės, viskas labai greitai keičiasi. 

Niekas neateina veltui. Jei atėjo, vadinasi, nusipelnėm ir 

klausimas visada – Kokia iš to nauda? Tik štai klausimas: ar 

nusipelnėme kentėti, ar nusipelnėm pamokos, kad paaugtume? 

Rinkitės. Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti. 

  Dauguma, perskaitę tai, tikrai nepasidarys dosnesni ir 

kantresni, bet gal argumentas apie vaikus keistis paspartins. 

Atsiminkite, jei šeima gyvena tik dėl savęs, tik egoistiškai, 

minimaliai aukodamasi dėl kitų, tai tokios šeimos vaikai bus 

lygiai taip pat  elgsis su jumis.  

  Vaikai neturi kaukių ir tėra vidinio tėvų pasaulio atspindys. 

Jie neturi energetinės apsaugos ir jie, grubiai sakant, vibruoja 

jūsų vidinėmis vibracijomis. Jei taip auginsite savo vaikus, tai 

taps jų natūra ir uţaugę vaikai gers jūsų kraują, naudosis jumis 

atstatę kiauliškas akis.  

  Jei jūs nesusitvarkysite su vaiku, su jo kaprizais ir norėsite jį 

bausti, tai bus iš viso beprotybė. Tokiems tėvams siūlau iš 

karto vaţiuoti pas psichologą, nes, jei nesusitvarkote su vaiku, 

tai reiktų suprasti, kad jūs patys jį tokį padarėte ir darote. Savo 

vidinį kvailumą ir ribotumą projektuodami į vaiką, kuris 

nenešioja kaukių taip, kaip suaugę tą moka daryti, ir uţ tai jūs 
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ant vaiko dar drįstate pykti? Visi priekaištai turi būti skirti tik 

sau.  

  Tėvai niršta ant paveikslo, kurį patys tapo? Taip, jei jie tapo, 

vadinasi, smegenis turi, bet ar proto turi? Tokių tėvų vieta arba 

prie knygų ir seminaruose, bandant paţinti save, arba 

beprotnamy. Tai savanaudiško elgesio dėsnis.  

  Jei tėvai gyvena tik dėl savęs, vaikai auginami dėl savęs, 

draugai egzistuoja dėl savęs, tai atţalos uţaugs tokie patys ir 

mąstys, kad tėvai yra dėl manęs, o ne aš dėl jų. Turi būti 

apykaita – visi dėl visų. Tėvai tokių vaikų nebus gerbiami nei 

laukiami. Vaikai mąstys, kad jie privalo man padėti, o aš jiems 

–  neprivalau. Pamąstykit apie tai. Pamąstykit, ką jūs kuriat tiek 

sau, tiek pasauliui? Kodėl gimdote vaikus?  

  Savanaudiškumas – tai buvimas manipuliatoriumi, uţstrigus 

viename iš Ego vaidmenų šiame pasaulyje ir reikalaujant, kad 

skirtinguose gyvenimo filmuose aplinka paklustu egoisto 

realybei. Manipuliacija yra apgaudinėjimas ir sukčiavimas 

siekant sau naudos. Anksčiau ar vėliau tai vis tiek paaiškėja 

daugumai aplinkinių. Nepakęsdami apgaulės, sąţiningi ţmonės 

nusisuka nuo tokių ţmonių ir galų gale liekama gyventi 

vienumoje, tarp tokių pat ar dar baisesnių sukčių. O tai tikrai 

šlykštus pasaulis. Manipuliatoriais negimstama. Tai yra 

elgesys, kurio išmokstama prisitaikant ir nebūnant savimi. 

Pirmas ir pagrindinis tokio elgesio išmokimo šaltinis 

daţniausiai yra šeima, sociumas, iškrypus nacija, orientuota į 

vartojimą vardan vartojimo. Mes matėme save išdavusius 

artimuosius... ir išmokome išduoti save.. 

  Masės ţmogus šeimoje, kurioje tėvai daţnai manipuliuoja 

vienas kitu ir aplinkiniais, vaikas nuo maţų dienų stebi tai ir 

perima šį elgesį tiek verbaliniu, tiek neverbaliniu būdu. Tai 
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vyksta nesąmoningai, nes vaikai neturi nei logikos, nei 

savivokos. Todėl daţnai ţmogus ne visai ir pats suvokia, kad 

manipuliuoja ir sau atrodo nuoširdus. Tai tėra stiprus įprotis, 

kurį išrauti padeda nuoširdumas, sąmoningumas bei 

meditacijos. Iš esmės bet kokią manipuliaciją atpaţinti nėra 

sunku, tiesiog reikia stebėti save (vipasana), medituoti (mantra 

meditacija) ir galąsti protą, skaitant knygas ir klausant 

autoritetingų mokytojų paskaitų... 

  Santuoka yra nuostabus dalykas. Jei viengungystę galima 

palyginti su greitu sportiniu automobiliu, tai santuoka 

daugumai būtų sparnai, kurie gali uţkelti į tokius aukščius, kad 

bus paliestas pats Dangus. 

  Kai man buvo sunkus metas, kai apsivalinėjau nuo egoizmo, 

tik tada visi prisiminimai apie laiką, praleistą kartu su ţmona, 

suţibo lyg deimantais. Aš kurį laiką bandţiau griauti sieną 

tamsoje, pamiršęs, kad savo kišenėse (atmintyje) turiu daugybę 

patirtų pamokų, kurios padarė mane didesnį, ir uţ daug jų turiu 

būti dėkingas savo buvusiai ţmonai. Tai supratus, pasidarė 

akivaizdu, kad į tamsų kambarį, akligatvį mane įkišo tik paties 

ribotumas, silpnumas ir savanaudiškumas.  

Paţvelkime, dauguma šeimų, kuriose nelikę meilės, o likę tik 

ritualai ir įpročiai, gyvena nieko nekeisdamos. Pykstasi, 

nekalba vienas su kitu, mėto pagieţingas uţuominas. Mes 

matome nulį intelekto, sąmoningumo nėra. Ţmonės 

hipnotiname transe ir sapnuoja košmarą... Viskas paprasčiau 

nei atrodo, tereikia ţinių – kas yra kas ir kodėl. Tik truputį 

praktikos ir ţinių, jog pastebėtumėte savo gilų miegą, kuriuo 

ţmonija miega ir kuris yra sukeltas susiţavėjimo paveiksliukais 

bei masinės informacijos priemonių paviršutiniškumu ir blogu 

valdţios ţmonių pavyzdţiu. Valdţia vadinama kvaila, nes ir 

joje esantys ţmonės patys daţniausiai yra miegantys vartotojai. 
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Iš to, ką jau išgirdote net aprūdijusiam protui akivaizdu, kaip 

giliai esate imigę...  

  Ţmonės yra susiţavėję viskuo, kas materialu ir teikia juslinį 

pasitenkinimą. Ţmonės pamiršta savo vidų, nes jie yra 

susiţavėję paveiksliukais periferijoje, apţavais mirgančiais 

aplink.  

  Girtuoklis bare yra susiţavėjęs alkoholiu, vieta, malonumais, į 

save panašiais draugais ir pigiomis moterimis. Išdidi moteris 

prieš veidrodį ţavisi savo ţavesiu (tuštumu). Turtingas, godus 

asmuo yra susiţavėjęs pinigais ir turtais. Nuoširdus pavargęs 

darbininkas fabrike yra susiţavėjęs sunkiu darbu. Visi ţmonės 

yra susiţavėję arba apkerėti savo reikšmingomis problemomis 

ir giliai miega. Vairuodami mašiną, mes galime stebėti skersai 

gatvės besiverţiančius ţmones, kurie nekreipia jokio dėmesio į 

slypintį pavojų. Kiti patys puola mašinoms po ratais net 

nepakėlę galvos. Jie ir jūs daţniausiai nebūna dabartyje. Jie 

kaţkur tuo metu skrajoja po praeities prisiminimus arba galvoja 

apie ateitį, kuri gal įvyks, gal neįvyks. Ţmonės – kaip lėlės 

teatre...  

  Jie vaikšto miegodami, jie atrodo tarsi lėlės vėjo rankose. 

Šeimoje elgiasi kaip bepročiai, monotoniškai kartodami 

veiksmus, judesius, kurie didina nesantaiką, vietoj to, kad 

prisimintų save ir pasikeistų, sąmoningai valdytų savo ţodţius 

ir veiksmus siekdamai harmonijos, kurioje gyvena. Jūs taip 

giliai miegate, kad pripratote kentėti. Jūs daţnai sakote – 

Darbas pakenčiamas; Santykiai pakenčiami; Oras 

pakenčiamas... Skaitytojau, ar neapgailėtina gyventi nuolat 

kenčiant ir aplinkiniams sakyti – Viskas gerai..!?  

  Šeima, santykiai tarp vyro ir moters yra ypatinga savivokos 

mokykla, kur galima gan greitai save transformuoti iš 
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intelektualaus gyvūno į ţmogų, iš miegančio kostiumo į 

išmintingą kūrėją. Turėdami partnerį, mes visada turime 

sąmoningumo mokytoją, kuris, kai pradeda mus erzinti, 

parodo, jog kaţkoks kirminas slepiasi mūsų pačių viduje. Jei 

nestatote išminties namų, supraskite, statote kalėjimą.  

  Reiktų įsisąmoninti dar vieną dėsnį. Kaip elgtis vyrui darbe su 

moterimis bendradarbėmis? Apie tai kalbėti privalu. Turbūt 

nustebsite, bet vyras su bendradarbėmis negali elgtis taip, kaip 

su savo ţmona, elgtis lengvabūdiškai ir flirtuojančiai; negalima 

į moteris ţiūrėti kaip į ţmoną. 

  Elgtis familiariai su kitomis moterimis, turint ţmoną, yra 

tolygu katastrofai, tik ta katastrofa energetiniame lygmenyje. 

Taip vyras netenka energetinės savo ţmonos apsaugos. 

Pasąmonės ir energetiniame lygmenyje vyksta neigiamos, 

destruktyvios deformacijos. Toks vyras tampa negerbiamas 

savo kolektyve tiek moterų, nors jos su juo ir juokauja, tiek ir 

vyrų bendradarbių.  

  Nors visi šypsosi ir atrodo mėgsta subtilius dviprasmius 

juokelius, viduje šaknijasi nepagarba, nes kiekvieno viduje yra 

tobula vertybių sistema, kurios sargas – sąţinė – Visatos 

Dėsniai. Taip aplinkinių pagarbos energija pradeda labai greitai 

tirpti. Manes daţnai klausia moterys – Kodėl Tu kreipiesi į 

mane – Jūs? Aš kreipiuosi ne tik į tą moterį, kuri stovi priešais 

mane, sakydamas „JŪS― aš kreipiuosi į visą giminę, į šaknis iš 

kurių ji atėjo.  

  Moterys, kurios flirtuojančiai juokauja su vedusiu vyru, 

supranta, kad jis nerimtas ir automatiškai prasideda 

nevertinimas jo kaip vyro, kaip asmenybės. Reikia 

įsisąmoninti, jog norint likti gerbiamam su kolektyvo 

moterimis reikia elgtis kaip su dukromis arba kaip su 
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motinomis. Jei jos neištekėjusios, tai elgtis švelniai ir 

rūpestingai, kaip su dukra. O jei ištekėjusios, tai pagarbiai, kaip 

su motinomis, nes, kaip bebūtų, jos savo vaikų motinos. Jos 

dukros savo tėvų. Todėl, jei norite būti gerbiami, gerbkite 

kitus.  

  O kaip moteris darbe turi elgtis su vyrais? Moteris į vyrus 

darbe turi ţiūrėti kaip į svetimus vyrus, kitų moterų vyrus, 

tėvus. Daugelis moterų įsivaizduoja, kad su vyrais darbe 

galima draugauti. Bet tai klaidingas mąstymas, nes draugystės 

tarp vyro ir moters negali būti, aišku, jei vyras yra tikras vyras, 

o ne homoseksualas.  

  Draugystė tarp skirtingų lyčių gali būti tik tarp brolio ir sesės 

ar kaţkokių artimų giminaičių. Aišku, jei vyras ir moteris abu 

yra laisvi, tai kaţkurį laiką įmanoma, bet tik kaţkurį laiką. Jei 

vienas iš ţmonių turi antrą pusę, jam reiktų vengti turėti 

priešingos lyties draugą ar draugę. Jei taip yra, antroji pusė 

pasąmoningai negerbia tokio elgesio ir naikina jį energetiškai, 

palengva pradėdama jį laikyti minkštu ir silpnu (jei kalbam 

apie vyrą, kuris turi draugę).  

  Jei moteris, turėdama vyrą, pradeda lengvą flirtą su vyrais ar 

vyru darbe, ji praranda proto ramybę, o prarasta ramybė – tai 

energijos ir jėgos netekimas. Jėgos netekimas moteriai 

neleidţia savo tikrojo vyro išlaikyti prie savęs, prie šeimos ir 

prasideda grandininė reakcija.  

  Jei moteris flirtuoja ir akis stato prieš viršininką, greičiausiai 

viršininkas uţsimanys tuo pasinaudoti, nebent jis jogas, kas 

maţai tikėtina. Ir jei viršininkas išlaikys valią fiziniame 

lygmenyje, bet pradės daryti tą mintimis, turėdamas šeimą, jis 

greičiausiai tokios darbuotojos atsikratys, kad pasitrauktų nuo 

pagundų. Kaip matote yra daug variacijų, bet viskas apie tai, 



 

Sandţajananda 

146 

kad būtume tikri (neapsimetinėtume), būtume savimi su visais 

ir tada nebus jokių problemų. 

  Siekiama moteris, gerbtina moteris, norėdama tokio pat vyro, 

turi elgtis atitinkamai. Net jei moteris lengvabūdiškai elgiasi ne 

su viršininku, o su kitais darbuotojais, viršininkui atsiranda 

vyriškas pavydas, ir vėlgi jis tokios darbuotojos gali uţsimanyti 

atsikratyti, ypač, jei moteris patraukli. Jei pamąstysite apie tai 

geriau, tai taps akivaizdu.  

  Kada vyrai nori imti moterį į ţmonas? Deja, dabar yra taip, 

kad moterys vyrus paima į vyrus, pasitelkusios visą arsenalą 

gundymo priemonių. Supakuoja vyrą ir ištraukusios iš jo visus 

syvus, netikėtai nusivilia, kas čia per lepšis. Tai nesąmoningas 

vapyrizmas energetiniame – psichniame plane.  

  Retai kada yra taip, kad vyras bandytų uţkariauti moters širdį. 

Taip yra todėl, nes sako: visos tokios..., visi tokie... Sunku rasti 

priešingos lyties atstovą, kuris būtų tikra siekiamybė, o ne 

donorą, kuris padarys mane laiminga ar laimingu, patenkins 

mano geidulius. Visa tai – savanaudiškumas. Dabar dominuoja 

santuokos, kurių sukūrimo prieţastis yra protuose vyraujanti 

nuomonė: jis padarys mane laiminga, turtinga. Ji padarys mane 

laimingu, patenkins visus mano troškimus, bus man lyg 

papuošalas... ir t.t. Tai vartotojo mentalitetas. Susitiko du 

deficitiniai lunatikai ir kas iš tokių gali gautis? 

  Nedaţnai, kai kuriama šeima, yra vadovaujamasi vertybėmis: 

„Ji nuostabi moteris, dėl kurios galėčiau gyvybę atiduoti, noriu 

padaryti ją laiminga, ji būtų puiki motina mūsų vaikams...“ 

Arba: „Jis nuostabus ir gerbiamas vyras, uţ kurio kaip uţ 

sienos galėčiau jaustis saugi ir uţtikrinta dėl rytojaus, būtų 

puikus pavyzdys mūsų vaikams...“ Pripaţinkime, maţai kas 

vadovaujasi tokiomis vertybėmis. Dar viena paslaptis – kuo 
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daugiau seksualinės aistros, tuo sunkesnė santykių karma yra 

paslėta, kuri laikui bėgant išsiskleis. 

  Pirmiausia renkamasi pagal apatinės kūno dalies impulsus. Su 

manimi, mano šeima buvo ne išimtis, draugystės pradţia buvo 

kaip ir daugelio. Aš mąsčiau, kad tai ţmogus, kuris padarys 

mane laimingesnį, o ne aš ją padarysiu laimingesne. Atėjau 

imti, o ne duoti.  

  Duoti nemokėjau, nes niekas to nemokė. Ir toks scenarijus, 

kaip daugumos, atvedė prie krizės, nes išorinis spindesys ir 

neturėjimas, ką duoti kitam, negali neprivesti prie santuokinės 

idilės išsigimimo. Bet aš nepasidaviau ir pradėjau ieškoti, ji 

pradėjo ieškoti, kas, kaip ir kodėl, kur problemų šaknys? Ir 

pasirodė, kad mūsų šeimos idilė butaforinė, o šeimos namo 

sienos popierinės.  

  Kai susidūrėme su jogine, vedine šeimos psichologijos 

anatomija, mes buvome šokiruoti. Pamatėme, kad mūsų laimė 

buvo iliuzinė ir neparemta jokiais pamatais. Buvo labai 

skausminga, bet mes transformavome save kiek sugebėjome. 

Tai, ką aš rašau ir kalbu, ţinau, nes viskas patikrinta asmenine 

patirtimi ir analize. 

Ţmogus nugalėjęs save – nenugalimas 

  Jei moteris nedirba su savimi, savo protu, nesiima 

apsiribojimų nuo vakarietiško lengvabūdiško mentaliteto 

bendraudama su vyrais, jai bus labai sunku ištekėti. Jei ji 

nekaupia vidinės jėgos, o barsto ją visiems, kurie tik meiliau 

paţiūri, ji nusilpsta ir pradeda jausti, jog tas vienintelis niekad 

nepasirodys. Bet taip yra tik todėl, kad jos jėga išbarstyta į 

išorinius blizgučius, todėl vidinis magnetizmas nuslopęs ir 

intuicija kuţda, kad ji nieko negali pritraukti. Todėl, ji tai 
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jausdama ir nesuprasdama, kodėl taip yra, viduje sukelia dar 

didesnę tuštumą ir silpnumo jausmą.  

  Prisiminkime pasakas apie princeses, uţdarytas tolimuose 

bokštuose, kurių išvaduoti keliaudavo pulkai karţygių, 

pasiruošę mirti dėl jų. Čia slepiasi metafizinis dėsnis apie tai, 

kad moteris, neišbarstydama savo vidinės jėgos į daugelį vyrų 

ir  blizgučius, tiems vyrams prišaukti, turėjo tokį magnetizmą, 

jog vyrai patys, nekviesti keliaudavo pas tokią princesę. Moters 

magnetizmo jėgai nėra atstumų, jei tos jėgos daug. Smegenų 

bangos nuolat vibruoja į visas puses ir siunčia signalus, 

pritraukdamos įvykius ir ţmones, atitinkančias mūsų vibracijų 

lygmenis. Princesės vidinė jėga vibruoja atitinkamai ir traukia 

karţygius, kurie nori tokios būtybės. Silpnos moterys, 

dalinančios save visiems naktiniame klube, tiems, kurie tik 

vairuoja geresnį automobilį, traukia tokius pat lengvabūdţius 

visur ir visada.  

  Kai moteris elgiasi santūriai, nešvaisto ir nedalina savęs, 

pritraukia tą, kurį ir nori sąmoningai pritraukti. Jei ji išsipusto, 

visą jėgą demonstruoja išorėje, tai pritraukia daug vyrų, kurie 

ją supainioja ir ji pasimeta, nepešusi nieko. Taip tik tampa dar 

silpnesne. 

  Grįţkime prie šeimos. Tai terpė, kur turi būti vadovaujamasi 

meilės principu, meilės dėsniu. Meilė – tai davimas. 

Savanaudiškumas nėra meilė. Savanaudiškumas – tai 

grobuoniškumas, silpnumas. Išsiaiškinę, kas yra meilė šeimoje, 

suprantame, kad laimingos ir stiprios šeimos pagrindas yra 

dosnumas ir pasitikėjimas vienas kitu. Turi būti daug 

bendravimo, kalbėjimo. Ţaidimas atviromis kortomis. 

Dosnumas yra nuostabi charakterio savybė. Teisuoliai visada 

duoda daugiau nei ima, skolininkai ima daugiau nei duoda, o 

tas, kas tik ima ir nieko neduoda, yra vagis. Dosnumas ir 
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pasitikėjimas yra dvi stambios gairės sėkmingos šeimos 

santykių schemoje. Atsakingas savo pareigų šeimoje vykdymas 

formuoja vidinę jėgą, kuri palengva uţpildo sėkme ir uţ namų 

ribų esančią veiklą.  

  Šeimoje vyras turi suprasti, kas yra vyriška, kas yra jo 

prigimtis ir ţinoti nepakeičiamus moters prigimties 

fundamentus. Ir, atvirkščiai, moteris turi ţinoti, kas jai tinka 

pagal vidų ir koks vyras turi būti, kad būtų pilnavertis. Vyrai ir 

moterys yra skirtingi ir kuris iš jų stipresnis? Kuris turi 

vadovauti šeimoje? Tą mes jau išsiaiškinome. Vyrai stipresni 

fiziškai, moterys psichiškai. Balansas yra. Visgi moterys 

stipresnės ir pagal šiuolaikinę psichologiją manoma, kad 

stipresnės dvigubai. Stipresnė mentaliniame emociniame 

lygmenyje. Bet čia kalbama apie šiuolaikinę, pasimetusią 

moterį, kuri dirba vyriškus darbus, kūną savo dovanoja daugiau 

nei vienam vyrui. Moters jėga – jos viduje ir išorėje.  

  Sakoma, kad daugybė karų kilę dėl moterų. Taip, gal ne 

pasaulinių, bet daugybė kovų yra kilę dėl moterų. Jei moteris ir 

graţi, ir išmintinga, ji gali parklupdyti beveik kiekvieną vyrą. 

Paţiūrėkime į vadinamąją mūsų aukštuomenę, kiek jaunų 

barakudų kaip kūdikius suvystė verslo liūtus ir padarė iš jų 

menkai gerbiamus kačiukus. Moterys galingesnės. 

  Šiuolaikinės moterys prarado savo jėgą, turėtą senovėje, dėl 

dairymosi į daugelį vyrų, dėl noro būti geidţiamoms visų. 

Daug dar jų stiprių likę, bet vienetai, dėl kurių kaţkas atiduotų 

gyvybę nė nesusvyravęs. Paţvelkime į moteris giliau, jos juk 

mistikės iš prigimties. Jos jaučia, nujaučia, susapnuoja kaţką. 

Nuo jų nuslėpti kaţką yra labai sunku. Kuo moteris 

išmintingesnė, koncentruota į savo šeimą, tuo ji galingesnė ir 

turi geresnę intuiciją.  
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  Joms nereikia galvoti, joms nereikia logikos, jos tiesiog ţino. 

Moteris yra gylis ir įsigyvenimas į visas sferas, susijusias su 

šeimos gyvenimu. Ji jautresnė, labiau jaučia ir labiau išgyvena 

devynis kartus labiau nei vyras. Vyras  šiuo atţvilgiu visai 

kitaip funkcionuoja.  

  Jis mąsto kraštutinumais: taip – ne, imam – neimam, gerai –  

blogai. Vyro paviršutiniškumo pliusas tas, kad jis devynis 

kartus maţiau nuo visko priklausomas. Jis nesuka galvos. 

Sako, kad vyras be moters niekada nepasistatytų namo. Taip ir 

yra. Jis paklaustų – o kam tas namas? O kai yra moteris, jis 

tampa kitoks, moters gylis jam atveria naujus horizontus.  

  Moterų ir vyrų protai veikia skirtingai. Smegenų pusrutuliai 

funkcionuoja skirtingai. Moteriškos smegenys labiau skatina 

atjausti, o vyriškos pritaikytos perprasti ir kurti sistemas. Kai 

vyras kaţką veikia, tada funkcionuoja viena smegenų pusė, kai 

vyras atsipalaidavęs (mėgaujasi kaţkuo, dţiaugiasi, naudojasi 

jausmais), tada dirba kita smegenų pusė. Vyras yra – arba – 

arba. Moterys kitaip, jų visada dirba abi smegenų pusės, ir 

kairė, ir dešinė. Todėl jos parduotuvėje iš keleto suknelių 

niekaip negali išsirinkti, kurią imti: tą ar tą? Vyras priėjo, 

apţiūrėjo, konstatavo – šitą. Vyras, jei dirba, tai jau dirba 

rimtai ir visas į tai paniręs. Jei vyras švenčia, tai švenčia kartais 

ne vieną parą. Jei poilsiauja, tai jau rimtai paleidţia visas 

vadţias.  

  Apie moteris negalėtume taip pasakyti, jų pusrutuliai nuolat 

dirba kartu, ji nemoka nei šimtu procentų dirbti, nei poilsiauti. 

Ji vis rūpinasi, ar visiems viskas gerai, kaip viskas bus ryt, 

poryt… Jei moteris kaţką nusprendė, padarė ir suklydo, ji ilgai 

save griauš, o jei vyras dėl kaţko suklydo, jis sakys: „Na ką, 

padarysim kitaip―. Todėl sakoma – vyras galva, moteris sukioja 

galvą, nes jei moteris taps galva, bus chaosas. O jei vyras taps 
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kaklu, bus ţlugimas. Todėl vyras turi būti vyriškas, stiprus, 

konkretus ir išmintingas, nesivelti į moters emocijas, o 

išklausęs jas, tiesiog nuspręsti, kaip visiems bus geriau. Jei 

abejos abu, tai jau bus turgus. 

  Paţiūrėkite į viengungius, kaip jie gyvena: lova, televizorius, 

pora stiklinių ir tuščias šaldytuvas. Jam nieko nereikia, aš 

ţinau, aš pats vyras ir pats taip gyvenau. O kai atsiranda 

moteris, atsiranda ir gėlės ant palangių, ir sofutė, ir spinta 

papildoma, ir nauji stalo įrankiai.  

  Ji nieko nedaro, ji tik sukioja vyro ţvilgsnį į tuos objektus, 

rodo, kalba, o jis daro, kuria. Kuria abu. Jei moteriai pačiai 

reiktų apsistatyti butą, ji tai darytų labai ilgai, bet kartu su vyru 

tai vyksta greitai. Vyro ir moters sąjunga sukuria dinamiką. 

Balos virsta upe. Moteris yra įkvėpianti jėga, vyrą įkvėpianti 

jėga. O jei ji išmintinga, pabrėţia jo pliusus, neryškina minusų, 

jam išauga sparnai ir jis gali nunešti šeimą toli toli.  

  Vyras gali leisti sukioti jo kaklą tik mylimai moteriai, tai, 

kuria pasitiki. Niekas kitas ten nėra įleidţiamas, nes vyro ego 

visada sako: „Aš pats viską galiu―. Taip, jis gali, bet daţnai ne 

taip kokybiškai kaip kartu su moterimi. Ir nereikia labai 

stengtis suprasti, kas ką jaučia ar kodėl galvoja būtent taip, kaip 

galvoja. Reikia tiesiog ţinoti skirtumus, suprasti, kokie ir kur 

yra privalumai bei elgtis atitinkamai. Ne veltui John Gray savo 

knygą pavadino „Vyrai iš Marso, Moterys iš Veneros―. Taip ir 

yra, mes skirtingi sutvėrimai, su skirtingais supratimais. Bendra 

tai, kad turime bendrą Dvasią, bendrą, vienijantį meilės ir 

traukos jausmą. Vyrų ir moterų psichologija skirtinga, 

fiziologija skirtinga, veiksmų sferos skirtingos. Bendras tik 

Pirminis Principas, Supersiela ir tai mus vienija bei traukia 

vienus prie kitų. 
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  Pereikime prie kito etapo. Vyrai iš prigimties išdavikai, 

išdavikai ta prasme, kad nuolat jų dėmesį traukia kitos, graţios 

moterys. Tai jų prigimtyje. Taip gamta sudėliojo, o kodėl – jūs 

jos ir paklauskite. Kol ţmona graţi, patraukli, jis minimaliai 

pastebi kitas moteris. Laikui bėgant, fiziniam groţiui silpstant, 

jis pradeda labai aktyviai stebėti kitas moteris, jį tiesiog 

paralyţiuoja ir net pats gali savęs klausti: „Kas tau yra?―  

  Šiuo klausimu vyrai silpni ir išdavikiški, bet tai taip stipriai jų 

instinktuose, kad net apkaltinti juos dėl to sunku. Ir vyras 

tampa auka, savo kūno auka, jei neturi ţinių apie aukščiausią 

mokslą, savęs paţinimo mokslą. Paprastas ţmogus myli 

paprastai... Ir klausimas – ką jūs mylite? Fizinio kūno groţį? 

Jis laikinas. Emocijas, kurias suteikia kitas ţmogus? Jos 

laikinos. Šiandien suteikia – ryt jau nesuteiks. Mylite kito 

ţmogaus protą (įpročius, pomėgius, vertybes, statusą)? 

Laikas tai irgi iškraipys... Mylite sielą? O kas ta siela? Ar 

jūs ją matėte, kaip ji atrodo? Ką jūs mylite? Jei neturite 

atsakymo, tai tik naiviai tikitės, kad būsite kartu amţinai ir 

mylėsite amţinai... Jūs patys save hipnotizuojate tokiomis 

neišmąstytomis ir nesuprastomis realybės haliucinacijomis. Jei 

norite laimės, turite rasti atsakymūs į šiuos klausimus. Kol 

nerasite atsakymų – išdavystė bus natūralus reiškinys. 

  Kai moters groţis blėsta, o vyras išduoda ją, ji vyrą su 

ţemėmis maišo ir geria jo kraują  iki mirties. Jos prigimtis 

tokia. Ji negali pamiršti taip paprastai, kaip pamiršta vyrai, 

todėl ilgai, vienaip ar kitaip ji gers jo kraują.  

  Šiuolaikinė nesąmoninga moteris panaši į tigrę, kuri geria 

kraują. Daţniausiai, ko moteris tikisi iš parnerio – tai sekso ir 

pinigų, pinigų ir sekso. Išsiurbia vyro energijas. Ji traukia vyro 

gyvybines jėgas (per daţną seksą), nuo daţno sekso silpsta 
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protas, nes kraujyje maţėja aktyviųjų lytinių hormonų 

androgenų, todėl aptingstama, ištyţtama.  

  Prisiminkime verslo liūtus, suvedţiotus į dukras tinkančių 

merginų. Nuo per daţno mėgavimosi seksu, jie netenka 

androgenų, savo vyriškumo kuro ir tampa skudurais po 

kojomis. Tas pats ir su jaunyste. Paţvelkite į jaunus vyrus, 

kurių amţius tarp 25 – 35 m. Jie būvo aktyvūs ir daţnai 

atletiški, kol nesusiranda gyvenimo partnerės. Po to 

apsiramina, atsiranda pilvukas, pakaušis praplinka ir tampa 

šeimos bičais, neturinčiais savo valios, dirbančiais tik tam, kad 

išgyventų, neturinčiais jėgų toliau augti ir ieškoti naujų 

horizontų. Ir moterys – tigrės – sako: „Seniau jis buvo kitoks: 

gyvas ir entuziastingas, ryţtingas kaip liūtas... O dabar – 

darbas, namai ir alus prie televizoriaus...―  

  Taip yra, nes vyro jėga prasideda jo kelnėse, bet jei jis ją 

naudoja neprotingai, jis galiausiai tampa pigiu šeimos biču. 

Jei vyras nekontroliuoja savęs, jis iššvaisto gyvybinę energiją; 

tai nuleidţia jį net ne iki moters lygio, o dar ţemiau, nes jis ne 

moteris, bet jau ir ne vyriškas. 

  Vyras be vyriškos jėgos yra emocionalus, minkštas ir 

neryţtingas. Ir atvirkščiai. Vyrui, jei jis išmintingas, dvasingas, 

ţinantis, kaip ir kam kontroliuoti savo kūną, tokia santuoka 

tampa galinga, nes moteris uţ tokio vyro jaučiasi kaip uţ 

sienos, o vyras, jausdamas moters pagarbą, stovi ant kojų dar 

tvirčiau ir uţtikrinčiau.  

Tai aukštas egzistencinis lygmuo, kuriame gyvena maţai 

ţmonių. Šiame aukštyje gyvena ţmonės kūrėjai. Ţmonės, kurie 

nebėga nuo problemų, o jas sprendţia, iš jų mokosi ir auga. 

Svarbu yra ko siekti. 
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Santuoka – tai ne meilės romanas iš televizinio serialo. 

Santuoka ir šeima turės prasmę tik tada, kai bus suprasta, kad 

tai daugiau nei kūniškų geidulių tenkinimas, eksplotuojant kitą. 

Visada ir visur reikia pradėti nuo savęs. Gyvenimas – tai 

judėjimas. Mano kelias į paţinimą buvo ašaromis ir krauju 

aplaistytas, bet supratau viena – jei nuleisiu rankas susidūręs su 

pykčiu ir godumu, nuo to bus tik blogiau. Jei bėgsiu nuo jų, jie 

vis tiek mane pasivys, kaip ir kiekvieną mūsų. Jei norite kurti 

šeimą, pirmiausia sukurkite, atraskite tikrą save, o tada kurkite 

šeimą iš didţiosios raidės. Meilė prasideda nuostabiu 

simpatijos blyksniu, ji yra pagrįsta begaliniu švelnumu ir yra 

įkūnyta aukščiausio garbinimo. 

  Tobula Santuoka susideda iš sąmoningos dviejų būtybių 

sąjungos, kurie absoliučiai dievina Aukščiausiajį vienas kito 

širdyje.  

  Meilėje iš didţiosios raidės nėra nei projektų, nei banko 

sąskaitų. Jei jūs planuojate ar darote apskaičiavimus, tai taip 

yra todėl, kad nemylite, o tik gyvūniškai geidţiate. 

Apmąstykite prieš ţengdami svarbų ţingsnį. Ar jūs tikrai 

mylite? Saugokitės geismo iliuzijos, atminkite, jog geismo 

liepsna sunaikina gyvenimą ir tada viskas, kas lieka, yra 

siaubinga mirties realybė. 
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ŠIRDIES BALSAS 

Tavo veidą noriu aš paliesti, 

Pavogti skausmą iš tavos širdies. 

Prisimenu aš akių tų dieviškumą, 

Pajaučiu ilgesio ugnies karštumą. 

 

Dabar aš viską supratau… 

Tavas akis aš naktyje matau. 

Kai ilgesingos akys ţiūri į ţvaigţdes, 

Svajonės paliečia širdies stygas. 

 

Dabar jau viską supratau, 

Kai deimantus karštus aš akyse liečiau, 

Kai mintyse tik tavo šypseną matau, 

Kai širdyje tavas rankas laikau… 
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VYRO IR MOTERS ALCHEMIJA 

 

Miegantys protai – sapnas sapne, 

Iliuzija yranti juda laike. 

Skausmą mes jaučiam tik tamsoje, 

Harmonija – liepsnojanti Saulės šviesa. 

 

Svetimos vertybės - vien tik galvoje. 

Svetima tuštuma ir kalboje... 

Jokios laisvės mintyse, 

Jokios meilės aistroje... 

 

Tebūnie aplinkai akys nutilę. 

Skrydis viduje... ir išnyksta sienos gamtoje. 

Lotoso poza sustingusi laike, 

Tai Beribėj Jūroj nemirštanti Banga... 

  

Šis skyrius skirtas tikrai ne visiems, ne todėl, kad 

nerekomenduoju jo skaityti, o todėl, kad jo nesupras daugelis 

siaurai mąstančių. Visi skirtingai subrendę. Bet tęsiant temą 

apie vyro ir moters sąjungą, apie santuokos sąjungą, jis būtinas, 

nes esu ieškotojas ir privalau kalbėti tokiems, kaip aš. 

Tai, ką aš pateiksiu toliau, yra paimta iš daoizmo, prof. M. 

Norbekovo mokymų, Dr. Samael Aun Weor, gnostikų 

judėjimo, Ošo ir Tantrizmo, mano sintezuota, supaprastinta, 

patvirtinta ir papildyta asmenine patirtimi bei pateikta tam, kad 

atsirastų suvokimas ir kaţkam iškiltų atsakymai į vidinius 

klausimus, o kitiems iškiltų nauji klausimai, verčiantys 

susimąstyti...  
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Kalbant apskritai, viskas, kas bus ir buvo pasakyta iki šiol, 

yra bendra visumos dalis ir nėra mano, asmeniškąja prasme. 

Kaip ir Didţių Mokytojų Tiesos truputį skiriasi nuo prieš tai 

buvusio Mokytojo, tačiau nuoroda į Meilę visada yra esmė. 

Tai ką kalbu, tai tik mano, vieno ţmogaus kelias. Todėl 

reikia patiems studijuoti pagrindinius šaltinius ir tikrinti, taikyti 

ţinias praktiškai. Viskas, kas išdėstyta ir dėstoma nėra galutinė 

realybė, nes tokios paprasčiausiai nėra. Pastovus tik 

Nepastovumas, Absoliutas. Ţmogaus kaip ţmogaus galutinė 

realybė turi būti Meilė, Nuoširdumas, Garbingumas, 

Dosnumas, Geranoriškumas, Atlaidumas, Supratingumas – tai 

Galios atributai. Visa kita, anapus kūno aš paliečiu tik 

minimaliai, kiek leidţia asmeninė patirtis ir šios knygos Idėja.  

  

Ošo, paklaustas, kodėl jo dabartinis teiginys prieštarauja jo 

pasakytam prieš kaţkiek metų, atsakė: „Kad tas, kuris niekada 

neprieštarauja pats sau, tiesiog yra kvailys“. Iš pirmo 

ţvilgsnio toks atsakymas skamba kvailai, bet tik iš pirmo. 

Esmė tokia, kad tas, kuris vienos tiesos laikosi visą gyvenimą, 

tas niekada neauga, netobulėja. Ir kvaila tikėtis, kad ţinios, 

įgautos vaikystėje, turi tenkinti mus visą gyvenimą. Todėl 

reikia būti dinamiškam, judriam, augančiam ir pripaţinti, kad 

ţinome ne viską, kad klydome. Ir leisti pripaţinti, kad dabar 

suprantame daugiau. Tokia ir yra šio kosminio ţaidimo prasmė, 

tokia ir šios knygos prasmė, tai tik laiptelis – blyksnis realybės. 

Suţinoti daugiau nei vakar, iki kol nebeliks ką suţinoti, štai kur 

esmė. Tapti kasdien geresniu nei vakar, iki kol tapsime 

geriausi, štai, kur prasmė. Mūsų Tėvas tikrasis yra Geriausias – 

reiškia ir mūsų galimybės kaip Tėvo Dieviškojo. 

 

Šeima ir dvasinės ţinios gali ţmogų padaryti super 

ţmogumi. Anksčiau aš kalbėjau apie tai, kad vyrai, susiradę 

moterį, sekso partnerę, daţnai ištyţta ir pasidaro dėdulėmis. 

Tai vyksta dėl vyriško lytinio hormono netekimo. O dabar 
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paţiūrėkime į genijus, fanatiškai dirbančius ir gyvenančius 

laboratorijose bei darančius stulbinančius atradimus. Iš kur tai? 

Gamtos dovana – nuostabus protas? Deja, ne. Gamta mus 

apdovanoja vienodai. Esmė yra ta, kad vyrai neišlaisto 

seksualinės energijos, Šventos energijos esančios hormonuose 

ir, kai kraujas ilgą laiką ja maitinamas, gaunamas apvaisinimas. 

Aktyvuojamos snaudţiančios smegenų dalys. Ţinoma, kad mes 

naudojamės ne visomis savo smegenimis, o tik dalimi jų. 

Genijų smegenys aktyvesnės, girtuoklių smegenys visiškai 

neaktyvios, neaktyvios jos ir per daţnai seksu besimėgaujančių 

vyrų. Ir kuo vyresnio amţiaus vyras, tuo daugiau jam kainuoja 

tas malonumas.  

 

Iki papuolant į Jogos vienuolyną vieneriems metams turėjau 

labai silpną atmintį, menką nuoseklumą ir labai prastą 

koncentracijos galią. Bet, būnant vienatvėje, seksualinę 

energiją naudojant mokymuisi ir meditacijoms, atmintis tapo 

fenomenali. Aš atsimenu save nuo pirmųjų gimimo savaičių 

šiame kūne, šioje inkarnacijoj, atsimenu ir dar daugiau. 

 

Dar paţvelkime į vyrus, kurie gyvena  šeimoje ir ţmonos 

pastoja. Vyrai pasidaro labai aktyvūs, daţnai šeimos finansinė 

padėtis pagerėja. Jie galvoja, kad jėgos atsirado iš meilės 

šeimai. Jie teisūs tik iš dalies, tik truputį. Tos energijos ir 

ţvalumo prieţastis yra seksualinis susilaikymas. Palengva 

pradeda aktyvuotis smegenys. Reaktyvinio kuro – androgenų 

kūne daugėja. 

Visi mes turime tam tikras elektrines ir magnetines jėgas 

savo viduje. Kaip magnetas mes spinduliuojame traukos ir 

atstūmimo jėgas: nuolat vibruojame ir spinduliuojame įvairius 

kiekius energijos. Tarp mylimųjų magnetinė jėga yra ypatingai 

stipri ir jos poveikis turi toli siekiantį efektą. 

Seksualinė Tantra, transformacija tarp vyro ir ţmonos, yra 

pagrįsta polinėmis savybėmis, kurios neabejotinai turi savo 
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potencialų elementą seksualiniuose santykiuose. Ne hormonai 

iš šalies ar patentuoti vitaminai yra reikalingi kokybiškam jūsų 

gyvenimui, bet autentiškos ir praktiškos ţinios apie tave ir 

mane, apsikeitimas labiausiai atrinktais, efektyviais ir erotiniais 

sugebėjimais tarp vyro ir moters.  

Juk seksualinis gyvenimas neišvengiamas ir jis yra labai 

nuvertintas, ir neįvertintas dvasinių praktikų kontekste. 

Įdomiausia tai, kad kas genialu, tas yra paprasta. Iš seksualinio 

ilgesio ir dvasinio entuziazmo inteligentiškos kombinacijos, 

tarsi pasitelkus magiją, iškyla atsinaujinatis ţmogaus 

genialumas ir dieviška intuicija. 

Seksualinės energijos kontroliavimas seniai ţinoma praktika 

religinėse sistemose ir vienuolynuose. Sulaikyti sėklą, tiksliau 

pasakius, net nepriartėti prie išliejimo spazmo, yra aukštas 

meistriškumas ir neturinčiam tvirtos dvasingumo ugdymosi 

sistemos tai padaryti labai sunku. Miegančiam individui, 

gyvenančiam masių sąmonėje, tai neįveikiamas ir net 

nesuprantamas veiksmas. Jei netikite Dievu, Kosminiu protu, 

manote, kad jūs tik kaulai ir mėsa, o mirus kūnui išnyksite, tai 

jums taip ir bus, kaip tikite. Bet tie, kurie nori paţinti save, 

savo galimybes ir bent akies krašteliu pamatyti Absoliutą ir 

Realybę, turi tuo susidomėti ir gerai apgalvoti viską, kas 

rašoma šioje knygoje (Plačiau apie seksualines praktikas 

skaitykite Mantak Chia knygoje – Vyriško seksualinio 

pajėgumo lavinimas).  

Transmutuodami seksualinę energiją, mes neabejotinai 

pasiekiame tai, ką kai kurie ţmonės pavadino sėklos mutacija, 

todėl vyksta smegenų prisėklinimas ir pabudimas. Būtina 

prisėklinti kraują, o per jį ir smegenis. Plačiau regintiems 

mokslininkams, yra gerai ţinoma, jog ne visos smegenų sritys 

dirba. Medicinoje taip pat yra ţinoma, kad dirba, atlieka savo 

funkcijas tiktai minimali mūsų smegenų dalis. Neabejotinai, 

mes turime daug neveiklių sričių savo smegenyse. 



 

Sandţajananda 

160 

Jei su nedidele aktyvia savo smegenų dalimi mes 

sugebėjome pagaminti raketas skriejančias į kosmoso platybes 

bei atomines bombas, mes sukūrėme internatą... Tuomet, kas 

būtų, jei mes regeneruotume smegenis, jei visas jų dalis 

suaktyvintume, jei dirbtų visa smegenų masė? Tuomet mes 

galėtume transformuoti pasaulį, jį pakeisti, padaryti jį 

nuostabia vieta. Mes išvystume ryšį tarp visko, kad su viskuo 

esame sujungti, kad esame Visatos vaikai, kuriems nebūtina 

kautis dėl vietos po saule. Taip, tai utopija ir šioje planetoje to 

niekada nebus, čia niekada nebus rojaus visiems, bet galime 

rasti jį savo asmeninėje realybėje, nes Visata, gyvenimas yra 

kaip holograma. Čia gali būti visaip, kaip tik norime. Esmė 

kurti savo asmeninę utopiją.  

Svarbu tai, kad magija neegzistuoja tam, kuris ja netiki. 

Nemirtingumas neegzistuoja tam, kuris tuo netiki. Tobulumas 

neegzistuoja tam, kuris tuo netiki. O kuris tiki, tas gali labai 

daug. 

Esmė yra ta, kad mūsų smegenys snaudţia, sąmonė snaudţia 

ir mes gyvenam kaip gyvuliai aptvare, kurie bijo visko, kas 

nauja, bijo tų, kurie turi daugiau pinigų ir daugiau ryšių. Bijo, 

nes neţino, kad ţmonės – tai Visatos vaikai, kad ţmonės – tai 

ţvaigţdės ir norint tapti didesniais, reikia save paţinti ir sukurti 

iš naujo. Ţmogui, einančiam į save, einančiam į Dievą, reikia 

ţinių, budinančių dvasią ir metodikų, atgaivinančių smegenis. 

Smegenis aktyvuoti yra įmanoma. Praeityje daugybė 

ţmonių aktyvavo savo smegenis daugiau nei dauguma – 

Svamis Vivakananda, Paramhansa Jogananda, Einšteinas, 

Bethovenas, Mocartas, Vivaldis buvo ţmonės, kurių smegenys 

buvo ypatingai aktyvios, ţmonės, kurie savo smegenims atvėrė 

nepaprastas galimybes.  

Daugybė ţmonių ir kurių istorija neţino atvėrė ir išnaudojo 

didţiausią procentą savo smegenų sričių. Vis dėlto, mūsų 

dienomis viskas yra kitaip. Ţmonių smegenys per daug 

degeneravo ir jūs to net nesuvokiate. Valgote, miegate, 
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tuštinatės, apgaudinėjate, beprasmiškai kenčiate, bėgate nuo 

savęs ir nematote to, kas yra viduje ir aplink mus. Ţmogus, 

biorobotas bėga nuo tylos, negali nė valandos pabūti tyloje. Jūs 

vis kaţkuo uţsiimate, bet taip nieko prasmingo daţniausiai ir 

nenuveikiate, vis kaţką vekiate, nes bijote tyloje išgirsti 

klyksmus iš vidinio kančių pasaulio.  

Mums, ieškotojams, labai aiškiai matosi, kaip ţmonės kas 

minutę bėga nuo savęs, nuolat kalbėdami nereikšmingus 

dalykus, nuo kurių niekas gyvenime nesikeičia. Jaudinasi ir 

diskutuoja apie dalykus, kurių niekaip negali lemti, keikia 

ţmones, kurių net nepaţįsta, taip bandydami pateisinti savo 

keistą gyvenimą.  

Jūsų, mūsų vaikai gimsta, uţauga, pagimdo savo vaikų ir 

taip toliau… Ir maţai kas pateikia sau klausimą: Kodėl? Kokia 

prasmė? Nejaugi prasmė yra tik egzistuoti, valgyti, tuštintis ir 

daugintis? Kam to reikia? Dėl ko? Sraigtelis didţiuliame 

konvejeryje iš niekur į niekur... 

Ţmogus pilnas baimių, ţino, kad bet kada gali mirti, kad 

anksčiau ar vėliau mirs, bet vis tiek bijo pakovoti uţ save, uţ 

savo artimus. Kas čia per gyvenimas? Jūs mėgaujatės 

svaigalais, jūs vaikotės paskutinės bangos ir jei kas nors staiga 

jums išjungia šiuolaikinę trankią muziką su pigiais, menko 

intelekto ţodţiais, o vietoj jos pradeda leisti Bethoveno 

Devintąją Simfoniją, kaip jūs tuomet pasijaučiate?  

Tikriausiai jūs nebesimėgautumėte išgertuvėmis ir 

kandţiais, subtiliais juokeliais? Vakarėlis sustos. Ką jūs 

darysite išgirdę Vivaldi vidury šiuolaikinio vakarėlio? Jūs gal ir 

nepradėtumėte įţeidinėti dėl to svečio, bet greičiausiai jūs 

pasijustumėte ne savo rogėse. Ar ne taip? Kodėl...? Ogi todėl, 

kad ankstesniuose amţiuose, kai smegenys nebuvo taip daug 

degeneravę, viskas buvo kitaip: ţmonės šokdavo valsą, 

šokdavo pagal klasikinę muziką, jie pietaudavo tuomet, kai 

jiems grodavo muzikantai. Taigi jie vibruodavo pačiomis 

maloniausiomis simfonijomis: Bethoveno, Mocarto, Listo ir 
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Šopeno. Tokia muzika buvo madinga. Ir dabar tarp intelektualų 

ar šiaip didesnėmis protinėmis savybėmis pasiţyminčių 

ţmonių, klausoma tokios muzikos. Turtingi ar dinastijų 

palikuonys, jei jie iš tvirtų ir dvasingų šeimų, klauso tokios 

muzikos. Juk bilietai į tokio ţanro renginius patys brangiausi, 

nes ten eina ţmonės, vienaip ar kitaip truputį daugiau 

mąstantys, kitaip nei vergų klasė – masė.  

 

Masė savaitgaliais prisigeria, dauginasi ir degraduoja. 

Visas daugumos ţmonių gyvenimas – tai svaigalai, darbas ir 

seksas. Šiuo laikmečiu, kai dauguma yra pačiame įsismaginimų 

įkarštyje, išgirdę klasikinę muziką, mes paprasčiausiai 

nusigręţiame ir net nepabandome įsigilinti, pasišaliname. 

Kodėl? Nes mes pajuntame nuobodulį, smegenys nemėgsta to, 

ko nesupranta. Tai paprasta, kadangi mūsų smegenys yra 

degeneravę: yra tam tikros smegenų sritys, kuriomis daugiau 

nebegalima įvertinti geros muzikos. Ir kodėl smegenys 

degeneravo? Jos paprasčiausiai degeneravo todėl, kad daugelį 

amţių mes iš savo organizmų pašalindavome Sėklos Skystį.  

 

Jogos šventraščiai aiškiai skelbia, kad norint pradėti Jogos, 

tapimo Genijumi kelią, vienas iš pagrindinių draudimų yra 

seksualinės energijos kontroliavimas.  

Draudimas skamba taip: seksas tik legalus, legalus ta 

prasme, kad tik su ţmona, jei yra ţmona. Jei nėra ţmonos, tada 

jokio sekso. Ir jei yra ţmona, tai seksas tik tada, kai norima 

pratęsti giminę. Iš tikrųjų dabar ir jau daugybę amţių mes 

sėklos neišleisdavome iš savo organizmo tik tam, kad 

sukurtume naują gyvybę, naują būtybę, ţinoma, kad ne.  

Jūs išlaistote ją (sėklą) pirmai progai pasitaikius, kadangi 

mėgaujatės tai darydami, kadangi tai yra didţiulis malonumas, 

štai ir viskas. Jūs nesate patyrę aukštesnio skonio malonumų. 

Todėl mes vis labiau mėgaujamės gašlumu, malonumu lovose, 

jausdami milţinišką pasitenkinimą, taškydami gyvybės 
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eleksyrą į kairę ir į dešinę. Tačiau vienintelės smegenys liko 

atpirkimo oţiu, smegenys uţmokėjo uţ pasekmes. Dabar yra 

daug smegenų sričių, kurios nebedirba. 

 

Taip, dabar kiti laikai ir mes ne Jogos praktikų vienuolyne, 

todėl vadovautis tokiu draudimu fanatiškai apie seksualinį 

susilaikymą tolygu susirgti psichinėmis ligomis. Nepaisant to, 

regeneruoti smegenis yra įmanoma. Tačiau, norint jas 

regeneruoti, reikalinga transmutuoti seksualinius skysčius, 

paversti juos energija. Tiktai taip galima transformuoti save ir 

savo gyvenimą labai greitai. Kai Šventa Sėkla yra 

transformuojama į energiją, įvyksta nepaprasti 

psichosomatiniai pakitimai. 

Mes gerai ţinome, kas yra hormonų kanalėliai mūsų lytinėse 

liaukose, kaip jie funkcionuoja, kaip hormonai pereina iš vieno 

kanalėlio į kitą, kaip jie keliauja sėkliniais virţeliais, kol 

galiausiai pasiekia prostatą. Mes gerai ţinome, kokia vertinga 

yra prostata. Ten įvyksta didţiausios Sėklinio Skysčio 

transformacijos ir galiausiai hormonai patenka į kraują. Beje, 

ţodis hormonas yra kilęs iš graikų kalbos šaknies, kuri reiškia 

norą egzistuoti, būti, egzistavimo jėgą.  

Atsiţvelgę į moksliškai Einšteino įrodytą galimybę materiją 

transformuoti į energiją ir energiją transformuoti į materiją (e = 

m*c2), atrasime sąsaja su hormonų ir TRANSMUTACIJOS 

jėgos.  

Plačiau mąstantis šiais laikais nenustebtų išgirdęs, jog 

Sėklos Skystis, kuriame yra Seksualinis Vandenilis SI-12, gali 

būti transformuojamas į energiją. Vandenilis (H) 384 yra 

aptinkamas vandenyje, H 192 – ore, H 96 yra išmintingai 

sutelktas gyvūnų magnetizme, ţmogaus kūno energetinėse 

emanacijose, rentgeno spinduliuose, hormonuose, vitaminuose 

ir t.t. 

Paţiūrėkite, kaip laipsniškai veikiamas Saulės kaitros, 

išgaruoja pakelėje esančios balutės vanduo, galiausiai tampąs 



 

Sandţajananda 

164 

debesimis ir virstąs galutine energija, ţaibu ir griaustiniu. Visas 

jūrų ir upių vanduo tampa debesimis, kurie galiausiai virsta 

ţaibu ir griaustiniu, tai yra energija. Tas pats dalykas nutinka ir 

su lytiniais hormonais. 

Pavyzdţiui, esant lytiniam santykiui tarp pilnavertiško vyro 

ir pilnavertiškos moters, energijos nuotekio nebus. Negali būti, 

kadangi kiekvienas savo viduje sudaro uţdarą grandinę. Jie 

neeikvos energijos partneriui, pirmą kartą jie patirs malonumą 

neišsieikvodami energijos, ţinoma, bus įvaldę ilgą mylėjimąsi 

be sėklos naikinimo.  

 

Po paprasto ir per daţno fizinio lytinio, orgazmo 

neišvengiamai eina vidinis skausmas. Energijos praradimas 

neišvengiamai sukelia nusiminimą, sielvartą, nuovargį, 

gailėjimąsi. Malonumas praeina akimirksniu, o prarastai 

energijai atstatyti reikia nuo dvidešimt keturių iki 

keturiasdešimt aštuonių valandų ir kuo vyresnio amţiaus vyras, 

tuo sunkiau jam atgauti jėgas. 

Miegančiam ţmogui sunku pajusti savo pasąmoninį 

lygmenį, kuriame agonija uţpildo protą ir energetinį auros 

kūną tol, kol energija neatsistato.  

 

Baltoji Tantra išugdė keistus ir nuostabius lytinių santykių 

metodus be ejakuliacijos ir šia kryptimi Tantra dirbo labai 

drąsiai, o mistikai šiuos metodus ištobulino. Deja, prasidėjus 

degradacijos laikams, ši mistinė alcheminė sistema buvo 

beišnykstanti. Visas Tantros mokslas palaipsniui tapo 

ezoteriniu (slaptu). Labai sudėtinga viešai ir tiesiogiai šnekėti 

apie seksualines pratybas, skelbti jas liaudţiai, nes tai 

apsunkina jūsų aprūdiję moraliniai įsitikinimai ir baimės.  

 

Be to, mūsų kvaili, nieko neţinantys, bet mėgstantys apie 

viską šnekėti išminčiai vyrai padarė neįmanoma išlaikyti bet 

kokią vertingą išmintį gyvą.  
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Dėl to tantristinių praktikų reikėjo atsisakyti, jas uţslopinti 

arba tantristiniai eksperimentai turėjo pasitraukti į pogrindį. 

Dėl šios prieţasties, seksualinės transformacijos srovė mūsų 

gyvenime laisvai neteka. Kitaip ir būti negali. Viskas, kas 

galinga, negali būti atskleista viešai. Vidinės Galios įvaldymas 

yra sudėtingas procesas, per daug sudėtingas miegantiems ir 

degeneravusiems ţmonėms. Todėl šie mokslai ir vadinami 

slaptais. Ne dėl slaptumo, o dėl ţmonių nepajėgumo atskleisti 

tas paslaptis sau. Čia aš irgi visko neatskleisiu, nes tie, kas 

norės iš tikrųjų rasti atsakymus, ras. 

 

Grįţkime prie argumentų, kalbančių apie naudą. 

Sąmoningas geismo kontroliavimas gali duoti daugiau nei 

nuostabių rezultatų. Mokslininkai jau seniai išstudijavo 

ţmogaus kūno hormonus. Hormonai yra nuostabus kūno galių 

reguliavimo mechanizmas. Pavyzdţiui, lytiniai hormonai, 

patekę į kraują, atlieka stebuklus – jie uţmezga ryšį su vidaus 

sekrecijos liaukomis (nesvarbu, ar tai skydliaukės, prieskydinė 

liauka, antinksčių ar uţkrūčio) ir jas stimuliuoja. Seksualiniai 

hormonai priverčia šias mikro laboratorijas pagaminti vis 

daugiau hormonų. Šie hormonai, kuriuos bendrai pagamina 

visos liaukos, nepaprastai praturtina kraują, tuomet išnyksta 

negalavimai ir daug ligų. Juk vyras impotentas su neveikiančia 

kūno apačia nebelaikomas vyru, nes jis bus neaktyvus, 

neryţtingas ir išglebęs. Daugumai medikų akivaizdu ir jūs 

turėtumėte ţinoti, kad patys galingiausi ţmogaus organizmo 

hormonai yra vidaus sekrecijos lytinėse liaukose. 

Labai svarbu yra ţinoti, kad spermatozoidai, kildami 

sėkliniais virţeliais, yra įelektrinami, jie laipsniškai 

pakraunami dideliu elektros krūviu ir kas dar įdomiau, jie 

įsimagnetina. Tiesą sakant, iš pietų poliaus į šiaurės polių: t. y. 

jie ima veikti kaip kompasas, kryptimi iš pietų į šiaurę; 

įsielektrinę ir įsimagnetinę jie susiorientuoja Šiaurės (galvos) 

kryptimi. Aiškiaregiai, galintys ţmogų matyti kaip per 
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rentgeną, stebėjo, kaip jie pereina iš vieno maţo kanalėlio į 

kitą, kopdami sėkliniais virţeliais tol, kol pasiekia sėklines 

pūsleles, kuriose sėkla (visi šie spermatozoidai) yra dar labiau 

išgryninami. Po to jie pasiekia prostatą, kur yra labai svarbi 

čakra Svadisthana Čakra, kuri sudaro pagrindą seksualinės 

transmutacijos technikoje. Seksualinės transmutacijos 

pagrindas yra prostata. Todėl Prostatos Čakra yra pati 

svarbiausia ir pati įdomiausia šioje praktikoje. Čia sėkla tampa 

absoliučiai išgryninta. Ji tampa radioaktyvi, elektromagnetinė 

ir transmutacijos kvėpavimų technikų dėka pavirsta į energiją. 

Spermatozoidai susiskaido į hormonus, kurie prasiskverbę 

pro membranas, galiausiai patenka į kraują, taip aktyviai 

stimuliuodami vidaus sekrecijos liaukas. Jie priverčia jas 

nepaprastai intensyviai funkcionuoti, todėl ţmogus pasijaučia 

gyvas ir energingas kaip dvidešimtmetis. Kai hormonai kyla 

specialios praktikos metu, jie tęsia savo kelionę  smegenų link. 

Ten jie suaktyvina tas smegenų dalis, kurios jau nebedirba, 

kurios yra degeneravę; jie įgalina visas smegenų ląsteles tapti 

dinamiškomis, suaktyvina tam tikras ţmoguje paslėptas galias 

ir t. t. 

 

Deja, brangūs ieškotojai ir biorobotukai, ţmonės yra 

degeneravę ir tai yra pats rimčiausias dalykas šiame 

degradavusiame amţiuje. Vulgarus eilinis ţmogus, kuris mano, 

kad jis – tai tik kūnas, todėl iš gyvenimo imantis viską, o 

galvoje sukantis mintį „po manęs nors ir tvanas―, neleidţia 

spermatozoidams pakilti iki prostatos net sekundei. Šie ţmonės 

eliminuoja juos iš sėklos maišelių, siekdami patenkinti savo 

gašlius dauginimosi instinktus.  

Tokiomis aplinkybėmis, dėl kylančių hormonų trūkumo, 

jūsų smegenys siaubingai degeneruoja, vysta. Jos negauna 

lytinių hormonų ir netenka savo gebėjimo veikti. Paslėpti 

ţmoguje gebėjimai slopsta, kadangi, kaip minėjau, nėra 

pakankamai lytinių hormonų, kurie yra labai galingas smegenų 
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aktyvumo stimuliatorius. Jie turi galią suaktyvinti visas vidaus 

sekrecijos liaukas, priversti jas gaminti visų rūšių hormonus, 

kurie įgalina gyvą organizmą tapti dinamišką ir labai lėtai 

senstantį. Palyginus su vaikais, kai visų jų seksualinė energija 

kylia iki smegenų ir suaugusi eilinį ţmogų, išvysime baisiai 

apgailėtiną vaizdą. Nepaisant savo gyvenimo patirties, kuri 

turėtų ţmogų išlaisvinti iš silpnumo, matome, kad iki invalido 

veţimėlio tik keli ţingsniai, pilietis stipriai suluošintas. Protinis 

pajėgumas minimaliame reţime, kūnas pilnas susikaupusių 

įtampų ir giluminio nuovargio. Miegantis individas palaiko 

savo sutrikusį funkcionavimą dopingu – mėsa, cukrumi ir 

kava. 
Todėl santuoka, mylėjimasis su tuo pačiu partneriu be 

egoistiško noro pasitenkinti yra įvadas į rojų. Daţnai meilė 

prasideda nuo susiţavėjimo ar aistros, bet paskui perauga į 

gilesnį ryšį.  

Deja, vyrai pajutę gilesnį ryšį daţnai išsigąsta, nes nepaţįsta 

savęs, savo prigimties ir nesupranta, kad baimę kursto egoizmo 

netekimas. Jis natūraliai tirpsta gyvenant su kitu ţmogumi. Tai 

besąlyginės meilės kalvė. 

Tiesa, kad maţai kam pavyko ir maţai kam pavyks 

uţmegzti stebuklingos meilės, alcheminės meilės santykius 

savo šeimoje. Kad tai nutiktų, vyras turi būti viduje labai 

stiprus, nebijoti nieko, nes širdyje nešiojasi Dievą ir kasdieną 

bando Jį geriau paţinti. Tik tokie vyrai gali sukurti tikrą laimę 

savo gyvenime. Tikra laimė nebūdinga ţmonėms, kurie laksto 

paskui tarpukojo impulsus, o intelektas baigiasi ties skrandţiu, 

renkantis maistą ar filmą penktadienio vakarui.  

 

Atsidavusi vienas kitam pora, kuri mato ar stengiasi 

partnerio širdyje įţvelgti visa ko Kūrėją, suvokia atsidavimo 

svarbą ir patiria nepatirtą dţiaugsmą. Suvokiama, kad menkos 

ydos, kaţkokie trūkumai ar silpnybės tai nė bėda ir ne pabaiga, 

nes kiekvieno ţmogaus kelionė yra iš Tamsos į Šviesą.  
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Meilė santuokoje mus ne tik sujungia, turint ţinių ir 

kantrybės, ji gali pakylėti į neregėtus, nemirštančios meilės 

aukščius, į devintą dangų. Ilgai trunkanti santuoka, kai 

gerbiame vienas kitą, tokia sąjunga leidţia pajusti pilnatvės 

groţį. Pagarba kils, jei pripaţinsite Dievą kitame. Be 

moteriškojo prado vyriškasis yra neveiklus ir menkai 

kūrybiškas. Moteriškasis pradas be vyriškojo – tarsi 

nerealizuotų svajonių pelkė.  

Susijungdami dvasiškai ir kūniškai, mes galime pasiekti tai, 

apie ką svajoja tik drąsiausieji. Mylėjimasis yra natūralus 

dalykas, tačiau apie tai kalbama daţniausiai tik juokantis ar 

neskoningai pasišaipant.  

 

Kalbėti apie seksualinę transmutaciją viešai yra gan 

sudėtinga, bet šiam tikslui ir skirtos tokios knygos kaip ši, kur 

nebijoma pasakyti, kas yra kas. Mes gyvenam iškreiptų 

paveiksliukų karalystėje, kur kiekvienas paviršutiniškas protas 

skelbia neišbaigtas tiesas, kurių pats net nesilaiko ir jas 

nuvalkioja, taip sudarydami įspūdį, kad nieko rimto ir 

prasmingo gyvenime neegzistuoja. Su mylėjimusi tarp vyro ir 

moters, su santuoka – tas pats. Religijos seksą tramdo, asketai 

atmeta, romantikai šlovina, intelektualai teorizuoja, maniakai 

iškreipia ir sutepa. Visi šie dalykai neturi turėti nieko bendro su 

santuoka ţmogaus iš didţiosios raidės, nes sąjunga ir 

mylėjimasis Jogos būsenoje atveria transcendentinius 

suvokimus. Mylėjimusi neturi būti eksploatuojama. Tai turi 

būti misterija, dviejų ţmonių ištirpimas ir sąmonės pakylėjimas 

į naujas sferas. Juk seksualumas ir malonumas, kuriant naują 

gyvybę, yra tikriausias mūsų esybės atspindys. Kūryba. Ką mes 

sudėsime į meilės sąjungą, tai nulems, kas iš to išeis. 

 

Kalbant apie seksualinę transmutaciją, Jogą šeimoje, reikia 

pabrėţti, kad lytiniai hormonai (kai jie aktyvūs kraujyje, 

įelektrinti bei įmagnetinti) sukelia mitozę (Mitozė (gr. μίτος' 
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siūlas') – eukariotinės ląstelės branduolio dalijimosi būdas, 

kurio metu chromosomų skaičius nekinta. Šio proceso metu iš 

motininės ląstelės susiformuoja dvi dukterinės su identišku 

chromosomų rinkiniu. Mitozinis branduolio dalijimasis 

būdingas augantiems ir besivystantiems daugialąsčiams 

organizmams, t. y. subrendusiame ţmogaus organizme,  naują 

ląstelių dalijimąsi, naujų audinių susidarymą ir t. t. Štai, kaip 

jūs galite pasiekti, ţiūrėdami biologų akimis, visišką ţmogaus 

organizmo autoredukciją ir atnaujinimą.  

 

Pamąstykime, koks yra skirtumas tarp jaunimo naujų 

bangų ir senamadţių, atsilikusių, senų ţmonių? Jauno vyro 

trečiasis sėklidţių sluoksnis gamina didţiulius kiekius lytinių 

hormonų, daugybę spermatozoidų. Visi šie spermatozoidai, 

transformuoti į hormonus, patenka į smegenis ir jas atnaujina. 

Štai, kodėl jauni ţmonės turi revoliucinį mąstymo būdą ir 

atsiveria tam, kas nauja.  

Iš kitos pusės, pavargę seni ţmonės, kurie jau yra iššvaistę 

Šventąją Sėklą, kurie sunyko greičiau laiko piktnaudţiaujant 

seksualine energija, iš tikro yra bejėgiai. Daţniausiai ne tik 

fiziškai, bet ir dvasiškai, nes dabar trečiasis sėklidţių sluoksnis 

pagamina labai nedaug spermatozoidų ir smegenys atrofuojasi, 

kūnas neturi jėgos.  

Labai daţnas reiškinys tas, kad vyresnio amţiaus vyrui 

prireikia dienų ir mėnesių, norint pagaminti uţtektinai 

spermatozoidų paprastai erekcijai pasiekti. Ir, ţinoma, kai 

jiems pavyksta pasiekti erekciją, jie nedelsdami ieško būdų, 

kaip lytiškai sueiti ir eliminuoti šiuos spermatozoidus. Jie 

dienas, mėnesius ir dar daugiau laiko praleidţia kaupdami 

spermatozoidus ir tuomet, kai jų prikaupia, nedelsdami juos 

iššvaisto (dėl momentinio aistringo pasitenkinimo). Štai kaip 

jie praleidţia savo gyvenimus, kol numiršta.  

Momentinis, aistringas pasitenkinimo ieškojimas nemąstant 

kyla iš miegančio, ţinių neturinčio proto. Tokie ţmonės kaip 
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gyvūnai gavo impulsą ir nemąstydami apie pasėkmes puola 

stačia galva. Du pagrindiniai fiziologiniai faktoriai, sukeliantys 

vadinamąją apgailėtiną senatvę yra androgenų netekimas ir 

plaučių tūrio maţėjimas dėl neatliekamų kvėpavimo pratimų. 

Septyniasdešimties metų ţmogaus organizme būna likę tik apie 

25 proc. plaučių tūrio palyginus su dvidešimtmečiu. 

Kadangi vis brandesnio amţiaus vyrai neturi tos jaunystės 

palaikymo jėgos, kas sukelia didţiulio spermatozoidų kiekio 

gamybą, laipsniškai trečiasis sėklidţių sluoksnis visiškai 

atrofuojasi. Jis pagamina ląsteles ir hormonus, tačiau dėl 

minėto sluoksnio atrofavimosi, šie negali pereiti prie kito 

etapo. Tuomet tarp antrojo ir trečiojo sluoksnių netgi gali 

atsirasti tam tikri uţdegimai ar patinimai ir, kas  blogiausia, 

galiausiai yra paveikiama prostata. Šie miegantys, jusles 

tenkinantys vyrai, degeneravę, daţnai net operuojasi savo 

prostatas dėl minėto piktnaudţiavimo. Tai yra akivaizdu ir aš 

noriu, kad jūs tai tiksliai ir aiškiai suprastumėte bei 

pradėtumėte daryti atitinkamas, logiškas išvadas.  

 

Visa tai vyksta dėl harmonijos nebuvimo. Dėl to, kad 

apsnūdę ţmonės neatsigręţia į save ir nepabando pasidomėti, 

kas vyksta su kūnais, psichika, čakromis ir aura įvairiais 

gyvenimo momentais. 

Pirma, kol mes nesame sąmoningi ir esame nejautrūs 

fiziniam kūnui, mūsų fizinis kūnas negali būti harmoningas su 

kitais kūnais, kitais ţmonėmis ir net su mylimąja 

(maksimaliame lygyje).  

Sakydamas nejautrus kūnas, aš turiu omenyje, kad mes 

nesame visiškai sąmoningi savo kūno atţvilgiu. Kai 

vaikščiojame, mes tik šiek tiek įsisąmoniname, kaip mes 

vaikštome. Kai stovime, tik šiek tiek suvokiame, kaip mes 

stovime. Kai valgome, mes tik šiek tiek įsisąmoniname tai, 

kaip valgome. Ką mes bedarytume su kūnu, darome 
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nesąmoningai, panašiai kaip lunatikai. Darom vieną, o 

galvojam apie kitką, apie ateitį, praeitį.  

Jei mes nesame sąmoningi šio kūno atţvilgiu, tai dvigubai 

nesąmoningesni esame kitų vidinių kūnų (auros) atţvilgiu, nes 

jie yra dar subtilesni. Nepaţinę savęs, niekad nepaţinsime kito. 

Jei mes nesuvokiame šio kūno, kuris yra matomas akimis, 

tuomet klausimas, ar mes įsisąmoniname nematomų subtilių 

kūnų judesius, net neiškyla. Tuomet neįmanoma mentalinių ir 

kitų kūnų vibracijų sąmoningai suvokti. 

 

Harmonija negali būti be sąmoningumo. Harmonija 

pasiekiama tik esant sąmoningam. Nesąmoningumas harmoniją 

suardo ir veda ţmogų tik į vieną pusę – į dugną. Net jei tas 

kelias ţemyn pradţioje auksu ţiba. Ne viskas auksas, kas auksu 

ţiba.  

Taigi dėl šių prieţasčių ir kad senų ţmonių trečiasis 

sėklidţių sluoksnis neprigamina pakankamai spermatozoidų, 

vargani seni ţmonės nebegeneruoja naujų idėjų, nes jų 

smegenys yra atrofavęsi ir tam tikros jų sritys nebedirba.  

Jie uţstringa tame, ką išmoko praeityje ir pavirsta senų 

paţiūrų ţmonėmis, nepriimančiais nieko nauja. Uţmigę jie ir 

toliau plėtoja savo pasenusias, gremėzdiškas idėjas, darydami 

jas dar sunkesnėmis.  

Akivaizdu, kad jie konfliktuoja su jaunais ţmonėmis, 

kadangi pastarieji pagamina naujų spermatozoidų ir taip 

generuoja naujas idėjas, ir atsiveria tam, kas yra nauja, todėl 

uţsimezga konfliktas tarp to, kas yra nauja ir to, kas yra sena. 

Štai toks yra skirtumas tarp naujos bangos jaunų ţmonių ir 

senų ţmonių, jis yra absoliučiai seksualinis, biologinis. 

Supraskite tą aiškiai. Paţvelkit į senelius, dauguma jų sako, kad 

seniau gyventi buvo geriau, buvo geresni laikai. Tai beprotybė. 

Jie nesuvokia, kad geresni laikai buvo tik todėl, kad jie buvo 

jauni, gyvi ir dinamiški. 
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Yra akivaizdu, kad moteris yra pusiška ir vyras yra pusiškas. 

Dvi skirtingos energijos rūšys. Abu yra energijos, abu yra 

elektriškumas. Moteris yra neigiamas polius – minusas, vyras – 

teigiamas – pliusas. Kai susitinka neigiamas ir teigiamas 

elektros poliai, gimsta šviesos grandinė. Ši šviesa yra įvairių 

rūšių ir nematoma paprastam ţmogui, ir gerai matoma 

aiškiaregiams. Bet grandinė visuomet susidaro.  

Kai susijungia vyras ir moteris, tai panašu į uţvirimą ant 

ugnies pastatyto puodo, pilno gaivinančios, gydančios, sąmonę 

plečiančios energijos ir reikia laiko, kad tas puodas uţvirtų. 

Tačiau vyro ir moters vienovė yra tokia trumpa, kad vos tik 

prasidėjusi seksualinė misterija yra nutraukiama. Todėl yra 

sukurti metodai ir sistemos lytiniam santykiui prailginti. Jei 

sueitis viršija pusę valandos, aplink porą gali būti matoma 

elektros grandinė jų kūnuose prasideda psichosomatiniai 

fenomenai. 

Paprastai labai retai tokia energijos grandinė susidaro 

civilizuotame pasaulyje. Kuo labiau įtemptas protas, tuo 

trumpesnis lytinis santykis. 

Ejakuliacija įvyksta greičiau, kai protas įsitempęs. Kuo 

didesnė įtampa, tuo greitesnė ejakuliacija, nes įtemptas protas 

nekuria lytinio santykio, bet siekia atsipalaiduoti.  

Retai, labai retai, juk mylėjimasis trunka pusvalandį ar 

ilgiau, net jei ir trunka, pats susiliejimas tiek laiko neuţima, 

dalis laiko praleidţiama glamonėms. Vakaruose seksas nėra 

reikšmingesnis uţ pavalgymą. Įtampa atpalaiduojama, 

seksualinis spaudimas nuleidţiamas ir našta palengvėja. 

Energija išeikvojama ir gyvenimo problemų nešulys 

iliuziškai ir laikinai atrodo lengvesnis. Kai energija 

išeikvojama vyro, jaučiamas išsekimas. Retai tai vyksta su 

moterimis, nes dėl tokio seksualinio akto, beveik nieko 

nepraranda, išskyrus neigiamos mirties energijos dvelksmo, 

išliejant sėklą ne pagal paskirtį bei vyro pasąmoniname 

lygemyje patiriamą kančią dėl išsekimo. Vienas dalykas yra 
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atsipalaiduoti ir visiškai kas kitas – būti išsekusiam. 

Relaksacija reiškia, kad energija yra viduje ir jūs ilsitės, o 

išsekimas reiškia, kad energija yra išeikvota ir jūs gulite 

bejėgis.  
Praradę energiją, jūs esate silpnesnis ir manote, kad esate 

atsipalaidavęs. Daugelis jūsų net šį faktą pramiegojote, 

nepastebėdavote. Tai paklydimas. Ar jums yra buvę, kad 

besimylint suskamba telefonas ir nutraukiate aktą įpusėjus? Jei 

taip, prisiminkite, koks gyvas ir energingas jūs buvote. 

Geismas nurimęs, polinis pliusas ir minusas buvo apvalytas ir 

pakrautas, o kūnas dinamiškas, mintys skaidrios. Tai akimirkos 

ir jūs apie jas nesusimąstėte, nes daţnas ţmogus apskritai retai 

kada tesusimąsto apie save ir savo kūno pojūčius. 

 

Kūno kultas Vakaruose seksą padarė atsipalaidavimo nuo 

padidėjusios įtampos bei išsilaisvinimo nuo vidinės energijos 

spaudimo priemone. Vakaruose yra galvojančių, kad seksas 

nėra vertingesnis uţ nusičiaudėjimą. Nosį kutena, jūs 

nusičiaudite ir protas atsipalaiduoja. 

Vakarai dar nepasiruošę suteikti seksui didesnę reikšmę. Ir 

jie yra teisūs, kadangi toks seksas, koks yra ten, nėra 

reikšmingas, ir sąmonė, vartotojiškas mąstymo būdas, 

dominuojantis daţniausiai, nėra nusipelnęs tokių ţinių. Ir 

Rytuose ţmonės pamaţu artėja prie šio poţiūrio.  

Kinija apskritai tapo keistu pasauliniu fabriku, kuris visiškai 

baigia pamiršti savo šaknis. Lieka tik ritualai. Viskas keičiasi. 

Rytuose protas taip pat įsitempia. Galbūt kur nors tolimų kalnų 

olose mes galėtume rasti ţmogų be įtampos. Nebedaug tikrų 

Jogų gyvena kalnų, upių, medţių ir miškų aplinkoje, vis dar 

nepaliestų civilizacijos. Bet tiesa tokia, kad tikrų Jogų niekada 

ir nebuvo daug.  

Ţinomi taip pat Tantristiniai metodai, kuriuos naudojant, bet 

kas gali sukurti tokią energijos grandinę. Patirti šios grandinės 

srovę yra nuostabu, nes tik tuomet, kai ji sukuriama, jūs 
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jaučiate vienovę. Be energijos tekėjimo grandine jūs niekada 

nepatirsite vienovės.  

Porai pradėjus lytinį santykį ir susikūrus energijos srautui, 

tarp dviejų esybių dingsta ribos. Jos tampa viena energijos 

tėkme, viena jėga. Dvi atskiros esybės dingsta ir patiriama 

kaţkas ateinančio, išeinančio ir besisukančio. Taip kuriamas 

naujas sąmonės lygmuo, naujas paţinimo lygmuo ir vystomas 

transcendentinis pajautumas.  

Didėjant šios grandinės intensyvumui, lytinių santykių 

troškimas maţės ir intervalai tarp jų didės. Sakoma gali atsitikti 

taip, kad, susidarius tokiai grandinei, pakartoti santykio 

nesinorės visus metus, kadangi buvo visiškai pasitenkinta.  

 

Daugeliui tai gali skambėti fantastiškai, daugelis ir sako, kad 

ţmogus yra ribotas, bet aš sakau, kad ţmogaus galimybės 

neribotos ir kas kalba priešingai, tas nieko neţino, nes ko 

negali fizinis kūnas, tą gali dvasiniai ţmogaus kūnai ir sąmonė. 

Paţvelkite į tai šiuo būdu: ţmogus valgo maistą, o po to 

išvemia. Todėl jis nepasisotins maistu. Pasisotinimas atsiranda 

ne dėl valgymo, bet dėl maisto virškinimo. 

Paprastai mes jaučiame, kad valgydami pasisotiname. Yra 

ne taip. Sotumą pajuntame, kai maistas yra suvirškintas. 

Lytiniai santykiai gali būti dviejų rūšių: vieni panašūs į 

valgymą, kiti – į virškinimą. Tai, ką mes paprastai patiriame 

lytinių santykių metu, yra tik valgymas ir vėmimas be 

virškinimo. Jei kas nors yra suvirškinama, tai pasitenkinimas 

yra ilgas ir gilus. Tai yra sėklos transformacija, transmutacija iš 

materijos į energiją. Tačiau energijos įgėrimas įmanomas tik 

susidarius energijos grandinei. Energijos grandinė rodo, kad 

abiejų partnerių protai susiliejo ir absorbavosi vienas į kitą. 

Tuomet nelieka dviejų, abu tampa vienu.  

Lieka du kūnai, bet energija abiejuose susilieja į vieną; 

energija pakyla ir susimaišo. Tokia lytinės energijos įgėrimo 
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pasekmė palieka gilų ir ilgą pasitenkinimą. Tai labai naudinga 

jogams ir visiems tikriems Dievo ieškotojams.  

Jei toks seksualinės meditacijos aukštis pasiekiamas 

meditatoriui, tai išorinio lytinio santykio poreikis labai 

sumaţėja, ką jau kalbėti apie padidėjusią jėgą nepasiduoti 

gundymams ir aistroms iš aplinkos. Tuomet laikotarpis tarp 

išorinių lytinių santykių lieka jo vidinei kelionei.  

Protas kasdieną tampa vis galingesnis, vis skvarbesnis. Jei 

kartą vyras ar moteris patirs tokį vidinį lytinį santykį, prasidės 

didinga jų vidinė kelionė; taip palengva kuriamas vidinis, 

asmeninis kosminis laivas kelionei į Begalybę. 

Vyrui šeimoje brahmačarja ir celibatas reiškia, kad jų 

energiniai lytiniai santykiai yra taip giliai patenkinantys, jog 

tarp jų prasideda visų kūnų susiliejimo procesas. Ieškotojui 

kartą pasiekus brahmačarjos periodą ir išvykus į vidinę kelionę, 

išorinio lytinio santykio poreikis išnyksta. Taip yra šeimos 

ţmogaus atveju. Seksas tarp partnerių daromas jau ne dėl 

gyvuliško instinkto, o grynai dvasiniais joginiais sumetimais, 

norint pakelti savo egzistenciją į vis naujesnius aukščius.  

Transmutuojant seksualinį aktą ir kartu save, galima 

mėgautis nepaliaujamu seksualiniu malonumu, kol pasiekiama 

ekstazė tokia, kurios 99 proc. Ţemės gyventojų niekada 

nepatyrė. Bendru atveju po lytinių santykių jaučiamas 

išsekimas, tačiau, jei neišliejama Sėklos Esybė, ţmogus 

pamiršta tokį terminą kaip nuovargis.  

Santuoka ir gyvenimas tampa pilnatviškesnis ir jaučiant 

laimę, o ir laimė tampa visai kitokio skonio. Tuo mėgaujamasi 

niekada nenusilpstant. Priešingai, matant daugiau ir daugiau 

spalvų, tiek metaforiškai, tiek tiesiogine šio ţodţio prasme. 

Akivaizdu, kad nėra nusikaltimas kraują praturtinti hormonais. 

To buvo mokoma Oneida bendruomenėje JAV, taip pat to 

mokė Karlas Jungas. Visam pasaulyje to mokė patys 

išmintingiausi ţmonės ir mistinių tradicijų brolijos. 
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Be to, transmutuojant Sėklos Skystį, įvyksta nepaprasti 

psichofiziologiniai pokyčiai, tokie kaip kankorėţinės liaukos 

vystymasis. Ankstesniais, tolimos istorijos laikais, ši liauka 

būdavo aktyvi. Kankorėţinė liauka (lot. corpus pineale) — 

liauka, esanti galvos smegenyse, trečiajame smegenų skilvelyje 

(tarp tarpinių smegenų, didţiųjų pusrutulių ir smegenėlių). Tai 

nedidelis, ovalios formos, neporinis organas, 0,2 g masės. 

Geriausiai išsivysčiusi yra vaiko kankorėţinė liauka. 

Septintaisiais gyvenimo metais organas pradeda nykti, išauga 

jungiamasis audinys, daugelis parenchiminių ląstelių ţūva, 

vietoj jų atsiranda kalkinių kūnelių – smegenų smėlio, 

acervalus cerebri. Kankorėţinė liauka atrofuojasi dar prieš 

lytinį brendimą. Ji gamina melatoniną, kurio gamyba priklauso 

nuo šviesos kiekio.  

Varliagyvių kankorėţinė liauka yra arti kūno paviršiaus, 

todėl kaip trečioji akis pati reaguoja į šviesą. Ţinduolių 

kankorėţinės liaukos šviesa negali pasiekti, todėl ji gauna 

informaciją per regos nervą. 
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Dauguma ţino ir jaučia, kad katės ir šunys mato kitaip nei 

ţmogus, mato daugiau. Taip ir yra iš dalies dėl šios 

kankorėţinės liaukos. Seksualinės transmutacijos ir dvasinių 

nuopelnų dėka ši trečia akis išsivysto, tampa vėl aktyvi. 

Tuomet ji ţmogui leidţia  matyti tai, kas yra anapus 

primityvaus ţmogaus įsivaizduojamo visko. Mūsų pasaulis 

nėra tik trijų dimensijų, kaip, kad tuo tiki dauguma mokytų 

visaţinių, jis taip pat egzistuoja Ketvirtoje Vertikalėje. Be to, 

remiantis Mokytojais ir daline savo patirtimi, galiu tvirtinti, jog 

egzistuoja Penktoji, Šeštoji ir Septintoji Vertikalės. Tai reiškia, 

kad mes nematėme savo pasaulio tokio, koks jis iš tikrųjų yra. 

Ir mes jo nematėme todėl, kad mūsų penki pojūčiai yra 

degeneravę, transcendentinė intuicija uţspausta, mūsų 

kankorėţinė liauka yra sunykusi.  

Mumyse yra didţiuliai energetiniai jausmų rezervuarai 

skirti suvokimui, tačiau jie visiškai atrofavęsi ir snaudţia. 
Jei mes pajėgtume juos regeneruoti, mes galėtume suvokti 

pasaulį tokį, koks jis yra, išvystume visą jo dieviškumą ir kad 

nėra nieko atskiro. Taigi ţiauri faktų realybė yra ta, kad 

kankorėţinė liauka ir kiti jausmai dabar yra sunykę, tačiau jie 

gali būti regeneruoti seksualinės transmutacijos dėka ir noru 

rasti Tiesą, Realybę, Dievą.  

Tokiu būdu mes galėtume įţengti į nepaprasto paţinimo 

pasaulį. Tuomet mes galėtume savyje suvokti visus visatos 

reiškinius tokius, kokie jie yra, o ne tokius, kokie jie atrodo 

esą. Ţmogus pradėtų jausti nesibaigiantį, atsinaujinantį 

pasitenkinimą – tikrą savo Ananda prigimtį. Tačiau egoistai, 

siekiantys rezultatų dėl naudos sau, gyvenantys nešvariai, 

kenkiantys aplinkiniams, nieko nepasieks, nes, gyvenant vagies 

ir eksploatuotojo gyvenimą, tokios praktikos tiesiog išves iš 

proto.  

Atvėrus energetinius kanalus pliūptels tokios energijos, kad 

neturintis švaros ţmogus ar tyro noro paţinti save, tiesiog 

neišlaikys ir atsidurs kambaryje su minkštomis sienomis. 
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Prisiminkim Lazarevo knygų seriją „Karmos diagnostika―. Dėl 

stipraus turinio daug ţmonių atsidūrė psichiatrinėse ligoninėse, 

vien suţinoję iš knygos apie savo energetinius ir pasąmonės 

klodus. „Karmos diagnostika‖ tik vaikų ţaidimas su šiais 

sakraliniais dalykais. Todėl pradţioj reiktų susipaţinti su 

pasaulio šventraščiais, rasti filosofinę atramą Krišnoj, Budoj, 

Kristuj, Alache ar tiesiog ţmogiškame altruizme ir medituoti į 

Auksčiausiąjį tol, kol atkris noras valgyti lavonieną (mėsą), 

pradėsim kontroliuoti savo pyktį, nebevogsime, ir atsiras trauka 

gyventi teisuolio gyvenimą. Tada, susikūrus pagrindą, 

galima ţengti į kitą lygį – iš intelektualaus gyvūno tapti 

Kosminiu Ţmogumi – F.Ničės Antţmogiu. 

 

Ţmogaus prigimčiai būdingas teisingas elgesys, polinkis į 

turtą, malonumus ir laisvę, tačiau problema ta, kad kiekvienas 

šias sąvokas suvokia skirtingai, nes ţiūri į Realybę per 

mirtingojo prizmę. Taip pat kiekvienas galvoja, kad tik jis 

supranta teisingai. Todėl fanatiški vedantos, budizmo, 

dţainizmo, krikščionių ir kitų srovių pasekėjai įsitikinę, kad tik 

jų kelias vienintelis teisingas būdas išsilaisvinti iš kančių ir 

pasiekti Tobulumą. Jų filosofija – jų patirties išraiška, kuri 

atsirado per praktiką, atitinkančią jų proto įsitikinimus. Todėl 

jei rimtai ir nuoširdţiai ţengsite Mokytojų pramintais takais, 

pamatysite, kad visi jie panašūs ir duoda rezultatus. Kai tai 

suprasite, pamatysite, kad nugalėti savo tingumą, instinktus ir 

prisirišimus yra paprasta. Tereikia apsispręsti ir eiti iki galo 

savo pasirinktu keliu.  

Visi sunkumai tai tik proto iliuzija. Juk jei gali vienas, 

reiškia gali ir kitas. Antraip šis pasaulis neegzistuotų. 

 

Ši seksualinės energijos transmutacija dar vadinama 

Kundalini Joga, o vaizduojančios gyvatės simbolis yra labai 

tinkamas ir prasmingas. Tai atsitiko todėl, kad gyvatė turi daug 

Kundalini fenomeną atitinkančių poţymių.  
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Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą paminėjus gyvatę, yra 

judėjimas slystant – šliauţimas. Pirmutinis seksualinės 

transmutacijos pojūtis primena jos judėjimą viduje. Jūs 

pajuntate, lyg kaţkas galingo, gaivinančio, šilto ir subtilaus 

judėtų viduje – tiesiog kaip juda gyvatė.. 

 

Kai ilgas daiktas turi įsitekti maţoje erdvėje, jis turi 

susisukti, kitos išeities nėra. Labai galinga jėga yra patalpinta 

labai maţame centre, todėl ji gali tilpti tik susisukusi. Kai 

energetinė gyvatė pabunda, ji išsivynioja vijomis viena po 

kitos, panašiai kaip išvyniojama spiralė. Tuomet kyla aukštyn, 

maitindama visą kūną, ţingsnis po ţingsnio, per visus 

energetinius psichinius centrus transformuoja ir budina ţmogų 

iš ilgo letargo miego.  

Visgi, svarbiausias dalykas yra ne tik visiškai pasinaudoti 

visa seksualine potencija, siekiant prisėklinti smegenis ir 

išvystyti kankorėţinę liauką, netgi hipofizę ir kitas liaukas, bet 

rasti savo dorybių, tikėjimo sistemą. Tokiu būdu mes 

pasiektume nuostabių organinių ir dvasinių transformacijų.  

Mes visi jaučiame poreikį rasti save, savo kelią, realizuoti 

kaţkaip save, ieškom tobulumo, nors pamirštam, kad 

Tobuliausias yra Dievas, todėl reikia stiebtis į Jį, lygiuotis į Jį. 

Kaip absurdiška taip giliai miegoti, kad to nesuprastume...  

Taip turi būti, jeigu jūs nenorite pūti savo pelkėje ar būti 

pasenusių paţiūrų ţmogumi, kuris nenori pasikeisti. Tačiau, jei 

kas nors iš tikrųjų yra revoliucionierius, iš tikrųjų nori būti 

laimingas, nori iš pagrindų pasikeisti, transformuoti save į 

kaţką didesnio, tegul jis nesielgia kaip visi. Tegul ieško, 

eksperimentuoja, nepuola į fanatizmą ir tampa didţia dvasia.  

 

„Būkite atsargūs ir netikėkite aklai tuo, kuo tiki dauguma, ar 

kas buvo perduota ankstesniųjų kartų, kokia yra daugumos 

logiška nuomonė, ar kas yra rašoma šventraščiuose. 

Nepriimkite nieko uţ gryną tiesą vien remdamiesi kaţkieno 
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padarytomis išvadomis ar įsikišimu. Atsiţvelkit ne vien tik į 

išorines regimybes, tam tikro poţiūrio šališkumu ar dėl to, kad 

tai yra tikėtina, arba todėl, kad televizorius tai skelbia. Kai jūs 

patys betarpiškai paţinsite per asmeninę patirtį realizaciją, šie 

principai yra nenaudingi, neišmintingi, vedantys kančios ir 

ţalos link, tuomet turėtumėte jų ryţtingai atsisakyti. Ir kuomet 

patys betarpiškai ţinosite, remdamiesi patirtimi bei gyva 

širdimi, šie principai yra naudingi, nepriekaištingi, taurūs, 

išmintingi, padedantys pasiekti laimę ir gerovę, tuomet 

turėtumėte įsileisti juos į savo vidų ir entuziastingai 

praktikuoti.“ Taip kalbėjo Gautama Buda. 

 

Taip, įmanoma pasikeisti dvasinių ţinių ir seksualinės 

meditacijos, transmutacijos dėka. Įmanoma iš šešėlio tapti 

šviesa ir tai visai nėra taip jau sunku. Seksualinė jėga davė 

mums egzistenciją šiame pasaulyje. Jūs to nepaneigsite. Mes 

egzistuojame, esame gyvi, nes turėjome tėvą ir motiną. 

Apibendrinant galima sakyti, kad gyvenimo šaknys yra vyro 

ir moters lytiniuose santykiuose, meilė augti ir stiebtis aukštyn 

yra kiekvieno širdyje. Akivaizdu tai, kad jei seksualinė jėga 

turėjo galios duoti mums egzistenciją, tuomet ji yra vienintelė 

jėga, kuri iš tikro turi galių radikaliai mus transformuoti. Iš 

esmės daugumą Jogos tradicijų praktikų ir dirba su seksualine 

energija – Kundalini, vienaip ar kitaip tai yra esmė. 

Kai Meistrai analizavo susilaikymą, rado svarbių tendencijų. 

Jie atkreipė dėmesį ir suvokė, kokią klaidą daro susilaikantieji 

vienuoliai, kurie neturi nei raktų, nei Kosminių Pašventimų: jie 

nusistato sau abstinencijos tikslą, kuris yra sulaikyti sėklą, 

tačiau kadangi neţino mokslo, siaubingai degeneruoja, jie 

pasikrauna siaubingomis, piktybinėmis demoniškomis 

vibracijomis, nes visus seksualinius geismus spaudţia savyje. 

Yra aišku, kad kai sėkla nepatiria išsiliejimo arba 

transmutacijos, ji siaubingai degeneruoja, taip įgalindama 

pasibjaurėtino energetinio organo atsiradimą. 
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Joga moko, kad arba  Sėkla yra naudojama rasės pratęsimui, 

arba naudojama sąmonės išsiplėtimui pasiekti ir niekam kitam. 

Čia mes susiduriame su pagrindiniu, pačiu svarbiausiu dalyku: 

jei sėkla nebus naudojama rasės reprodukcijai ir taip pat ji 

nebus transmutuojama, liks tiktai susilaikymas, priverstinis 

celibatas ir nieko daugiau. Tuomet ši sėkla involiucionuos 

(moteryje devoliucionuos seksualinės išskyros; tai, ką aš sakau, 

taip pat liečia ir moteris). Mums matomos seksualinių 

energinių sekrecijų involiucija sukelia bjaurias vibracijas 

ţmogaus astraliniame kūne. 

Kiekvienas susilaikantis asmuo, paveiktas ţalingų uţspausto 

geidulio vibracijų, patiria šiurpias katastrofas savo biologijoje, 

fiziologijoje ir psichikoje. Kai kurie asmenys ima tukti, kitus 

tai paveikia kaţkaip kitaip ir jie tampa liesi kaip ţarsteklis, 

apaugę spuogais ir t. t. Juos naktimis seksuliai puola astralinai 

sutvėrimai.  

Psichologine prasme involiucionuojati sėkla sukelia 

asmenyje kraštutinumus, iš vienos pusės asmenys tampa 

pernelyg fanatikai, iš kitos pusės – aukštos kvalifikacijos 

cinikai. Seksualinis susilaikymas veda seksualinio iškrypimo 

link. Paţvelkime į viduramţių ţmones, didţiuosius 

inkvizitorius: besilaikantys celibato, abstinentai, nutukę 

individai, aptekę riebalais, tikros kiaulės; kiti ploni, ištįsę, 

siaubingi, pilni spuogų ant savo odos. Po to, kai jie ant stulpo 

sudegindavo auką arba ją nukankindavo, galėdavai matyti jų 

cinizmą: jų akys blizgėjo fanatizmu. Arba bręstantys 

jaunuoliai, neturintys kur išlieti seksualinę energiją, tampa 

sunkiai sukalbami ir spuoguoti. Celibato efektas be Tantra 

Jogos transmutacijos technologijų – tai krikščionių kunigai 

pedofilai ir homoseksualai. 

Taigi iš vienos pusės, šio tipo asmenyse mes sutinkame 

ekstremalų fanatizmą, o iš kitos pusės – sukeliantį nerimą 
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cinizmą. Nulinčiavę auką, jie patrūkčios pečiais ir pasiteisins iš 

tikro cinišku charakteriu ir, kad viskas Dievo rankose... 

Sėklos ir seksualinių išskyrų involiucija nėra 

rekomenduojama. Viskas gamtoje tęsiasi ir akivaizdu, kad 

sėkla turi sekti įkandin reprodukcijos arba būti paversta į 

energiją transmutuojant. Tas pats ir su grynuoju dvasingumu, 

tobulėjimu. Jei ţmogus neina į save, nenori paţinti Kūrėjo, 

neigia Jį ir gyvena kaip parazitas šioj planetoj, jis gyvena 

paskendęs melancholijoje ir pyktyje, miręs iš vidaus. Iš 

sraunios upės, kuria buvo jaunystėje, tapęs pašvinkusia bala, 

giliai viduje norintis mirti, o iš kitos pusės - siaubingai tos 

mirties bijantis, nes intuityviai jaučia, kad kaţkas jo dar anapus 

laukia. O kad laukia, mes tikrai tai ţinome. 

Ţmonės, kurie netransmutuoja šventos sėklos ir leidţia jai 

degraduoti, praktikuodami absurdišką celibatą ar seksualinę 

abstinenciją, neišvengiamai pasikrauna šiomis siaubingomis, 

piktybinėmis degradacinėmis vibracijomis ir, laikui bėgant, 

aktyvuoja pasibjaurėtiną eterinį organą, Šėtono uodegą 

(Atomas, esantis stuburgalyje, nukreipia kūrybinę jėgą apačion, 

kuri viduje tampa kaţkuo panašiu į šėtono uodegą arba 

apendiksą),  nes gyventi sociume ir išlikti tyraminčiu ţmogumi, 

negeidţiančiu seksualinių malonumų, beveik neįmanoma.  

Erotiniai ir gašlūs paveiksliukai kasdieną atakuoja sąmonę ir 

pasąmonę, todėl bandyti imtis celibato, kai vidus nėra gerai 

prašluotas ir paruoštas, yra didţiulis paklydimas. Pats per tai 

esu praėjęs ir ţinau, kokia agonija paralyţiuoja protą, bandant 

susilaikyti sociume be specialių meditacijų ir praktikų. Labai 

stipriam ţmogui susilaikyti įmanoma, bet kokia tokio 

susilaikymo kaina? Viskas kaupiasi giliai viduje ir šaknijasi, 

kol priveda prie psichikos pakrikimų ir iškrypimų. 

Kodėl aš taip drąsiai kalbu apie dalykus, nematomus 

daugeliui ţmonių? Todėl, kad Mokytojai apie tai pasakoja. Jie 

sako – mokykis ir išvysi ţmogaus aurą, subtiliuosius kūnus, 

tada ir toliau dirbdamas su savimi, išvysi vis daugiau ir 
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daugiau. Jei aš tobulėju pagal jų apmokymus ir pradedu matyti 

ţmogaus pasąmonę, kaip ir buvo ţadėta, kodėl aš turėčiau 

netikėti ir kitais, subtilesniais dalykais? Auras ir energijas aš 

esu matęs, kai labai intensyviai medituodavau ir laikydavausi 

vidinės švaros arba, kai negyvenau didmiestyje. Viskas, kas 

kalbama patirta, paliesta, išjausta ir matoma Horo Akimi... 

 

Taigi ši seksualinė bėda visuomet yra aklos abstinencijos 

pasekmė. Šių ţmonių Sąmonė miega. Jei jie būtų nubudę, jie 

galėtų patys per tiesioginį patyrimą pasitikrinti tą siaubingą, 

pasibaisėtinų, gyvuliškų vibracijų aktyvumą savo auros 

kūnuose, kur jie galiausiai, su neapsakomu siaubu pamatytų 

siaubingą kundabuferio organo išsivystymą savo 

nugrimzdusioje gyvuliškoje prigimtyje. (Samael Aun Weor) 

 

Ţmonės, kurie yra nuoširdūs, tačiau klydę, tikėję daug metų 

viena doktrina, nenori suprasti to, kad, kas nori pakilti 

aukščiau, pirma turi nusileisti. Kai ţmogus nėra fanatiškas ir 

yra nuoširdus Dievo ieškotojas, tobulėjimas vyksta 

septynmyliais ţingsniais. 

 

„Taip pat yra kvaila tradicinius ieškotojus įšventinti į 

vienuolius ir celibatą. Faktiškai iniciacija į tradicinę 

vienuolystę yra įmanoma, jeigu Meistras mato, kad asmuo jau 

gerai paţengęs ir pirmasis kūnas yra pasiruošęs susitikti su 

energetiniu moterišku antruoju kūnu. Tik tuo atveju, kai yra 

taip, leistinas įšventinimas į brahmačarją (ėjimą į Dievą per 

atsiţadėjimą ir celibatą), nes kitaip tai tik didins mokinio vidinį 

pamišimą ir nieko daugiau.“ Ošo. Puikus pavyzdys – 

krikščionybės kunigų problemos.. 

 

„Tačiau yra ţmonių, apsišaukusių mokytojų, kurie inicijuoja 

neatrinkdami. Vienas yra tūkstančio vienuolių sanjasinų guru, 

kitas – dviejų tūkstančių sanjasinų guru, ir tie mokytojai 
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neţino, ką daro. Ar tie, kuriuos jie inicijuoja, yra pasiruošę ir 

tinkami vidiniam lytiniam santykiui meditatyvioje būsenoje? 

Visiškai ne – dauguma jų net neţino, kad yra kaţkas panašaus į 

vidinį lytinį santykį. Štai kodėl, kai tradicinis sanjasinas ateina 

pas tikrą Mokytoją Meistrą, giliausias ir slapčiausias jo 

rūpestis būna seksas.“ Ošo. 

Išminčiai Meistrai sako, jog dar nebuvo sutikę tradicinio 

sanjasino, kuris neturėtų sekso problemos.  

Seksas yra vienas iš daugelio šeimos ţmonių rūpesčių, bet jis 

yra viena, vienintelė tradicinė tradicinio vienuolio nelaimė. 

Todėl, kad jo visas protas yra sutelktas į šį tašką, į tai kaip 

nugalėti geismą ar nuo jo pabėgti. Todėl dvasinėms pratyboms 

neskiriama tiek energijos, kiek galima būtų. Tokie guru ir 

kunigai rodo vienuoliams daug būdų, kaip apsisaugoti nuo 

išorinės moters, bet jis neturi jokio supratimo, kaip ieškotojas 

gali susitikti su vidine moterimi, kad taptų laisvas nuo išorinės 

moters. Todėl tampa neįmanomu atmesti išorinę moterį. Jis gali 

tik demonstruoti bešališkumą, šaltumą, bet ir tai yra labai 

sunku, nes tai tik imitacija, tik falšas, nors ir nuoširdus. 

Seksualinė Kundalini energija turi kur nors judėti, tokia jos 

prigimtis. Kundalini yra jūsų Supersąmonė – vidinis 

Antţmogis. Tik tuomet jos tekėjimas išorėn gali būti 

sulaikytas, kai ji gali judėti vidun smegenų centrų link. Jei ji 

neteka vidun, ji turi judėti išorėn, kurti naują gyvybę. Čia nėra 

kitų kelių: arba sėkla turi kurti naują gyvybę, arba ji turi 

transformuotis ir ţmogų padaryti Ţmogumi su Goro Akimi 

matančiu Tikrovę.  
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Jei tikėjimas ne tvirtas, 

Neišsilaikysite Kelyje į save... 

 

Jei neįgėrėte į save taisyklių, 

Paklysite Evoliucijos Ţaidime.. 

 

Ir jei dar laikotės standartų, ţinokite, 

Kad dar nepasiekėte Kelio vidurio. 

 

Jei negalite būti kūrybiški, 

Šviesa jumyse dar nespindi. 

 

Jei ne visada matote tikslą, 

vadinasi, dar neinate tikruoju Keliu. 

 

Tad.. 

Pagryskite savo tikėjimą.. 

Įvaldykite savidiscipliną.. 

Tada pradėkite eksperimentuoti.. 

Ir sąmoningos patirtys tampa Šviesa.. 

Tada belieka pripaţinti kas Tavo tikrieji Tėvai.. 

Ir statyti viską Vabank.. vardan Namų - į Viską. 

 

Kai mes pradedam kelionę į save, tai – kartu kelionė ir į 

kitus. Pradţioje svarbu rasti savo vertybių sistemą ir nuolatos ją 

tikrinti bei atnaujinti, nes pasiekus naują aukštį, iš viršaus 

matosi toliau, matosi anksčiau nematytos savo paties ydos. 

Todėl taisyklės pradţioje būtinos, būtina saugi valtis, nešanti į 

save, pas Aukščiausiąjį. O turėdami valtį, kuria pasitikime, 

galime pradėti kelionę.  

 

Atsiminkite, kad taisyklės, apribojimai ir dogmatizmas – tai 

dar ne dvasingumas. Kartais taisykles reikia sulauţyti, reikia 

rasti būdų, kaip atsikratyti mokymo dogmų, kartu neprarandant 
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jų tyrumo dvasios ir prasmės, reikia išmokti jas atgaivinti 

naujam kvėpavimui savo viduje.  

Tik suvokęs šį principą, ieškotojas mistikas subręsta kaip 

tikras Dievo sekėjas. Paţvelkite į Gautama Buda, jis pakeitė ne 

vieną Mokytoją, kol visiškai savęs nerealizavo. Jo Mokytojai 

nebuvo jo tikslas, jie buvo priemonė tam tikslui pasiekti, kol jis 

mokėsi pas juos, laikėsi jų taisyklių nuoširdţiai, o kai pasiekė 

mokytojo aukštį, padėkojo ir keliavo toliau. 

Taigi toliau matom kūrybiškumą, tai kitas laiptelis. 

Dinamiškas ieškojimas, nepametant iš akių Didţiojo Tikslo. 

Gyvenimas vyksta pakopomis, dvasinis kelias taip pat – 

pakopomis. Daugelis ieškotojų palieka savo buvusius 

bendraminčius ir dvasines mokyklas, kai jas praauga. Tai 

normali evoliucija. Nepraaugamas tik Didysis Tikslas, Kūrėjo 

paţinimas. Visada atsiras kitas etapas, todėl nebijokite ir 

netingėkite, ieškokite ir kurkite. 

 

Gyvenimas – tai kova ir šioje planetoje, norime mes to ar 

nenorime, esame priversti būti kariais. Klausimas yra kitas, ar 

sugebėsime būti dvasingais kariais? Kovingumas iš mūsų 

reikalauja savitvardos, šaltakraujiškumo, ryţto ir nuoseklumo. 

Karingumas neturi turėti nieko bendro su smurtu. Dauguma 

nesugeba netapatinti kovingumo su puolimu ir uţkariavimu ir 

nepastebi karingo charakterio privalumų. Karys, tikras Gėrio 

karys, turi būti idealas, tiesos ir garbės gynėjas. Dvasingas 

karys privalo būti kilnus ir narsus, niekada nenuleisti rankų, 

nes rankų nuleidimas garbės nedaro niekam, niekam tai ir 

nepadeda. Didţiausia ir svarbiausia kova ţmogiškam gyvenime 

– tai subtili kova su savo netikruoju aš.  

 

Mes pilni svetimų programų, keistų vertybių, tingumo, 

baimių, prisirišimų ir, svarbiausia, gyvenime yra nugalėti savo 

nesąmoningąjį aš. Nereikia bandyti pakeisti kitus, nes tai jau 

smurtas. Kovoti su kitais beprasmiška, nes ne to mes čia 
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atėjome. Atėjome čia tam, kad nugalėtume save ir savo 

pavyzdţiu paţadintume tuos, kuriems to reikia, tik tiek. Mūsų 

priedermė – eiti savo keliu iki galo, minimaliai kišantis į kitų 

gyvenimus. Dirbkite su savimi, paţinkite save, transformuokite 

save ir jūs paţinsite viską. Ir kai manysite, kad jau paţinote 

viską, ieškokite dar. 

 

Grįţkime prie seksualinės energijos, transformacijos ir 

Kundalini ţadinimo. Svarbus energetinis ir kūrybinis centras 

yra prostata. Ji yra šlapimo pūslės apačioje ir gaubia jos kaklą. 

Tai yra ta liauka, kurioje kaupiasi sėklos skystis, slaptasis 

filosofinis akmuo. Prostata turi lemiamą poveikį gyvybiniams 

skysčiams, kurie cirkuliuoja nervų sistemoje. 

Daugelis gydytojų pastebėjo, kad kai vyrui atsiranda 

prostatos uţdegimas, tuomet jis tampa irzlus, jį apima 

neurastenija su ţymiu polinkiu į saviţudybę. Beje, tai esu 

patyręs savo kailiu, nes prieš daug tai buvo nutikę ir man. 

Man tiesiog išnyko gyvenimo spalvos, praradau gyvenimo 

skonį ir nebesimatė prasmės gyventi. Išgydţius prostatą, 

sveikata pasitaisė ir sugrįţau į savo buvusį gyvenimo ritmą, 

pilną spalvų. Man uţdegimą buvo sukėlus prostatos 

hipertrofija, atsirandanti dėl vyriškų hormonų hipersekrecijos. 

Tokia hipersekrecija yra sukeliama nuo per didelio sėklidţių 

sujaudinimo, hipofizio gonadotropinių hormonų, liaudiškai 

sakant, nuo per daţno sekso. Seksualinis piktnaudţiavimas 

stipriai veikia prostatos būklę. 

Moterų lytinės liaukos yra kiaušidės, pienliaukės ir gimda. 

Atitinkamai vyrų – sėklidės, varpa ir prostata. Tokios 

reprodukcijos liaukos iš esmės yra nuostabiosios lytinės mikro 

laboratorijos. Neabejotina, kad minėtos liaukos yra dvejopos 

paskirties, kadangi jos turi vidaus ir išorės sekreciją. Nors tiesa 

ta, kad kiaušidės pagamina kiaušinėlį, tačiau maţiau kalbama 

apie tai, kad jos taip pat viduje išskiria nuostabią endokrininę 

substanciją, kuri pagyvina moterį ir daro ją moteriškesnę. 
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Tikra tiesa ir visiškai realu, kad sėklidėse kaip išorinė 

sekrecija yra transformacinė energija, kurioje plaukioja 

spermatozoidai. Iš tikrųjų pastarieji duoda uţuomazgą gemalo 

egzistencijai. Sėklidţių skiltelių liaukinio audinio hormonų 

vidinė sekrecija yra nuostabi jėga, suteikianti energiją vyrams 

ir daranti juos išskirtinai vyriškus.  

Kas kontroliuoja save, tas niekada nebus pilvotas ištiţėlis, 

vakarais pūvantis prie televizoriaus ir gyvenantis kitų 

gyvenimą. Normalus, aktyvus vyras yra tas, kuris turi 

normaliai funkcionuojančias vyriškas lytines liaukas. Normali 

moteris yra ta, kuri turi normalias moteriškas lytines liaukas. 

Visi ţinome ir sutikime, kad gamtoje nėra didesnės traukos 

jėgos uţ tą, kur viena kitą veikia vyriškos ir moteriškos lytinės 

ląstelės, besistengdamos susitikti. 

Paţiūrėkit į poras, senukų poras, vyras visada silpnesnis, 

labiau suvargęs nei moteris. Vyrai gyvena dešimčia metų 

trumpiau nei moterys. Kodėl? Atsakymą jūs jau ţinote. 

Pagalvokite.  

 

Mums reikalinga transmutuoti sėklą į energiją tam, kad iš 

miego pakeltų magiškąją Kundalini energiją, pabudintume 

savo sąmonę ir priverstume ją stuburu kilti į smegenis. Tik 

tokiu būdu mums įmanoma išvystyti visą savo kūrybiškumą, 

talentus ir galias. Akivaizdu, kad kai mes transmutuojame sėklą 

į energiją, kai mes nepadarome klaidos, t. y. neišliejame sėklos 

iš Hermio Trismegisto Indo, tuomet neišlieta sėkla yra 

transformuojama į alcheminę Sėklos Energiją.  

Ta energija savo ruoţtu bipoliarizuojasi į labai aukštos 

įtampos saulės ir mėnulio atomus, kurie kyla apsivijusiais 

stuburą nervų kanalais, dviem kanalais, kylančiais Karūninės 

lotoso čakros link, esančios viršugalvyje. Tačiau tam, kad 

įvyktų transmutacija, turi būti praktikuojami tobulesni lytiniai 

santykiai – Seksualinė Magija, Sahaja Maithuna, Kundalini 
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Joga arba Alchemija su visomis papyldomis savo dorovės 

elgesio disciplinomis.  

 

Šiandieninės ţmonijos seksualinis elgesys yra labai 

degradavęs ir panašus į ţvėrių, tokių kaip šimpanzių ir 

orangutangų elgesį, o kartais net į dar bjauresnius santykius. 

Nelaimei, toks degradavimas yra taip giliai įsiskverbęs į mus ir 

mūsų kultūrą, kad mes kiekvieną dieną esame priversti stebėti 

dalykus, keliančius pasibjaurėjimą tol, kol tai tampa norma. 

Atmeskite tai dabar ir pradėsite busti. 

  

Su moterimis viskas kitaip. Jos nieko neišvaisto, priešingai 

nei vyrai, jos visada kaţkiek pasikrauna (aišku, minimaliai, nes 

vyrai daţniausiai šiais laikais nebegali ilgai tęsti akto). Todėl 

atrodytų, kad prostitutės turėtų būti labai stiprios energetiškai, 

bet jos viską neutralizuoja naikindamos gyvybinę energija.  

Moteris gauna neigiamas pasekmes tik vienu aspektu, kai 

išsiliejusi sėklos, kūrybos energija virsta mirties energija, nes 

būna panaudota ne pagal paskirtį (pratęsti giminei), kuri  

susigeria į abiejų partnerių auras, subtilius kūnus. Kūrybinė, 

švytinti energija, sėklai nepatekus į įsčias, norint sukuti naują 

gyvybę, iš švytinčios deimantinės energijos virsta purvinai 

raudona mirties energija, kuri susigeria į partnerių kūnus. Štai 

kodėl iš karto po akto būna keistas, neigiamas pojūtis, ypač jei 

partneris nėra mylimasis ar mylimoji. 

Mes esame labai aktyviai stimuliuojami per reklamas ir 

ţurnalus, esame atakuojami, stimuliuojami mūsų seksualiniai 

centrai. Esame skatinamai nuolatos kaţko geisti ir išlieti 

stebuklingąjį skystį, gyvybės eliksyrą ir taip degraduoti, net to 

nesuvokiant. Seksualinis elgesys darosi vis absurdiškesnis, 

keistesnis ir tamsesnis, plintantis kaip virusas. 

 

Sakoma, kad reikia mirti, jei nori gimti. Tai turi prasmę. Tai 

beveik paţodinė tiesa. Iš tikrųjų, kai Kundalini kyla, kūne 
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vyksta daug transformacijų. Kai kūne atsiranda nauja energija, 

visa jo ankstesnė struktūra pasikeičia. Ji turi pasikeisti, nes 

mūsų kūnas funkcionuoja įvairiais neţinomais būdais, kurių 

mes visiškai negalime kontroliuoti. 

Pavyzdţiui, panagrinėkime gobšuolio atvejį. Gobšumas yra 

proto savybė, bet tokio ţmogaus kūnas taip pat tampa gobšiu. 

Jo kūnas ima kaupti tokias medţiagas, kurių gali prireikti 

ateityje. Tai psichosomatika. Toks ţmogus vis kaţką be jokio 

reikalo kaups iki tol, kol pasieks nerimo ir diskomforto būseną. 

Ţvilgtelėkime į kitą ţmogų, kuris yra bailus. Jo kūnas kaups 

elementus, kurie yra laidūs baimei ir jis trauks įvykius, kurie jį 

gąsdins. Tarkim, kūnas nori drebėti iš baimės, bet neturi būtinų 

priemonių, ką jis darys? Jūs reikalaujate iš kūno baimės 

reakcijos, bet jame neveikia reikalingos liaukos ir nėra 

hormonų. Kas jam belieka? Todėl kūnas, ţinodamas jūsų 

reikalavimus, kaupia atitinkamas chemines atsargas. Bailaus 

ţmogaus kūnas ruošia baimės liaukas, kad atsipalaiduotų nuo 

pataikavimo baimei. Ţmogus, kuris prakaituoja iš baimės, turės 

gerai išugdytas prakaito liaukas, tuomet jis sugebės gausiai 

prakaituoti. Toks prisitaikymas yra tiesiog būtinas, nes per 

dieną ţmogui tenka daug kartų išsigąsti ir nuogąstauti. Kūnas 

kaupia medţiagas, atitinkančias mūsų proto reikalavimus.  

Kitas pavyzdys. Keletas man ţinomų ţmonių valgydavo 

mėsą, bet pabendravę su manim ir ėmę medituoti maha-mantrą, 

natūraliai nebenori mėsos. Vienas netgi vėmė kelias dienas, nes 

nors jis ir nebenorėjo mėsos, bet valgė iš įpročio. Vyko 

atmetimas, jis išvėmė ir daugiau mėsos nebevalgo. Taip yra 

todėl, kad kartojant transcendentinius garsus, į kūną yra 

įvibruojama švara ir kūnas nebenori negyvos, agresyvios 

gyvuliškos energijos į save. Viename Indonezijos parke, 

Balyje, kur daug beţdţionių galima ramiai vaikščioti ir jos 

nepuola. Priţiūrėtojai sako – ,,Tik neduokite joms valgyti 

mėsos, nes jos taps labai agresyvios“. Mūsų kūnas juk labai 

artimas beţdţionių kūnui, bet dėl miego atmerktomis akimis 
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jūs nematote, kas vyksta jūsų kūne ir psichikoje nuo maisto, 

sekso, kvėpavimo ir t.t. 

Rytuose sakoma, kad tai, ką ţmogus valgo, toks jis ir yra. 

Kartojant mantras, dieviškos vibracijos skaidrina ţmogaus 

kūną bei sąmonę ir pradeda atskirti, kas naudinga jam ir kas ne. 

Kai protas pasikeičia, kūnas taip pat pasikeičia. Tas pats ir 

kylant alcheminei Kundalini energijai: jūsų kūnas ir suvokimas 

pradės keistis, jūs augsite. Šios transformacijos procese gali 

sumaţėti jūsų svoris ir kraujo kiekis, bet jie maţės tiksliai 

pagal jūsų poreikius. Taigi kūnas ir protas bus 

transformuojami. 

 

Štai tokie yra raktai, sąjungos šeimoje slaptosios tiesos, nors 

jos ir neslaptos, tačiau nesuvokiamos daugeliui, todėl ir 

vadinamos slaptomis. Vienintelis kelias kuriuo galima visiškai 

nusimesti ţalingus įpročius ir jų naštą, yra gilus prieţasčių, 

skatinančių šiuos veiksmus suvokimas. Paprasčiausias 

problemų vengimas nepaliečia pačios esmės, kodėl tai 

egzistuoja jūsų prote labai ilgai. Kodėl jūs toks, o ne kitoks? 

Kodėl jūs negalit būti geresnis? Kas jums sakė, kad jūs negalite 

būti geresnis, tobulesnis, greitesnis, protingesnis, turtingesnis? 

Kodėl jūs nenorite pripaţinti, kad iš tiesų nenorite būti kaip visi 

tie save apgavę vergai aplink? Ţmogus, norintis būti kaip visi, 

visada liks liūdnu ir tuščiu nuliu. 

 

Pasaulyje yra daug tiesų ir ideologijų, pasaulyje yra daug 

nuomonių ir ţmonės turi laisvą valią tikėti tuo, kas jiems 

patinka. Turite susimąstyti, jog vienintelė jėga, turinti galią 

mus transformuoti, yra ta, kuri mus sukūrė, kuri davė mums 

egzistenciją – Meilė, ir šalia jos einanti, neišvengiama 

seksualinė jėga.  

Išmokti valdyti šią nuostabiąją energiją reiškia tapti 

kūrinijos šeimininku. Paţvelkite į save ir aplinkinius, į 

pasaulį. Gal jūs esate čia ne tam, kad nugyventumėte gyvenimą 
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neatsakę į bazinius būties klausimus, nepaţinę savęs ir gimę tik 

tam, kad mirtumėte. Gal esate čia tam, kad sukurtumėte 

galimybę sau ir pasauliui gyventi erdviau, su didingesne vizija, 

su vilties ir laimėjimų dvasia. Gal esate čia tam, kad pasaulį 

padarytumėte šviesesnį ir turtingesnį? O jei tai norite pamiršti, 

jūs nuskurdinate tik save, tik save ir nieko daugiau. 

 

Patanţalis teigė: „Skaistybės tvirtai besilaikąs, gyvybinę 

sukaupia galią.“ 

  

Seksualinės energijos sublimacija, jos transformacija yra 

būtina Jogos kelio (sąmonėjimo) sąlyga, suteikianti fizinių ir 

psichinių galių Jogui mistikui, kurios padeda paţinti Kūrėją, o 

miestiečiui tai būtina šiame geidulių pasaulyje, jei jis nenori 

tapti arba likti ištiţusiu, pilvotu, bevaliu vartotoju, kurio 

gyvenimas eina pro šalį prie TV ekrano, gyvenant svetimų 

ţmonių problemomis. Todėl bandykite, mokykitės mylėtis 

nešvaistydami brangaus, neįkainojamo energijos eliksyro. 

 

Svamis Šivananda: „Sėklos iškritimas atneša mirtį, jos 

išsaugojimas suteikia gyvenimą. Sėkla yra tikrasis ţmonių 

gyvybingumas. Tai – ţmoguje paslėptas lobis. Ji veidui 

suteikia Brahma – Tejas (dieviškąjį spindesį ar ugnį) ir 

stiprybę intelektui.”  
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BAIGIAMASIS ŢODIS 
 

Ţinojimas yra aukščiau uţ viską. Kiekvienas, kuris 

pateikė dalelę ţinojimo, jau yra ţmonijos geradaris. 

Kiekvienas, surinkęs ţinojimo kibirkštis, bus Šviesos 

skleidėjas. (J. P.Blavatskaja).  

 

Studijuojant istoriją ir filosofiją, susidaro įspūdis, kad 

senovėje tobulumo siekiančiųjų buvo daugiau. Daugybė 

istorijų yra apie ieškotojus atsiskyrėlius, besilavinusius 

miškuose, dykumose ir aukštai kalnuose. 

Svarbiausia yra tai, kad seniau dvasingumas nebuvo 

pardavinėjamas. Jogai, sufijai ar asketai, atėję į kaimą, 

nemokamai dalindavosi patirtimi, išmintimi ir įţvalgomis. 

Tokie ieškotojai buvo labai vertinami. Tie tylūs Šviesos 

kovotojai su Tamsa ţino, kad Ţinios nepriklauso niekam. Ţinių 

negalima savintis ir jų slėpti. Kai kas mano, kad jei atskleis 

ţinias, kurios juos padarė didesniais, kiti ţmonės juos praaugs. 

Tokie ţmonės apgailėtini. Aš susisteminu labai galingas ţinias 

šioje knygoje, ši informacija tikrai padarė jus drąsesniais ir 

stipresniais, nes ţmonės gali būti didingi. Ţinios išlaisvina. Ir 

dabar kiti laikai, aš veikiu kitaip, taip kaip reikalauja 

šiandienos realybė. 

Sąmoningumas. Meditacija. Religija. Tikėjimas. Santykiai. 

Lankstumas. Savivoka. Tikėjimas. Transformacija. Ţinojimas. 

Ir finalinis klausimas:  Kaip stipriai jūs to norite, kiek jūs 

galite paaukoti dėl savo norų, dėl tikėjimo, dėl geresnio 

rytojaus?  
 

Aš paaukojau save, visą gyvenimą aukojau. Iki dvidešimt 

šešerių aukojau save iliuzijai, vergavau kūnui, smegenims. 

Norėjau graţių automobilių ir kelionių, meditavau į juos ir juos 

gaudavau. Norai buvo savanaudiški ir viskas iš manęs buvo 

atimama, kad suprasčiau daiktų laikinumą, jog neverta į juos 
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kabintis, o ypač – padaryti jų savo dievais. Aš gaudavau 

intensyvias pamokas, skaudţias, nes ne pirmą gyvenimą esu 

jogos praktikas. 

Paskui, pavargęs nuo aklo karo pats su savimi, su aplinka, 

nuo vogimo iš savęs, aš atsigręţiau į vidų ir atsimerkiau. Tada 

prasidėjo alchemija ir stebuklai, nesuvokiami daugeliui. Aš 

norėjau patirti skrydţio jausmą, aš meditavau į tai, visa širdim 

praktikavausi, valiau vidinius teršalus ir man pavyko.  

Norėjau dirbti ligoninėje ir gelbėti ţmones, nors tai su mano 

išsilavinimu neįmanoma, aš mokiausi, meditavau ir, nors 

niekas netikėjo, – man pavyko.  

Norėjau iš savanaudţio tapti davėju ir man pavyko. Norėjau 

iš naikintojo tapti kūrėju ir man pavyko. Aš ţinau, ko aš noriu 

ir į gyvenimą nebeţiūriu atmestinai, stengiuosi nebemąstyti 

paviršutiniškai ir todėl matau giliau nei kiti. Jei aš bijau 

kaţkokios naujovės ir smegenys nori ją atmesti, aš sustoju ir 

nugaliu save, aš einu į rūką ir randu ten šviesą. Aš liepiau 

protui patikėti, kad gyvenimas – tai mokykla, ir jis tapo 

mokykla. Aš ėjau į save ir realybės ţemėlapiai pradėjo keistis 

kartu su manimi. Kristus sakė, jei patikėsite visa širdim ir 

kalnus pakelsite. Aš patikėjau Jo ţodţiais, patikėjau Meile ir 

padariau dar daugiau, aš liečiau savo rankomis nemirtingumą.  

Todėl mokykitės iš kitų, nereikia visų galimų klaidų patirti 

savo kailiu, kad kaţką išmoktumėte. 

 

Per vedamas praktikas aš sakau, kad ţmogus gali viską ir 

siūlau tai medituoti, tai pajusti – aš galiu viską! Nes ţmogus 

gali viską, o kas sako kitaip, tas nieko neţino, tas nepaţįsta 

savęs nei per nago juodymą, tuo labiau nepaţįsta ir jūsų. Kai 

buvome vaikai, tikėjome, kad viskas įmanoma, tikėjome 

stebuklais ir gerumu, nes mes Ţinojome be ţinių, buvome dar 

nepamiršę to, iš Anapus, iš kitos realybės... 

Sąmoningas, mąstantis ţmogus brangina kiekvieną dieną ir 

minutę, jam duotą čia, Ţemėje, todėl tokie ţmonės taupo laiką, 
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skirdami jį ten, kur iš tiesų reikia. Nesąmoningas, intelektualus 

gyvūnas laiką švaisto ir uţmušinėja, nes nesupranta jo vertės, 

nenori jos suprasti... 

 

Ši knyga tai lyg pamokslas ir patvirtinimas tam, kuris siekia 

sąmoningumo, siekia paţinti save iš tikrųjų. Kuo labiau 

ţmogus susivokia, tuo labiau nunyksta asmeniškumai, kaip ir 

išnyksta sienos tarp šalių, ţvelgiant pro lėktuvo iliuminatorių, 

ar  iš paukščio skrydţio... 

Supraskime, kad atsakę į visus šiuos klausimus, keliamus 

knygoje, sau nuoširdţiai į juos atsakę ir priėmę atsakymą, jūs 

tapsite Ţmonėmis iš didţiosios raidės. To aš jums ir linkiu.  

Reikia gerai suprasti, kad kiekvienas ţmogus savo regėjimo 

lauko ribas laiko pasaulio ribomis. Reikia gerai suprasti, kad tai 

klaidingas ir ribotas mąstymas. Tačiau kai kurie ţmonės mano 

ir mato kitaip. Prisidėkime prie jų, nes tie ţmonės, kurie 

šaiposi, netiki, šneka uţ nugaros, – visada ten ir pasiliks...  
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PABAIGA – TAI TIK NAUJO PRADŢIA 

 

Kai vienus laisvė naikina, 

Kitus net suvarţymai laisvina. 

Daţnai mintys tampa galingos, 

Kai sau prisipaţįstam buvę silpni. 

 

Tu neverk dėl manęs, 

Tu neliūdėk dėl manęs... 

Aš skrendu, skrendu jau savo Keliu, 

Ir kai suprasi save, gal pavysi mane... 

 

Nes ten, kur akyse ir širdyje 

Susilieja jūros mėlis ir dangus, 

Ten, kur nėra netikrų ţmonių, 

Pats, tiktai pats nuneši Ten save... 
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Naudota ir interpretuota literatūra: 

 

 M. Norbekovas – Energetinė klizma, arba tetos Niurnos 

iš Skylėnų triumfas. 

 

 Ošo – Stebuklo beieškant, I ir II tomai. 

 

 Deng Ming – Dao 365. 

 

 Tibeto mirusiųjų knyga (Dharma leidykla, 2002). 

 

 Svamis Prabhupada – Yogos tobulybė. 

 

 Svamis Prabhupada – Bhagavad-Gita. Kokia Ji Yra. 

 

 Thich Nhat Hanh – Senais baltųjų debesų keliais. 

 

 Astrėja - Antropoteosofija II Tomas. 

 

 Carlos Castaneda – Sapnavimo menas. Aktyvioji 

Begalybės pusė. 

 

 J. P. Blavatskaja – Įvadas į teosofija. 

 

 Samael Aun Weor - The Doomed Aryan Race 

 

 Samael Aun Weor - The Mystery of the Golden 

Blossom 
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Apie autorių 
 

Esu Martynas Driukas. Tai vardas, kurį man davė tėvai, bet 

dvasios ieškotojai daţnai turi vardus, atspindinčius vidinį 

potencialą, dvasią, todėl savo knygose naudoju literatūrinį 

slapyvardį – Sandţajananda. Šis vardas simbolizuoja tą, kuris 

nugali tamsumus savyje ir patiria palaimą. 

 

Išorėje, sociume esu ţinomas kaip visiškai save reformavusi 

asmenybė, įkvėpusi tūkstančius ţmonių suabejoti tokiais 

ţodţiais kaip – Negaliu; Neįmanomą; Taip nebūna; Tai ne 

man.... Esu ir tėvas; esu šešių holistinės saviugdos knygų 

autorius; esu ir lektorius bei motyvatorius – riboto mąstymo 

reformatorius; keliautojas po pasaulio Galios vietas kaip 

Alcheminių Kelionių projekto vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Esu 

alternatyvios medicinos tyrinėtojas – specialistas ir nuo 

vaikystės sportininkas; esu Vyrų Klubo SATORI įkūrėjas. Esu 

ir Jogos mokytojas, NLP ir verslo trenerio statusus apsigynęs 

atradėjas. Esu nuolat besimokantis ir savo kompetenciją 

keliantis ţmogus įvairiose srityse, susijusiose su saviugda, 

psichologija ir parapsichologija. 

 

Psichologine saviugda domiuosi jau beveik 14 metų, bet iš 

esmės visus metodus naudojau tik finansinei gerovei gerinti, 

todėl pakilimus nuolat lydėjo skaudūs kritimai tarsi uţburtam 

rate. Į naują sąmoningumo lygmenį perėjau prieš 7 metus, kai 

ėmiausi šventraščių studijavimo, esminio savęs paţinimo per 

Dţnana ir Dhjana Jogą. Iš aukštesniojo Aš lygmens susi-

projektavau metų trukmės  savęs paţinimo askezę Vokietijos 

kalėjime. Apribojus savo kūno ir proto laisvę, atsidūrus 

vienumoje ir tyloje, ėmus plėstis sąmonei Pabudau kūne, kurio 

vardas Martynas Driukas. Vienas ţmogus mirė – gimė naujas. 

Šis dvasinis fenomenas dar vadinimas Satori. Po pirmos 
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Savivokos pradėjau prisiminti kas esu, iš kur atėjau ir, ką turiu 

nuveikti... 

 

―…Ţmogaus ieškojimai tęsiasi iš gyvenimo į gyvenimą ir 

kai po nesuskaičiuojamų gyvenimų pastangų jis gauna blyksnį 

to, ką mes vadiname palaima, taika ar tiesa, ar Dievu, mokša ar 

nirvana – jūs tai galite pavadinti kaip norite, net ir tada nėra 

tokio ţodţio, kuris galėtų tai išreikšti. Ţmogus tai randa tik po 

daugelio daugelio gyvenimų. Visi tie, kurie ieško ir galvoja, 

kad turės tikrą dţiaugsmą po to, kai jie ras, labai klysta. Jie 

aptiks, kad po pasiekimo prasideda naujas darbas, naujas 

dalykas, kad tai dar ne poilsis.‖ Ošo 

 

Vienas iš esminių mano kelių į Dvasią yra Krija Joga, 

Meistras Vedlys – Svamis Šankarananda Giri Maharadţ iš 

Mahavataro Babadţi Mokytojų ir mokinių sekos. Tai Krija 

jogos tradicija kurią XIX a. Himalajų jogas, ţinomas kaip 

Mahavataras Babadţi Maharadţ (realizavęs Kristų), ją 

atgaivino ir perdavė savo mylimam mokiniui Lahiri Mahasajui. 

 

Apie Lahiri Mahasajo ir Babadţi susitikimą Himalajuose 

pasakojama Premavataro Paramhansos Joganandos knygoje 

„Jogo Autobiografija―. 

 

Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad ateina diena, kai visi sutikti 

ţmonės ir knygos mūsų gyvenime tampa mokytojais, nes 

gryninimasis tada tęsiasi jau kiekvieną dieną. 

 
 

Apie mūsų veiklą plačiau: 

 

www.mahamati.lt 

www.Vyru-Klubas.lt 

www.AlcheminesKeliones.lt 

www.Sanjayananda.com 

http://www.mahamati.lt/
http://www.vyru-klubas.lt/
http://www.alchemineskeliones.lt/
http://www.sanjayananda.com/


 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
201 

Kitos Sandţajananda knygos LT kalba: 
 

 
 

„Odė...Nemirtingiems“ 

 

Penktoji Sandţajananda knyga 

 
„Odė... Nemirtingiems― – tai knyga tiems, kurie nesiruošia pasenti savo 

vidumi bėgant metams, tai knyga tiems, kurie fizinę mirtį ruošiasi sutikti 

pergalingai. Imk ją ir buk kūrėjas... transformuojantis vidinius savo 

miestus... griaunantis deformuoto mąstymo aplinkkelius nutiestus... 

lauţantis primestus defektus...  

„Odė... Nemirtingiems― – tai dar viena knyga kuri meta dar vieną aštrų 

iššūkį skaitytojo protui, ragindama paimti likimą į savo rankas ir pakilti į 

aukštesnį egzistencijos lygmenį. Knyga skatina pagaliau subręsti ir bet 

kokia kaina daryti tai, kas patinka, ir nedaryti to, kas nepatinka. Pagalba 

skaitytojui suteikiama aprašytais konkrečiais ir praktiškais psichologiniais, 

meditaciniais pratimais ir technikomis bei perteikiant atitinkamą poţiūrį į 

supančią subjektyviąją realybę. 
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„Visos ribos - tik Tavo prote“. 

 

Trečioji Sandţajananda knyga 
 

Santykiai... Hipnozė... Evoliucija... Tantra... Joga... Alternatyvi medicina... 

Religija... Sąmoningumas... Protas... Pasąmonė... Intelektas... Susinaikinimo 

paradigma... Mums būtinas išmanymas visų šių temų jei norime pilnatvės, o 

pilnatvės juk siekiam kiekvienas iš mūsų. Koks mūsų gyvenimas? 

Valgymas, nuobodus darbas, nuobodėjantis seksas, televizorius ir alus 

savaitgaliais? Atostogos kartą metuose... Kokios liūdnos ribos... Visos ribos 

- tik tavo prote. Laimė, kad protas yra pataisomas!  

Nesvarbu kokią rolę vaidini šiame pasaulyje, ar sandėlio valytojos ar 

politikos veikėjo, visi turi tas pačias problemas - didėjančią naštą ant pečių, 

didėjančią apatiją gyvenimui ir daugėjančių ligų... Visa tai proto ligos. 

Proto ribos. Ši knyga kaip tik tau! 
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„Nuo gaujų iki šventųjų“, I ir II dalys 

 

Pirma ir ketvirta Sandţajananda knyga 
 

 

„Nuo gaujų iki šventųjų―, I dalis. Ši knyga „Nuo gaujų iki šventųjų― 

paremta tikrais įvykiais ir gyvenimo faktais. Tai unikali istorija, kurioje 

susipynęs Lietuvos nusikalstamasis pogrindinis pasaulis ir jo gyvenimas, 

sielos išdavystės kelias ir ţmogaus psichikos lobių bei dvasios okeano 

atradimo stebuklas. Knyga „Nuo gaujų iki šventųjų― įtraukianti, 

transformuojanti skaitytojo poţiūrį ir jį plečianti. Autobiografinė istorija - 

tai rūkstanti grandinė kriminalinių nutikimų, persmelktų savianalizės 

dvelksmu, kuriame kiekvienas atranda kaţką artima sau. Apie pagrindinį 

knygos veikėją Knyga ―Nuo gaujų iki šventųjų― - tai tikrais įvykiais 

paremta istorija. Knygos veikėjas Marsus, praeitoje inkarnacijoje buvęs 

dvasiniu mokytoju indijoje, neprarasdamas sąmoningumo reinkarnuojasi 

posovietinėje rytų Europos šalyje - Lietuvoje, kur klesti nusikalstamumas ir 

korupcija. Sulaukęs trejų metų pamiršo, kas esąs ir galiausiai tapo 
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kriminaliniu nusikaltėliu, kol galiausiai praeitų gyvenimų nuopelnai privertė 

atsisukti į save ir paklausti - kas tu? Kur tu eini? Kodėl viskas taip, o ne 

kitaip? 

Viename seniausių pasaulio šventraščių „Bhagavadgita― Dievas skelbia 

savo Mokiniui: „Tas, kuris eina jogos paţinimo keliu, niekada nepraţus 

uţmaršties sapne ir atgims vėl tokiomis sąlygomis, kad toliau galėtų tęsti 

savo kelionę.― Taip nutiko ir šios knygos personaţui Marsus. Sakoma, kad 

ši I knyga parašyta Vokietijos kalėjime. Į jį Marsus pateko, kai pradėjo 

visiškai nebeskirti Gėrio nuo Blogio nei viduje, nei išorėje. Atsidūręs tyloje 

jis per vieną mėnesį patyrė pirmą- ją savivoką - pabudimą iš proto inercijos, 

po 8 mėnesių, prieš išeidamas iš kalėjimo, realizavo astralines projekcijas ir 

sąmoningus sapnus. Asmeniškai gavo Dalai Lamos XIV palaikymą tęsti 

praktikas. Pusantrų metų nuolat meditavo ir intensyviai studijavo 

šventraščius, ir išėjęs iš kalėjimo prisiminė savo praeitą inkarnaciją. 

Atsakymas į klausimą, ar tai visiškai tikra istorija ar tik dalis tiesos, o gal tai 

meistriška pasaka, tegul lieka kaţkur anapus... Niekas to neţino, tik autorius 

ir Dievas. Taigi - Nuo gaujų iki šventųjų - toks ir knygos pavadinimas. 

Pirmoji knygos dalis - tai gyvenimas tarp gaujų ir bandymas išeiti iš jų 

mėginant paţinti ir suprasti save. 

 

Antroji knygos dalis apie tai, kaip pradėti gyvenimą nuo nulio, kaip išdrįsti 

gyventi Širdimi, apie šventųjų paieškas ir stebuklus, įvykusius pradėjus 

bendrauti su tais šventaisiais.― I-ojoje knygos dalyje pasakojama apie atliktą 

psichosavianalizę po Pabudimo - aš nesu kas buvau. II-oji knyga smulkiai 

pasakoja mistišką Kelią, kai grįţus iš izoliacijos Vokietijoje prasideda 

vadavimasis iš buvusio nesą- moningai susikurto gyvenimo ir naujojo 

kūrimas. Knyga „Nuo gaujų iki šventųjų― - apie tai, kaip sukurti savo 

gyvenimo Idėją, kaip išdrįsti gyventi Širdimi - savimi, kaip pradėti 

gyvenimą nuo nulio, kaip siekti ir pasiekti svajones, kurios nesuvokiamos 

eiliniams ir miegantiems sociumo intelektams. 
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,,Tikras Gyvenimas. Jie pasakė viskam – TAIP“ 

 

Šeštoji Sandţajananda knyga 

 
TAI – neegzistuojantis Patirčių Klubas TAIP. O aš esu tas, kuris gali 

sugriauti Tavo patogų ir ramų, merdintį gyvenimą... Vien klausydamas (-a) 

manęs gali tapti pasmerktas (-a) aplinkinių ir išvadintas (-a) sektantu (-e) tų, 

kurie bijo Gyventi, tų, kurie prisitaikė prie vergo gyvenimo sąlygų... Nes 

esu kūrėjas, griaunantis deformuoto mąstymo aplinkkelius nutiestus, 

lauţantis save apgavusios minios Tau primestus defektus... 

 

Šioje knygoje – instrukcijoje aprašyta fenomenali ir universali dvasinio 

ugdymo praktika, kuria galima pradėti taikyti tą pačią akimirką, kai tik su ja 

susipaţinsite ir iš karto susilaukti saviugdos efekto. Knygoje pateiktos 27 

tikros istorijos ţmonių, kurie visiems gautiems pasiūlymams pasiryţo 

pasakyti – „Taip". 
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Sandţajananda – Martynas Driukas 

ANAPUS MASINĖS HIPNOZĖS 
Pirmo leidimo pavadinimas - Hipnozė. Pati nepopuliariausia knyga 

arba transcendentinis ţmonijos konfliktas 

 

ISBN 978-609-408-453-9 
 

Jūsų rankose knyga, skirta ne visiems. 

Ţinios apie Realybę šioje knygoje nėra naujos, bet jos pateiktos taip, 

kokios yra iš tikrųjų, be jokių graţbyliavimų ir pataikavimų skaitytojui,  

be interpretavimų skaitytojo tingumui ir abejingumui pateisinti. 

Agresyvus autoriaus tonas meilės fone padeda išbudinti skaitytoją, miegantį 

atmerktomis akimis, iš pakenčiamo gyvenimo pastų kuris jau laikomas 

norma. Knyga ragina paimti savo rankas į savo rankas ir nustoti gyventi 

pakenčiamą gyvenimą... Pakenčiamas oras... pakenčiams partneris... 

pakenčiama alga... pakenčiama išvaizda.. 

 

Ši knyga nėra medicinos ar psichologijos vadovėlis,  

todėl uţ pasekmes autorius neatsako.  

Kiekvienas skaitytojas turi vadovautis savo protu ir logika,  

kas yra tiesa, o kas ne, kas jam priimtina, o kas ne. 
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