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Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai 
 

Tai ne romanas ir ne autobiografija, čia nėra siužeto. 

 

Tai ne įvadas, tai jau pradžia – psichologijoje viskas svarbu. 

 

Šis gyvenimo mokslas pagrįstas realiais faktais. 
 

Tiems, kurie nori žongliruoti problemomis, išmokti teisingai dirbti, ilsėtis, 

miegoti, maitintis, bendrauti, būti laimingi visuomenėje ir šeimoje, lydimi sėkmės 

karjeroje, būti turtingi, sveiki ir puikios fizinės formos. Valdžiai primins dėl jų 

neefektyvaus valdymo. Daugeliui padės ilgiau sveikai ir laimingai gyventi. 

 Tiems, kurie nori mokytis iš mano klaidų ir jų nekartoti.  

  

Viskas viename žmoguje 

 

 Protu nesuvokiamas kontrastas.  

Šiaurė, toli nuo civilizacijos, tremtinių gyvenvietė, jokio vyksmo, viskas ant 

išmirimo ribos, didelė skurstanti šeima, duona ant stalo – prabanga ir ne kiekvieną 

dieną, darbas sulaukus vos vienuolikos. 

Ir – milijonierius, sėkmingas verslininkas, politikas, ministras, darni šeima, 

puikūs vaikai. 

 Ir – lyg skradžiai į prarają, į miglą, alkoholis, azartas, gyvenimas lyg po 

narkozės skendi rūke ir nesėkmėse, o kad nepasirodytų per maža – didžiulė puokštė 

ligų, gyvenimas pakimba ant plauko. 

Išėjau iš šio uždaro, pragariško rato, viską surinkau į krūvą. Sukroviau ant 

svarstyklių. Ir pasvėriau LAIMĖS svarsčiu. 

Daug epizodų prabėgo mintyse, bet vienas užstrigo iš vaikystės. Nepatikėsite, 

tačiau taip ir nesugebėjau prisiminti nė vieno niūraus savo vaikystės momento! Dar 
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pabandžiau ir supratau – o juk laimė visai kitur. Laimę suteikia ne duona kasdieninė. 

Pasirodo, aš buvau pakankamai laimingas ten, toli, be duonos ant stalo. 

Vis dėlto, kam aš kažko siekiau, lėkiau, skubėjau, rizikavau, kažko ieškojau, 

dirbau dieną naktį, gudravau, galbūt kažkur kažką iš ko nors atiminėjau? Deja, bet 

mano taupyklėje laimės nepadaugėjo. KODĖL??? 

Kiekvienas gali sau užduoti tą patį klausimą ir šioje knygoje rasti atsakymą. 

Dėkoju likimui, kad man buvo suteikta galimybė išmokti tas pamokas dar 

šiame gyvenime ir likti gyvam, pajusti tikrą laimę, pataisyti sveikatą ir judėti toliau. 

Pirmoje knygos dalyje pateiksiu tam tikras šių dienų realijas, kurios nėra labai 

malonios, todėl pasistengsiu jas šiek tiek sušvelninti, tačiau esmę paliksiu. Noriu, kad 

jūs pajustumėte ir suprastumėte mastą tos situacijos, kurioje reikėjo gyventi, kovoti ir 

ne tik nepasiduoti, bet priešingai, augti, pakeisti savimonę bei tapti laimingam.  

Dabar, kad būtų suprantamiau apie ką ši knygą, pateiksiu nedidelę 

pamokančią gyvenimišką situaciją. „Noriu gyventi šalia Dievoǃ“ – tokiomis 

keistenybėmis sūnus nuolat kvaršindavo galvą tėvui. Tėvas vydavo jį kuo toliau nuo 

savęs, tačiau geroji motina švelniai šypsodamasi sūnui atsakydavo: „Toli iki Dievo, 

vaikeli. Mylėk žmones ir gyvensi šalia Dievo.“  

 

Mokytojas ir mokinys 

 
Ši knyga turi realų poveikį. Norėčiau patarti suvokti ją ne tik akimis ir protu, 

bet ir išmintimi, širdimi ir savo patirtimi. Procesas būtų dar efektyvesnis, jei 

turėtumėte partnerį, arba kokį nors kitą žmogų, kuris taip pat domisi tokiomis 

žiniomis, kad galėtumėte kartu aptarti, o kai kuriais atvejais ir skaityti vienas kitam.  

Yra daugybė įvairių darbo su žmogaus psichika mokyklų ir metodų: nuo 

psichoanalizės iki Berto Helingerio metodų, nuo transasmeninės psichologijos iki 

psichosintezės ir pan. Visose šiose metodikose asmenybės struktūros samprata yra 

pateikiama skirtingai, nors žmogaus struktūra yra viena ir ta pati. Lygiai taip pat kaip 

nėra skirtingų fizikos dėsnių – Amerikoje būtų vieni, o Japonijoje kiti. J O dar 

svarbiau žinoti, ir, ko gero, svarbiausia – psichika tiesiogiai susijusi su pasaulėkūros 

dėsniais.  

Šioje knygoje pateikiamos žinios daugelio meistrų, su kuriais man teko 

asmeniškai susipažinti, su kitais susipažinau skaitydamas jų knygas ar studijuodamas 
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jų paskaitas internete. Esu jiems nepaprastai dėkingas. Knygos pagrindas – tai mano 

gerbiamų mokytojų, mokančių mane gyvenimo mokslo, pamokos. Išdrįsiu apibūdinti 

save – mokinį – ir savo mokytojus naudodamasis jų teorija.  

Niekas jums nesako, kad kiekvienas žmogus turi būti draugas arba brolis. Kaip 

teigė daktaras, profesorius šventasis Džiuzepė Moskati (Giuseppe Moscati), draugystė 

gimsta ne tik iš panašumų, dažniausiai ji atsiranda iš skirtumų, skirtingų požiūrių, 

įvairių jausmų ir pripažinimų palyginimo. Tokią draugystę Dievas vertina labiau, į 

tokią draugystę įdedama išmintis sielos lygmenyje. Todėl kiekvienas, kurį sutinkame 

savo gyvenimo kelyje, yra mūsų mokytojas. Mus moko ir laimė, ir kančia.  

Mano kelias pas Mokytoją ėjo per pagundas, aistras, tamsumą, ligas ir įvairias 

kliūtis, kartais per įprastą kasdieninę veiklą, per bendravimą su aplinkiniais 

žmonėmis, per dėmesio stoką ir gailestingumą jiems.  

Pirmasis mokinio laiptelis – tai tiesiog priėmimas ir susitaikymas, savęs ir 

kiekvieno sutiktojo pripažinimas vienodais visatos dalelių dydžiais. Kuo mažiau 

mano širdyje liko vietos nelygybės suvokimo stereotipams ir prietarams, tuo mažiau 

jaučiau savo viršenybę, pagrįstą tik tuo, kad esu turtingesnis už kitus. Vis dažniau 

pradėjau žiūrėti į visus reikalus ir susitikimus kaip mokinys ir kaip Visatos dalelė. 

Atgijo kai kurie kiti jausmai, suvokimai. Nebelaukiau kažkokių apdovanojimų ar 

pagyrimų, manyje augo vis didesnis žinių ir Gyvenimo mokytojų poreikis.  

Mokytojas gali mokyti mokinį tik tada, kai pats, remdamasis savo patirtimi, 

suvokia šaltinį, iš kurio trykšta kūrybinė banga, kaip tai vyksta, pavyzdžiui, meno 

srityse. Kur slypi tos jėgos, kuri lemia klestėjimą, valdžią, turtus, šaltinis? Kaip elgtis 

su šia jėga? Mes ateiname į šį pasaulį kaip mokiniai ir mokomės iš gyvenimo, nes 

visa, ką sutinkame šiame gyvenime, yra ne kas kita kaip mokymas. Mokinys trokšta 

žinių, jis atviras ir pasitikintis savo Mokytoju, pilnas entuziazmo, ryžto, nuolat dirba 

su savimi, turi kantrybės tam, kas vyksta aplink, susitaiko su aplinkybėmis, turi 

bendraminčių. Jis niekada nėra vienišas, visada turi, kas jį globoja. Ir tik tas, kuris 

įsisąmonina mokinio poziciją ir žinias, gali tapti Mokytoju. Daug kas nori tapti 

Mokytojais, tačiau praleidžia mokymosi patirtį. Taip atsiranda puikybė – savybė, 

kurios jokiu būdu negali turėti tikras Mokytojas. Tačiau svarbiausia – Mokytojas 

gyvenime turi būti pavyzdžiu.  

Be to, Mokytojas turi gebėti prisitaikyti prie mokinio mąstymo būdo ir suvokti 

jo dabartinį gyvenimą. Tik tada gali priimti mokinio situaciją ir parinkti tinkamiausią 
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mokymo sistemą, padėti jam suvokti, kaip išlaisvinti savo valią ir jėgą nuo įvairių 

asmeninių žemiausių aistrų ir šmėžuojančių padrikų minčių chaoso.  

Man pasisekė. Vos tik mano kelyje atsirado tokių mokytojų, aš visiškai 

pasitikėdamas jais panirau į šiuos mokymus. – tai Oleg Gadeckij, Marina Targakova, 

Enver Izmailov, Aleksandr Chakimov, Sergej Avakov, Oleg Jeriomenko, Aleksandr 

Boev, Vladimir Ivlev  ir kiti. 

Ši knyga – tai mano namų darbas, parodantis, kad jie ne veltui dirbo su 

manimi. O jūs, skaitytojai, parašysite man pažymį.J Na, o jeigu mokykla priims šią 

knygą į savo biblioteką, man bus didelė garbė.  

Taip pat dėkoju savo vaikams, kurie buvo visiškai skirtingai auklėjami (tai ne 

įvadas, tai jau mokymas). Vyresniųjų vaikų problemas bandžiau spręsti pats, kartu 

suvaržydamas jų veiksmų ir mąstymo laisvę. Jų vėlesnis elgesys išmokė mane kitaip 

mąstyti ir veikti. Jaunesnieji paprastai ir aiškiai, savo nevaržomais poelgiais, patys to 

nesuprasdami, rodė, kaip reikia teisingai gyventi. Tikrai taip, nesikišdamas į jų 

sprendimus ir klaidas, tik kartais paaiškindamas vieno ar kito veiksmo pasekmes ir tik 

stebėdamas juos, pradedi suprasti, kodėl gyvenime vyksta vieni ar kiti dalykai, vaikai 

– tai tikri „sufleriai“ ir geri mokytojai. 

Nuoširdžiai dėkoju žmonai Jolantai – būtent nuo jos subtilaus žinių pateikimo 

ir prasidėjo mano ieškojimas. Esu jai dėkingas ne tik už jos kantrybę, kuri taip pat 

tapo man pamoka ir pavyzdžiu, ne tik už puikius vaikus, bet ir už jos suteiktą 

neįkainojamą dovaną, kokią ne kiekvienam šiame gyvenime duota dovanoti ir apie 

kurią ji tikriausiai pati nė nežino. Ji padovanojo man savo akis, kuriomis pažvelgiau į 

save iš šalies. Ir tik tada pradėjau suprasti save.  

Tačiau, deja, bet būtent ji įrodė, kas atsitinka, kai pažeidžiamas Visatos dėsnis, 

bylojantis, kad vyro pareiga – saugoti moterį nuo lyderystės. Kai moteris pradeda 

kištis ne į savo reikalus ir gyvena ne pagal savo paskirtį, žalojama jos psichika. Ji tik 

galvoja, kad save realizuoja, iš tikrųjų tai iliuzija, kuri padaro nelaimingą ne tik ją, bet 

ir jos aplinkos žmones. Tokia moteris žlugdo ne tik save, bet ir šalia esančius vyrus, 

moteris, kolektyvus ir taip pažeidžia moteriškos ir vyriškos energijų balansą. Ir visai 

nesvarbu, kur tai vyksta – visuomenėje, įmonės, valstybės valdyme ar šeimoje. Jei tai 

vyksta šeimoje ir moteris sako: „taip nusprendžiau, taip ir bus“, „aš nusprendžiau 

ir mes statysime namą“, žinokite, kad šeimos nebeturite. Tikras vyras lyderis su 

tokia moterimi negyvens, tai prieštarauja vyriškai prigimčiai pagal Visatos dėsnius. 
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Vyras ir moteris – tai skirtingos gyvos būtybės, kurių prigimtis visiškai kitokia, ir 

niekas negali išklysti iš savo kelio.  

Šią temą pratęsime kitoje dalyje. 

Aš ne mokytojas, mokytojai išvardyti šioje knygoje, aš – tiesiog mokinys. Šios 

žinios nėra unikalios, unikalus yra pasaulis. Todėl ir aš nieko unikalaus nedarau, 

tiesiog dalinuosi savo patirtimi, kurią įgijau naudodamasis šiomis žiniomis.  

Todėl rašydamas šią knygą aš vadovausiuosi savo patyrimu, kurį man suteikė 

gyvenimas, dėl mano klaidų arba kokių nors neigiamų ar teigiamų mano charakterio 

savybių išmušdamas mane iš vėžių ir grąžindamas atgal. Žinoma, čia neapsieita ir be 

gyvų būtybių ir ligų, kurios tam tikruose mano gyvenimo epizoduose apsireiškia 

įvairiu pavidalu, – tai klastingoji podagra, piktybinis auglys, nervinis tikas, skrandžio 

liga ir gera dešimtis kaulų lūžių arba oponentai, konkurentai, banditai, prokurorai ir 

teisėjai ir kiti „gerieji“ žmonės, ar tiesiog žmonės, ieškoję savo interesų, kurie 

kirsdavosi su mano interesais ir todėl kildavo rezonansas, kartais nušluodavęs nuo 

kelio visą, kas gyva. Šiandien aš drąsiai juos visus ir visa tai vadinu savo 
geriausiais mokytojais. J   

Taip, taip ir dar kartą taip – gavęs kai kurių žinių ir įgijęs patirties, šiandien 

nebeužduodu sau to klausimo, kurį užduodavau anksčiau: „Už ką? Kodėl tai vyksta 

su manimi?“ Aš gi toks kilnus, švelnus, tiek gerų darbų darau, labdara užsiimu, 

darbo vietas kuriu ir t. t. Šiandien aš išmokau užduoti sau kitą klausimą: „Dėl ko man 
tai? Kokią pamoką man siunčia tos būtybės, ligos ir problemos? 

Šiandien aš išmokau ieškoti priežasties jiems pateisinti. Įsiklausykite!!! Aš 

pats ieškau priežasties savo skriaudėjams ir ligoms pateisinti. Vėliau jūs suprasite, 

kodėl taip darau.  

Jeigu norite gauti tokių žinių, skaitykite toliau ir mokykitės iš mano 
klaidų, deja, kartais nepataisomų.J  

Šia tema parašyta daugybė protingų knygų, tačiau jas sunku suprasti žmogui, 

kuris nėra tam specialiai pasiruošęs. Mano tikslas – nevarginti jūsų protingais žodžiais 

ir frazėmis. Stengsiuosi mintis formuluoti ir pateikti lengvai, suprantamai ir 

prieinamai. Pavyzdžiui, lyg ir visiems aišku, kodėl žmogui kiekvieną dieną reikia eiti 

miegoti, bet aš dar papildomai paaiškinsiu.  

Arba dėl ko Dievas davė žmogui išmintį ir lytinį organą, tačiau perspėjo, kad 

su jais susijusi viena nelabai gera žinia: atrodytų, ir seksas, ir išmintis teikia 
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malonumo, tačiau esmė ta, kad šie du organai neveikia kartu.J Čia labai tiktų 

pavyzdys apie natūralų vandentiekį. Jei atsukame apatinį vandentiekio kraną, į 

viršutinį tašką vanduo nepatenka, tai yra energija teka žemyn. Taip ir su žmogumi, 

jeigu jis labai dažnai kur pakliuvo atsukinės „apatinį kranelį“J, tai yra atsiduos 

jausmams, seksui, pagundoms, viršutinis taškas – išmintis – kentės, net ir tuo atveju, 

jei žmogus nuo gimimo yra pakankamai protingas. Ir ne tik todėl, kad neužtenka laiko 

kitoms pagundoms, ši problema slypi daug giliau...  

Kai kam bus įdomu sužinoti, kodėl gimsta vaikai, kodėl vieni labiau myli 

mamą, o kiti – tėtį, kodėl nėra harmonijos šeimoje? Kodėl kartais vyrams patinka 

vyrai, o moterims – moterys? Kodėl dienos pabaigoje jaučiamės pavargę ir kodėl 

dažnai sergame? Kodėl mums nesiseka ir kaip su tomis nesėkmėmis kovoti, kaip 

pagauti laimės paukštę? Ir dar daugybė klausimų, tačiau apie viską iš eilės.  

Atsakydamas į klausimą, vis dėlto, kodėl žmogui reikia kiekvieną dieną 

miegoti, paaiškinu: mes pavargstame nuo gyvenimo šurmulio, kasdienių rūpesčių, 

todėl žmogiškoji prigimtis lemia, kad mes užmiegame. Kam to reikia? Tam, kad 

atsijungtume nuo išorinio pasaulio. NE, ne fizinis nuovargis dažniausia mus verčia iš 

kojų, o mūsų psichika. Gamta mus panardina į nesąmoningą būseną, tai lyg koks 

apsisaugojimo mechanizmas, saugiklis, padedantis pasikrauti energijos ir kitą dieną 

būti budriems.  

Jeigu psichika pavargo, tai ir visa kita dirba neritmingai, neefektyviai ir daro 

klaidų. 

Suprantamai aiškinu? 
Jeigu jūs atsakėte į šį klausimą – taip, tada skaitykite toliau. Jums viskas bus 

suprantama ir įdomu. Bet jeigu atsakymas – ne, tada atidėkite knygą į šalį iki geresnių 

laikų, nes toliau jūs tikrai nieko nesuprasite. Neskaitykite jos ir tuo atveju, jei nenorite 

nieko keisti, nenorite tapti geresni ir sveikesni. 

Būtinai atsakykite į šioje knygoje užduodamus klausimus, ir patys juos 

užduokite. Šioje knygoje tai ne tik įmanoma, bet ir būtina, nes mokymų ir šių žinių 

įtaka asmenybei jau prasidėjo nuo pirmųjų eilučių.  

Iš karto pasiūlysiu nedidelį praktinį pratimą, padėsiantį pagerinti nuotaiką ir 

savijautą, panaikinti dirgiklius ir ramiai semtis žinių. Tereikia sumažinti savo pyktį ir 

priešiškumą kam nors.  
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Atsisėskite patogiau... (Šie daugtaškiai tam, kad jūs neskubėtumėte, 

padarytumėte pauzę, pagalvotumėte.) Atsipalaiduokite..., mintis nukreipkite į 

tą vietą, apie kurią kalbama. Pajuskite kojomis grindis..., patogiai atsiremkite 

į atlošą... ir... prisiminkite kokį nors mylimą žmogų, draugą ar net oponentą... 

ir kokią nors jo savybę, kuri jus erzina...  

Ką reiškia erzina? Jūs norite, kad jis elgtųsi taip, kaip jūs norite... Jūs 

tikitės, kad jis taip elgsis, tačiau to nesulaukiate... Jūs sudirgstate... 

O dabar pagalvokite iš šio žmogaus pozicijos, o ne taip, kaip norisi 

jums... 

Tiesiog dabar pagalvokite, kad tai jo unikalus bruožas... tam tikra 

unikali nepakartojama savybė... tai jo emocinė būsena, kurią jis yra 

įvaldęs...Sutelkite dėmesį į tokią sampratą – tai jo unikalus bruožas, kurio 

niekas kitas neturi.J 

Būtent tokią teigiamą energiją nukreipkite į jus erzinančią problemą... 

Jūsų sąmonėje prasideda pokyčiai..., jūs turite tai pajusti...  

Anksčiau jūs buvote tas, kuris kontroliuoja... Norėjote, kad žmogus 

pasikeistų...  

O šiuo atveju jūs esate stebėtojas iš šalies, priimantis žmogų tokį, koks 

jis yra...  

Dabar visą tai įvertinkite iš šalies, jūs dar niekada taip nevertinote... 

Neskubėkite, man nėra kur skubėti, aš jūsų palauksiu...  

Stebėkite, kaip dabar pasireiškia ši ypatinga savybė ir kaip ji veikia 

jus... Atkreipkite dėmesį, kaip pradėjo keistis jūsų požiūris į savybę, kuri jus 

anksčiau taip erzino...  

Pagalvokite ir prisiminkite, kiek laiko ji jums neleido ramiai gyventi?.. 

Vieniems metus, kitiems dvejus ar penkerius, o kai kuriems net visą 

gyvenimą... 

Dar kartą pagalvokite apie šį bruožą, jis yra, egzistuoja... Jūs žinote, 

kad saulė pateka rytuose, ir nenorite to keisti, suvokiate tai kaip duotybę ir 

teigiamą dalyką... Su tokia pat nuostata žvelkite ir į savo mylimą žmogų, 

draugą, netgi oponentą... Jus erzinantis jo bruožas – ne dirgiklis, tai unikali 

jūsų mylimo žmogaus savybė...  
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Ir kaip bebūtų keista, tai, kas taip ilgai, daugelį metų jus erzino, dabar 

ramina ir suteikia harmonijos jūsų būsenai...  

Pasirodo, reikia labai nedaug pastangų, o koks efektas.J Tai ir yra mokinio 

pozicija – ne keisti kitus, o mokytis priimti pasaulį tokį, koks jis yra... 

Atkreipkite dėmesį: priimti nereiškia sutikti. Čia kaip su tėvais, mes priimame 

savo vaiką tokį, koks jis yra, tačiau tai nereiškia, kad mes liaujamės jį mylėję, rūpinęsi 

juo ir auklėję jį.  

Padėti žmogui tobulėti, keistis galima tik tuo atveju, jei iš pradžių jam 

leidžiate būti tokiu, koks jis yra, jūs jį tokį priimate, o po to padedate. Jei praleidžiate 

pirmąjį „priėmimo“ etapą, pradedate pamokslauti, kovoti, konfliktuoti, viskas... jūs 

jam negalėsite padėti, žmogus neis su jumis.  

 

Geriau mažiau, nei per daug.  

Geriau „neda...“ – „nedasakyti“, „nedavalgyti“, „nedasikaitinti“ pirtyje, 

„nedasideginti“ saulėje, nei – per daug plepėti, persivalgyti, persikaitinti, perdegti ir 

t. t. Tai liečia beveik viską su nedidele išimtimi. J Pavyzdžiui, jei norite, kad jumis 

sektų, kai sakote kalbą, baikite ją, kol žmonės dar nepavargo. J. W. Goethe sakė: 

„Nuobodybės paslaptis glūdi tame, kad stengiamės pasakyti viską.“  

Todėl nuolat grįžkite prie šios meditacijos, koreguokite ją, kai kuo papildykite, 

kai ko atsisakykite.  

O dabar einame toliau.J 

Labai dažnai girdime tokią frazę – „reikia imti iš gyvenimo viską ir kuo 

daugiau“. Panagrinėsime šią situaciją – tiesiog imti ir kuo daugiau.  

Iš tikrųjų, norėdami tik fiziškai paimti, energijos daug neišeikvosime, daug 

energijos reikia, kai pradedame galvoti, kaip paimti. Ir tas galvojimas išeikvoja apie 

99 procentus energijos ir tik 1 procento energijos reikia norint fiziškai paimti.  

Kaip neišnaudoti daug energijos norint tiesiog imti? Kaip padaryti, kad gamta 

mums padėtų imti tiek, kiek mums pakanka užduotims, siunčiamoms iš viršaus, 

įvykdyti arba, paprasčiau sakant, savo paskirčiai įgyvendinti, ir nepavargti?  

Manau, jūs taip pat norite išmokti tokio meno taikyti pasaulėkūros dėsnius, 

kurio nemoko nė vienas pasaulio universitetas.  

Ačiū Einšteinui už tai, kad šiandien žinome, jog visatą sudaro ne tuščios 

erdvės ir keliolika fizinių objektų, kaip tvirtino Niutonas, ji pilna pačių įvairiausių 



	   9	  

energijų, kurios veikia ir mus. Būtent Einšteinas davė mintį dėl Aukščiausiosios 

Išminties poveikio toms energijoms. Net Niutonas tikėjo, kad Aukščiausioji Išmintis 

egzistuoja kiekviename visatos taške – tai įrodo, kad mes visatoje ne vieni, ne apleisti, 

mums tiesiama meilės ir pagalbos ranka. Tik reikia mokėti tuo naudotis. 

 

Užterštas protas 

 
Žmogus skiriasi nuo gyvūnų nuostabia savybe – gebėjimu medituoti, atsiriboti 

nuo to, kas vyksta išorėje, ir būti savo širdies viduje. Žmogus geba pats formuoti 

realybę, BET dabar mūsų gyvenimas toks, kad realybė formuoja mus. Nerami šio 

pasaulio realybė skverbiasi į mūsų protą godumo, pykčio, pavydo, streso proveržiais. 

Išoriniame pasaulyje matome daugybę šiukšlių, purvo. Užteršta išorinė realybė – tai 

ne kas kita, kaip mūsų užteršto proto pasekmė. 

Egoistiškas, išdidus, godus, pavydus, savanaudiškas žmogus galvoja tik apie 

save ir nieką daugiau. Jį kankina pavydas, nuoskaudos, nusivylimas, depresija, 

pranašumo prieš kitus žmones jausmas, ir dažnai mes nieko su tuo negalime padaryti, 

nors ir naudojame įvairias šiuolaikinės psichologijos metodikas bei technikas. Protas 

lieka nepavaldus, jis tartum gyvena savo atskirą gyvenimą, griaudamas santykius, 

pažeisdamas minčių ir veiksmų ekologiją. 

Mūsų protas nuolat reiškia pretenzijas – jeigu kaimynas būtų kitoks, jei 

vyriausybė tvarkytųsi kitaip, jeigu žmona ar vyras į mane žiūrėtų kitaip, jeigu oras 

būtų kitoks, ir šiandien būčiau anksčiau atsikėlęs, arba ilgiau pamiegojęs, viskas būtų 

buvę kitaip... Mes nuolat kuo nors nepatenkinti, kaupiame savo nepasitenkinimą 

mintyse ir manome, kad tai normalu. Ir, žinoma, visiems reiškiame savo 

nepasitenkinimą. Jį perduodame ir savo vaikams, kurie žiūrėdami į mus, taip pat 

tampa nepatenkinti.  

Mes nebesugebame kontroliuoti savo proto.  

Labai gerai nepatenkinto žmogaus poziciją atspindi išmintingas pasakojimas 

apie vandenį ir dykumą. Du išsekę, neturintys nė gurkšnio vandens žmonės keliauja 

dykuma. Staiga jie pamato stiklinę, iki pusės sklidiną vandens. Vienas nepatenkintas 

piktinasi, kad tik pusė stiklinės vandens, kai jam taip norisi numalšinti troškulį. Jis 

sako, kad Dievas jo nemyli arba dar blogiau – Dievo nėra. Kitas sako, jog kankinamas 

troškulio yra laimingas radęs net pusę stiklinės vandens, vadinasi, Dievas jam atėjo į 
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pagalbą, jis jį myli, jis jam suteikė vandens.  

 Tačiau didžiausias mūsų nepasitenkinimas yra kančia būti nepriimtu, 

nepripažintu mūsų aplinkos, atvedusi mus į maištautojų, užsispyrėlių ir viską 

neigiančių gretas. Ypač skausminga šalies aukščiausiajai valdžiai, jei jie yra 

nepriimami, nepripažįstami valstybės, kurioje jie ieškojo populiarumo ir pripažinimo. 

Tačiau ar toks yra iškilaus žmogaus gyvenimo šioje žemėje tikslas ir prasmė? Tik 

visiškas neišmanėlis gali pasakyti – taip, ir tokiu būdu sukurti sau problemų ateičiai. 
Iš esmės būtent tam reikia tikrų žinių, kad galėtume pakeisti tokią neišmanėlišką 

sampratą.  

 

 

Žinios – tai gyvenimo būdas 
 

Žmogui reikia žinių, kaip teisingai pragyventi šią dieną, kad neužprogramuotų 

naujai dienai naujų problemų. 

Aš ne atsitiktinai išskyriau žodį žinių. Viskas, ko mes mokomės vaikų 

darželyje, mokykloje, universitete, aspirantūroje, kokiuose nors kvalifikacijos kėlimo 

kursuose ir pan. – tai viso labo tik informacija, kurios mes dažnai nė nepanaudojame 

gyvenime. 

Mokykloje mes mokėmės, kas yra klumpelė – nedidelis į mažą klumpelę 

panašus pirmuonis, piešėme ją per biologijos pamokas. Per matematikos pamokas 

mokėmės apie tangentą ir kontangentą arba per chemijos pamoką apie krekingo 

metodą – kažkokie nematyti elementai, perliejami iš vieno indo į kitą... Ar mums kada 

nors pravertė tos žinios? Vargu, nebent tiems, kurie varo naminukę. J Bet mano 

knygoje alkoholis visiškai išbrauktas, nes vartoti alkoholį ir žengti į priekį pažįstant 

savąjį „Aš“, tobulinti savo sąmonę, ieškoti tarpusavio sąveikos su Aukščiausiąja tiesa 

yra visiškai nesuderinami dalykai. Alkoholio vibracijos dažnis yra visiškai kitame 

lygyje, daug žemesniame.  

Kyla klausimas, iš kur semtis tų žinių, kurių mums labiausiai reikia? Kaip 

gyventi šiame pasaulyje, kaip teisingai kurti santykius su žmonėmis, kokia sėkmės, 

laimės ir klestėjimo prigimties paslaptis, kaip teisingai to siekti, kaip siekti vidinės 

harmonijos, kas yra lemties dėsniai ir kaip jie veikia, kaip spręsti kylančias problemas 

– ar mes apie tai ką nors žinome? Mokykloje mūsų to nemokė, o juk mokytis to reikia 
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nuo pirmųjų savo gyvenimo dienų. 

Mums būtinos gyvenimo pilnatvės meno žinios – žinios, kaip gyventi šiame 

pasaulyje, suteikiant energijos visoms gyvenimo sritims. 

Teatleidžia man šiuolaikiniai garsūs psichologai, kurie uždirba didelius 

pinigus mokydami meno būti sėkmingais, nukreipdami žmogaus energiją vien tik į 

praturtėjimo sritį, kartu silpnindami visas likusias sritis, ugdydami egoizmą ir 

skatindami pasipūtimą ar dar blogiau, nukreipdami žmogų eiti keliu, kuris prieštarauja 

jo prigimčiai. Iš esmės, jie griauna visuminę asmenybę. Tačiau baisiausia yra tada, kai 

jie, patekę prie valdžios, moko eiti per galvas – taip nelaimingomis tampa ištisos 

tautos.  

Šiame pasaulyje nėra nieko atsitiktinio. Nėra prasmės kažką įrodinėti, 

pavyzdžiui, imti plytą ir pametėti ją į viršų, rizikuojant, kad ji nukris ant tavo 

pramuštgalvės galvos, vien tam, kad patikrintum visuotinės traukos dėsnį. Kai 

važiuojame automobiliu, laikomės kelių eismo taisyklių, nes, priešingu atveju, gali 

įvykti avarija. 

Mūsų gyvenimas įrėmintas įstatymų, ir mes dažniausia jų laikomės, tačiau tai 

vyksta matomoje fizinėje plotmėje (fizinėje realybėje). Bet yra ir nematoma subtilioji 

realybė. Ir kalbant apie likimą, jis planuojamas subtiliojoje realybėje, kurioje 

egzistuoja savi dėsniai. Juos taip pat reikia žinoti ir jais vadovautis, nes būtent juose 

slypi priežastis, kurios pasekmės pasireiškia fiziniame lygmenyje. 

Taip, iš pirmo žvilgsnio tai sudėtinga, taip, tai substancija, kurios negali 

pačiupinėti. Bet pradžių pradžia būtent ten – priežastis slypi ten. Ir jau tik fiziniame 

lygmenyje išryškėja simptomai, su kuriais darbuojasi šiuolaikiniai psichologai ir 

medikai, teisėjai ir valdžia. Tai yra tas pats, kaip aiškinti vairuotojui, kad sankryžoje 

degant raudonai šviesai, reikia stabdyti, bet neparodyti jam, kur yra stabdžiai. Avarija 

– tai simptomas, pasekmė fiziniame lygmenyje, o priežastis slypi subtiliajame 

lygmenyje – nebuvo žinių, kaip stabdyti. Kai kurie sakys, kad tai neįmanoma, juk 

viskas čia ir taip savaime suprantama. Jeigu paaiškino, kad reikia stabdyti degant 

raudonai, vadinasi, privalėjo išmokyti ir kaip reikia stabdyti. 

Tai ir reikėjo įrodyti: iš tikrųjų subtilusis lygmuo – nieko ypač sudėtingo, 
paprasčiausiai reikia šį dėsnį žinoti. Todėl išmokime kartu stabdyti arba judėti 

pirmyn.J 

Taigi, išveskime dvi šio dėsnio formuluotes – priežasties ir pasekmės: 
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1 simptomas – fizinis lygmuo, 

2 priežastis – subtilusis lygmuo. 
Iš karto įsijungiame į darbą – ką mums norisi daryti, žiūrint į šitas 

formuluotes? Teisingai supratote – norisi sukeisti jas vietomis. Lyg ir gyvenime 

pirmas dalykas, su kuriuo susiduriame, yra simptomas, bet simptomas yra tam tikros 

priežasties pasekmė. Vadinasi, kad nebūtų simptomo, pirmiausia reikia žinoti galimą 

priežastį ir neleisti jai atsirasti, tada nebus ir simptomo. Sukeiskime: 

1 priežastis – subtilusis lygmuo, 

2 simptomas – fizinis lygmuo. 
Štai kodėl mums reikia žinių apie gamtos ir likimo dėsnius. Jų nežinodamas 

žmogus netyčia daro klaidų ir, pats to nesuprasdamas, programuoja sau bėdas. 

Tarkime, ant jūsų veido atsirado keli spuogeliai, jūs pradedate panikuoti, kažkuo 

teplioti... Tai ypač aktualu moterims.J Iš tikrųjų odos ligos neegzistuoja, mūsų oda 

kaip automobilio prietaisų skydelis. Užsidegė lemputė prietaisų skydelyje, priežastis – 

nėra tepalo variklyje. Jūs galite lemputę užtepti, užklijuoti, net sudaužyti, bet dėl to 

tepalo tikrai nepadaugės. Jei toliau važiuosite, užkimšite variklį. Taip ir su oda, 

išlindo koks nors bėrimas, prasidėjo alergija, mes iš karto pradedame gerti vaistus, 

kartais net hormoninius, tepti įvairiausiais tepalais, taip dar labiau komplikuodami 

situaciją. Priežastis slypi visai kitur, oda tiesiog siunčia signalą. O mums reikia žinoti, 

ką reiškia šis signalas, kokią priežastį rodo. Pasakysiu daugiau, mūsų organizmas yra 

toks unikalus, kad jis mums gali apie viską pasakyti, tik dėl nežinojimo mes 

nemokame jo išgirsti.  

Nereikia daryti kosmetinių dalykų sprendžiant rimtas problemas. Jei stogas 

kiauras ir dėl varvančio vandens šlampa tapetai, kiek mes juos beperklijuotumėme 

stogas dėl to nesusitvarkys. Tapetai – tai prietaisų skydelis, o problema – stogas. 

Bandome pakeisti darbą ir manome, kad kitur bus geriau. Deja, ne. Bandome 

palikti šeimą ir sukurti naują, manome, kad joje bus geriau. Tačiau problemos vis 

kartojasi. Reikia spręsti problemą, slypinčią giliau, subtiliajame lygmenyje. Ir ją 

galima išspręsti.J  

Net ir iš šios knygos gauta informacija nieko nepakeis jūsų gyvenime, jeigu 

netaps žinojimu, gyvenimo būdu. 

Informacija turi būti naudojama pagal paskirtį. Neveikianti informacija – tai 

tuščia vieta, tuščias laiko eikvojimas jai gauti. Galima baigti penkis universitetus ir 
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nieko nepasiekti gyvenime, būti toli nuo laimės. Universitetuose nemoko gerti, rūkyti, 

šiukšlinti, imti kyšius ir t. t. Juose žmogus gauna kitokią informaciją, BET... jos 

nepanaudoja, pradeda gerti, rūkyti, šiukšlinti, imti kyšius, duoti kyšius ir t. t. Kodėl? 

Tik todėl, kad žinios netampa gyvenimo būdu. Jeigu nors vienas žmogus, perskaitęs 

šią knygą, išspręs savo problemas ir taps laimingesnis, būsiu laimingas ir aš – 

vadinasi, ne veltui, būdamas ne rašytojas, parašiau šią knygą. 

Tik informacija, perkelta į gyvenimą, tampa žiniomis ir atneša naudą, nes 
žinios – tai gyvenimo būdas, charakteris. 

Iš karto atskleisiu paslaptį, kad vos tik pradedi gyventi vadovaudamasis 

žiniomis apie gamtos ir visatos dėsnius, viskas tampa lengva, aišku ir išsprendžiama. 

Praktiškai naujų problemų nekyla, tu netgi stebiesi ir matai, kad jų apstu aplinkui ir 

šalia, bet tave jos aplenkia. Tai toks pat neįtikėtinas jausmas, lyg eitum gatve lietui 

lyjant, bet ant tavęs neužlytų. Taip, jausmas yra būtent toks. 

Tu pradedi spręsti senas problemas, kurios anksčiau lyg sniego lavina griuvo 

ant tavęs, – nenusisekusi karjera, nesklandumai šeimoje, nuolatinis nepriteklius, 

skurdas ir pan. Pagerėja ir sveikata, netgi senos žaizdos užgyja nevartojant jokių 

vaistų. Ir tai taip pat iš mano patirties. Aš jau šešerius metus nevartoju jokių vaistų iš 

vaistinės ir būdamas 56 metų jaučiuosi energingas kaip trisdešimtmetis.  

Beje, yra nemažai faktų, liudijančių, kad šios žinios padeda išgyti nuo vėžio. 

Šioje knygoje bus ir apie tai. Ypač akivaizdus to pavyzdys yra viena iš geriausių 

šiuolaikinių psichoterapeutų Luiza Hei (Louise L. Hay). Jai buvo nustatytas 4 stadijos 

vėžys, tačiau ji išsigydė pati, be gydytojų pagalbos. Ši neįprasta patirtis rodo, kad 

šiame pasaulyje viskas įmanoma, jei žinai Visatos dėsnius ir gyveni pagal juos. 

Turintiems tokią problemą, siūlyčiau paskaityti jos knygas. 

Nenuostabu, kad šiandien didžiausi pasaulio mokslininkai galiausiai 

nuoširdžiai pripažįsta: aš žinau, kad nieko nežinau. Didžiausi šio pasaulio protai 

padaro šį nuostabų atradimą – aš nieko nežinau, ir palaipsniui nulenkia savo 

išdidžias galvas. Jie užima naują poziciją – mokinio. Tačiau norint, kad mūsų širdyje 

atsirastų vietos mokinio pozicijai, smegenyse turi nebelikti purvo ir šiukšlių. Jose turi 

būti vietos tikroms žinioms priimti. Pirmiausia turi atsirasti susitaikymas ir 
nuolankumas, turime išsilaisvinti nuo puikybės. Tik tada galima tapti mokiniu, tik 

tada mokinys sugebės priimti tikrąsias žinias.  

Norėtųsi paaiškinti žodį susitaikymas ir nuolankumas – tai reiškia ne tik 
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pripažinti, o po to priimti, būtina priimti su džiaugsmu. Kad nebūtų kaip su kelių 

patruliu, kuris jus sustabdo už nedidelį pažeidimą. O jūs kaip visada skubate, 

pykstate... tačiau, ką bedarysi, pripažįstate savo klaidą, sumokate baudą, bet pyktis 

išlieka. Taip susitaikymas ir nuolankumas neveikia, pykčio laikyti negalima, šį 

sustabdymą ir bausmę turite priimti su džiaugsmu. Tokiu atveju bus tikrasis 

susitaikymas. Kodėl aš atkreipiu jūsų dėmesį į šį žodį? Mokinio linija tęsis per visą 

tekstą, todėl būtina labai gerai suprasti žodžius „susitaikymas ir nuolankumas“. 

Bet štai įdomus faktas: daugelis lyg ir kaupia šią protingą informaciją, bet jos 

nepritaiko savo gyvenime. Įsisavinant žinias privalomos dvi taisyklės:  
pirmoji taisyklė – išmokti taisyklę, 

antroji taisyklė – vykdyti šią taisyklę. 

Tačiau mes taip dažnai sakome: „Na, šiandien pagyvensiu taip, kaip gyvenau, 

o rytoj pradėsiu...“, paskui poryt, užporyt, pirmadienį, mėnesio ar metų pradžioje... ir 

taip tęsiasi visą gyvenimą. J 

 
Įvykiai su pliuso ir minuso ženklu 

 

Menas teisingai gyventi ir teisingai naudoti savo energiją – kas tai? 

Jūs pasakysite: mes ir taip gyvename. Gyvename tai gyvename, bet einame 

gyvenimo keliu lyg pjaudami atšipusiu pjūklu. 

Pateiksiu tokį pavyzdį. Viename provincijos miestelyje gyveno šeima – vyras, 

žmona ir duktė. Žmona buvo labai prisirišusi prie dukters ir mažai dėmesio skyrė 

vyrui. Žinoma, kuriam vyrui patiks, jeigu jis reikalingas tik kaip kažkoks viskuo 

aprūpinantis, priedėlis, jokio emocinio impulso. Ir jie išsiskyrė. Tai buvo pirmasis 

žingsnis kuriant savo pačios likimą.  

Vėliau žmona žengia antrą žingsnį – palieka savo mėgstamą darbą, parduoda 

turėtą turtą ir abi su dukra išvažiuoja į didelį miestą. Ten nusiperka nedidelį butuką, 

motina įsidarbina keliuose darbuose – dirba valytoja ir dar kažkuo, kad galėtų 

užtikrinti dukrai išsilavinimą. Dukra įstoja į meno mokyklą. Ten ji artimai susipažįsta 

su vienu iš dėstytojų, kuris neturi savo būsto, gyvena mokykloje, nuomojasi nedidelį 

kambarėlį pusrūsyje, ten pat turi įsirengęs kažkokią laboratoriją. Žodžiu, viskas 

vienoje vietoje: spinta, lova, virtuvė – taip, kaip dažnai gyvena meno žmonės. Ir štai, 

praėjus kuriam laikui po pažinties, duktė išsikrausto pas jį ir nutraukia visus ryšius su 
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motina, neatsako į jos telefono skambučius... Motina ištikta šoko. Ji visą gyvenimą 

pašventė dukrai, neteko vyro, atsisakė karjeros, galima sakyti, paaukojo save dukters 

vardan, kilniai pasielgė ir staiga – toks įvykis, toks rezultatas jos gyvenime. Galiausiai 

ji susitinka su tuo dėstytoju, santykių aiškinimasis baigiasi vos ne muštynėmis. 

Kiekvienas paklaus: „Argi taip atsilyginama už kilnumą, už pasiaukojimą?“ 

Deja, tenka tik apgailestauti. Ne, ne dėl gauto rezultato, o dėl to, kad ji nežino 

pasaulėkūros dėsnių. Ir tokių žmonių kaip ši moteris ant mūsų žemės motinėlės – 99 ir 

dar kažkiek tūkstantųjų procento. Tai kodėl jai taip atsitiko? (Užbėgdamas į priekį 

galiu pasakyti tik tiek, kad ji pati užprogramavo tokią programą.) 

Būtent naudodamiesi tokiais paprastais ir ne tokiais paprastais pavyzdžiais 

pabandysime pažvelgti į save ir suprasti, ką reikia daryti?  

Būtent tai tas atvejis, kai į jūsų gyvenimą, kurį kūrėte ilgus metus, įsiveržia 

negatyvus taifūnas – atsiranda finansinių, sveikatos problemų, problemų darbe ir 

kitokių neigiamų dalykų. Privalome suprasti, iš kur mūsų likime atsiranda įvykių su 

minuso ženklu? Turime nustatyti, atsekti tą grandinėlę, kuri mums lėmė tokius 

įvykius, kad ateityje tokių įvykių sau neprogramuotumėm. 

Mes dažnai manome, kad dėl mūsų bėdų kaltas kuris nors konkretus žmogus, 

kuri nors vyriausybė, gamtos kataklizmai arba dar kas nors. Ir nežinome, kad būtent 

taip subtiliajame lygmenyje veikia lemties dėsniai. Tai visatoje galiojantis priežasties 

ir pasekmės dėsnis – jeigu šiandien vienaip ar kitaip pasielgiame, būtinai po tam tikro 

laiko sulaukiame grįžtamojo ryšio, kuris yra kelis kartus stipresnis.  

Lemties dėsnį galima palyginti su trečiuoju Niutono dėsniu, pagal kurį 

veiksmo jėga yra lygi atoveiksmio jėgai. Šis dėsnis veikia ir fiziniame, ir subtiliajame 

lygmenyje, tik reikia mokėti įžvelgti, kaip jis veikia. 

Iš tikrųjų ne viskas taip blogai, likime yra ir įvykių su pliuso ženklu – tam 

tikrų pozityvių įvykių, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, lengvai gyvenime 

atsiradusi karjera, atrodytų, lyg kažkokia jėga mums padeda kilti karjeros laiptais. 

Arba sėkmė finansų srityje, kuri kyla lyg banga ir net užlieja mus. Mes nepaliaujame 

stebėtis – kas vyksta su mumis, net prisimerkiame iš laimės. 

Tačiau ar teisingai suprantame, kaip tos aplinkybės ateina į mūsų gyvenimą ir 

kaip tinkamai su jomis elgtis? Ir ar apskritai suprantame? O galbūt galvojame, kad 

tai užsidirbome, arba sėkmė tiesiog savaime atėjo į mūsų gyvenimą – mums pasisekė, 

pagavome sėkmės paukštę, nutvėrėme ir ji daugiau nebeištrūks, niekam jos 
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neatiduosime. Į visus pradedame žiūrėti kaip į konkurentus, rūpinamės, kad tik jie 

neatimtų iš mūsų sėkmės paukštės ir... STOP!!! Jeigu mes bijome kažką prarasti – 

tai jau ne sėkmė, o problema. 

Reikia būti pasiruošusiems ne tik gyvenimo iššūkiams, sunkumams, reikia 

būti pasiruošusiems ir gauti naudą, sėkmę, aukštesnį karjeros laiptelį ir pan. 

Įsivaizduokite, važiuojate senukais žiguliais ir jums kažkas pasiūlo sumontuoti 

juose reaktyvinį variklį, galintį padidinti automobilio greitį 5 kartus. Pasakykite, kas 

iš jūsų sutiks? Tik sąžiningai. Žinote, per paskaitas būna tokių savižudžių.J  

Įsivaizduojate, automobilio techninės galimybės lieka tos pačios, tie patys 

ratai, valdymo sistema, stabdžiai – viskas apskaičiuota 80–100 kilometrų per valandą 

greičiui, o čia staiga jūs važiuosite 500 kilometrų per valandą greičiu. Ar atlaikys jūsų 

automobilis? Žinoma, kad ne. Iš jūsų nieko neliks jau pirmajame posūkyje. Juk reikia 

ne tik sumontuoti naują variklį, reikia iš esmės patobulinti visą automobilį.  

Taip ir žmogus, jis turi būti pasirengęs viskam. Tarkime, valytoją, neturinčią 

jokios kvalifikacijos, paskirkime vadovauti kokiai nors didelei gamyklai... Todėl ir 

mes turime būti pasirengę priimti įvairius gyvenimo iššūkius, tačiau svarbiausia žinoti 

– jie su pliuso ženklu ar minuso ženklu, nes tai ne kas kita kaip mūsų gyvenimo 

pamokos.  

Kaip pavyzdį pateiksiu dar vieną istoriją. Žmogus turėjo automobilį ir jį 

pavogė. Automobilis buvo apdraustas, savininkas gavo draudimo pinigus ir nusipirko 

naują. Tačiau dabar jį laikė garaže, o žiemą nuimdavo ratus ir parsinešdavo juos į 

butą. Vagys tikrai nespės per naktį atidaryti garažą, rasti ratus, juos sumontuoti ir 

pavogti automobilį. Visus tuos metus jis gyveno su ta baime. Ką tai liudija? Jeigu jus 

aplankė sėkmė, bet graužia baimė ją prarasti – tai jau ne sėkmė. Jeigu sėkmę lydi 

nepasitikėjimas, praradimo baimė – tai ne sėkmė, o problema, galvos skausmas, 

sukeliantys diskomfortą mūsų gyvenime. Sėkmė visada turi būti grindžiama mūsų 

vidine pilnatve, pasitikėjimu ir harmonija. Jeigu sėkmė kitokia, ji griauna mūsų 
asmenybę, o ne kuria ją. 

Pasaulėkūros dėsnis pasireiškia fiziniame lygmenyje, todėl labai svarbu žinoti, 

kaip veikia lemties dėsniai subtiliojoje plotmėje. Maža to, subtiliosios realybės jėga 

daug stipresnė, nei fiziniame lygmenyje. Visi įvykiai gyvenime, tiek negatyvūs, tiek 

pozityvūs, pradeda veikti ir suveikia, kai mes pradedame veikti. Dėl to vieni mūsų 

veiksmai lemia negatyvias pasekmes, kiti – pozityvias.  
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Pastebėsiu, čia negalioja posakis „Neklysta tas, kuris nieko nedaro“. 

Negalvokite, kad nieko neveikimas, arba, sakysime, vengimas kažką daryti neturės 

pasekmių. Priešingai, kartais lemia tokias pasekmes, kurias įveikti ne visada pavyksta. 

Kitaip tariant, neveikimas – tai taip pat veikimas. 

O dabar neskubėkite skaityti toliau... Giliai įkvėpkite... atsipalaiduokite... 

Pabandykite atlikti testą. Užduokite sau klausimus ir būtinai atsakykite į juos. Tai 

savotiški praktiniai mokymai, kurie būtini norint ne tik suprasti esmę, bet ir tam, kad 

tai veiktų, nes mano tikslas rašant šitą knygą – kad skaitytojas keistų savo situaciją į 

gerąją pusę.  

Ką jūs supratote iš to, ką perskaitėte? Kaip jūs suprantate šiuos dėsnius ir ką 

apie juos žinote? 

Pabandykite šias savo mintis užrašyti į specialiai tam paliktą vietą. Vėliau 

palyginsite ir pamatysite, kaip jūs augate, bei suvoksite augimo galimybes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip jau sakiau, visada paaiškinsiu, kad būtų paprasčiau suprasti ir rasti 

atsakymus. Iš tiesų viskas yra labai paprasta, tik reikia žinoti Visatos dėsnius. 

  Mano knygoje dažnai vartojamos tokios sąvokos kaip „subtiliojoje 

plotmėje“, „subtiliajame lygmenyje“, „subtilieji dėsniai“, „subtilusis kūnas“ ir 

pan. Pabandykime išsiaiškinti, kas tai yra. Manau, niekam ne paslaptis, kad kiekvieno 

iš mūsų fiziniame kūne yra siela. O jeigu dar tiksliau, siela – tai AŠ fiziniame kūne. 

Tai kaip vairuotojas automobilyje: vairuotojas – siela, automobilis – kūnas. Susidėvi 

automobilis, vairuotojas su juo atsisveikina, atiduoda į metalo laužą, „laidoja“, o pats 

persėda į naują. Sielos ir kūno santykiai lygiai tokie patys. Todėl kai kalbama apie 
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subtiliąją plotmę, subtilųjį kūną, iš tikrųjų kalbama apie sielą subtiliajame kūne. 

Subtilusis kūnas – tai mūsų psichika, pasąmonė.  

Mes jau nagrinėjome ir jūs jau žinote – visa ko pirminė priežastis slypi 

subtiliajame lygmenyje, o pasekmė arba simptomas pasireiškia fiziniame lygmenyje. 

Jokių stebuklų čia nėra, yra tik Visatos dėsnių nežinojimas. Jeigu pavasarį neapsėsite 

lauko, stebuklo jokio nelaukite – rudenį derliaus jūs nesurinksite. Ir tai nebus joks 

stebuklas, tiesiog – toks gamtos dėsnis: ką pasėsi, tą ir pjausi. 

Labai svarbu tikėti tuo, ką darai. Negali būti nė mažiausios abejonės dėl 

laukiamo rezultato. 

 

Tikėjimas tuo, ką darai 

 
Kas yra tikėjimas savo veiksmais?  

  „Tai tikėjimas tuo, ką aš darau ir darau tai teisingai. Manyje nėra 

baimės, kad aš darau tai neteisingai.“ Linkiu, kad ši frazė, kažkada kažkur mano 

perskaityta, padėtų jums tolesniame gyvenime. Kad tuščiai nekalbėčiau, pateiksiu 

pavyzdį iš savo gyvenimo.  

Prieš 20 metų mano pavaduotojas, koncerno viceprezidentas, kuris anksčiau 

buvo kolūkio pirmininkas, įkalbėjo mane pirkti „Krekenavos agrofirmą“ – 

kompleksinį daugiaprofilinį ūkį. Šis ūkis 5000 hektaruose žemės augino grūdines 

kultūras, turėjo nuosavą šiuolaikišką kombinuotųjų pašarų gamybos įmonę, didžiausią 

Lietuvoje kiaulininkystės kompleksą, modernią mėsos perdirbimo įmonę. Taip aš 

netikėtai patekau į žemės ūkio verslą. (Šiek tiek nukrypsiu nuo temos, kad geriau 

suvoktume, kaip mes save programuojame įvairaus tipo įvykiams. Kaip jau žinote, 

vaikystėje gyvenimas manęs nelepino, net duonos iki soties nebuvo. Turėjau svajonę – 

užaugsiu didelis ir, kad nereikėtų jausti nuolatinio alkio, laikysiu kelias karves, 

būtinai kokį dešimtį paršelių. Svajonė išsipildė! J. Gerokai su kaupu – komplekse 

per metus buvo išauginama ne dešimt, o visi 70000 paršelių. Štai ta programa, kurią 

aš dar vaikystėje pats sau suprogramavau. Apie tokį programavimą mes kalbėsime 

vėliau, tačiau nesistebėkite – tai veikia. Visą laiką galvojau, kaip galėjau sutikti imtis 

žemės ūkio verslo, o dabar gerai pamąsčiau ir supratau – tai buvo mano 

pasąmonėje.) J 

Sandėris buvo sudėtingas, jį kontroliavo Ūkio bankas. Reikia pasakyti, kad tai 
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buvo į aferas linkęs bankas. Tikriausia ne veltui vėliau buvo apribota jo veikla ir jis 

žlugo. Bankas sandorio pasirašymo proceso metu, mums nežinant, pakišo suklastotą 

akcininkų susirinkimo protokolą apie tai, kad moderni įmonės įranga dar iki 

pagrindinės sutarties sudarymo buvo įkeista jų bankui. Suma buvo nemaža ir mes 

stojom į karą su kompanija, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, turėjo mafijinės, banditinės 

Kauno grupuotės „stogą". 

Reikėtų priminti, kad posovietiniu laikotarpiu, vos tik paskelbus 

nepriklausomybę, banditinės grupuotės turėjo labai didelį poveikį visos šalies 

gyvenimui. Policija, prokuratūra, teismai neretai dirbo su jomis ranka rankon. 

Kriminogeninė situacija buvo sudėtinga ir užsiimti verslu buvo ne taip paprasta, ir 

netgi pavojinga. Valstybei rūpėjo tik kaip surinkti mokesčius, tačiau realios pagalbos, 

apsaugos suteikti ji nesugebėjo. Galima pateisinti ir valstybę – ji dar tik formavosi, o 

rinkos ekonomika daugeliui buvo tamsus miškas.  

Mūsų byla tęsėsi ne vienerius metus, mes pralaimėjome visus teismus, tais 

laikais jokie argumentai neveikė – jie ir šiandien nelabai veikia, o tais laikais tuo 

labiau. Bankas turėjo daugiau pinigų, todėl jų argumentai buvo stipresni.J Buvo 

įvairiausių provokacinių bandymų, kvietimų į banką stikleliui viskio, bandymų neva 

aiškinti, kad šį klausimą reikia išspręsti taikiai... Aš jiems aiškinau – bankas jūsų, 

sandoris su jumis. Mes pinigus užmokėjome už viską ir nenorim girdėti apie jokius 

įkeitimus. Tačiau jeigu jums reikia kažkokių formalumų, paimkite iš sandėlio seną 

įrangą, susipakuokite ir laikykite kaip užstatą. Koks jums skirtumas – bankas jūsų, 

pinigus paėmė jūsų susijusi įmonė, kokios gali būti problemos ir pretenzijos? 

Pasirodo, šitą pokalbį jie įrašė, sukarpė taip, kaip jiems reikėjo, ir atsirado dar vienas 

tyrimas, neva aš kažką apgaudinėju. Bet čia jiems neišdegė, tikriausiai aš tvarkingai 

kalbėjau ir įrašo tinkamai sukarpyti nepavyko. O nevientisas įrašas tyrimui netiko ir 

bylą nutraukė.  

Su banku susiję ir kiti nemalonūs įvykiai. Pavyzdžiui, kartą kažkokiais slaptais 

būdais susisiekė su manimi skustagalvis iš tos grupuotės ir, labai tikėtina, bandė 

užsidirbti. Davė man paklausyti įrašą, kaip banko šeimininkai mane „užsakinėja“ 

mano galvą. 

Po Aukščiausio Teismo sprendimo, kuris bylojo ne mūsų naudai, galimybių 

laimėti liko labai nedaug, bet tyras, naivus tikėjimas kažkokiu teisingumu dar 

neužgeso, nesinorėjo pasiduoti. Tačiau pralaimėję visų instancijų teismuose, mes ne 
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tik turėjome padengti tą kreditą, bet ir apmokėti visas šios bylos teismo išlaidas. O jos 

irgi buvo nemenkos, nes bankas mokėjo advokatams neįtikėtinai didelius pinigus, o 

gal ir nemokėjo, tik įformino daugiau, kad dar ir čia „pasišildytų“ rankas. 

Manau, kad buvę šio komplekso šeimininkai padarė neapdairią klaidą: įvarė 

mane į tokį kampą ir nepaliko jokio kito pasirinkimo kaip tik kovoti arba žūti.  

Taigi, banko šeimininkas man paskambino ir paprašė susitikti vienoje iš 

Kauno degalinių. Mes su vairuotoju sustojame degalinėje, prie manęs prieina kažkoks 

vaikinas ir kviečia persėsti į jo automobilį, esą ten laukia banko šeimininkas. Aš iš 

karto įtariau kažką negero, ir išlipdamas iš automobilio vairuotojui pasakiau, kad 

įsimintų to automobilio numerį ir iš karto išvažiuotų, o aš jam vėliau paskambinsiu ir 

pasakysiu, kur manęs atvažiuoti paimti. Kaip vėliau paaiškėjo, tai turėjo esminės 

reikšmės mano saugumui (juk vairuotojas buvo gyvas mano liudininkas). 

Aš išlipu, persėdu į jų automobilį ir suprantu, kad banko šeimininko joje nėra. 

Automobilyje – trys vyriškiai, kurių veideliai aiškiai bylojo, kokios rūšies veikla jie 

užsiima. Koks drąsus bebūčiau, tačiau rimtai sunerimau. Mane atvežė į kažkokį namą, 

nelabai orientavausi, kur esu. Užėjom į namą, užlipom į antrą aukštą, o ten – visas 

Kauno „gvardijos“ žiedas, gerai matytas laikraščių ir žurnalų puslapiuose (anksčiau 

jie buvo daugelio leidinių herojai, netgi buvo pristatomi kaip teigiami veikėjai), o su 

jais ir banko šeimininkas. Matėsi, kad jų tarpusavio santykiai geri, jis – vienas iš jų. 

Visko smulkiai neaiškinsiu, neaiškinsiu ir kaip jaučiausi, tik pasakysiu tiek, kad buvo 

reikalaujama daugiau nebebandyti ieškoti teisybės. Man buvo aiškiai pasakyta, kad ta 

susijusi bendrovė priklauso jiems ir jie pinigų į banką negrąžins, todėl reikia padengti 

bankui jų kreditą. Jų jau nedomino ir įranga, svarbu buvo tik pinigai. Aš tepasakiau, 

kad pinigų nėra ir nežinau, kada bus. Po tam tikro laiko šis santykių aiškinimasis 

baigėsi – su viltimi, kad aš supratau, kaip įvykiai klostysis toliau, jei pinigų 

nesumokėsime. Supratau, kad jeigu nieko nedarysiu, teks pakloti nemažą sumelę. Ir 

tuo viskas nesibaigs, tapsi melžiama karve ir galiausiai tave užkas. Mačiau tokių 

verslininkų, ant jų kapų iki šiol artimieji gėlių neša. ĮSIVAIZDUOKITE, tuo metu aš 

jau buvau Seimo narys, ekonomikos komiteto pirmininkas ir jeigu jie, net 

nesislėpdami, vidury giedros dienos kviečia mane aiškintis ir reikalauja tokių dalykų, 

manau, kad suprantate, kokia tada buvo situacija šalyje ir kaip verslininkai turėjo 

gyventi. Žinau ne mažai atvejų, kai politikai, kriminalistai, teisėjai, prokurorai dirbo 

ranka rankon su jais. Man iš tiesų teko išgyventi daugybę provokacijų, pavyzdžiui, 
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banditų buvo prašoma sakyti, kad aš su jais palaikau ryšius. Ką jau bekalbėti, jei visas 

socialdemokratų žiedas (Kirkilas, Brazauskas, Bernatonis, Sysas, Karosas, 
Bradauskas, Olekas, kiek pamenu, ir dabartinis ministras pirmininkas 

Butkevičius bei daugelis kitų, kurie iki šiol yra valdžioje) nuolat dalyvaudavo Ūkio 

banko rengiamuose renginiuose, vakarėliuose, baliukuose..., tai reiškia, su tais visais 

banditais. Bankas specialiai tam atveždavo labai žymių artistų, dainininkų iš Rusijos. 

Tokie renginiai vykdavo Vilniaus rotušėje, Kongresų rūmuose, nacionaliniame 

dramos teatre.  Kas gali būti amoraliau? Kaip galėjo jaustis verslininkai, kai žinojo, 

kad tokių renginių organizatoriai yra banditai, kurie juos reketuoja, ir su jais 

„baliavoja“ aukščiausioji valdžia. Tai buvo rodoma per televiziją, valdžia su savo 

antrosiomis pusėmis šmėžavo žurnalų ir laikraščių puslapiuose. Kaip jūs galvojate, ar 

verslininkai galėjo eiti prašyti pagalbos į valstybės institucijas?.  

Pateiksiu kitos asmeninės situacijos pavyzdį iš savo verslo pradžios. Buvau 

pakankamai naivus, kai kartu su savo kompanionu parašėme oficialų pareiškimą 

policijai apie tai, kad iš mūsų pavogė du krovininius automobilius spalvotųjų metalų. 

Ir ką jūs galvojate, maždaug po 3–4 valandų, apie antrą valandą dienos, tiesiai į butą 

atvažiavo banditai – demonstratyviai su pistoletu rankose ir su mūsų pareiškimo 

kopija – ir tarė tik kelis žodžius: ieškosit tiesos, gausit kulką į kaktą. Tuo metu buvo 

tokia banditų grupuotė ir jų vadeiva KUKAS. Su juo buvo baisu ne tik kalbėti, bet ir 

pažiūrėti į jį – vos tik žvilgtelėjus daugeliui kildavo noras lėkti į tualetą ne tik 

trumpam, bet ir didesniu reikalu. J Teko atsisveikinti su metalu ir neieškoti tiesos, 

nes, kaip supratote, labai dažnai banditai veikė ranka rankon su teisėsaugos 

pareigūnais. Ir kad visiškai butu aišku,  tais laikais, vieną naktį važiuojant iš oro uosto 

namo, mus sustabdė policija. Iš pradžių nelabai susigaudžiau, kas vyksta, nes 

snaudžiau. Buvau ištemptas iš automobilio kaukėtų policijos pareigūnų, lyg niekur 

nieko apdaužytas automato buože – sulaužyti keturi šonkauliai. Tad kreiptis pagalbos 

pas tokius policininkus nebuvo didelio noro. Vien tik iš tokių epizodų ir situacijų 

galima parašyti visą knygą, bet ši knyga ne apie tai. Pateikiama tik maža dalelė tų 

įvykių, kad galėtumėte susidaryti gyvenimo tuo laikmečiu vaizdą.  

Grįžtant prie mano pavyzdžio su banku – tuo metu mūsų nepriklausomybei jau 

buvo daugiau kaip dešimt metų, stiprėjo valstybė ir aš niekaip negalėjau susitaikyti su 

tokia neteisybe. Viduje kažkas maištavo, tvirtino, kad negalima prarasti tikėjimo, tiesa 

mano pusėje ir nevalia sudėti rankų. Ir man kilo idėja. Susitariau su vieno televizijos 
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kanalo žurnalistu ir jis surengė tiesioginę transliaciją. Tiesioginiame eteryje 

parodžiau, kaip teisėjai priima nuosprendžius pagal suklastotus dokumentus. Banditai, 

kokių „sušaldytų smegenėlių“ jie bebūtų, tačiau po transliacijos eiti į tiesioginę 

konfrontaciją nepanoro. 

Žinote, suveikė. Kitą dieną mane pakvietė Aukščiausio Teismo pirmininkas, 

išklausė mane, susirinko Aukščiausio Teismo taryba, sudarė išplėstinę teisėjų kolegiją 

ir atrado visą klastą. Galutinis sprendimas buvo priimtas mano naudai. 

Ir šiandien, suprasdamas pasaulėkūros dėsnius, žinau – mane išgelbėjo 

tikėjimas, man padėjo tikėjimas tuo, ką aš darau. Tikėjimas, kad esu ne vienas 

šiame pasaulyje, kad yra jėga, kuri mane saugo ir palaiko sunkią valandą. Kaip 

suprantate, šiuo įvykius aprašau labai švelniai, neparodau viso košmaro, kurį man 

teko išgyventi. Panašių įvykių mano gyvenime būta nemažai, ne kartą kažkokia jėga 

atitraukė nuo bėdos. Galbūt tada neteikdavau tam reikšmės, nes nesupratau, kas tai ir 

iš kur. Kai nežinome šių dėsnių, po vienos, kitos pergalės pradedame galvoti, kad tai 

mes patys, tokie stiprūs, drąsūs ir protingi, padarėme. Ir, deja, pamirštame savo 

pirminę nuotaiką, savo vidinį šauksmą ir paskui gauname per galvą, kartais labai 

skaudžiai. 

Dabar aš žinau, kas tai yra ir kaip tai veikia, ir kiek tai veikia galingiau ir 

stipriau, nei mes kartais galvojame. Todėl norisi dar kartą priminti šią frazę, kuria 

reikia vadovautis tokiais gyvenimo atvejais: 

„Tai tikėjimas tuo, ką aš darau ir darau tai teisingai. Manyje nėra 

baimės, kad aš darau tai neteisingai.“ 
Šiai frazei norėčiau suteikti prasmę, papildyti savo jausmais ir patirtimi.  

Niekada neverkite. Yra tik viena nenugalima jėga gyvenime – tai 

džiaugsmas. Kiekvieną kartą, kai jums kažkas nepavyksta, kai norite įveikti 
visas kliūtis ir pasiekti rezultatų, laimėkite su šypsena – ne su sarkastiška (kaip 

kirkilinė, bernatoninė ar landsberginė), o su tikro džiaugsmo šypsena.  
Kiekviena jūsų šypsena leidžia greičiau pasiekti pergalę ir suteikia jums 

jėgų. Kiekviena ašara ir liūdesio, baimės žodžiai atima tai, ką esate pasiekę, ir 

atitolina jūsų pergalę.  
Įsitikinkite patys pykčio ir veidmainystės bejėgiškumu. Ne vienas 

pavyzdys rodo, kur nuveda tokios savybės – į pirmą vietą iškyla puikybė, 
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arogancija ir sarkazmas, lemiantys nuolatinį nepasitenkinimą, pyktį ir baimę. 

Panašia nuotaika šiandien gyvena mūsų šalis.  
Ir kai šiandien kas nors mėgina moralizuoti tų laikų verslininkus, galvoji – 

koks jų minčių luošumas ir skurdumas, visiška degradacija ir amoralumas. Šildėsi 

kažkur šiltose vietelėse, dabar išlindo, užima svarbius postus ir tampa pagrindiniais 

herojais. Norisi jiems kažką pasakyti, kur nors toliau pasiųsti. O paskui pagalvoji, tai 

nepadės, – reikia siųsti teigiamą impulsą. Jeigu jau jiems tai nepadės, tai bent jų 

vaikai gal pagaus šį impulsą. Juk iš esmės tais laikais šalis laikėsi šių bebaimių verslių 

vaikinų dėka. Kiekvienam, kuris išgyveno, išsilaikė esant tokioms sąlygoms, galima 

kabinti ordiną. Šalis neturėjo kitų pajamų, tik tai, ką šie savamoksliai verslininkai 

įnešė į šalies iždą, tačiau apie pagalbą iš valstybės nebuvo jokių kalbų. Norėjosi tik 

vieno – kad netrukdytų, nekenktų, deja... 

Tačiau mes ėjome šypsodamiesi, uždėdami apynasrį savo nepasitenkinimui, ir 

stodavome prieš kameras ir auditoriją su šypsena veide. Į visus susitikimus ir darbus 

ėjome ne save nešdami savo kukliuose, bebaimiuose talentuose, o talentus savyje. Tų, 

kurie ėjo kitaip, šiandien nėra, jie tiesiog neišgyveno ir ne tik dėl fizinio susidorojimo, 

daug kam neatlaikė sveikata, psichika, „pavažiavo stogas“.  

Šio pavyzdžio fone norėtųsi plačiau, kitu aspektu, pamąstyti šia tema.  

Įdomi išvada – „demokratija“, atrodytų, geras žodis – ir vienas, ir antras, ir 

trečias turi savo nuomonę. Tačiau demokratija negali pažeisti gamtos dėsnių, Dievo 

įsakymų, negali peržengti šių dėsnių ir įsakymų ribų. Priešingu atveju, šį žodį reikės 

ištaisyti ir rašyti kaip „demon-kratija“.  

Atsiranda labai keistų dalykų – vienas turi savo tikėjimą, kitas savo, vienas 

turi savo Dievą, kitas kitą ir pan. Tai jau demono, o ne Dievo valdžia. O ar gali vienu 

metu veikti demonas ir demokratija? Visa tai kuriama tam, kad būtų patogiau valdyti 

mases. Yra labai geras posakis: „Visos religijos priklauso Dievui, tačiau Dievas 

nepriklauso nė vienai religijai.“  

Labai gerą buitinį pavyzdį yra pateikusi Marina Targakova (Марина 

Таргакова). Kartą su dukra ir anūku jie išvyko pailsėti į užsienį. Atvykus, kol mama 

dėliojo daiktus, sūnus vienas nubėgo į pliažą pažiūrėti jūros. Netrukus jis grįžta 

išpūstomis akimis ir sako: „Mama, pliaže močiutės nuogos. Tikriausiai kažkas atsitiko 

jų maudymosi kostiumėliams? Bet kodėl jos neina iš pliažo, neprisidengia?“ Mama 

kažkaip bando paaiškinti situaciją, kad ne maudymosi kostiumėliuose esmė, tiesiog 
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močiutėms patinka taip. Tačiau vaikui tai nesuprantama. Jo galvoje dar gyvi Dievo 

įsakymai.  Jis nežino demoniškų įstatymų, nes į šią žemę atėjo kaip Dievo vaikas – 

jam nesuprantami tokie veiksmai. Vaikas dar tiesiog negali įsivaizduoti savo mylimos 

močiutės NUOGOS pliaže.  

Kažkas mums kiša tokias normas, nuostatas, apgaudinėja ir dezinformuoja, 

pakišdami visa tai po skambiu demokratijos vardu. NE, MIELIEJI, – TAI DEMON-

KRATIJA. 

Tačiau, įdomiausia, prabėgs visai ne daug laiko ir berniukas į tai visiškai 

nekreips dėmesio. Šį pasaulį jam pervers aukštyn kojomis. Kai kurie dalykai iškreiptai 

bus priskiriami demokratijai, nors iš tikrųjų tai demoniška, amorali kultūra, vadinama 

DEMON-KRATIJA.  

Kai kuriose šalyse tapo įprasta vietoj Pergalės parado sveikinti homoseksualų 

paradą, gerai jį organizuoti ir saugoti. Nors karo veteranai paliekami be priežiūros, be 

jokios apsaugos. Ant pasaulinio karo nugalėtojų galima pilti pamazgas, kaip tai 

daroma Ukrainoje, ir ne tik likti nebaudžiamiems, bet ir už tai gauti medalius ir 

padėkas. Pasakykite man, kas tai? Norma tapo broliui prieš brolį eiti, dėl daiktų 

žmonės gali vienas kitam gerkles perkąsti. Šeimos griūva, nes negali pasidalinti turtų, 

arba griūva todėl, kad nenori dalintis. Tai vadinasi PARDAVĖME DIEVĄ už savo 

nepasotinamus troškimus – aš, man, mano.  

Man atrodo, kad Australijoje jau yra įstatymas dėl jis, ji, belytis ir 

neapsisprendęs.J Ką tai rodo? 

Mums praktiškai diegiama, o kas baisiausia, diegiama vaikams, – „iš pradžių 

pabandyk pabūti mergina, po to – vaikinu, tada apsispręsi, kas esi, nes, pasirodo, mes 

esame neapsisprendę.“ Štai tada imama abejoti filosofija, kuri pridengiama žodžiu 

„demokratija“. Daug dalykų šiandien yra tapę norma, pavyzdžiui, anksčiau pamatyti 

rūkančią moterį buvo neįtikėtinas dalykas. Dabar tai jokios abejonės nekelianti 

norma. Be to, tai net pateikiama reklamose kaip seksualus ir patrauklus dalykas.  

Mus tiesiog galima paveikti baime. Tai ypač pastebima šiuo metu, kai 

spaudoje plačiai brukama militarizmo baimė ir šioje dirvoje politikai užsidirba 

politinių balų, nors jų politika veda į pražūtį. Tiesiog yra grupelė lėlininkų, kurie 

vedžioja žmones kaip marionetes, ir neduok Dieve, jei tu išsakysi savo nuomonę, iš 

karto tapsi nacijos, tautos priešu. Ir tai vyksta tikrai ne vienoje šalyje. Kaip bebūtų 
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keista, šalių, kuriose netoleruojama kitokia nuomonė, valdžia visa tai pateikia kaip 

demokratiją.  

Nieko mes nepadarysime ir nebus jokios galimybės tam pasipriešinti, kol 

nesuprasime, kad esame Visatos, o ne rusų, žydų, vokiečių, amerikiečių ir pan., 

šeima. Mes – visi šios žemės žmonės, Dievo vaikai, sudarantys visumą su Visata. 

Tokią sampratą turi turėti žmogus, šalies lyderis, žmogus, kuris save supranta kaip 

AŠ-SIELA. Žmonės turi mylėti žmones ir naudotis daiktais, tačiau dabar yra 

atvirkščiai – myli daiktus ir naudojasi žmonėmis. Visa tai yra kova už įtaką, valdžią ir 

jėgos rodymas. 

Kalbant apie įtaką, su ja susijusios ir tokios savybės kaip nepasotinamas 

troškimas, pavydas, gobšumas ir pan. Čia galima pateikti labai gerą pavyzdį apie 

auksinę žuvelę.  

Sugavo senolis auksinę žuvelę, o toji pradėjo prašyti, kad jis ją paleistų, už tai 

ji išpildys tris norus, tačiau su viena sąlyga – ko jis beprašytų, kaimynas turės du 

kartus daugiau, nes jos jūros karalystėje, kurioje vyrauja gėris, galioja toks dėsnis. 

Vyriškis sutiko ir paprašė naujo namo. Grįžo, atsidžiaugti negali – ir namas naujas, ir 

buitinė technika nauja, ir dar visokiausių grožybių... Vaikšto vyriškis, apžiūrinėja. 

Džiaugiasi, galvoja, gal žuvelę visai jau paleisti, ir prieina prie lango, pro kurį matyti 

kaimyno namas. Vos neatsisėdo iš nuostabos, džiaugsmą kaip ranka nuėmė. Nieko 

sau, net mintyse sunku įsivaizduoti, kokie rūmai! Tą pačią minutę džiaugsmas dingo, 

jo namas tiesiog jam nustojo egzistavęs. Galvoje sukosi tik viena mintis: ką dabar 

daryti – žuvelė mano, o nauda tai kaimynui. Jį apėmė tokia depresija, kad kelias 

dienas atsigauti negalėjo. Įsivaizduojate, prieš tai gerai gyveno, dabar naują namą 

gavo, džiaugsmas per kraštus liejosi, ir še tau kad nori – depresija. Kas atsitiko? 

Pavydas, godumas ir svarbiausia gyvenime mintis – aš, mano, man. Aš vertas 
geriausio, nes aš esu geriausias ir t. t. Tačiau iš depresijos vyrus geriausiai 

išvaduoja moterys. Vyriškis lekia pas žuvelę ir prašo surasti jam gražuolę žmoną, kad 

visas kaimas jos pavydėtų. Grįžo namo ir mato – namuose šeimininkauja gražuolė. 

Apsidžiaugė vyriškis, pagalvojo: ir namas jau dabar geras, ir žmona gražuolė, gyvens 

ir vargo nematys... Tačiau dirstelėjo pro langą ir vos iš nuostabos nenualpo. Pro 

kaimyno langą žiūrėjo žodžiais neapsakomo grožio būtybė. Vyriškis supyko ant 

žuvelės, ant kaimyno ir jam pradėjo kirbėti vienintelė mintis, kaip pakenkti kaimynui, 

kad tik jam nebūtų geriau. Nubėga pas žuvelę ir klausia: „Ar visko,  ko aš prašysiu, 
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pas kaimyną bus dvigubai?” „Taip“, – atsakė žuvelė. „Tada išdurk man vieną akį“, – 

paprašė vyriškis.  

Tai dar kartą įrodo, kad godumas yra nepasotinamas, jo niekada neįmanoma 

patenkinti. Visko pakanka tik tol, kol nematome, kad kažkas turi geriau, daugiau. Ir 

nesvarbu, kad jūs visko turite daug ir visko pakanka, bėda ta, kad kitas turi daugiau. 

J 
Tai vyksta dėl mūsų nuostatos – aš, man, mano. Mes negalime išeiti už šios 

matricos ribų. Mus veda kaip bulius už žiedo šnervėse, nuolat mums teigiant – tai 

tavo, tu to vertas, tu privalai tai turėti ir pan. O mes tik linksime galvas – taip, taip, 

taip, tik taip – aš, man, mano, nesuprasdami, kad jau ne patys esame padėties 

šeimininkai, padėtį valdo godumas (stiprus jausminis gyvuliškas potraukis, aistringas 

kažko troškimas...) Godumas – tai zombis, kuris griaužia vis giliau ir giliau. Prasideda 

konfliktas tarp AŠ-SIELA ir AŠ-ZOMBIS, AŠ–GODULYS.  

Ar jūs kada nors girdėjote, kad AŠ-SIELA gyventų vedama minties – aš, 

mano, man, aš geriausias, to vertas tik aš? Žinoma, kad ne. AŠ-SIELA visada teigia – 

tiesa, gėris, dosnumas, laimė, meilė, santykiai – viskas priklauso Aukščiausiajam ir 

pan.  

O ką sako AŠ-GODULYS? Kokius žodžius jis vartoja (tiksliau juos būtų 

vadinti afirmacijomis)? AŠ-GODULYS – tai melas, pyktis, apgaulė, kančia, 

egoizmas, savireklama, aistra, aš, man, mano, aš geriausias, protingiausias, to vertas 

esu tik aš ir pan.  

Visą tai lydi kažkokia baimė, kartais net juokinga, – jis ne taip į mane 

pažiūrėjo, apie mane ar man ne taip pasakė, apskritai, egoizmas lenda per visas 

skyles. Ir tai nepavadinsi laime, greičiau, žmogų ištiko totali, gili nelaimė. Moksliškai 

tai būtų galima pasakyti – savo proto vergas.  

Užduokite sau klausimą: kokioje platformoje ar kokia filosofija remiantis 

formuojama šiandieninė visuomenė? Atsakydami į šį klausimą suprasite, kaip stipriai 

šiandien yra degradavęs pasaulis. Labai lengva nusiristi žemyn ir taip sunku kopti 

aukštyn. Tačiau iš tikrųjų tereikia pradėti judėti pirmyn ir iš karto pamatysite 

rezultatus.  
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Programavimas 

 

Kiekvienas žmogus ateina į šią žemę, turėdama savo paskirtį, tai jam nulemta 

nuo gimimo, taip kaip obeliai lemta išaugti iš obuolio sėklos ir nešti vaisius – 

obuolius ar kriaušei – kriaušes. Tačiau žmogus skiriasi tuo, kad jis turi pasirinkimo 

laisvę ir čia viskas prasideda. 

Niekada nesužinosi savo paskirties šioje žemėje, jei tavyje bus gyvas 

savanaudiškumas, pavydas, godumas. Svarbiausia, šias savybes vaikams ugdo tėvai, 

kai pradeda iš jų daryti teisininkus, gydytojus, buhalterius, muzikantus, dainininkus... 

Jie, patys to neįtardami, programuoja juos tokiems darbams ir tokiu būdu išveda iš 

teisingo kelio. Dar blogiau, kai nepasidalina vaikais, kai vienas iš tėvų nuteikinėja 

vaiką prieš tėvą ar motiną. Tikriausiai ne vienas girdėjote sakant – „Visi vyrai 

tinginiai, girtuokliai, nevalos, apskritai, kiaulės. Nereikia tokių, kuo toliau juos vyk.“ 

O paskui prideda: „Tačiau nesvarbu, dukrele, užaugsi, pati nuspręsi...“ Mielieji, 

dukrelei spręsti jau nebereikės, juk už ją viską jūs nusprendėte. Pasakyti žodžiai 

palieka pėdsaką. To nesuprasdami pasmerkiate vaikus visam gyvenimui nelaimei, nes 

vaikai per tėvus gauna skirtingos gyvybiškai svarbios energijos. 

Pateiksiu tokį pavyzdį. Viena mergaitė vaikystėje visada sakydavo, kad kai 

užaugs ir ištekės, pagimdys daug vaikų ir išvys iš namų vyrą girtuoklį... Neabejokite, 

panašiai ir atsitiko. 

O dabar pagalvokite, kokios panašios mintys jums buvo kilusios vaikystėje ir 

kaip jos atsiliepė jūsų dabartiniam gyvenimui?  

Buvo atliktas įdomus eksperimentas su blusomis. Kaip žinoma, blusos nuolat 

šokinėja ir, beje, chaotiškai. Keliolika blusų uždarė į trijų litrų stiklainį ir jos ten kurį 

laiką šokinėjo. Po to jas išėmė iš stiklainio – jos lygiai taip pat šokinėjo, kaip ir 

stiklainyje, neperžengdamos nematomo stiklainio ribų. Įdomu tai, kad jų palikuonys 

šokinėjo tokioje pačioje ribotoje erdvėje, kaip ir jų tėvai.  

Viename zoologijos sode stebėjo tokią situaciją. Vilkas gyveno nedideliame 

voljere, kuriame nuolat vaikščiojo pirmyn ir atgal. Kai zoologijos sode jam buvo 

skirtas didesnis voljeras, jis ir toliau vaikščiojo tokiu pačiu trumpu maršrutu. Įdomu 

tai, kad gimęs vilkiukas kitame voljere vaikščiojo tokia pačia maža trajektorija.  

Tai rodo, kad daugelis iš mūsų gyvena pagal kažkurio metu užprogramuotą 

programą. Tačiau reikia pastebėti, kad dažniausia tos programos yra ne mūsų, jos 
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mums primestos, suprogramuotos mums, ir mes gyvename nelaimingą ne savo 

gyvenimą. Todėl dažnai mes kaip tos blusos šokinėjame tik toje erdvėje, kuri mums 

buvo primesta. Ir dar labiau suklaidino Darvino teorija, pagal kurią didžiąja dalimi 

esame priklausomi nuo genų, todėl net nebandome savyje ieškoti savo paskirties kelių 

ir gyvename mums primestą nelaimingą gyvenimą. Nors  iš tikrųjų esame priklausomi  

nuo išorėje vyraujančios energijos, kuria pripildyta mūsų Visata ir kuri neša 

atitinkamą  informaciją. Mūsų pareiga ją filtruoti ir gyventi savo gyvenimą. 

Viename iš seminarų Marina Torgakova papasakojo savo vaikystės istoriją. Ši 

istorija atsiliepė ir man. Prieš akis iškilo viena istorija, susijusi net su dukra Laura. Bet 

apie tai vėliau.  

Sovietiniais laikais, kai buvo pradėta kalbėti apie komunizmo statymo 

strigimą, inteligenciją pradėjo vadinti puvėsiu, o darbo klasę – aukštinti. Marina, iš 

inteligentiškos šeimos, baigusi mokyklą visiškai nenorėjo būti pūvančia inteligente, 

todėl nusprendė tapti darbo klasės atstove arba komunizmo statytoju hegemonu. 

Specialiai nestojo į institutą ir įsidarbino gamykloje. Tuo metu rodė daugybę filmų 

apie įvairių sričių stachanoviečius, ir žmonės galvojo, kad jų vieta būtent gamyklose. 

Beje nukrypstant nuo temos, aš taip pat nebuvau išimtis. Tuo metu ir man buvo 

artimos tokios idėjos, matyt todėl jau būdamas 24 metų gavau geriausio savo 

profesijos specialisto Rusijos Federacijoje diplomą. Reikia pasakyti, kad jaunuoliui 

toks įvertinimas buvo didžiulis pasiekimas, o jei dar atsižvelgtume į tai, kad nebuvau 

komunistas, o mano brigada, kuriai vadovavau, darė stebuklus – normas viršydavo ne 

vieną, ir ne du kartus. Apskritai, tokių jaunų brigadininkų tuo metu buvo galima 

suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Todėl man šis Marinos pasakojimas buvo labai 

artimas. Ji džiaugsmingai perimdama iš filmų darbininkės gražiu kombinezonu 

įvaizdį, nuo ankstyvo ryto veržėsi į gamyklą. Atbėgo genėtinai per anksti, niekas jos 

neįleido, bet širdis jau buvo ten, viduje, kartu su proletariatu. Pagaliau vartai atsivėrė 

ir Marina atsidūrė savo svajonių gamykloje. Davė kažkokį ne pagal jos dydį 

nudryžusį chalatą, gerokai padėvėtus antrankovius ir nuvedė prie staklių, kurios 

neaišku kam kapojo pusmetrines metalo juostas. Per 5 minutes paaiškino, ką reikės 

daryti, ir prasidėjo komunizmo statyba.J Žinoma, šiuolaikiniam jaunimui reikėtų 

paaiškinti, kaip atrodė tokios staklės – tai barškanti metalo krūva. Viena ranka reikėjo 

taisyti juostą, kita – ištraukti jos pusmetrį, koja paspausti pedalą, kad iš viršaus 

nukristų metalo kapoklė ir perkirstų tą juostą. 
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Taip Marina pradėjo savo darbinį hegemonišką gyvenimą su komunizmo 

vėliava. Taigi, viena ranka Marina taiso, kita tempia, koja spaudžia pedalą ir taip... 

valandą, dvi ir vis laukia, kada ateis tas proletariato vadas, koks nors cecho 

viršininkas. Staiga prieš pietus plačiai atsiveria durys ir iš pradžių įeina machorkos 

kvapas, paskui jį baisus pagirių tvaikas, o tada pasirodo ir neskusta, gerokai 

aplamdyta fizionomija, neturinti jokio panašumo į matytą kino filmuose. Marina 

pagalvoja, kad kažkas čia ne taip, kad tai tik išbandymas, kurį ji turi atlaikyti. 

Praeidamas pro Mariną, šis, švelniai tariant, ne pirmo šviežumo rubuilis savo neplauta 

prarūkyta ranka perbraukė per jos galvą dengiančią baltą skarelę, kurią buvo 

specialiai pasisiuvusi, kad geriau pritaptų proletariato gretose. Ji iki šiol negali 

pamiršti to kvapo. J  

Tą dieną ji daugiau nieko nebesulaukė, nesulaukė ir kitą – taip baigėsi pasaka 

pagal kiną, kuris darė tokią įtaką žmonėms.  

Iš esmės niekas nepasikeitė ir dabar. Mano dukra, baigusi mokyklą ir įstojusi į 

universitetą, taip pat nenorėjo naudotis jokiomis tėvų lėšomis, viską norėjo daryti pati, 

nes mūsų šalyje verslininkai vadinami niekšais ir eksploatatoriais, spekuliantais, 

vagimis ir pan. Ji nesinaudojo mūsų transportu, kartu su savo bendraklasiais važinėjo 

traukiniu iš savo gimtojo miesto į sostinę mokytis, neėmė nė trupučio daugiau pinigų 

iš mūsų nei kiti iš savo tėvų, vaikščiojo ne pirmos jaunystės batais ir galvojo apie 

šviesią ateitį. Tai taip pat buvo masinės neurozės įtaka.  

Todėl mano pasiūlymas jums: nepasiduokite agitacijai, neužsidarykite trijų 

litrų stiklainyje, į kurį mus kiša nieko nenutuokianti valdžia, neikite paskui pūvančią 

ir save naikinančią sistemą, kurioje kartais tenka ginti savo normalią tradicinę 

orientaciją. Gamtos ir Visatos dėsniai reikalauja kitokio požiūrio į tave ir į visą 

planetą.  

O apie Dieviškąją meilę net ir kalbos būti negali. Bažnyčia daugeliui 

valdančiųjų tapo kaip vienas iš partijos skyrių. Jie čia susėda į pirmąsias eiles, nutaiso 

protingus kenčiančius veidus, kuriuose gali aiškiai įskaityti demonizmą. Na, kokios iš 

Grybauskaitės, Landsbergio, Kirkilo, Butkevičiaus pamaldžios būtybės? Parodija ir 

tiek. 

Rusijoje, apskritai, valdžios vyrams yra specialiai išskirta vieta šalia altoriaus, 

net arčiau nei stovi šventikas, vedantis pamaldas. Tai tikriausiai dar vienas būdas, kad 

žmonės jiems gyviems melstųsi.J Parodija ir tiek. 
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Apie kokią Dieviškąją meilę gali kalbėti, jeigu bažnyčia tampa kaip partijos 

skyrius, kuris įsikūręs pastate su kryžiumi ant stogo? 

Realybės arba Visatos dėsnis nurodo mums du dalykus. 

Pirma, būtina suprasti įvykius su minuso ženklu, kurie jau yra užprogramuoti 

mūsų likime. Tikėtina, kad tokia karma mums atiteko net iš kilmės šalies, arba juos 

lemia veiksmai, kuriuos mes šiame gyvenime šiek tiek anksčiau padarėme ir jie tik 

dabar pradeda veikti, arba tėvai užprogramavo ne jums skirtus pagrindus, arba, kaip 

mano atveju, aš pats užsiprogramavau žemės ūkio programą, kaip gynybinį veiksmą 

nuo skurdo. 

Daugeliu atveju mūsų likimo programa jau sudėliota, bet lemties dėsnius 

reikia žinoti, kad turėtume galimybę ją paveikti. 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mes turime galimybę paveikti įvykius savo 

ateityje, likime. NEPAMIRŠKITE ŠIOS SVARBIOS DETALĖS.  

Antra, būtina suprasti įvykius su pliuso ženklu, iš kur jie atsiranda ir kaip šiais 

atvejais elgtis.  

Šios žinios mums nurodo, kaip teisingai ir kvalifikuotai pasielgti vienoje ar 

kitoje situacijoje. Tačiau, kaip bebūtų gaila, mes dažniausiai nelyginame tų faktų, 

kurie įvyko daug anksčiau ir būtent šiandien veikia mūsų likimą. 

Dažniausiai vertiname netolimoje praeityje vykusius įvykius, klaidingai 

galvodami, kad būtent jie šiandien veikia ir sukuria tą negatyvą, dėl kurio klaidingai 

priimame ne tuos sprendimus. Vadinasi, iš naujo darome tas pačias klaidas, 

įžvelgiame ne tas įvykių priežastis ir vėl programuojame savo ateičiai negatyvias 

programas su minuso ženklu. 

 

Veidrodis 
 

Pabandysime išsiaiškinti naudodamiesi veidrodžio principu. Jeigu jūs 

atsistosite prieš veidrodį, matysite tik save, o ne ką nors kitą. Ar ne taip? Jeigu 

bandysite išdarinėti įvairiausias grimasas, tas pats atsispindės ir veidrodyje. Taigi, 

naudodamiesi veidrodžiu pamėginsime programuoti programą su pliuso ženklu – 

jūs nusišypsote ir veidrodyje matote šypseną, malonu, tiesa? Bent kas nors mums 

šypsosi iš rytoJ. O dabar su minuso ženklu – jūs suraukėte veidą, ir, o Dieve, kažkas 

jums raukosi iš pat ryto J. 
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Dabar atsakykite į klausimą – kas jums užprogramavo programas su pliuso ir 

minuso ženklais? Teisingai, jūs patys, ir nedelsiant sulaukėte reakcijos. Kitaip tariant, 

sulaukėte reakcijos fiziniame ir metafiziniame lygmenyse. 

O dabar perkelsime bandymą su veidrodžiu į išorinę plotmę, į sociumą, kur 

reakcija vyksta šiek tiek vėluodama. Einame gatve ir tiesiog į pirmą pasitaikiusį 

praeivį pasižiūrime perkreiptu veidu. Numanote, kokia bus jo reakcija? 

Nevienareikšmė. Jeigu tas praeivis kultūringai išauklėtas – jis neparodys, kad 

pastebėjo, būtent neparodys, nors buvo neįmanoma nepastebėti jūsų surūgusio veido. 

Tačiau dažniausiai sulauksite analogiško veido.J 

Pastebėsiu, reakcija bus šiek tiek vėluojanti, nes reikia šiek tiek laiko 

apmąstymui. Tačiau dar vienos reakcijos galite sulaukti kitą dieną. Einate gatve ir 

susitinkate vakarykštį praeivį, matote, kad jis į jus žiūri su tam tikru atsargumu, 

įtarumu. Jūs, žinoma, buvote ir jį, ir savo surūgusią miną pamiršęs, todėl niekaip 

negalite suprasti, kodėl jis į jus taip žiūri. Ką jam blogo esate padaręs? Ką jis sau 

leidžia, apskritai, mintys kyla priklausomai nuo jūsų kultūros lygio. Ir pastebėkite, jūs 

patys pradedate programuoti neigiamą požiūrį į šį žmogų, laikydami save teisiu, nes 

visiškai pamiršote, kad vakar patys paleidote neigiamą programą. 

O dabar pritaikykime eksperimentą su veidrodžiu garsui, paleistam į išorę 

žodžiui. Įsivaizduokite, jūs kokiam nors žmogui arba savo pažįstamam priėjęs 

pasakysite: „Tu kvailys“. Kokį atsakymą gausite? „Pats kvailys“ (tai geriausiu 

atveju). Ir kitas variantas. Jūs sutikote tą patį pažįstamą ir tarėte jam: „Kaip malonu 

tave matyti, seniai nesimatėme, gal po taurę vyno ar puodelį kavos?“ Galiu 

nuspėti jūsų pažįstamojo reakciją: „O, taip, man taip pat malonu, žinoma, einam, 

pasėdėsim, paplepėsim...“ Taip pat įsivaizduokite pažįstamojo reakciją kitą dieną 

pirmuoju ir antruoju atveju arba kitą kartą susitikus.  

Kaip žadėjau, parodysiu jums tai pasitelkdamas savo patirtį. 

Lietuvoje man yra pradėta baudžiamoji byla dėl mokesčių slėpimo juridinio 

asmens – politinės partijos naudai. Kaip suprantate, politinė visuomeninė 

organizacija nėra pelno siekianti organizacija, ji nieko nestato, neparduoda, 

negamina, todėl ir pelno negali būti. Ir buhalteriją dažniausiai tvarko buhalteris, ir 

tik nuo jo priklauso, kaip įforminami visi finansiniai dokumentai. Tačiau politika – tai 

žaidimas be taisyklių, jeigu reikia sunaikinti savo oponentą, visi būdai tinka. Visą 

kaltę suvertė man, o buhalterį visiškai atleido nuo atsakomybės, nors pagal 
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buhalterinės apskaitos įstatymą už duomenų įrašymą į finansines ataskaitas atsako 

buhalteris.  

 Taigi, pirmosios instancijos teismas, įsiteikdamas mano oponentams ir 

valdžiai, tokiu būdu užsidirbantiems aukštesnį karjeros laiptelį, paskelbė man 

nuosprendį, kurį aš apskundžiau. Tačiau vieną naktį, išlipus iš lėktuvo, oro uoste 

mane sustabdė žurnalistai (tiesą sakant, aš net nelabai supratau, kas tai buvo – 

žurnalistai, ar ne) ir pradėjo klausinėti šia tema: kaip aš vertinu nuosprendį ar kažką 

panašaus? Tą dieną kaip tik grįžau iš gimtinės į Lietuvą.  

Beje, pasaulyje pilna „geradėjų“, kurie apie šį nuosprendį pranešė ir mano 

mamai: mamą ištiko priepuolis, ji atgulė ir praktiškai nebepakilo iš lovos, po dviejų 

savaičių jos netekau. Galiu drąsiai sakyti, kad prokuroras ir teisėjai pagreitino mano 

mamos šios žemiškos  kelionės pabaigą. Žinoma, būdamas ne kokios nuotaikos, 

pasakiau viską, ką galvoju, nors ir visą tiesą, tačiau ji ne visiems patinka. Pavyzdžiui, 

kur jūs matėte, kad demokratinėje teisinėje šalyje teismas atmestų kaltinamųjų 

prašymus iškviesti liudytojus, atlikti dokumentų ekspertizę, parašų, dėl kurių tave 

kaltina ekspertizę. Tačiau Lietuva, kuri daugiausia šaukia apie žmogaus teises, pati 

jas pažeidžia. Reakcijos nereikėjo ilgai laukti, man buvo pradėta dar viena 

baudžiamoji byla už „sąžiningų teisėjų“ įžeidimą. Pastebėsiu, kad niekada anksčiau 

nebuvau patrauktas atsakomybėn ir neturėjau jokių reikalų su teisėsaugos 

institucijomis. O čia jau antra byla. Na, suprantama, vieniems reikėjo ilgiau pabūti 

valdžioje prie ėdžių, kitiems – karjerą daryti. Čia kaip vilkas iš Nikolajaus Krylovo 

pasakėčios, kuris aiškina ėriukui turintis teisę jį suėsti: „Tu kaltas vien todėl, kad 

norisi man valgyti.“ 

 Ir dabar vėl atsakykite į klausimą: kas paleidžia šias programas, šiuo atveju 

pavyzdyje su antrąja baudžiamąja byla dėl „sąžiningų teisėjų“ įžeidimo? Prisiminkite 

ką nors iš savo ar pažįstamų patirties.  

Būtinai atsakykite į šiuos klausimus. Jie atrodo labai paprasti, tačiau pradeda 

veikti, daryti savo darbą ir keisti situaciją. Tikras mokinys yra tik tas, kuris užduoda 

klausimus ir ieško atsakymų, o ne tas, kuris sako: „aš tai žinau“, „viskas ir taip aišku“ 

ir pan. Deja, bet tokie atsakymai blokuoja viską ir viskam. 

Taigi, dar kartą klausiu – kas užprogramavo šią antrosios baudžiamosios bylos 

programą? Nesvarbu, kad aš teisus – šioje šalyje, jeigu reikia tave suėsti be druskos ir 
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prieskonių, kiekviena priežastis gera.J Esu įsitikinęs, kad kiekvienas atsakys: „Aš 

pats“. Teisingai!!! 

Kad geriau suprastumėte, kaip veikia ši energija, pateiksiu dar vieną rytietišką 

pavyzdį. 

Anksti ryte eina gatve žiniuonis. Gatvėje nieko nėra, bet jis garsiai ant kažko 

pyksta, rėkia. Prieš jį išdygsta pažįstamas ir klausia: „Gerbiamasis, ką čia taip keiki?“. 

Žiniuonis pagalvojo ir sako: „Nežinau, bet būtinai toks atsiras.“  

Apie ką tai sako? Apie tai, kad iš pradžių atsiranda negatyvi emocija, kuri, 

kaip žinoma, yra energija, po to šia neigiama emocija pritraukiame problemą, arba 

žmones, kurie sukurs šią problemą. Taip atsitiko ir su manimi...J  

Dabar prasideda pirmasis Visatos dėsnio veikimo suvokimo lygmuo.  

 Paaiškinsiu, kodėl pagal mūsų pasaulėkūros dėsnius, o ne gyvenimiškuosius 

įstatymus. Mums niekas nesuteikė teisės vertinti ir, tuo labiau, bausti. Kiekvienas į šią 

žemę atėjo vykdyti savo pareigos. Ir net teisėjai – pasitaiko, kad vieni pasirinko šią 

profesiją dėl tam tikrų priežasčių, kiti per klaidą šiame gyvenime tapo teisėjais: taip 

buvo madinga arba, kaip dažnai atsitinka, to norėjo tėvai. Tai jų karma, už savo 

veiksmus jie atsakys patys. 

Niekas mums nesuteikė teisės vertinti savo Mokytojų. Šiuo atveju pagal 

visatos dėsnius teisėjas – tai mano Mokytojas. Tikrai yra taip, ir tai reikia žinoti. 

Mes galime ginčytis, prieštarauti, nesutikti, kaupti neigiamas emocijas, kurios po to 

lemia ligas ir pan. Tačiau svarbiausia, ką reikia šiuo atveju suprasti, – tai ne kieno 

nors kito, bet tavo pamoka. Ne jų, ne teisėjų, jie tik vykdytojai. Žinoma, jiems 

nereikėtų turėti per didelių iliuzijų, jie atsakys, tačiau jau pagal savo liniją. Tai jų 

karma ir mes negalime ir net neturime teisės daryti įtakos. Maža to, kaip jau pirmiau 

minėjau, aš pats ieškau priežasties jiems pateisinti, pateisinti savo skriaudėjus, nes to 

reikia man, o ne jiems, ir jūs greitai suprasite, kodėl.  

Reikia suprasti, ko mus moko ši pamoka? Pamoka, kurią aš privalau išmokti, 

netgi svarbiau pripažinti, suvokti, sutikti su tuo, kad tai mano pamoka, ir tik po 

to judėti toliau. Priešingu atveju, tu ne tik trypčiosi vienoje vietoje, tu kaupsi pyktį, 

neigiamas emocijas ir griausi save. Štai kodėl to reikia man, reikia mums, o ne 

skriaudėjams.  

Taigi, naudodamiesi veidrodžio principu, mes priartėjome prie slapčiausiojo, 

prie to, kaip veikia dėsnis subtiliajame lygmenyje – jeigu jūs kažką apie kažką 
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pagalvojote ir paleidote savo mintį į visatą, o mintis – tai energija, ji būtinai grįš ir 

skolą grąžins dvigubai. Pamenate, mes kalbėjome ir jūs jau žinote, kad subtiliajame 

lygmenyje atoveiksmio jėga yra stipresnė nei fiziniame lygmenyje. Jeigu paleidote 

programą (mintį) su minuso ženklu – jūs vienareikšmiškai gausite „skolą“ – 

mažiausiai, dvigubą, o dažniausiai net dešimt kartų didesnę kokio nors veiksmo su 

minuso ženklu forma. Ši skola gali atsirasti sveikatos, santykių šeimoje, su tėvais, 

darbo, finansų ir pan. srityse. Bet kokiu atveju, laimės tai neatneš, tai – jūsų pamoka 

su minuso ženklu. 

Svarbiausias dalykas sprendžiant savo problemą yra teisingai nustatyti, kokią 

pamoką siunčia viena ar kita situacija. Kad kiekvieną kartą palijus nereikėtų 

perklijuoti tapetų, reikia suvokti, jog būtina sutaisyti stogą. Tai toks paprastas 

pavyzdys, kad būtų lengviau suprasti. Tačiau yra sudėtingesnių situacijų, kai reikia 

gerokai pasukti galvą. Šiandien aš sprendžiu labai opią problemą – kokią tiksliai 

pamoką man siunčia ši baudžiamosios bylos situacija, kokį sprendimą turiu priimti, 

kad jis būtų teisingas tolesniam mano gyvenimui.  

Yra įvairių metodų, kaip tinkamai nustatyti savo pamoką. Vienas iš metodų – 

gyventi naudojant dabarties jėgą, pagal pasaulėkūros dėsnius pasitelkiant aukščiausio 

prado savybes, ir pamokos paskirties suvokimas atsiras savaime.  

Ir vėl grįžtame prie to, kad reikia žinoti šiuos dėsnius, be to, dar atsirado 

kažkokios aukščiausio prado savybės.J Viskas čia labai paprasta, tačiau jas reikia 

žinoti, grįšime prie jų vėliau su savo pavyzdžiais ir naujomis žiniomis.J 

Dar vienas pavyzdys iš mano gyvenimo, parodantis, kaip grįžta pamokos. 

Galbūt jis padės ir jums suvokti savo situaciją ir priimti teisingą sprendimą.  

2004 m., ruošiantis rinkimams į Seimą, prasidėjo priešrinkiminis turas po šalį. 

Kad mano kalbos publikai nebūtų nuobodžios, pasitelkiau realius kai kurių politikų 

gyvenimo epizodus. Specialiai jų neieškojau, dažniausiai žurnalistai kažką buvo 

iškapstę, o aš tuo pasinaudojau. Ir kaip pasirodė, ant savo galvos.  

Vienas iš epizodų buvo apie žmogų, kurį iš esmės gerbiau, tačiau mano 

poelgis jį gerokai supykdė, – tai vienas žmogus iš Seimo, iš socialdemokratų partijos, 

neminėsiu jo pavardės. Reikia pasakyti, kad į Seimą jis buvo renkamas jau ne pirmą 

kartą, tačiau kiekvienoje kadencijoje jo biografijoje buvo pateikiami skirtingi 

duomenys. Kadangi pirmą kartą netikėjo, kad pateks į Seimą, nes sąraše buvo toli nuo 

praeinamos vietos, savo biografijos duomenims neteikė jokios didesnės reikšmės. 
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Užpildė anketą taip kaip buvo, kad yra baigęs 8 ar 7 klases vieno miesto mokykloje ir 

dar kažkokią profesinio mokymo mokyklą. Kitoje kadencijoje jis jau rašo kito miesto 

mokyklą ir 10 klasių, o vėliau trečioje anketoje rašo, neva jis atsargos kapitonas. Aš, 

žinoma, išplėtojau šią temą, tik ne spaudoje, o susitikimuose su rinkėjais, 

neturėdamas jokių piktų kėslų, tiesiog juokų forma. Ir ką jūs manote? Ilgai laukti man 

neteko, nes lygiai po metų teko mokėti skolą – suveikė priežasties ir pasekmės dėsnis. 

Priešistorija būtų tokia. Prasidėjus pertvarkai, atsirado įvairių galimybių įgyti 

aukštąjį išsilavinimą daug lengviau – tai buvo mokamos, kažkokios supaprastintos, 

specialios, individualios ir pan. studijos. Žinoma, aš irgi pasinaudojau šia galimybe. 

Ne, viskas formaliai buvo kaip turi būti, studijos truko 5 metus. Gavau diplomą, po 

tam tikro laiko įstojau į Kauno technologijos universiteto magistratūrą ir taip pat 

gavau diplomą. Tačiau reikia pripažinti, kad KTU buvo sudėtingiau studijuoti, 

sudėtingiau laikyti egzaminus ir ginti diplominį darbą. Pamenu, kaip prieš 5 ar 6 

profesorius, auditorijoje sėdint daugybei studentų, magistrantų, doktorantų, 

apsigyniau darbą ir gavau įvertinimą „puikiai“, kartais prisiminimui pasižiūriu tas 

nuotraukas iš diplomo gynimo. 

Pirmojoje mano mokslo įstaigoje sekretorė, archyvuodama dokumentus iš 

mano diplomo į archyvo žiniaraštį neteisingai įrašė pavardę – ne Uspaskich, o 

Usnaskich. Šis nesusipratimas kilo, nes pavardė buvo įrašyta ranka, todėl rusiškai 

raidė „п“ buvo supainiota su „н“. Būtent, stojant į KTU, šis nesusipratimas ir 

išaiškėjo, tačiau tuo metu visiškai neketinau eiti dirbti valstybinio darbo, tuo labiau 

negalvojau apie politiką. Palikau šį reikalą taip, kaip yra. Ir ką jūs galvojate, mano 

politiniams oponentams aš taip nusibodau ir tapau rakštimi, kad jie iškapstė šį 

nesusipratimą ir išskalbė mane pagal visą programą. Man teko oficialiai kreiptis į 

universitetą ir prašyti ištaisyti klaidą. 

Tik dabar, susipažinęs su Visatos dėsniais – konkrečiai, priežasties ir 

pasekmės dėsniu, suprantu, kad ši situacija, kaip bebūtų juokinga, susijusi su 

mokslais, dėl kurių aš pasišaipiau iš savo kolegos, grįžo kaip skola man.J Taigi, 

visada, kai ką nors darysite, pagalvokite apie tokią galimą grąžinamą skolą. Kadangi 

tuo metu aš nežinojau visatos dėsnių, jau seniai buvau pamiršęs susitikimus su 

rinkėjais, išjuoktą kolegą, vedamas pykčio pradėjau ieškoti tų, kurie sukurpė šią 

situaciją ir taip užsidirbau naują problemą, naujų priešų.  
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Kažkada pasišaipiau iš žurnalistų, o žurnalistai – didelė jėga, laikraščiu galima 

ne tik musę, bet ir žmogų, ypač užsiimantį politika, užmušti. Daug vėliau iš šių 

žurnalistų sužinojau, kad kai kurie mano pažįstami, susiję su verslu, mokėjo didelius 

pinigus Maskvoje, kad sunaikintų visus mano dokumentus aukštojoje mokykloje, ir 

gautų pažymą, kad aš ten nesimokiau. Ir tokią pažymą žurnalistams pateikė R. Stonys, 

kurią stengėsi gauti per savo kolegas buvusius KGB darbuotojus V. Orechovą ir 

P. Voejką, pasitelkiant  pažįstamų iš prezidento aplinkos. Priežastis paprasta – tapęs 

ūkio ministru (o tuo metu po penkių ministerijų reorganizacijos ūkio ministerijai tapo 

pavaldi pramonė, prekyba, statyba, turizmas, ekonomika, energetika) ir būdamas 

atsakingu už savo rinkėjams duotus pažadus reguliuoti natūralias monopolijas, 

parengiau įstatymą dėl energijos nešėjų ir energijos gamybos kainų sureguliavimo. 

Tokiu būdu buvo sumažinta kaina vartotojams, paprastiems žmonėms, tačiau atimta 

dalis pelno iš tų, kurie užsiėmė šiuo verslu. Ne vieninteliai, bet vieni iš šios srities 

veikėjų buvo ir pirmiau minėtieji asmenys, kurie užsiėmė dujų tiekimu. Daugelis 

mano oponentų politikų „sėdėjo“ tokių verslininkų kišenėje, trynė rankomis ir padėjo 

mane išstumti iš pareigų, todėl jiems buvo visiškai nesvarbu, kad šaliai ir jos 

žmonėms mano išleistas įstatymas davė tiesioginės naudos. Galima būtų pateikti ne 

vieną tokį pavyzdį, tačiau galiu pasakyti viena – neteisingai nustatysite mokymosi 

esmę, užsidirbsite krūvą problemų. Šiandien prabėgo daugiau kaip dešimt metų ir aš 

su šypsena prisimenu tuos įvykius, bendrauju su tais žmonėmis, tačiau tada tai tiesiog 

priminė košmarą. Netgi buvo iškelta baudžiamoji byla, tačiau gavus iš aukštosios 

mokyklos visus patvirtinimus dėl mano mokslų, byla buvo nutraukta. Todėl patariu 

jums: visada prieš pradėdami ką nors daryti, galvokite apie grįžtamąjį ryšį, o jeigu jau 

skiriama jums pamoka, stenkitės teisingai nustatyti, ko  jus moko ši situacija, 

priešingu atveju ji kartosis ir su vis didesne jėga.J Ir svarbiausia – reikia suprasti, kad 

būtina nagrinėti ne problemą, o situaciją, kurioje jūs atsidūrėte, tai, ko ji jus moko.  

Jeigu įjungėte programą su pliuso ženklu – skola jums bus grąžinta su daug 

kartų didesniu pliusu. Būtent taip veikia visatos dėsnis subtiliajame lygmenyje. 

O dabar kita situacija apie taip, kaip grįžta išsiųsta mintis ir „skola“. Ją 

paaiškinsiu teigiamu pavyzdžiu.  

1993–1994 metais man kilo idėja pastatyti cerkvę savo gimtinėje, tremtinių 

gyvenvietėje šiaurėje. Kiek pamenu iš vaikystės, žmonės ten gyveno dievobaimingi, 

tačiau Stalino laikais, kai buvo kuriamos tremtinių gyvenvietės, buvo uždrausta 



	   37	  

galvoti apie bet kokį tikėjimą Dievu ir maldos namų statybą. Svarbiausia buvo tikėti 

komunizmu ir jo vadovais. Šioje tremtinių gyvenvietėje, kurioje aš ir gimiau, daugelis 

paguldė savo galvas. Jiems nebuvo lemta grįžti į savo gimtinę. Būtent jų, tos mano 

mažosios gimtinės kūrėjų, garbei ir norėjau pastatyti cerkvę. 

Tuo metu aš jau buvau šioks toks verslininkas, tačiau pinigų cerkvei statyti, 

žinoma dar  nebuvo. Galvojau, kažkiek savų pinigų turėsiu, kitus surinksiu iš 

parapijiečių. Šiai idėjai įgyvendinti buvo suburta Urdomos, taip vadinasi mūsų 

gyvenvietė, parapijiečių bendruomenė. Viskas vyko pakankamai lėtai, bet vos tik buvo 

parengtas cerkvės projektas ir maketas – nežinia iš kur ėmė rastis didžiulės sutartys, 

nešančios dideles pajamas, ir reikalai pajudėjo. Tačiau kažkuriuo momentu ėmė 

kirbėti mintys – o gal cerkvė palauks? Lietuvoje, Sirutiškio kaime, buvome nusipirkęs 

dvarą, susijusį su Nobelio literatūros premijos laureatu Č. Milošu. Maniau, atsirado 

pelningų sutarčių, bus pinigų, atrestauruosime, bus mūsų įmonei ir rezidencija, ir 

poilsio bazė... Kaip suprantate, atsirado įvairiausių minčių, tačiau jos irgi susijusios 

su papildomomis investicijomis. (Mes dar kalbėsime apie tai, kad pinigai ir turtai – 

tai taip pat išbandymas ir energija, su kuria reikia elgtis pagarbiai, teikti naudą 

visuomenei.) 

Ir ką jūs galvojate, pasirodo, iš viršaus viską mato ir pelningas sutartis ne 

dvarui tvarkyti suteikė.J Šis dvaras kelerius metus stovėjo ir niekam nekliudė, o 

būtent tuo metu, kai parengėme dvaro restauracijos projektą ir atsirado lėšų, Lietuvos 

generalinė prokuratūra rado dingstį areštuoti šį dvarą, ir niekaip nesutiko nuimti 

areštą netgi už du kartus didesnės sumos užstatą, nei buvo pirktas visas šis dvaras. Ir 

aš iš karto tiesiog intuityviai visus pinigus, gautus iš nenumatytų sutarčių, nukreipiu 

ten kur reikia, t. y. cerkvei statyti. Ir tik šiandien, įsigilinęs į gaunamas žinias, 

suvokiu, kad būtent nenumatytos sutartys ir buvo tas grįžtamasis ryšys arba skola, 

kuri grįžo už mano mintis statyti cerkvę. Gal ir juokinga, bet prokuratūra nežinojo 

apie mano sumanymus statyti cerkvę gimtinėje, už 3 tūkstančių kilometrų nuo 

Lietuvos. Tačiau kaip bebūtų keista, pastačius cerkvę, prokuratūra panaikino dvaro 

areštą. 

Taip mano gyvenime veikė programos su pliuso ženklu. Žinoma, su cerkve 

susiję ir daug kitų dalykų, kuriuos ateityje pateiksiu kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, 

Maskvos ir visos Rusijos patriarcho Aleksijaus II atvykimas į mažą kaimelį. Tai 

apskritai unikalus atvejis, nes per 1000 metų Archangelsko srityje buvo pastatyta 
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daugybė cerkvių ir nė viena iš jų nebuvo pašventinta Švenčiausiojo. Ši cerkvė 

vienintelė, turinti tokį statusą. 

Kaip tai atsitiko ir kodėl? – toliau paaiškinsiu išsamiau.  

Šis pavyzdys parodo, kaip svarbu užduoti sau klausimą, iš kur atsiranda 

pozityvūs įvykiai ir ką su jais daryti. Atrodytų, kam reikia užduoti tokį klausimą, 

nejaugi mums nepatinka, kai viskas klostosi gerai, sukaupiame daugiau pinigų, 

atsiranda nenumatytų sutarčių ir t. t? Kai pagerėja mūsų sveikata, kai nusistovi 

stabilūs, tvirti, geri tarpusavio santykiai su partneriais – atrodytų, net pavojinga 

užduoti tokius klausimus? Tačiau kaip rodo pirmiau pateiktas pavyzdys, reikia 

užduoti tokius klausimus ir teisingai į juos atsakyti. Šiandien esu įsitikinęs, kad jeigu 

šiuos pinigus būčiau panaudojęs ne pagal paskirtį, nežinia, kuo tai būtų pasibaigę. 

Maža to, jūs jau žinote, jei teisingai gyvensite ir elgsitės šiame pasaulyje, tai dar gali 

stiprėti ir daugintis. Todėl reikia ne tik mėgautis tuo, kas jums ateina per pozityvią 

programą, bet ir suprasti, kaip tai veikia ir ar neteks vėliau mokėti už šias sąskaitas ir 

dar dvigubai? Priminsiu, kad pinigai, turtai, valdžia – tai energijos, kurios mums 

nepriklauso. Jos mums suteikiamos iš aukščiau kaip išbandymas, eilinė pamoka, ir 

tokie išbandymai kartais svarbesni, nei išbandymai su minuso ženklu.  

Visa tai rodo, kad dėl viso, kas su mumis vyksta, pasaulis nekaltas, šis pasaulis 

yra tobulas, harmoningas ir unikalus. Jei su mumis kažkas atsitinka, priežasties reikia 

ieškoti savyje.  

Turtai, valdžia – tai dar didesnis išbandymas nei skurdas. Turto ir 

valdžios energijos gali atnešti tiek nelaimių, tiek negatyvios karmos, kad maža 
nepasirodys.  

Pasikartosiu ir priminsiu, būtina teisingai nustatyti, ką jums siunčia viena ar 

kita pamoka. Taip ir mano atveju, ačiū Dievui, kad supratau, iš kur buvo siunčiama 

teigiama energija  ir nukreipiau pinigus į cerkvės statybą.  

Atsižvelgdamas į visa tai, šiandien aš sprendžiu didžiulę dilemą, vis dėlto, ką 

man nori parodyti politinės partijos baudžiamoji byla – ne pati baudžiamoji byla, o 

situacija, kurioje dabar esu? Ko ji mane moko? Kokį sprendimą turėčiau priimti? 

Mano sprendimas turi būti teisingas, nes priešingu atveju panašios problemas kartosis 

ratu.  

Kadangi gimiau ne Lietuvoje, o Rusijoje, nuolat galvoju, ko iš manęs 

tikimasi? Sėsti į kalėjimą ar išvykti iš Lietuvos? Man nėra pagrindinis klausimas, kokį 
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sprendimą priimti, nes esu apsisprendęs – kalėjimas man nebaisus, šia bausme manęs 

palaužti nepavyks. Galima būtų tapti netgi didžiu nukentėjusiuoju, visi iškilūs žmonės 

buvo kalinami už savo nuomonę, gerus darbus, lyderystę. Svarbiausias klausimas 

visai kitas – ar šis sprendimas pagal visatos dėsnius bus pripažintas kaip išmokta 

pamoka, ar ne? O galbūt šie mokslai – tai postūmis man užsiimti kažkuo kitu?  

Sąžiningai sakant, dabar dažnai susimąstau apie tai, kaip aš papuoliau į 

aukštąją psichologijos mokyklą. O juk mane pastūmėjo būtent ši problema, ši 

baudžiamoji byla ir visi jos dalyviai, darantys man didžiulį spaudimą. O kaip 

žurnalistai stengiasi..., kai kuriems sukurti specialūs etatai, kad stebėtų bylos eigą. 

Kur mane stumia ši situacija? Kuo aš turėčiau užsiimti? Iš kur kilo mano noras įsteigti 

paslaugų centrą tiems, kurie nori pradėti sveiką, ekologišką gyvenimo būdą visose 

gyvenimo srityse? Iš kur atsirado noras pasidalinti savo išmoktomis pamokomis ir 

kurias išmokus man pavyko tikrai daug ko pasiekti?  

Todėl kyla logiškas klausimas: kam tada sėdėti kalėjime, jei reikės išvykti iš 

Lietuvos ir užsiimti kita veikla? Kadangi klausimas dėl manęs Lietuvoje 

sprendžiamas pažeidžiant žmogaus teises ir antidemokratiniais būdais – tai 

užsakymas, kuriame veikia ir geopolitika. Baudžiamojoje byloje, kuri iš dalies yra 

suklastota ir „pritempinėjama“ specialiai man, kurioje man yra taikomis dvigubi 

standartai, atimama galimybė gintis (kaip buvo pirmosios instancijos teisme). 

Žinoma, tai šalies, kuri nenori būti demokratiška ir nepaiso žmogaus teisių, problema.  

Tačiau mano užduotis priimant sprendimą pakankamai rimta – reikia arba 

tiesiog pasitraukti iš politikos, nes kilęs iš Rusijos žmogus iš esmės negali būti 

valdžioje šalyje, kuri priklauso NATO blokui, arba išvykti iš Lietuvos ir padėti 

žmonėms savo kitoje veikloje. Nors tokio centro reikia ir Lietuvai.  

Labai gerai atsakingų Lietuvos žmonių veidą parodė Eurovizijos konkursas – 

visas jų dvasinė menkystė, dvasinis skurdumas vienu metu išlindo į paviršių. Rusijai 

atstovaujanti Polina Gagarina pasirodė gerai ir profesionaliai, todėl daugelis šalių, 

nepaisydamos įtemptų Rusijos ir Europos santykių, atrado savyje dvasios ir moralės 

stiprybės, buvo sąžiningos, teisingos ir įvertino dainininkės meistriškumą, o ne šalį, iš 

kurios ji atvyko. Lietuvos žmonės, palyginti su komisija, kuri jai skyrė „0“ balų, šiuo 

požiūriu buvo teisingesni. Komisijos nariai net neslepia, kad tai buvo padaryta dėl 

politinės konjunktūros.  
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Pasakykite, ką blogo Polina padarė Lietuvai? Kuo asmeniškai Polina nusikalto 

komisijos nariams? Juk jie jos niekada nematė akyse. Ir pažiūrėkite šiandien į šiuos 

komisijos narius, jiems tai kaip sporto varžybos: vos ne visi stengiasi patekti į kamerą 

ir pasakyti kokią nors šlykštybę. Visiška tuštybė ir nepagarba menui.  

Ką tai parodo? Ką rusas bedarytų Lietuvoje, kaip gerai bevykdytų savo 

pareigas, kiek gero bedarytų šiai šaliai, jis iš anksto pasmerktas paniekai ir pagrindinė 

jo kaltė yra ta, kad jis rusas. Žinoma, galima tapti savu, tačiau tam reikia prikalbėti 

įvairiausių nesąmonių apie savo tėvynę ir tada atsidursi pirmuosiuose laikraščių ir 

žurnalų puslapiuose, tačiau aš taip elgtis negaliu, nes myliu savo gimtą šalį. Apie 

kokią demokratiją ir žmogaus teises galima kalbėti tokioje šalyje?  

Todėl mano kaltė yra ta, kad esu rusas, o ne tai, kad kažką blogo padariau 

šioje šalyje. Priešingai, šioje šalyje aš sukūriau ne vieną tūkstantį darbo vietų, mūsų 

privatus koncernas per metus į Lietuvos ūkį įneša daugiau kaip 30 milijonų eurų – 

mokesčių, atlyginimų, įmonės sukurto pelno, investicijų  forma, nes įmonės veikia 

Lietuvoje, ir viskas yra įskaičiuojama į Lietuvos BVP. Tačiau mane nori nuteisti be 

kaltės baudžiamojoje byloje už mokesčių nemokėjimą – byloje, kurioje net teismas 

nustatė, kad aš neturėjau jokios asmeninės naudos, ir tai susiję ne su verslo įmone, o 

su politine partija, kuri nieko nestato, negamina, neparduoda, negauna jokio pelno, 

kurioje nebuvau niekaip įformintas, net atlyginimo negaudavau už savo darbą ir 

dirbau visuomeniniais pagrindais, kur už buhalteriją privalo atsakyti buhalteris. Net 

teismo proceso apklausos metu nei teisėjai, nei prokuroras neuždavė nė vieno 

klausimo nei dėl neapskaitomų pinigų, nei dėl suklastotų dokumentų. Kyla natūralus 

klausimas: tai kodėl 10 metų esu tampomas po teismus, visam pasauliui skelbiama 

apie mano menamus nusikaltimus, didelius pinigus, suklastotus dokumentus, bet 

teisme apie tai net nekalbama, to manęs net neklausia, nebando aiškintis gautų pinigų 

šaltinių, nekviečia galimų pinigų davėjų, bet visa tai „kabina“ ant manęs. Maža to, 

slepiami žmonių, kurie visa tai neigė, apklausos protokolai. 

Todėl man kyla klausimas: jei nėra už ką kalėti, tai kam eikvoti brangų laiką 

kovai su demoniška neteisybe, gal geriau siekti aukštesnių tikslų, būti naudingu kitoje 

šios Visatos vietoje, kitoje srityje? Žmogaus gyvenime privalo būti sunkumų, žmogus 

tuo gyvena, jis mokosi, įveikia kliūtis. TAČIAU JIS NEPRIVALO PATS JŲ KURTI. 

Pasakykite, kodėl žmonės kopia į kalnus? Ar jie tikisi, kad ten susidurs su mažiau 

kliūčių? Deja, ne. Jie priima iššūkį, kopia, kad tas kliūtis įveiktų, jas pripažįsta. Kodėl 
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žmonės su šeima vyksta į gamtą, kuria laužą ir gaminasi maistą, juk namuose tai 

galima padaryti daug patogesnėmis sąlygomis? Žmogui reikia nugalėti sunkumus, 

žmogus tuo gyvena.  

Tačiau įsivaizduokite, kas atsitiktų, jei žmogus, atsidūręs kalnuose, 

nepripažintų sunkumų, nesuteiktų jiems reikšmės, eitų kaip lygiu keliu. Labai tikėtina, 

kad jis nusiristų nuo kalno. Žmogus, kuris pakeliui aptinka balą, tačiau jos 

nepripažįsta, įlipa į ją – jis sušlampa. Tačiau jeigu jis pripažįsta jos egzistavimą ir 

apeina, tokiu būdu įveikia kliūtį, išsprendžia problemą. Girdite – PRIPAŽĮSTA jos 

egzistavimą (pripažįsta pamoką), nelipa į ją, tai yra neišbando bausmės, nesušlampa, 

o tiesiog pripažįsta ir apeina ją – tokiu būdu jis išsprendžia savo pamoką.  

Štai čia ir glūdi mano klausimo sudėtingumas: lipti į tą balą (sėsti į kalėjimą) 

ar pakanka pripažinti ir padėkoti šiai situacijai, šiam išbandymui, išmokti susitaikyti ir 

apeiti šią balą (kalėjimą). Pripažinti, tam kad daugiau nebepatekčiau į tokią situaciją, 

ar vis dėlto įlipti į šią balą, sušlapti, išbandyti tai praktiškai ir tada suprasti, kad bala – 

tai šlapias reikalas, tai purvinas vanduo, kuris tave išpurvins, sušlapins ir tu jausiesi 

nepatogiai.  

Atsakant į šį klausimą negalima padaryti klaidos, priešingu atveju, viskas 

kartosis iš naujo ir dar didesne jėga.  

Aš taip išsamiai nagrinėju šį klausimą tik todėl, kad iš savo patirties žinau, jog 

paskaitose nagrinėjant kokią nors realią situaciją, visada į galvą ateina tam tikri savo 

problemų sprendimai. Todėl galbūt ir kai kuriuos iš jūsų tai paskatins rasti savo 

problemų sprendimus.  

Šiuo sunkiu man laikotarpiu matau vienintelę išeitį – gyventi šia diena ir 

stengtis kuo daugiau gyventi pagal pasaulėkūros dėsnius. Labai tikiuosi, kad kažkas 

pasufleruos, kokį sprendimą turiu priimti, kad išmokčiau šią savo pamoką.  

Darykite, ką norite: sodinkite, šaudykite, bet man gaila savo brangų laiką 

eikvoti kovai su nevykėliais oponentais.  
Anksčiau bandžiau ruoštis teismo posėdžiams, skaitydavau apklausų 

protokolus, rengiau savo parodymus. Tai atimdavo begalę laiko – aš nieko kito 

nedariau, tik kapsčiausi po praeitį, gyvenau praeitimi ir ruošiausi ateities posėdžiams. 

Taip tęsėsi ne vienerius metus. Pradėjau atsilikti nuo gyvenimo: neskaičiau gerų 

knygų, nemačiau šeimos, draugų, atsirado nemažai ligų. Iš esmės tai ir yra žaidimas 

be taisyklių. Nevykėlių oponentų užduotis – jeigu nėra galimybės tave nugalėti 
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politinėje arenoje, reikia pasistengti įtraukti tave į beprasmį, ilgai grojantį teismo 

procesą ir jame pribaigti. Žinoma, normaliai tokius oponentus reikėtų apibūdinti kaip 

nevykėlius ir silpnus, kurie nieko gero, pažangaus negali duoti savo šaliai. Jų 

vienintelis tikslas, kiek ilgiau bet kokiais būdais išlaikyti valdžios vairą savo rankose, 

siundyti represines institucijas ant savo oponentų, nes kitiems naudingiems dalykams 

fantazijos jiems nepakanka.  

Pastaruoju metu artimiau susipažinęs su Visatos dėsniais apskritai 

nebesiruošiu šiems posėdžiams ir nežaidžiu jų žaidimų. Kam man ruoštis, jei manęs 

nėra šioje sufabrikuotoje byloje, kam gintis ir savo energija maitinti oponentus. 

Paskutiniam savo pasisakymui rengiausi lygiai 10 minučių prieš pat posėdį. Kadangi 

sprendimai mūsų šalyje nepriklauso nuo tavo parodymų, įrodymų ar pasiruošimo, 

nereikia nieko galvoti, reikia sakyti tiesiai, kaip yra iš tikrųjų. Mūsų buvęs prezidentas 

Vladas Adamkus yra sakęs, jog tokios įtampą didinančios dirbtinės baimės šalyje dar 

nebuvo, kai kurie sprendimai priimami ne teismuose, o valdžios kabinetuose. Tai kam 

veltui eikvoti laiką ir veltui gyventi savo gyvenimą. Gyventi reikia šia diena ir pagal 

pasaulėkūros dėsnius, o ne pagal mūsų pačių sugalvotus įstatymus. Tada bent jau 

neužsidirbsime problemų ateičiai, rytojui, taip pat mažės ir senų problemų. Būtina 

suprasti, kad prie problemų, kurios buvo praeityje, nebeįmanoma sugrįžti, laiko atgal 

nepasuksi, net galvoti apie jas beprasmiška – tai tuščias laiko gaišimas ir prarastas 

gražus gyvenimas šiandien. Tereikėjo man priimti tokį sprendimą, žinote, atsirado 

noras gyventi, eiti pirmyn, kurti planus ateičiai. O mano svajonė įsteigti centrą 

žmonėms, norintiems pradėti gyventi sveiką gyvenimo būdą visose gyvenimo srityse, 

pradeda įgauti realius kontūrus.  

Beje, jei bandysime spręsti kažkokias problemas ne visiškai ekologišku būdu, 

tokias problemas mes galbūt ir išspręsime ar sumažinsime jų poveikį, tačiau 

vienareikšmiškai sukursime naują problemą ir taip tęsis visą laiką. Nes tik 

gyvendamas su aukščiausio prado savybėmis žmogus nesukuria sau naujų problemų ir 

užsidirba aukštesnį laiptelį ant rojaus laiptų.  

Taigi, būtina žinoti, kad visa tai bus užprogramuota jūsų ateities programoje. 

Jeigu pasinaudosite turto ir valdžios  energija neišmintingai, reakcija gali būti 

stipresnė ir skausmingesnė nei programoje su minuso ženklu. 

Mes privalome išmokti paveikti šiuos du neigiamą ir teigiamą veiksnius, arba, 

tiksliau sakant, privalome teisingai gyventiǃ 
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„Viskas, ką padarei, tau ir sugrįš“ 
 

Ir dar vienas teigiamas pavyzdys, tačiau dabar iš didžių žmonių gyvenimo. Ši 

frazė priklauso didžiam Didžiosios Britanijos valstybės veikėjui Vinstonui 

Čerčiliui (Winston Churchill). 

 

Tai nutiko 20-ojo amžiaus pradžioje. Vienas škotas fermeris keliavo po darbo 

namo. Eidamas pro pelkę, staiga išgirdo pagalbos šauksmą. Pelkėje skendo 

berniukas. Fermeris metė viską ir nubėgo gelbėti vaiko. Šis muistėsi ir dar labiau 

smego. Fermeris greitai griebė storą lazdą, atsargiai prisiartino ir ištiesė ją 

skęstančiajam. Kai berniukas išsikapanojo iš klampynės, jis ilgai negalėjo sulaikyti 

ašarų, visas drebėjo.  

- Eime pas mane, – pasakė fermeris. – Tau reikia nurimti ir sušilti. 

- Negaliu, – palingavo galvą berniukas, – manęs laukia tėvas. Jis tikriausiai 

labai jaudinasi. 

Padėkojęs savo gelbėtojui, berniukas nubėgo. Kitą rytą fermeris pamatė prie 

jo namo privažiuojančią grynaveisliais žirgais įkinkytą karietą. Iš karietos išlipo 

puošnus džentelmenas ir paklausė: 

- Ar tai jūs vakar išgelbėjote gyvybę mano sūnui? 

- Taip, aš, – atsakė fermeris. 

- Kiek jums skolingas? 

- Neįžeidinėkite manęs, pone. Jūs man nieko neskolingas. Pasielgiau taip, 

kaip turėtų pasielgti normalus žmogus. 

-  Ne, aš negaliu to taip palikti, nes man sūnus labai brangus. Pasakykite bet 

kokią sumą, – nenurimo didikas. 

- Aš daugiau nebenoriu kalbėti šia tema. Viso gero. – Fermeris jau pasisuko 

eiti, kai tarpduryje pasirodė jo sūnus.  

- Ar tai tavo sūnus? – paklausė didikas. 

- Taip, mano, – išdidžiai atsakė fermeris, glostydamas berniuko galvą. 

- Padarykime taip. Aš pasiimsiu jūsų sūnų kartu su savimi į Londoną ir 

sumokėsiu už jo mokslus. Jeigu jis toks pat kilnus, kaip ir jo tėvas, tai nei jūs, nei aš 

nesigailėsime dėl tokio sprendimo.  
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Prabėgo keleri metai. Fermerio sūnus baigė mokyklą, po to medicinos 

mokyklą. Greitai jo vardas tapo žinomas visam pasauliui – šis žmogus išrado 

peniciliną. Jo vardas buvo Aleksandras Flemingas (Alexander Fleming). 

 

 
 

 

Prieš pat karą į vieną Londono kliniką buvo pristatytas ypač sunkia plaučių 

uždegimo forma sergantis to paties džentelmeno sūnus, išgelbėtas iš pelkės. Kaip jūs 

manote, kas šį kartą išgelbėjo jo gyvybę? Taip, Aleksandro Flemingo išrastas 

penicilinas. 

Džentelmenas, suteikęs išsilavinimą Flemingui, buvo lordas Randolfas 

Čerčilis (Randolph Churchill), o jo sūnus – Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), 

kuris vėliau tapo Anglijos ministru pirmininku. Galbūt tuos įvykius ir prisiminė 

Vinstonas Čerčilis, sakydamas: „Viskas, ką padarei, tau ir sugrįš.“ 
Atkreipkite dėmesį, kad veidrodžio principas suveikė daug vėliau. Skola grįžo 

ne dvigubai, bet dešimteriopai, galima sakyti, ji buvo neįkainojama – buvo 

padovanota gyvybė.  

Šiek tiek panagrinėsime šį atvejį. Atkreipkite dėmesį, kaip sureagavo fermeris 

į jam pasiūlytus pinigus: „Neįžeidinėkite manęs, pone. Jūs man nieko neskolingas. 

Pasielgiau taip, kaip turėtų pasielgti normalus žmogus.“ Jis neturėjo jokių 

savanaudiškų kėslų, jį netgi papiktino toks pasiūlymas, siūlomi pinigai už kažką 

tokio, ką mes privalome daryti nesavanaudiškai, kaip Dievo pasiuntiniai, nes tik 
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Aukščiausiojo padedamas fermeris galėjo atsirasti reikiamoje vietoje ir padėti 

berniukui (toliau jūs suprasite, ką reiškia Aukščiausiojo padedamas).  

Atkreipkite dėmesį, koks supratingas buvo išgelbėto berniuko tėvas 

pasiūlydamas kilnią paslaugą fermerio sūnui, ir kaip jis tai pasiūlė: „Padarykime taip. 

Aš pasiimsiu jūsų sūnų kartu su savimi į Londoną ir sumokėsiu už jo mokslus. 

Jeigu jis toks pat kilnus, kaip ir jo tėvas, tai nei jūs, nei aš nesigailėsime dėl tokio 

sprendimo.“  

Ir, žinoma, šios istorijos atomazga yra stulbinanti. Kilnios mintys pagimdė 

žymų gydytoją ir didį šalies valdovą. 

Taigi, tai buvo nedidelė teorijos dalis. 

Galite paploti sau ir pasidžiaugti už save – to jums reikia, kad galėtumėte 

užfiksuoti tai, ką išmokote, kokias šio pasaulio paslaptis suvokėte. Džiaugiuosi už jus, 

kad jūs perskaitėte iki šios vietos.  

 

Vyriškosios ir moteriškosios energijos – arba saulės ir mėnulio energijos – 
paslaptis  

 

O dabar po truputį pereisime prie praktikos. Pradėsime nuo lengviausio.  

Atliksime testą ir sužinosime, kaip mūsų kūnu teka energija. Ir ne tiesiog 

energija, o energija, nuo kurios priklauso visa mūsų dabartis ir ateitis, mūsų gyvenimo 

būdas, mūsų charakteris. Būtent ji lemia sėkmę ar, atvirkščiai, nesėkmes. Pradėsime 

nuo gimimo, vaikystės ir baigsime šia diena, patikrinsime, kaip teka ši energija. Kaip 

mumyse programuojama programa subtiliajame lygmenyje? Ir kaip vėliau einant 

žemiškuoju keliu pasąmonė vadovaujasi šia programa. Čia veikia ne tik visatoje 

veikiantis priežasties ir pasekmės dėsnis, labai svarbus vaidmuo tenka ir gyvenimo 

kokybei, ir šių dėsnių laikymosi kokybei. Jeigu nepašalinami blokai, nepraleidžiantys 

šios energijos, galimos problemos visuose lygmenyse. Atrodytų, viską darai gerai ir 

teisingai, tačiau rezultato jokio.  

Todėl atidžiai įsijunkite į šį praktinį darbą, ir kiekvienas iš jūsų pajus, kaip 

gerėja jo situacija. 

 Dabar patikrinsime, kaip mumyse teka vyriškoji ir moteriškoji energijos. 

Labai svarbu sužinoti ir pabandyti nustatyti, ar neturime tam tikrų blokų, sukuriančių 
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nors ir mažiausią diskomfortą, dėl kurio mūsų gyvenimas tampa nepilnavertis ir šiek 

tiek suvaržytas.  

Pradėsime nuo vaikų ir tėvų tarpusavio santykių; kaip šis ryšys veikia 

subtiliajame lygmenyje, kokios energijos čia veikia, ir vėliau pereina į fizinį lygmenį. 

Iš karto užbėgsiu į priekį – reikia suprasti ir skirti, kad pagal gamtos dėsnius pirmoje 

vietoje kaip motina ir tėvas yra ne motina ir tėvas, o moteriškoji ir vyriškoji energijos, 

ir tik po to yra motina ir tėvas. 

Svarbiausia, reikia suprasti, kad vyras ir moteris turi abiejų energijų, t. y. ir 

moteriškosios, ir vyriškosios, o ne, kai kaip kurie mano, kad vyre teka vyriškoji, o 

moteryje – moteriškoji seksuali energija.  

 

Praktiniai mokymai 
Mums nepakanka tik informacijos. Mums reikia gyvos patirties. Žinios be 

patirties, be praktikos nieko neduoda. Šiose žiniose vienas lašas praktikos prilygsta 

jūrai gautos informacijos. Grįšime prie dviejų taisyklių. Pamenate? 

Pirmoji taisyklė – išmokti taisyklę (gauti žinių). 

Antroji taisyklė – vykdyti šią taisyklę (vadovautis žiniomis). 

Aš jūsų paprašysiu prisiminti kokį nors nedidelį neigiamą faktą iš savo 

gyvenimo ir šiek tiek jį panagrinėti, kad galėtumėte įsitikinti, kaip veikia lemties 

dėsnis. Ar jau pasirinkote tokį faktą?..  Jeigu taip, laikykite jį arčiau, nepameskite. J 

Iš pradžių atliksime tam tikrą analizę, sužinosime, kaip teka energija. 

Atsisėskite patogiau..., atsipalaiduokite..., mintis nukreipkite į tą vietą, 

apie kurią kalbama...  

Pajuskite, kaip kojos liečia grindis..., pajudinkite kojų pirštus... 

Pajuskite, kaip nugara patogiai remiasi į krėslo atlošą... atpalaiduokite kaklą, 

lengvai pasukiokite į šonus galvą, patogiai įsitaisykite – kraujas pradeda 

tekėti žemyn, jaučiate pirmąjį palengvėjimą ir galva tampa šiek tiek 

sunkesnė...  

Likite šioje atsipalaidavimo būsenoje. 

 O dabar tiesiog pagalvokite... kur kaupiasi jūsų ligos, kairėje ar 

dešinėje kūno pusėje? Kur yra toji jūsų „kaupyklė“? Kuri kūno dalis labiau 

kenčia – kairioji ar dešinioji? Prisiminkite ne tik lėtines ligas, bet ir traumas, 
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įvairius sužeidimus. Kuria kūno dalimi jūs kabinatės už gyvenimo – labiau 

kairiąja ar dešiniąja?.. neskubėkite... 

Pagalvojote?.. Prisiminėte?.. Pajutote?.. Užfiksavote?.. Pabūkite šioje 

būsenoje tiek, kiek jums norisi ir užfiksuokite, kurioje kūno pusėje būna 

daugiau skaudulių... 

Esu įsitikinęs, kad kažkuris iš jūsų pradės pastebėti, kad vienoje arba 

kitoje kūno pusėje kaupiasi daugiau šių neigiamų momentų. 

Paklauskite savęs – kodėl?  

Taigi, kairėje ar dešinėje? Anksčiau mes net nesusimąstydavome ir 

nepastebėdavome, kad būtent kažkuri pusė labiau kenčia, o dabar pradedame 

pastebėti – pastebėjote? Dabar pabandykime kartu, bent šiek tiek, išnarplioti 

šią situaciją ir sužinoti, kodėl?  

Jeigu kažkas iš jūsų mokėsi arba domėjosi astrologija, tas žino, kad yra dvi 

galingos ir teigiamos planetos – mėnulis ir saulė. Ką reiškia galingos ir teigiamos 

planetos? Tai jų ENERGIJOS apibūdinimas. Netgi pateikiamas toks istorinis 

pavyzdys, kad yra mėnulio dinastija ir yra saulės dinastija. Dabar pabandome jas 

„pačiupinėti“. 

Reikia žinoti, kad saulės energija – tai vyriškoji energija, o mėnulio 

energija – tai moteriškoji energija. Šios dvi energijos formuoja mūsų gyvenimą. 

Jeigu kas nors domėjosi kinų filosofija, tas žino, kad egzistuoja IN ir JANG – du 

visur randami priešingi, tačiau vienas kitą papildantys pradai – tai vyriškosios ir 

moteriškosios energijos tarpusavio sąveika (1 pav.). Jie vienas be kito negali 

egzistuoti – kiekvieną dieną keičia naktis, o naktį – diena, saulės energija tolygiai 

pereina į mėnulio ir atvirkščiai. 

  
1 pav.  

  

Saulė ir mėnulis – tai dvi pagrindinės jėgos, turinčios įtakos mūsų likimui. 

Kaip jos veikia mus? Tiksliau būtų paklausti, per ką jos veikia? Kaip jums atrodo?  
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Jos veikia per mūsų tėvus, per vyrą ir moterį, per tėvą ir motiną. Priminsiu, 

kad motina ir tėvas pirmiausia yra moteriškoji ir vyriškoji energija, ir tik po to motina 

ir tėvas. Iš įvairių šaltinių žinoma, kad mūsų kairioji kūno pusė yra valdoma mėnulio 

energijos, o dešinioji kūno pusė – saulės energijos. 

Taigi, jeigu jūsų santykiai su tėvu yra tiesiog nutraukti, tai psichologinis 

faktas. Kitaip tariant, jūs jaučiate nuoskaudą, pyktį, nepasitenkinimą, kad tėvas kažko 

nepadarė jums, nedavė, ką, jūsų manymu, turėjo duoti, arba buvo grubus su jumis, 

mažai skyrė dėmesio ir pan. Dėl jūsų neigiamo požiūrio į tėvą uždaromas, arba 

blokuojamas, saulės energijos kanalas – atkreipkite dėmesį, ne todėl, kad jis kažko 
jums nedavė, nepadarė, neišauklėjo, kaip reikia, nesuteikė reikiamo išsilavinimo, 

nepastebėjo jūsų talentų, neleido daryti, ką norite, vertė sėdėti namuose, net ne 

todėl, kad tėvo nėra ir jis jus paliko, ne todėl, kad nutraukti santykiai su juo ar 
apskritai jo jau nėra šiame pasaulyje, o todėl, kad JŪSŲ POŽIŪRIS Į TĖVĄ 

YRA NEIGIAMAS. 

Norite to ar ne, bet jūs gausite kelis faktus savo likime. Ir vienas iš jų – ligos, 

žaizdos ir pan. jūsų fizinio kūno dešiniojoje pusėje. Tai lemia užblokuotas saulės 

energijos kanalas. Taip pasireiškia vienas iš gamtos dėsnio, arba, kitaip tariant, 

priežasties ir pasekmės dėsnio, poveikių. Jūs nežinodami, nesuvokdami šio dėsnio 

vien tik pagalvojote, nieko blogo nenorėjote, tiesiog prisiminėte, kad tėvas jums 

kažko neleido ir iš karto atsirado neigiami prisiminimai apie šią situaciją ir tėvą, 

dėsnis iš karto pradeda veikti ir smogia jums ten, kur net nesitikite. Smogia visose 

srityse – sėkmės, karjeros, santykių, gerovės, sveikatos, kenčia drąsa, reakcija ir t. t. 

Tačiau dabar susikoncentruokime ties sveikatos sritimi. Patikrinkite tai tiesiog 

dabar. Kam to reikia? Tam, kad sužinotumėte, kur yra tie blokai ir kaip juos atidaryti. 

Todėl, kad niekas negali išgyventi be saulės energijos.  

Ką reiškia kairioji kūno pusė? Teisingai, tai tarpusavio santykiai su motina. 

Kai nutrūksta kontaktas su motina ar ryšys su ja yra nepakankamas, nutrūksta  

mėnulio energijos, kuriai tenka vienas iš pagrindinių vaidmenų jūsų gyvenime, 

tiekimas; jums kyla problemų kairiojoje kūno pusėje.  

Dėmesioǃ 
Tačiau tai dar ne viskas. Reikia labai gerai suprasti, ką reiškia vyriškosios 

saulės arba moteriškosios mėnulio energijos jėga. Reikia suvokti jos prigimtį, o ne 

tiesiog sakyti, kad tai kažkokia seksuali energija, moteriškoji arba vyriškoji. 
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Vyriškoji energija – tai energija, kuri kažką įtvirtina šiame pasaulyje. Vyras 

pagal savo esmę, savo paskirtį yra misionierius, lyderis. Vyriškoji energija skirta tam 

tikriems siekiams šiame pasaulyje įgyvendinti, kurti, lemti žmonių, visuomenės 

likimus ir pan. Jeigu tai daro siela, turinti vyrišką kūną, viskas vyksta harmoningai. 

Jeigu tas funkcijas vykdo siela, turinti moterišką kūną, galiausiai viskas griaunama – 

taip sukurtas pasaulis.  

Kas yra vyras? Ką moterys labiausiai vertina vyre? Jos vertina tam tikrą jo 

ryžtingumą, dinamizmą, tam tikrą vidinį pasitikėjimą – ar ne taip? Tai ir yra saulės 

energija. Jeigu ryšys su saule (tėvu) nutrauktas, tikėtinos dvi pasekmės. Pirma, ši 

energija apskritai nepasireikš jūsų gyvenime (atkreipkite dėmesį, jūs ją turite, 

tačiau ji nepasireiškia). Tai reiškia, kad esate nepasitikintis žmogus, kuris nieko 

negali pasiekti šiame gyvenime. Jūs tiesiog neturite į ką atsiremti, nėra tos varomosios 

jėgos, nėra energijos, kuri padėtų jums veikti.  

Antra, jei vis dėlto ši energija buvo stipri ir prasiskverbė per uždarus kanalus, 

arba kažkas jums padėjo atidaryti šiuos kanalus (dažniausiai taip dirba šiuolaikiniai 

psichologai,  už didelius pinigus nukreipdami visą energiją į vieną sritį), ši energija 

pasireiškia drastiška, kieta, „bukagalvio“ forma. Tai vyras ar moteris, einantys per 

galvas, – tai yra nepamatuota agresija. Ji kaip išsiliejusi upė. Kas atsitinka su upe, kuri 

išsiveržia iš siauros vagos? Ji kaip galinga banga viską nušluoja savo kelyje. Tai 

primena šiuolaikinį verslą, kai visi vienas kitam eina per galvas, griauna šeimas, 

santykius, kai žmogus nekreipia dėmesio į kitus, kai nieko nebelieka iš šeimos, 

nelieka santykių su aplinkiniais, supriešinami artimi žmonės, kai jis (ji) tiesiog 

dominuoja. Jis (ji) pasirengęs sunaikinti bet ką, kas jam priešinasi. 

Jūs galite pastebėti tokias savo ir kitų apraiškas, pavyzdžiui, jei kažkas 

nesutinka su jumis, jūs iš karto pradedate niršti. Dar kartą pakartosiu, kad esant 

nutrauktam ryšiui su saulės energija, harmonijos jūsų darbuose, santykių, sveikatos 

srityse nebus, kiek besistengtumėte, gal tik menkos prošvaistės – toks Visatos dėsnis.  

Kol jūs nesuprasite ir neištaisysite šios situacijos, jūs visą laiką gyvensite su 

šia problema. Kartoju, tai veikia per JŪSŲ NEIGIAMĄ POŽIŪRĮ Į TĖVĄ. 

Dėmesio! 
Tai taikoma ne tik vyrams, bet ir moterims. Moteriškosios ir vyriškosios 

energijos vienodai turi ir moterys, ir vyrai. Tačiau moterys turėtų ypač atidžiai 

kontroliuoti būtent saulės energiją. Maža to, kad joje prasiveržė ši saulės energija, bet 
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jei moteris ėmėsi ne savo reikalų – tai yra vyriškų reikalų, prieštaraujančių 

moteriškajai prigimčiai, jos paskirčiai – ateityje ji kentės, o jei dėl jos lyderystės 

kentės žmonės, visuomenė, jų gerovė, jos laukia nemenki išbandymai ir ne tik šiame 

gyvenime. Ir, žinoma, galvoti apie aukštesnį rojaus laiptų laiptelį nėra jokios prasmės, 

galima ne tik ant jų nepapulti, bet ir nusileisti labai žemai.  „Išminčiai teigia, kad nėra 

didesnės nuodėmės, kaip gyventi ne pagal savo paskirtį.“ (Konkordija Antarova „Du 

gyvenimai“) 

Šiandien jau žinoma, kad moteris ir vyras – tai visiškai skirtingos gyvos 

būtybės, kurioms pagal prigimtį lemtos skirtingos funkcijos ir užduotys. Egzistuoja 

toks posakis, atleiskite jau man, – moteris su kiaušiniais. Ir nepasirodys čia per 

maža.J Pakrinka jų psichika ir jos griauna ne tik savo gyvenimą. Jei tokia moteris 

valdžioje, ji niekada nesukurs harmonijos šalyje, šeimoje, įmonėje, kolektyve, 

visuomenėje, savo aplinkoje.  Ji sugriaus savo ir daugelio kitų gyvenimus. Šiandien ši 

teorija aiškiai patvirtinama ir mūsų šalyje, tai gerai matau ir iš savo patirties.  

Kaip ištaisyti tokią situaciją? Tokia technologija egzistuoja, vėliau mes apie 

tai pakalbėsime. 

Dar ir dar kartą noriu priminti, kad aš pirmiausia kalbu ne apie moterų ir vyrų, 

o apie moteriškąją ir vyriškąją energiją. 

Moteriškoji energija – kas tai? Tai mėnulio energija. Kas vyksta, jeigu 

nutrauktas ryšys su motina? Tai reiškia, kad jūsų vidiniame pasaulyje nebus mėnulio 

energijos ir tai sukels didelių problemų, nes mėnulis ramina, suteikia harmonijos, 

meilumo, sutramdo agresiją. Jeigu naktį išeisime į lauką ir pažiūrėsime į mėnulį, kas 

mums atsitinka? Yra tokia metafora – „šalta mėnulio šviesa“. Tai ir yra subtilioji jėga, 

kuri ramina ir harmonizuoja. Beje, atkreipkite dėmesį, ji suteikia skonį daržovėms. 

Žinote, kodėl daržovės skanios? Nes tai mėnulio įtaka. Šiltnamiuose išaugintos 

daržovės kaip popierius, kaip išmirkyta beskonė žolė, nes jos negauna moteriškosios 

mėnulio energijos.  

Vienaip ar kitaip, moterys savo stichijoje puikios ir švelnios. Jos labiau 

rafinuotos, visur turi savo skonį. Moteriškas pasitikėjimas savimi, tam tikras 

estetizmas, grožio pojūtis ir gebėjimas pateikti save – visa tai moteriškoji mėnulio 

energija. Būtent čia moters vieta, čia jos paskirtis šiame gyvenime. 

Taigi, jeigu nutrauktas, arba nepakankamas ar dirbtinis iš reikalo, ryšys su 

motina, kyla problemų pateikiant save, savo idėjas. Vietoj harmonijos ir vidinio 
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pasitikėjimo bus pompastiškumas, puikybė ir labai stora kaukė, per kurią labai sunku 

įžvelgti tikrą moterį ar vyrą.  

Tikra moteriška energija nugludina kampus, o ne juos užaštrina. Ką vyrai 

pirmiausia vertina moteryje? Kai šalia vyro yra moteris, jis nusiramina, visa jame 

kunkuliuojanti brutali energija nurimsta, užglaistomi visi jo kampai. Moteris suteikia 

vidinės harmonijos, suteikia atramą harmonijai. Tikrai moteriai keliamos dvi 

užduotys: būti gražiai ir teigti vyrui, kad jis yra puikus, pabrėžti jo privalumus, net ir 

pačius mažiausius. Taip mylimi vyrai tobulėja ir sugeba daryti stebuklus. Tokiai 

moteriai norisi tarnauti, norisi būti jos grožio ir džiaugsmo dainiumi, nešioti ją širdyje 

ir aukštinti kiekvienu savo atodūsiu. Moterysǃ Vyrai dėl jų tampa švaresni ir neša 

džiaugsmą savo kelyje. Tai yra tikrasis grožis, o jeigu jūs mylite tik už fizinį grožį, 

figūrą, talentą, gražius rūbus, tai vieną dieną visa tai dings, nebeliks ir meilės. Be to, 

visada kažkur yra gražesnė (-is), turtingesnė (-is) ir pan. Tačiau jeigu jūs mylite sielą, 

vidinį džiaugsmą, slypintį šypsenoje, tada ir po mirties būsite kartu, nes siela yra 

amžina, nemirtinga.  

Vyras gali tapti lyderiu, misionieriumi tik išmintingos moters su 

džiaugsmingu veidu dėka. Mielos moterys, nepamirškite esant bet kokioms 

aplinkybėms išsaugoti džiaugsmą veide, už tai vyrai jums bus dėkingi, jūs būsite 

jiems ta parama, dėl kurios jie nuolat skubės namo. Net mylintis vyrui daugiau 

malonumo teikia ne jo paties pasitenkinimas, kiek suvokimas, kad jo moteris yra 

patenkinta. Vardan to vyras gali atidėti savo pasitenkinimą iki kito karto, nes jis jau 

kaip lyderis, patenkinęs moterį, įsitvirtino. Tai vyrui teikia daug daugiau malonumo. 

Ir visai netinkamas elgesys, kai moteris imituoja orgazmą, toks melas labai dažnai 

išplaukia ir vyras tokią apgaulę sunkiai atleidžia. Geriau tai tebus tiesiog žaidimai, 

suteikiantys gerų, teigiamų emocijų, nei melas.  

Būtent tokia yra moteriškoji mėnulio energija, jeigu jos nėra, nėra ir vyro. Čia 

yra moters vieta, čia jos laimė, o ne už traktoriaus, automobilio, įmonės ar šalies 

vairo. Jeigu jau taip atsitinka, kad moteris vis dėlto dėl kokių nors priežasčių ima tokį 

vairą į savo rankas, jos gyvenime turi būti labai stipri šeima, kurioje ji gali įgyvendinti 

savo moteriškąją paskirtį ir per ją patirti laimę. O atsitiktinių minėtų vairų reikia kiek 

galima greičiau atsikratyti. Čia ne mano išmonė, tokie yra gamtos dėsniai. Visa kita 

tik iliuzija ir tiek.  
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Dėmesioǃ Jei nutrauktas šis moteriškosios mėnulio energijos kanalas, jūs 

turėsite problemų visose pirmiau nurodytose srityse. Tai vienodai taikoma ir vyrams, 

ir moterims, nes mėnulio energija teka ir moteryje, ir vyre. 

Ir dar vienas labai svarbus momentas, patvirtinantis, kad vyras ir moteris 
yra dvi visiškai skirtingos būtybės, – mėnulio ir saulės energijos tarpusavyje 

nesusikerta, nelenda viena į kitos sritį, juos nuoseklios ir harmonizuoja viena su kita. 

Kiekviena atlieka savo funkciją, savo užduotį. Tai visiškai skirtingos energijos, kaip ir 

mėnulis neatlieka saulės funkcijos, o saulė – mėnulio. Mėnulis – tai saulės atspindys. 

Tai reiškia, kad šiame gyvenime vienam yra skirta vienokia, kitam kitokia paskirtis, 

kitą kartą  jeigu išmoksite šias pamokas, gal bus kitaip. 

Vadinasi, vyras ir moteris – tai visiškai skirtingos gyvos būtybės pagal savo 

funkcijas ir užduotis šiame pasaulyje. Tokios skirtingos, kaip, pavyzdžiui, karvė ir 

šuo. Kiekvienam iš šių gyvūnų nuo gimimo yra skirtos savos funkcijos ir užduotys. 

Niekam nešaus į galvą mintis pririšti karvę prie būdos ir priversti saugoti namus, o 

šunį paleisti į laukus ėsti žolės, kad duotų pieno. Taip pat ir senaisiais vedų laikais 

niekam nebūtų kilusi mintis pavesti moteriai atlikti misionieriaus, lyderio funkciją. 

Moteris jokiais būdais negali imtis vyriškų darbų, kištis į jo įtakos sritį. Bet 

koks įsikišimas į vyriškąją sritį visiškai pažeidžia vyriškosios energijos harmoniją ir 

šalia esantį vyrą. Jeigu tai sutuoktinis – pažeidžiama šeimos pasiskirstymo pagal 

vyriškąją ir moteriškąją linijas sritis. Rezultatas tikrai būna apverktinas... Būti 

moterimi – tai geriau blogai atlikti savo moteriškąsias pareigas, nei gerai ne savo, 

vyriškąsias (geriau prastai išvirti barščius, nei gerai įkalti vinį).  

(Ištraukos iš Kristinos Lapinos, filosofės, parapsichologės, vedų kultūros 

specialistės, paskaitų.)  

Tačiau apie vyro ir moters santykius šioje knygoje pakalbėsime šiek tiek 

vėliau, o dabar apie viską iš eilės. 

Šiek tiek profesionaliau susipažinęs su psichologija atlikau savo nueitos 

gyvenimo atkarpos analizę. Prisimenu save skirtingais gyvenimo laikotarpiais: buvau 

nepasitikintis, agresyvus ir brutalus, kartais jaučiausi apgautas. Vaikystėje, dar 

nesuprasdamas suaugusiųjų gyvenimo ir santykių, viską vertinau palyginimais: vieni 

turi tėtį, o aš neturiu. Tačiau man nekilo klausimas – dėl kokios priežasties? Ar dėl to, 

kad jis mirė, ar dėl to, kad tėvai išsiskyrė? Man buvo vienintelis klausimas: kodėl 

tokia neteisybė – visi turi, o aš neturiu?? Kas dėl to kaltas? Natūraliai jauti savo 
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pažeidžiamumą, netgi silpnumą, o po to imi užpildyti šį trūkumą ir tampi uždaras, 

pasyvus, net bailus arba, atvirkščiai, piktas, agresyvus, iš tikrųjų kartais bent jau 

mintyse imi kaltinti savo tėvus. Paaugęs pradedi daugiau suprasti, išnyksta kaltės 

jausmas ir būklė tampa harmoninga. 

Todėl mano patarimas – niekada jokiu būdu nekaltinkite tėvų, ir neatimkite iš 

savęs dalies gyvenimo malonumo. Neatimkite iš savęs harmonijos ir jausmų bei 

komforto balanso. Priešingai, bet kokiu atveju mylėkite savo tėvus, neteiskite jų ir 

neieškokite mainų su jais nei fizinėje, nei dvasinėje plotmėje, ir nesvarbu ar jiems 

gyviems esant, ar po jų mirties.  

Mylėdami savo tėvus jūs atversite SAU neįtikėtinas galimybes, jausmų 

harmoniją ir kartu pajusite saulės energijos ir raminančios išmintingos mėnulio 

energijos antplūdį – tai ir sveikata, ir plačios galimybės. 

Nesvarbu, kiek jums dabar metų, TIESIOG DABAR savo siela ir širdimi 

padėkokite jiems už suteiktą gyvybę. 

BESĄLYGIŠKAI pamilkite juos, jie jums nieko neskolingi. Pabandykite ir 

tie, kurie atrodytų šioje srityje neturi problemų. Jūs tiesiog dabar pajusite pokyčius. 

Sustokite.... neskubėkite toliau skaityti. Jūs turite ne tik tiesiog perskaityti, kas 

parašyta toliau, turite siela ir širdimi suvokti tolesnio teksto prasmę. Jeigu nesustosite 

ir akimirkai neužsimerksite, atsiliksite nuo teksto esmės. 

Nesvarbu, kur jus užklupo šios eilutės – traukinyje, lėktuve, troleibuse, namie 

– užsimerkite, prisiminkite savo tėvus, net jeigu jų niekada nematėte ir PAMILKITE 

JUOS... 

Pabūkite šioje palaimingoje būsenoje... Pabūkite tiek, kiek jums norisi. Ir jeigu 

kam nors sudrėks akys, nesigėdykite ašarų, svarbiausia neslėpkite jų nuo savęs. Bėgti 

nuo savęs – tai labai sudėtingas ir beprasmis kelias, nes nuo savęs pabėgti 

neįmanoma... 

Jaučiate, kaip tampa lengviau?.. 

Kaip pradeda skverbtis saulės energija?.. J 

Kaip ramina mėnulio energija?.. J 

Netgi tiems, kuriems kažkas skaudėjo, skausmas sumažėjo... užleido kelią 

saulės energijai..., mėnulio energija pradėjo šlifuoti visus kampus, suteikdama jūsų 

būklei harmonijos ir komforto...  
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Pabūkite šioje būsenoje, išsilaisvinkite nuo viso, kas nereikalinga, pajuskite 

harmoniją ir energijos antplūdį... 

Taigi, šiek tiek pakalbėjome ir pajutome, kaip veikia nematomi Visatos 

dėsniai. Kaip veikia dešinioji ir kairioji mūsų fizinio kūno pusės. Svarbiausia, jūs 

suvokėte, kaip tai iš tikrųjų veikia. Nuostabu? Bet taip yra. 

Su tokiu puikiu jausmu kviečiu jus judėti toliau. 

Šiek tiek panagrinėsime šią temą, kad geriau užfiksuotume gautas žinias.  
Dažnai kyla klausimų dėl centrinės linijos ir kaip ji veikia? Centrinė linija – tai 

stuburo linija, ašis, kurioje yra išsidėsčiusios čakros, ir kuria kyla Kundalini energija. 

Jeigu savęs nerealizuojate gyvenime arba gyvenate ne pagal savo paskirtį, 

nerealizuojate savęs kaip asmenybės, o tiesiog prisitaikote keliaudami gyvenimo 

keliu, arba jūsų gyvenime daugybė sambrūzdžio, kai jūs tiesiog eikvojate save 

įvairioms smulkmenoms, iššvaistote savo gyvybinę energiją. Taip atsiranda problemų 

centrinėje linijoje – iškrypsta stuburas, atsiranda skausmai ir visa kita. Žmogus tampa 

ne „tiesus“, jeigu jis nerealizuoja savęs pagal savo paskirtį, jis per daug išsišvaisto ir 

kaupia pyktį, pavydą, nuoskaudas. Tai labai pavojingos emocijos ne tik aplinkiniams, 

bet ir šių emocijų savininkui. 

Visuminė psichologija – tai ne tik energijos nukreipimas į skirtingas veiklos 

sritis, bet ir tokios realybės, kokia ji yra, priėmimas. Mes turėtume ne atsiriboti nuo 

gyvenimo iššūkių, o priimti juos ir deramai įveikti, atskleisti savo kūrybinį potencialą, 

siekti sėkmės ir būti laimingi.  

 Iš tikrųjų iš prigimties mums lemta būti laimingiems, ir jeigu mes dėl kažko 

nelaimingi ar mums nesiseka, vadinasi, neteisingai gyvename šiame pasaulyje. Tai 

nedidelis testas, kiekvienas gali pagal jį pasitikrinti. Tiesiog reikia atsisėsti, 

atsipalaiduoti, ir patikrinti, kur, kurioje kūno pusėje, kaupėsi problemos, ligos. 

Įrašykite savo pastebėjimus, įspūdžius.   
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 Vaidmuo, dalia ir pakeleiviai 
 

Rašydamas šią knygą bandžiau kiek galima daugiau su žmonėmis diskutuoti 

šia tema, kad galėčiau pajusti, kur reikia sudėti akcentus. Išgirdęs tiek daug klausimų, 

nuomonių supratau, kad žmonės patys išplėtoja šią temą, labiau gilinasi ir nori dar 

daugiau žinoti. Todėl prieš pereidamas prie kitos temos, nusprendžiau išplėsti prieš tai 

nagrinėtąją. Ypač tam paskatino susitikimas su viena kūrybingų žmonių pora iš 

Baltarusijos Olga ir Artiomu. Buvo matyti, kad tai talentingi žmonės. Olga, pagal 

šiuolaikinius matus, – retas grynuolis, pajutau jos vibracijos dažnį, ji iš karto mane 

patraukė. Jie buvo visiškai skirtingai auklėjami, todėl skyrėsi ir jų pasaulio 

suvokimas. Jų kūrybai buvo labai sudėtinga prasimušti. Olga – tai labai mylima tėvų 

dukra ir senelių anūkė, tačiau nuo pat vaikystės jai buvo diegiama, kad privalo būti 

nepriklausoma ir visko pasiekti pati. Šis neteisingas įsitikinimas buvo taip giliai 

įleidęs šaknis, kad praktiškai sustabdė jos vystymąsi. Pabandykime kartu panagrinėti 

šią situaciją ir rasti išeitį iš jos.  

Suprantu, daugelis pasakys: taigi, yra gerai nieko iš kitų nesitikėti ir visko 

siekti savarankiškai... Deja, aš irgi anksčiau taip galvojau, tačiau yra Visatos dėsnis, 

kuriuo aiškiai nustatyta kiekvienos gyvos būtybės paskirtis.  

Kas svarbesnis – vyras ar moteris?  
Kokia žmogaus paskirtis, kai jam 60 metų, ir t. t?  

Ką reiškia vyrui būti svarbiausiam? Iš tikrųjų, pastarojo paskirtis yra ne iš 

lengvųjų. Vyrui suteikiama pareiga valdyti ir kontroliuoti. Kokiu tikslu? Tai reiškia, 

kad jis privalo prisiimti atsakomybę už globojimą ir rūpinimąsi. Taip kaip tėvai 

kontroliuoja savo vaikus, nes jie tokiu būdu parodo savo meilę, tokia jų dalia.  

Kiekvienam yra skirta konkreti paskirtis. Įgyvendindami savo paskirtį 

privalome praeiti tris mums skirtus etapus (tai yra mums skirtos 3 skirtingos dalios).  

Žinote, kai kurie sako, kad nenori žinoti savo paskirties, manydami, jog ji gali 

jiems nepatikti ar nesutapti su tuo, kaip jie dabar gyvena. Ir čia jie padaro klaidą, 

painiodami paskirtį su būrėjų, kurie mums bando atverti ateitį, spėlionėmis, arba 

atiduoda save į kokio nors šiuolaikinio psichologo rankas ir vykdo tik jo 

rekomendacijas, nukreipia visą savo energiją į vieną sritį ir apleidžia kitas – po tam 

tikro laiko matome, kad vyksta nesustabdoma griūtis.   
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Todėl, jeigu mes leidžiame kam nors valdyti mūsų ateitį, kitaip tariant, 

programuoti ateitį, kuri neatitinka mūsų paskirties, praktiškai suteikiame teisę griauti 

mūsų asmenybę. Tokiu atveju mes esame ne tik gainiojami inkarnacijos ratu, bet ir 

nuleidžiami vis žemiau.  

Gyvenimas – tai mokykla, pamoka – tai mokyklos klasė, o mes – mokiniai. 

Kiekvienas privalome žinoti savo paskirtį ir ja vadovautis, kad galėtume 

išmokti mums skirtas pamokas ir pakilti aukščiau. Todėl mums turi patikti tokia 

paskirtis, kokia ji bebūtų. Ją reikia pripažinti, priimti, visiškai susitaikyti su ja ir būti 

dėkingiems už suteiktą pamoką – tai ir bus tikroji mokinio pozicija. Paskirtis 

nepatinka tam, kuris yra egoistas, kuris šiuo momentu gyvena taip, kaip jis nori, 

gyvena iliuzijomis arba gyvena vadovaudamasis stereotipais, tai yra gyvena svetimą 

gyvenimą. Tai gali lemti ir tėvų užprogramuota programa. Taip kaip pirmiau minėtu 

atveju su Olga – visą laiką tėvų diegiama mintis, kad tu turi viską padaryti pati, gali 

pasitikėti tik savimi. Žmonės, nežinodami gamtos dėsnių ir savo paskirties, tampa ne 

tik egoistai, bet ir atsiduria klaidingame kelyje, lenda į iš esmės priešingą savo 

paskirčiai sritį ir būna plėšomi iš vidaus, negali surasti savęs ir harmonijos.  

Ir čia prasideda nežinia kas. Dabartinėje civilizacijoje moterys ir vyrai ima 

visiškai kitaip suvokti savo paskirtį, pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis.  

Paaiškinsiu labai paprastai: vyriškas kūnas suteikiamas tam, kad vyras galėtų 

prisiimti atsakomybę už kitus, vadovauti, užimti lyderio poziciją, rūpintis kitais ir 

globoti juos. Vyras negali turėti asmeninių malonumų, jis privalo gyventi kitiems. Kai 

vyrui kyla minčių atsipalaiduoti, daryti tai, ką nori, pasikeičia žmogaus vertybės ir 

prasideda asmenybės žlugimas. Kitokia paskirtis yra sielos moteriškame kūne, iš 

esmės apie tai jau minėjau, kai kalbėjome apie saulės ir mėnulio energijas. 

Kokia paskirtis, kai tau šešiasdešimt, – labai geras klausimas diskusijoms. 

Kiekvienam suteikiama skirtinga paskirtis, vaiko paskirtis yra viena, vyro kita, 

žmonos – dar kita, skiriasi ir tėvų, visuomenės nario ir pan. paskirtis. Kitokia yra ir 
sielos paskirtis. Skirtingais gyvenimo laikotarpiais mums tenka skirtinga dalia 

(etapas), kurią privalome su dėkingumu priimti ir įgyvendinti.  

Pirmasis etapas – mažo vaiko vaidmuo. Tai laikotarpis, kai esame tokie 

bejėgiai, jog nieko negalime padaryti patys. Mes netgi privalome išmokti laikyti 

šaukštelį rankoje. Kol įsisavinsime rankos trajektoriją, šaukštelis maitins ką tik nori – 

ir akis, ir nosį, ir ausis, tačiau kartais teks ir burnai. Šis „kartais“ lеis suprasti, kad 
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būtent taip ir reikia darytiJ, tai taip pat pamoka šiame gyvenimo etape. Tuo pačiu 

metu kitas žmogus praeina kitą etapą – būti tėvu, jo pareiga yra aptarnauti mažą 

vaiką. Mažo vaiko etapas – tai buvimas visiškoje priklausomybėje, atsivėrimas 

teikiamai meilei ir jos priėmimas. 

Dabar atlikite testą su savimi. Kas norėtų atgręžti savo gyvenimą ir sugrįžti į 

vaikystę? 

Labai tikėtina, kad tiems, kurie nori sugrįžti, pirma, arba nebuvo duota tos 

meilės arba, antra, jūs neperėjote į kitą etapą, tai yra užstrigote pirmajame, tėvai savo 

neribota meile jus laikė mažylio amžiuje, nesuteikė jums tų pamokų arba, tiksliau 

sakant, atėmė jas iš jūsų, jūs tapote nepasitikintys, negebantys judėti toliau.  

Taigi, pirmasis etapas – tai gebėjimas priimti meilę, gebėjimas būti vaiku, 

ieškoti meilės ir ją rasti. Svarbiausia mokinio savybė – tai susitaikymas, atsivėrimas 

meilei. Vaikas yra mokinys ir jo mokymas, pamokos kiekviename etape, 

neužstringant ties jomis, labai priklauso nuo tėvų. Būtent tėvai turi pamatyti ne tik 

vaiko paskirtį, jo programą, nekišti savo pamokų, daryti iš vaiko prieštaraujant jo 

prigimčiai dainininką, muzikantą, teisininką, traktoristą ir pan., bet ir privalo suteikti 

vaikui galimybę judėti iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą. Jeigu tėvai patys gyvena ne 

savo gyvenimą, gyvena neteisingai, ne pagal gamtos dėsnius, jiems labai sudėtinga 

pamatyti savo vaiko paskirtį.  

Grįžus iš kelionės ir išlipus iš traukinio Maskvoje, Olgą ir Artiomą pakviečiau 

į svečius, nes jiems kito traukinio reikėjo laukti visą dieną. Kadangi man patinka 

maistą gamintis pačiam, užėjome į maisto prekių parduotuvę nusipirkti ko nors 

pusryčiams. Nežinojau, ką jie mėgsta, todėl pasiūliau jiems pasirinkti patiems, o aš 

nusprendžiau susirinkti produktų, kurių reikia norint pasigaminti salotų, kurios yra 

naudingos gyvenantiems sveiką gyvenimą. Pastebėjau, kad jiems tapo nepatogu, todėl 

paaiškinau, kad reikia mokėti ne tik atiduoti meilę, padėti kitiems, bet ir mokėti ją 

priimti, gebėti priimti kitų pagalbą. Šiuo atveju svarbūs du momentai. Pirma, 

negalima atsisakyti pagalbos, kuri jums siūloma su meile, nes įžeisite pagalbą siūlantį 

žmogų, o tai jau yra negerai visais požiūriais, nes iš esmės jis yra tarpininkas, jis 

perduoda Aukščiausiąją meilę. Antra, atiduodami meilę ir jos nepriimdami jūs tiesiog 

išseksite. Vadinasi, jūs neturite ryšio su Aukščiausiąja energija. Aukščiausioji 

energija neišsenka tik tuo atveju, jeigu moki atiduoti ir priimti, tada taurė būna pilna 

šviežios energijos.  
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Todėl, nors ir pavėluotai, pabandykite pagalvoti ir pajausti, kaip savo 

gyvenime vertinate priklausomybės, silpnumo, atvirumo, noro gauti pagalbą. Kiek 

tokia pagalba egzistuoja jūsų gyvenime? Ar sugebate atverti savo širdį, parodyti 

silpnumą? Ar sugebate įvertinti kitų, vyresnių autoritetą? O galbūt jūs visą laiką 

išdidus, nepriklausomas, darantis įtaką kitiems? O gal jūs perdėtai kuklus ir dėl to 

jums visos durys uždarytos?  

Būtinai atlikite nedidelę analizę ir atsakykite į toliau pateiktus klausimus.   

Kokie jūsų tarpusavio santykiai su aplinkiniais?  

Ar mokate būti silpnas?  

Ar mokate prašyti pagalbos?  

Ar mokate atverti savo širdį?  

Ar mokate priimti dovanas?  

Ar sugebate įvertinti vyresnių autoritetą?  

Ar jūs esate labai išdidus ir jums visos durys uždarytos?  

Atsakykite sau sąžiningai, ar turite kažkokių keblumų šiose srityse? Ar 

yra kažkoks pojūtis, kuris jums trukdo tai daryti?  

Dėkoju jums už sąžiningumą.  

Jeigu turite tokį pojūtį, vadinasi, nepraėjote pirmojo, tai yra vaiko, kuris turi 

praeiti meilės etapą. Jeigu mes dėl kažkokių priežasčių neįgyvendinome visa apimtimi 

šio jausmo, tai reikia pasistengti padaryti dabar, ir nesvarbu, kiek jums dabar metų, 

dar ne viskas prarasta. Reikia ieškoti vyresnių, dalintis, priklausyti, klausti. Vyresnių 

ne tik pagal amžių, gali būti jūsų amžininkas ar net jaunesnis, tačiau jo vaidmuo jūsų 

santykiuose yra svaresnis. Jūs turite savyje atrasti susitaikymą. Ir kitas dalykas – 

pasistenkite savo kasdienį gyvenimą konstruoti pagal formulę 20–60–20. Ji 

suteikiama visam gyvenimui, tai yra 20 proc. laiko šiame gyvenime privalome būti 

jaunesniojo pozicijoje, 60 proc. – lygaus pozicijoje ir 20 proc. vyresniojo pozicijoje. 

Tokiu atveju jūsų emocijos, psichika visada bus subalansuotos.  

Netgi vyrui kartais gali vadovauti žmona. Nusiraminkite, vyrai, nesijaudinkite, 

skaitykite toliau.J Tai reiškia, kad pietus ruošiate ne jūs, sviestą ant sumuštinio tepa 

žmona ir tokį jo sluoksnį, kokį jūs mėgstate.J Jeigu žmona jūsų klausia, ką jums 

pagaminti, be to, ir tikslinasi tam tikras detales, o jūs nusprendėte įgyvendinti 

priklausomo vaidmenį? Užuot davę jai tikslius nurodymus padaryti taip ar kitaip, čia 

įdėti daugiau, o ten mažiau ir pan., pasakykite jai, kad pagamintų tai, ką ji pati nori. 
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Kaip jums atrodo, kokiu atveju vaiko, priklausomo vaidmuo bus daugiau 

įgyvendintas? Žinoma, visi atsakys, kad antruoju atveju.  

Noriu pasakyti, kad vaiko vaidmuo mūsų gyvenime yra labai svarbus.  

Tiesiog dabar prisiminkite savo santykius su tėvais. Jeigu būdami suaugę 

nesijaučiate jų vaikais, kaip dažnai atsitinka, nes manote, kad tėvai yra senamadiški, 

nešiuolaikiški, negali jums padėti ir jums patarti, lyg viskas ir teisingai, bet esant 

tokiam požiūriui jūsų sąmonė ir jausmai devalvuojasi, mažėja tėvų atžvilgiu. Jūs 

pradedate prarasti priklausomybę nuo jų, tai yra jūs prarandate tėvų meilę. Tiesa, jie 

jus kaip ir anksčiau myli, tačiau jūs nepriimate jų meilės tiek, kiek reikia. Todėl jūs 

per motiną ir tėvą negaunate tos saulės ir mėnulio energijos.  

Tai pirmasis etapas, kuris jums suteikiamas, jūs privalote jį praeiti ir išmokti 

šiame etape siunčiamą pamoką. Jei to neatsitinka arba neatsitiko, atsiranda tam tikrų 

pažeidimų, jums kyla problemų ir pan. Todėl priimti tėvų meilę yra labai svarbus 

gebėjimas.  

Jeigu mes nerodome pagarbos ir dėkingumo savo tėvams, o šie jausmai mus 

turi lydėti visą gyvenimą, mums bus labai sudėtinga priimti kitus mokytojus, nes 

mokytojas – visada vyresnysis. Tik visiškai įgyvendinę šį jausmą, galime pereiti į kitą 

gyvenimo etapą.  

Kaip jums atrodo, ar mergaitė, negavusi motinos ar tėvo meilės, gali tapti 

visaverte moterimi, gebančia atiduoti meilę savo išrinktajam?  

Jeigu mergaitė mato motiną, kuri bendraudama su tėvu, visada pabrėžia jo 

autoritetą, iškeldama jo neįprastas savybes, ji gauna tokį auklėjimą, kuris padeda jai 

tapti visaverte moterimi, žmona santykiuose su vyru? Šiuo atveju bandome 

išsiaiškinti, kaip pirmasis gyvenimo etapas augina ir rengia mus antrajam etapui.  

Moteris, auklėdama berniuką, turi nepamiršti, kad jis pirmiausiai yra vyras su 

vyriška saulės energija,  ir tik paskui sūnus, kiek jam bebūtų metų. Todėl motina, 

bendraudama su sūnumi, turi mokyti jį būti vyru. Tačiau kaip mokyti? Ji visada 

privalo jo prašyti rodydama, kad ji, moteris yra silpnesnė, kad berniukui atsirastų 

rūpinimosi jausmas – tai jį įkvepia ir daro vyru. Reikia nepamiršti, kad vyras yra 

lyderis, kuris tolesniame savo gyvenime turės rūpintis kitais, todėl jam būtina ugdyti 

tokias savybes, kurios padėtų pasirūpinti savimi ir kitais. Auklėdama dukrą, motina 

negali rodyti savarankiškumo ir pasirengimo pulti į ugnį, ji turi pabrėžti savo 

priklausomybę nuo vyro, nuo saulės, nes mėnulis yra saulės atspindys. Tėvas dukrai 
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turi suteikti meilę, paramą, atsakomybę, rūpestį, kad ji užaugusi žinotų, jog jos 

gyvenimas ir laimė šalia vyro, o ne moters. 

Pabandykime panagrinėti tokią situaciją. Kaip jūs manote, ar vyras gali pats 

užsisegti švarką? Ar bus romantiškiau gyvenimo pilnatvės požiūriu ir kokius jausmus 

patirsite, jei švarką padės užsisegti žmona, apkabins, pabučiuos ir palydės jus iki durų 

išleisdama į darbą? Vyrai, kuris variantas jums labiau patinka? J 

Ką noriu paaiškinti šiuo pavyzdžiu? Tai, kad jaunesnis nebūtinai tas, kuris 

negali sau padėti, o tas, kuris geba priimti meilę, priimti kitų pagalbą, tai ne tas, kuris 

pasitiki tik savimi, viską sugeba padaryti tik pats, nes taip jį išmokė tėvai. Tėvai tai 

darė iš meilės jums, jūs priimkite tą meilę, tačiau išnagrinėkite Visatos dėsnį, 

išnagrinėkite, kaip veikia energetinis laukas paskirties fone. Jeigu jūs vyras, energija 

veikia viena kryptimi, jei moteris – jos paskirtis kita, kitaip veikia ir energija. Todėl 

kviečiu jus suvokti šį dėsnį ir nepamiršti jo, ir jūs pamatysite, koks nuostabus šis 

pasaulis.  

Antrasis etapas, kai vyras ir moteris bendrauja tarpusavyje, ką jie vienas 

kitam suteikia ir kaip vienas kitą priima. Moteris suteikia švelnumą, rūpestį, vyras – 

jėgą, ryžtą, rūpestį. Jie tampa lygūs ir mokosi šią pamoką vienodai. Tuo metu labai 

didelė atsakomybė tenka žmonai, nes žmonai nugalėti šioje situacijoje nėra jokių 

problemų – moteris devynis kartus emocionalesnė už vyrą, vyrai tiesiog nenori sau 

gadinti nervų, laiko: „na, nori tu kažko daugiau, daryk, o aš pagulėsiu ant sofos.“ J 

Tai yra DIDŽIULĖ žmonos KLAIDA – labai svarbu nelįsti ne į savo reikalus, 

neužimti lyderio pozicijos. Jeigu taip atsitinka, be jokios abejonės įvyks skilimas, arba 

vyras nebebus panašus į vyrą. Joks save gerbiantis vyras nebus pavaldus moteriai, nes 

jos paskirtis šiame gyvenime visiškai kitokia. Nesuprasdamos to, šiandieniniame 

pasaulyje moterys griauna pasaulį. Svarbiausia, kad tai tampa vos ne sportiniu 

interesu, tam tikromis varžybomis.  

Lygių sau vaidmuo – tai gebėjimas draugauti, gebėjimas veikti komandoje, 

tačiau atlikti savo funkcijas.  

Ir koks trečiasis žmogaus gyvenimo vaidmuo – ???  

Sudarykime lentelę: 

1 vaidmuo – jaunesniojo, 

2 vaidmuo – lygaus sau, 

3 vaidmuo – ??? 
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Ir dabar, iš karto, nenukrypdami nuo temos, pabandysime atlikti vieną pratimą 

ir nustatyti, koks tas trečiasis etapas. Tuo metu pailsėsite ir  pajusite malonų jausmą. 

J 
Atsisėskite patogiau... Mintis nukreipkite į tą vietą, apie kurią 

kalbama... Jeigu turite meditacinės muzikos, galite ją įjungti.  

Pageidautina, kad nugara būtų tiesi, tačiau neįsitempusi..., pajuskite 

tvirtą atramą po kojomis..., tiesiog pajuskite žemę arba grindis..., nesvarbu 

esate su batais ar be jų. Jei turite galimybę, geriau būtų nusiauti juos. 

Rankas padėkite ant porankių, jei jų nėra, ant kelių..., nugara 

atsiremkite į savo kėdės ar krėslo atlošą... be jokios įtampos pasukite galvą į 

kairę..., po to į dešinę..., grįžkite į pradinę padėtį ir atsipalaiduokite... 

Įsivaizduokite, kad jus slegianti įtampa, nuovargis, kaip kraujas teka 

žemyn kūnu..., atsipalaiduokite.... 

Taigi, pajuskite, kaip jūsų nuovargis teka iš pakaušio žemyn per 

kaukolę..., kaktą..., akis..., nosį..., ausis..., burną..., apatinis žandikaulis 

savaime šiek tiek atvimpa, tačiau ne jūsų pastangomis, o pats, nes jūs ausų 

lygyje, žandikaulio susijungimo vietoje atpalaidavote raumenis... 

Kaklas lengvai atpalaiduotas..., pradeda nevalingai leistis pečiai... 

rankos pakimba arba laisvai guli ant porankių ar kelių... Įtampai tekant 

žemyn, atpalaiduojami vidaus organai..., krūtinės ląsta..., nuovargis slenka 

žemyn stuburu..., jaučiate kaip jūsų sėdimoji dalis atsiremia į kėdės pagrindą, 

atsipalaiduoja..., nuovargis iš klubų teka žemyn per klubikaulius ir kelius..., 

pajuntate šilumą keliuose... ir ši šiluma kaip nuovargis teka žemyn blauzdomis 

į pėdas..., jaučiate, kaip pėdas užplūsta šiluma ir nuovargis...., ir dabar... 

pasiruoškite ir... atpalaiduokite pėdas..., išleiskite šį nuovargį... į žemę... Jis 

išeina iš jūsų netgi per jūsų avalynę... pasėdėkite taip, tegul išteka visas 

nuovargis, įtampa... Jūs jaučiate, kaip jie palieka jus... 

Visas kūnas atsipalaidavęs... Dabar atpalaiduokite savo protą..., tegul 

jis nusiramina ir kontroliuoja tik kvėpavimą...  

Pajuskite savo sąveiką su Visata..., būkite atviri jai, kaip laisvai 

stovintis medis... 
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Šioje būsenoje tiesiog stebėkite savo kvėpavimą..., pajauskite kiekvieną 

įkvėpimą ir iškvėpimą... Galvoje gali kilti daug minčių ar matymų apie praeitį 

ar ateitį, nekreipkite į juos dėmesio, nekovokite su jais, jie patys ateina, patys 

ir dingsta.... Tiesiog stebėkite kvėpavimo procesą..., pajuskite, kaip oras įeina 

per šnerves, šiek tiek atvėsina jas, tarpuakį ir praeina toliau į jūsų kūną, į 

plaučius... 

Jūsų akys primerktos, jaučiate vidinį atsipalaidavimą... Ir dabar... 

sukoncentruokite savo mintis į tai, kad jūs – siela. Ir tai darote pirmojo 

asmens vardu, tai yra AŠ – SIELA... AŠ atėjau į šį pasaulį mūsų Dievo Kūrėjo 

valia... Ir mūsų Kūrėjas suteikė mums fizinį kūną... Ir šiame dovanotame kūne 

yra širdis..., su kuria tu keliauji šiuo žemiškuoju keliu... 

Pasistenkite visa tai, kas parašyta, perduoti savo vaizduotei.  

Taigi, įsivaizduokite esantis maža Aukščiausiosios Išminties dalele... 

Siela ir yra ta dalelė. Pajuskite iš Aukščiausiosios Išminties 

sklindančią absoliučios meilės energiją... visoms gyvoms būtybėms..., taip pat 

ir jums... Ji didžiuliu srautu sklinda į jūsų gyvenimą... Ir jūs, kaip ta maža savo 

Kūrėjo dalelė, atsiveriate šiam meilės srautui... Tiesiog atverkite savo širdį 

šiai Aukščiausiajai energijai, kuri suteikiama mums be jokių išlygų...  

Dabar prisiminkite save, kai buvote kūdikis, tiesiog vizualizuokite tai, o 

tėvai yra šios  dieviškosios energijos laidininkai... Net jeigu kažkas buvo 

negerai, buvo ir gerų momentų... Tačiau dabar pajuskite tą energiją, kuri 

tekėjo per jūsų tėvus..., prisiminkite saldainius, žaislus, dviračius ar 

paspirtukus, kuriuos jums dovanojo..., išvykas į gamtą ar kiną, cirką... Tie, 

kurie neprisimena savo tėvų, vadinasi, tuo laikotarpiu buvo tų, kurie jums 

kažką davė, dovanojo, prisiminkite tuos momentus... Su dėkingumu priimkite 

visas tas meilės dovanas, kurios jums buvo suteiktos.., net vizualizuokite, kaip 

jums norėtųsi... Priimkite visa tai su dėkingumu kaip maži vaikai... 

Prisiminkite viską, ką tėvai jums davė, priimkite tai dabar... Tiesiog priimkite 

ir dėkokite, galvokite tik apie tai, kas jums buvo duota... Panirkite visa savo 

esybe į šią vaiko būseną – tvirtumo ir pasitikėjimo būseną... Nepamirškite, kad 

tėvai – tai tiesiog Dieviškosios meilės laidininkai... Ji veikia per juos, per tuos, 

kurie buvo su jumis ir dovanojo šią meilę... sukoncentruokite savo mintis tik į 

šį meilės srautą..., į visa tai, ką jums davė tėvai puikaus ir gero... 
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Tegul jūsų širdis prisipildo šios energijos kiek galima daugiau... 

Atraskite ją ir visiškai pasitikėkite ja... Tėvai – tai jūsų Dievas, tai dalelė 

Dievo, ir jų pareiga yra perduoti tą dieviškąją meilę, o jūsų užduotis yra ją 

priimti..., nes niekas dar nesugebėjo ilgai išgyventi be dieviškosios meilės. 

Jausdami, kaip ši energija užpildo jūsų širdį, nepamiršdami, kad jūsų tėvai yra 

Dieviškosios meilės laidininkai, pradėkite augti...  

Vaikas jau pradėjo vaikščioti..., pradėjo tarti pirmuosius žodžius..., jis 

auga..., auga..., didėja jo ūgis ir svoris...  

Jūsų tėvai nepaliauja jums siųsti šias Dieviškosios meilės dovanas... 

Pastebite, kad tampate paaugliu, jaunuoliu ar mergina..., jūs taip pat 

pradedate kažkam siųsti savo meilę ir rūpestį... Jūs taip pat kažkam tampate 

Dieviškosios meilės laidininku.... mažajam broliui ar sesutei..., galbūt mažam 

šunyčiui, kurį glostote..., draugei ar draugui... Taigi, prisiminkite visus tuos, 

kuriems suteikėte savo meilę ir rūpestį, net prisiminkite, kaip bendravote su 

savo žaislais ir kaip juos mylėjote... ir nepamirškite, kad esate laidininkas, per 

kurį teka Aukščiausiojo Kūrėjo energija, kad per jus teka energija visoms toms 

mažoms gyvoms būtybėms...  

Jūs įgyjate vis daugiau jėgų, baigiate mokyklą, kitą mokymo įstaigą, 

įsidarbinote ir visame tame kelyje esate kažkam šios Dieviškosios energijos 

laidininkas... Labai tikėtina, kad tam tikru momentu kyla mintis sukurti 

šeimą... ir jūs jau turite du gebėjimus – gebėjimą priimti meilę ir gebėjimą 

dovanoti meilę... Įsivaizduokite, kaip su šiais dviem gebėjimais jūs pradedate 

bendrauti su savo partneriu, partnere... Pagalvokite, kokie tai bus santykiai?.. 

Santykiai, kuriuose jūs gebate pasitikėti ir atvirai priimti meilę, ir santykiai, 

kuriuose jūs sugebate duoti meilę... Ir pirmą ir antrą gebėjimą jūs 

įgyvendinate vienodai – tai lygūs mainai... Jūs ilgai bendraujate, draugaujate 

su šiuo žmogumi, keičiatės meile... Metai bėga ir jūsų gebėjimas duoti ir 

priimti meilę santykiuose su šiuo žmogumi vis labiau tobulėja... Jūs tampate 

brandus, pasirengęs prisiimti atsakomybę. Jūs tuokiatės ir jums gimsta vaikai, 

ir jūs jau dovanojate savo meilę jiems, perduodate šią Dieviškąją meilę... Tai 

galite padaryti tik jūs, nes bejėgiui vaikui jūs esate DIEVAS... 

Ir čia sustoti nereikia... Jūs auginate vaikus, tobulėjate.  
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Ir štai dabar, būdamas brandus, pagalvokite kaip jūs vertinate kitus 

žmones, kurių tiek daug šiame pasaulyje?.. Kokie jausmai ir norai jums kyla jų 

atžvilgiu?.. 

Pagalvokite apie savo vaidmenį daugybės žmonių visuomenėje, ko 

jums norisi, kokie jūsų ketinimai, kokios mintys kyla?..  

Ką jūs norite savo gyvenime padaryti šių žmonių labui?.. Ką jūs norite 

padaryti šių žmonių labui savo profesijoje, socialinėje veikloje?.. 

Pabūkite šioje palaimingoje būsenoje tiek, kiek jums norisi..., 

neskubėkite... ir sugrįžkite į dabartį tada, kai panorėsite... 

 

Kurie jau sugrįžote, pabandykime aptarti atliktą pratimą.  

• Kai kurie prisiminė tokius momentus, kurie leido pajausti arba tiesiog 

vizualiai pamatyti motiną, tėvą. Matė tėvus, besisukančius kaip 

voveres rate, ir tik tam, kad padėtų jums, savo vaikams. Kai kurie 

suprato, jog nekreipė dėmesio į šią pagalbą, nes viską priimdavo kaip 

savaime suprantamą. 

• Kai kurių mintyse radosi vaizdiniai, kaip jie ateityje yra tėvai ir padeda 

savo vaikams. Tokios mintys galėjo kilti ir tiems, kurie dar neturi savo 

vaikų. 

• Daugelis pažiūrėjo į save iš šalies, pradedant nuo vaikystės ir baigiant 

šiandiena, ir pamatė, ką norėtų papildyti, pakeisti, pagerinti savo 

santykiuose. 

• Ir aišku daug kam kilo mintis, kad atėjo laikas kažką duoti kitiems, 

artimiesiems, visuomenei. 

Atliekant šį pratimą galimi įvairiausi vaizdiniai. Todėl siūlau užsirašyti savo 

variantą į šią specialiai paliktą laisvą vietą.  
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Taigi, ką įrašysime kaip trečiąjį etapą? Žinoma, tai bus vyresniojo etapas.  

1 vaidmuo – jaunesniojo, 

2 vaidmuo – lygaus sau, 

3 vaidmuo – vyresniojo. 

Vadinasi, vyresnysis yra tas, kuris pradeda tarnauti kitiems, atiduoti, ir tada 

tokiam vyrui ir moteriai gimsta vaikas. Kam? Tam, kad jie galėtų įgyvendinti savo 

gebėjimą būti vyresniuoju, nes kiekvienam pagal paskirtį yra skirti trys etapai – 

vaidmenys, kuriuos privalome įvaldyti norėdami kokybiškai vykdyti savo paskirtį. 

Tam mums suteikiama profesija, talentai, tam tikri mūsų kelyje pasitaikantys žmonės, 

tėvai ir vaikai. Profesija suteikiama ne tik uždarbiui ir karjerai, profesija – tai būdas, 

padedantis teikti naudą kitiems, tai yra per profesiją mes tarnaujame kitiems žmonėms 

ir įgyvendiname savo paskirtį.  

Olga, kalbėdamasi su manimi, pasakė, kad ji nesukurta būti šeimos žmogumi, 

beje, tai ji pasakė Artiomo akivaizdoje. Tačiau ji sako, kad jos paskirtis – padėti 

kitiems. Norėjosi pasakyti: sugrįžk, mergyt, ir praeik reikiamus etapus, nes jei tu 

neįsisavinsi meilės ir pagalbos priėmimo etapų, nesugebėsi priimti kitų meilės, tavo 

pagalba bus bevertė. Tik duodama ir nemokėdama priimti meilės, būti lygių 

vaidmenyje, tu labai greitai išseksi. 

PASIKARTOSIU: gyvenime visada reikia taikyti procentinį santykį 20–60–

20. Tada gyvenimas bus subalansuotas, jūs galėsite padėti kitiems.  

Tai aš išbandžiau su savimi – man teko būti ir viršininku, ir partijos 

pirmininku, ir tam tikru lyderiu. Ir tie 60 procentų sumažėjo iki minimumo, atsirado 

disbalansas – tu negirdi, nesupranti kitų, ir galiausiai kai kuriuose dalykuose pralaimi, 

nes tu negauni vertingos informacijos, tu jos tiesiog nepriimi, nes neturi savybės – 

lygus.  

Ir dar vienas praktinis užsiėmimas. Atlikdami pratimus neskubėkite, trumpam 

stabtelėkite, suvokite informaciją, tegul ji tampa žiniomis, gyvenimo būdu.  
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Mintimis įsivaizduokite, kad jums suteikta profesija, talentai, galimybės 

tik tam, kad uždirbtumėte pinigų, gautumėte kokią nors naudą sau... pajuskite 

šią būseną... 

Dabar mintimis įsivaizduokite, kad jums suteikiamos įvairios savybės, 

talentai, gebėjimai, profesija, ir visa tai yra Dieviškoji energija... Jūs šią 

energiją atiduodate kitiems per profesiją, kad teiktumėte džiaugsmą ir naudą 

kitiems... Įsivaizduokite tokio dosnumo nuotaiką... Mintyse galvokite apie savo 

profesinę veiklą būtent su tokia nuotaika... Pabūkite šioje būsenoje... Pabūkite 

tiek, kiek jums norisi... 

Tie, kurie sugrįžote, kartu pasvarstykime, kokį įspūdį palieka šie du skirtingi 

savo profesinės užduoties vykdymo požiūriai. 

Šioje specialiai paliktoje tuščioje vietoje užrašykite šio nedidelio pratimo 

įspūdžius. 

 

 

 

 

 

 

 

• Daugelį pavyzdys privertė susimąstyti ir padaryti išvadą, kad vis dėlto 

ne visada profesiją pasirenkame pagal pašaukimą, dažnai tai darome 

pagal rekomendacijas, pagal to meto madą, tėvų patarimu ar jiems 

reikalaujant. Tokios profesijos tikslas – gauti naudos sau, užsidirbti 

pinigų, įgyti tam tikrą prestižą, įtaką ir pan. Daugelis žmonių suvokia, 

kad tai kažkas tuščio, neskatinančio kurti, jie nejaučia harmonijos su 

savimi ir aplinkiniais.  

• Kai kuriems pavyko atsakyti į juos kamuojančius klausimus: kodėl 

palieka klientai, darbuotojai, specialistai, kodėl mažėja užsakymų, 

kodėl visą laiką kažkas nesiseka, jaučiama tam tikra įtampa ir pan?  

• Buvo ir tokių, kuriems atėjo nušvitimas, kad reikėtų dirbti visuomenės 

labui, jaustis Visatos nariu, tačiau praktika rodo, kad visi aplinkui 

svarbiausiu savo uždaviniu laiko dirbti savo labui ir uždirbti kiek 
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galima daugiau pinigų. Todėl net blykstelėjusi nušvitimo mintis greitai 

užgęsta – nesinori būti balta varna visuomenėje, kurioje gyveni.  

• Tačiau kai kurie po šio trumpučio pratimo pradeda suvokti, kad vis 

dėlto reikėtų gyventi pagal pasaulėkūros dėsnius, jaustis Visatos dalele 

ir iš aukščiau suteiktas galimybes naudoti šios visumos gerovei. Ir tada 

apima pasitenkinimo jausmas dėl atliekamo darbo, tokios mintys 

padeda įgyvendinti savo paskirtį ir profesiją, talentai įgyja prasmę. 

Dabar pagalvokite: kam labiau patiko antrasis požiūris į profesijos, talentų 

pritaikymą? Sveikinu pasirinkusius antrąjį požiūrį.J  

Ir dabar esminis klausimas – kaip jums atrodo, kas būtų, jei visi žmonės savo 

profesinę užduotį vykdytų būtent taip?  

 
 Kas jums buvo naudingo iš to, ką jau perskaitėte?  

 Stabtelėkite...., pagalvokite... Ką iš perskaityto galėjote pritaikyti sau, 

pabandykite pajusti šią būseną, pabandykite paanalizuoti. To reikia, kad gaunamos 

žinios iš karto būtų naudojamos mintyse ir praktikoje.  

 Atsakėte? UŽRAŠYKITE SAVO ĮSPŪDŽIUS TIESIOG ČIA KNYGOJE 

SPECIALIAI TAM PALIKTAME LAPE. VĖLIAU BUS ĮDOMU STEBĖTI SAVO 

POKYČIUS IR AUGIMĄ. 

 

 

 

 

 

 
 

  



	   68	  

Grįžimas prie pasaulėkūros ištakų 

 
 Einame toliau. Kitoje mūsų kelio atkarpoje norėtųsi pakalbėti apie tai, kas 

vyksta su mumis, kai mes nesąmoningai, dėl nežinojimo, pažeidžiame pirmiau 

minėtus gamtos dėsnius, nekreipiame dėmesio į likimo pamokas. Galite pastebėti kai 

kuriuos pasikartojimus; jeigu jie jums krenta į akis, laikykite tai savo pliusu. Juos aš 

sąmoningai naudoju, kad nekiščiau į jūsų galvas naujų pavyzdžių įvairiose srityse, o 

jau žinomų pavyzdžių nereikėtų smulkiai aprašinėti, o būtų galima iš karto nagrinėti 

kiek galima giliau: emocijų šaltinis gali būti tas pats, bet jų poveikis skirtingose 

srityse skiriasi. Dažniausiai emocijos muša per tą sritį, kurioje yra problemų, būtent 

kaip varžybose – tiksliai į dešimtuką. Ir jeigu jūs geriau jas suvoksite, pajusite, daug 

greičiau galėsite išspręsti jums iškylančius klausimus. 

 Noriu pateikti vieną frazę, atspindinčią mano knygos pavadinimą: 

 „Mūsų ligos ir priešai – patys geriausi mūsų mokytojai.“ 

 Jūs ją perskaitėte. Stabtelėkite... dar kartą lėtai perskaitykite... ir giliai 

viduje pagalvokite, pajuskite, kaip ją suvokiate, kaip ji atsiliepia jūsų viduje. Šis 

suvokimas ir bus tam tikras jūsų pasiruošimo kitiems mokymams kriterijus. 

 „Mūsų ligos ir mūsų priešai – patys geriausi mūsų mokytojai.“  

 Lėtai pakartokite: „Mūsų ligos ir priešai – patys geriausi mūsų 

mokytojai.“ 
 Pajuskite vidumi, kaip šią frazę suvokiate? Prisiminkite pateiktus 

pavyzdžius iš mano gyvenimo. 

 Atrodytų, normalu teisėjus, prokurorus, kurie suklastojo bylą ir nuteisė tave, 

laikyti savo priešais. Tačiau, kita vertus, būtent per juos mums siunčiama pamoka. Ir 

nesvarbu, kad tu nieko tokio, kuo tave kaltina ir už ką tave nuteisė, nepadarei, tu 

privalai tai priimti kaip KŪRĖJO siunčiamą pamoką, kaip pasiruošimą kažkam 

svarbesniam.  

 Atkreipkite dėmesį į labai svarbų dalyką – kiekvienas iš mūsų šioje žemėje 

atsiduriame ne šiaip sau, kiekvienam iš mūsų skirta tam tikra misija. Svarbu suprasti, 

kad tokios pamokos šiaip sau neduodamos, jas reikia priimti su dėkingumu. 

 Žinoma, tai nereiškia, kad reikia sutikti su viskuo, ką jums nori padaryti 

nesąžiningai savo pareigas vykdantys žmonės. Tačiau pasikartosiu, pamoka, procesas, 

kuriame tu atsidūrei, kuriame dalyvauji, – tai mokymosi procesas. Pavyzdžiui, būna 
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taip, kad mokytojas mokykloje ar dėstytojas universitete nepatinka, bet pamoką bet 

kokiu atveju reikia išmokti, nes priešingu atveju mokymo įstaigos neužbaigsi. Taip ir 

šiuo atveju, svarbu suvokti, dėl ko tau duotas šis mokymo procesas. Jums gali būti 

nepriimtina, kai, pavyzdžiui, moko būti nuolankiu, sumažinti savo puikybę, išmokti 

atleisti – šis mokymas ne šiaip sau užgriuvo kaip griausmas iš giedro dangaus. Tai 

galima būtų palyginti su kosmonautu. Prieš išskrisdamas į kosmosą jis dalyvauja 

įvairiuose bandymuose, atlieka įvairiausius pratimus, yra išbandomas įvairiuose 

treniruokliuose, kuriuose malonumo tikrai maža, tačiau jis yra priartinamas prie tų 

sąlygų, kuriose jam teks būti. Vadinasi, jis yra kankinamas vardan jo gerovės.  

 Ką reiškia tapti nuolankiu, sutramdyt savo puikybę, išmokti atleisti? Tai 

reiškia, kad jūs, kaip ir kosmonauto atveju, ruošiami kitai aplinkai, kurioje turi vyrauti 

šios savybės, aplinkai, kur sąmonė yra aukštesnė, nei ten, kur esate dabar. Ten 

nereikės jūsų aistringų norų, pavydo, godumo ir pan., ten reikės jūsų subalansuotumo, 

harmonijos. 

Taigi, „mūsų ligos ir priešai – patys geriausi mūsų mokytojai“ rengia mus 

kažkam svarbesniam. Supratote, ką tai reiškia? Su šia samprata eisime toliau.  

 Dabar dar kartą reikėtų paaiškinti, kad nieko atsitiktinai šiame gyvenime 

nevyksta. Vadinasi, už viso to slypi tam tikra pirmapradė jėga, daranti įtaką mūsų 

gyvenimui. Tai paramos, palaikymo, vadovavimo jėga, kuri neregimai egzistuoja 

mūsų gyvenime. Žinome mes apie tai ar ne, sutinkame su tuo ar ne – ji egzistuoja 
šalia mūsų. „Tai kažkokios pirmapradės visatos meilės jėga, vedanti kiekvieną 

gyvą būtybę šioje visatoje“, rašė senovės išminčiai savo traktatuose. 

  Tai pakankamai aukšta mūsų sąmonės kartelė, kurią dar turėsime pasiekti.  

 Ką reikia dėl to padaryti? Reikia žinoti, kaip sukurtas pasaulis. Kiekviena 

eilutė, kiekviena mūsų kelio atkarpa šioje knygoje – tai naujas žingsnis į pažinimą, 

sąmonės lygio kėlimą, ir peržengti, praleisti laiptelių – neišmokti šių pamokų – 

negalima, tiesiog nenaudinga. Kadangi viena su kita susiję, kažką praleidus, galima 

pasiklysti ir nebesuprasti, kas vyksta toliau. 

 Svarbu suprasti, kai gyvenime pažeidžiame kokius nors Visatos dėsnius, 

beje, pažeidžiame savo lygmenyje (jis gali būti žemiau arba aukščiau, palyginti su 

kitų, kitaip sakant, kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui), iš aukščiau gauname 

perspėjimą. Mums siunčiamos problemos – ligų, nedraugų forma. Kai mes, švelniai 

tariant, veikiame nelabai tiksliai, nelabai harmoningai, dar daugiau, jeigu kam nors 
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kenkiame arba dėl mūsų veiksmų kažkas kenčia – turime grįžtančią į mūsų gyvenimą 

reakciją. Iš tikrųjų, tai pamoka, kurią privalome išmokti.  

 Jeigu jūs ir nedarysite klaidų ir viskas seksis, tačiau gyvensite ne pagal savo 

paskirtį, laimės jums tai neatneš, jūs nuolat gausite pamokas. 

 Supratęs šiuos dėsnius ir grįždamas prie savo patirties, susimąsčiau dėl savo 

gyvenimo. Pradėjau nagrinėti savo problemas, nemalonias situacijas, tam tikrų 

nedraugų išpuolius. Ir kuo aiškiau suvokiau savo problemas kaip siunčiamą pamoką, 

kurią privalau išmokti, o ne ieškoti kaltų, supratau, kad didesnė dalis problemų glūdi 

manyje. Supratau, ką reikia daryti. Reikia ne tik žinoti šiuos dėsnius, svarbiausia, 

reikia gyventi pagal juos. Tai nereiškia, kad tam tikrose situacijose reikia pasiduoti, 

priešingai, reikia drąsiai eiti pirmyn ir laimėti, nesvarbu kas prieš jus stovėtų, tačiau 

būtina nepažeisti ekologijos dėsnių jokiose gyvenimo ir veiklos srityse – tai susiję ne 

tik su mus supančia aplinka, bet ir su santykiais, karjera, sveikata. Joks tavo veiksmas 

negali turėti pražūtingo poveikio nei tau, nei kitiems. Daugelis šiandien sako, kad 

reikia keisti požiūrį į gyvenimą. Ne ir dar kartą NE! – tai neteisinga formuluotė, ir 

aš pasistengsiu paaiškinti, kodėl.  

 Tai mes kažkada pakeitėme požiūrį į gyvenimą, apvertėme aukštyn kojomis 

gyvenimo ir gamtos nuostatas, pažeidėme Visatos dėsnius, išklydome iš tikrojo kelio. 

Dabar reikia grįžti prie šių dėsnių, pripažinti, kad kažkada padarėme grubią klaidą. 

Privalome ištaisyti ją ir grįžti prie visatos ištakų, NE KEISTI savo požiūrį, bet 

GRĮŽTI. Viską reikia vadinti savo vardais.  

 Dabar suprantu ir pripažįstu, kad man buvo suteiktos didžiulės galimybės – 

turto, valdžios, tačiau, tikriausia, išbandymų šiomis galimybėmis nesugebėjau 

tinkamai įveikti. Pridariau daugybę klaidų, ir supratau šias klaidas tik tada, kai 

pradėjau jas nagrinėti iš pasaulėkūros dėsnių pozicijos kaip man siųstą pamoką. 

Supratau, kad galbūt dėl mano valdžios kažkas nukentėjo, galbūt mano sukaupti turtai 

nebuvo tinkamai panaudoti... Tikėtina, kad suveikė mano gimtosios šalies karmos 

dėsnis, vis dėlto aš rusas Lietuvoje.  

 Kaip pasekmė – daugybė priešų ir nemalonumų, dideli nesutarimai su 

aukščiausiąja valdžia. Mano idėjos buvo nesuprastos ir artimoje aplinkoje. Galiausiai 

užsidirbau baudžiamąją bylą, su kuria tąsausi jau 10 metu. Kiek per tą laiką veltui 

išeikvota laiko ir kiek buvo galima nuveikti gero. Ant griūties ribos šeima. Nutrūko 

santykiai su draugais, bendradarbiais, atsitiko daugybė dalykų, kurie sukėlė didžiulį 
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diskomfortą mano gyvenime. Jau nekalbant apie tai, kiek prarasta sveikatos, nes 

kiekviena emocija „atlieka savo darbą“ ir pradeda griaužti kurį nors organą ar 

organizmo sistemą. 

Dabar aš pradedu suprasti, kad turtas slypi visai kituose dalykuose.  

Pinigai, valdžia – tai tikrai ne turtas, dažniau tai didelė problema, jei 

nesugebame su jais tinkamai elgtis. Mažiausia, ką aš suvokiau, kad pagrindinis turtas 

– tai harmonija, vidinis pasitenkinimas, subalansuoti jausmai, visuminė sėkmė. Tai 

tokia sėkmė, kurios tu pasieki, nepažeisdamas kitų gyvenimo sričių. Dar vėliau atėjo 

supratimas, kad Turtas – tai teisingas visatos suvokimas, žinios apie ją, ir šios žinios 
turi tapti gyvenimo būdu.  

Pagal Visatos dėsnius ir Aukščiausiosios Išminties mums dovanojamą meilę – 

mes atsiradome šioje visatoje, kad būtume laimingi. Net šiek tiek susipažinęs su šiais 

dėsniais, drąsiai galiu pasakyti, kad esu geresnės nuomonės apie Dievą nei asketai, 

Dievui nereikia mūsų asketizmo, kančios ir aukos. Dievui reikia mūsų atviros 

širdies ir meilės, kuri parodoma atitinkamais veiksmais ir darbais.  
Ne, mielieji mano, – mes Dievo vaikai ir netiesa, kad Dievas gali vadinti savo 

vaikus Dievo vergais. Mūsų Aukščiausiasis Tėvas siunčia mums meilę, siunčia mus į 

žemę tik tam, kad praeitume išbandymus ir išmoktume pamoką, ir fizinis kūnas mums 

duotas kaip instrumentas, kurį naudodami turime išmokti šią pamoką ir padidinti savo 

kūrybinį sielos potencialą, kad būtume vis arčiau ir arčiau prie savo namų ir 

Aukščiausiojo Tėvo.  

Taigi, norėdami, kad mūsų sąmonė pakiltų į aukštesnį lygmenį, pakistų mūsų 

vibracijos dažnis, privalome labai daug ką nuveikti. Tai ir mityba, ir ne tik kūno, bet ir 

sielos, proto apsivalymas. Reikia ne tik žinoti, būtina atitinkamai ir elgtis. Reikia 

žinoti, kad verslą reikia plėtoti dorai, ekologiškai. Ekologiškai – tai ne tik nešiukšlinti 

gamtos, reikia neteršti šiukšlėmis savo ir kitų žmonių proto, tavo verslas turi suteikti 

aplinkiniams komforto jausmą ir pan. 

Kalbame apie žinių ir sėkmės pasaulį. Žinių, kurių vaikėsi daugelis šio 

pasaulio stipriųjų, tarp jų ir diktatoriai, ir, kaip bebūtų gaila, kai kuriems pavyko dalį 

tokių žinių įgyti ir pasaulis dėl to stipriai nukentėjo. 

Kad būtų aiškiau, paaiškinsiu – vedų filosofija ir ajurvedos medicinos 

sistemos tūkstantmečiais buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą būtent 

tam, kad šios žinios patektų tik į tų žmonių rankas, kurie pasiekdavo aukštą sąmonės 
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lygį ir galėdavo harmoningai bendrauti subtiliajame lygmenyje. Buvo siekiama, kad 

šis mokslas nepatektų į žemos sąmonės žmonių rankas – žmonių, pilnų egoizmo, 

godybės, puikybės. Jeigu tokias žinias bando skleisti žmonės, kurie patys negyveno 

gyvenimo, kurį propaguoja, jie užsidirba sau liūdną ateitį.  

Maždaug prieš 5000 metų buvo pradėtos rašyti knygos, traktatai sanskrito 

kalba. Ir būtent dalis jų pateko nelabai geriems žmonėms, kurie keitė visos planetos 

likimą. 

 Tačiau jeigu šios žinios yra naudojamos geriems darbams, jos atneša 

neįtikėtinų vaisių. Jau kalbėjome ir jūs jau žinote, kad šios žinios turi labai stiprų 

poveikį. Subtiliajame lygmenyje užprogramuota programa veikia dešimtis kartų 

stipriau nei fiziniame lygmenyje. Tačiau reikia mūsų pastangų, reikia šias žinias 

pritaikyti praktiškai, kad jos taptų gyvenimo būdu. 

 Nedidelė pauzė palyginimui... Šiuolaikinėje psichologijoje yra neblogų 

ateities valdymo programų. Beveik visi žmonės, kurie profesionaliai valdė šias 

programas, turėjo pasisekimą, didžiulių galimybių. Atrodytų, ko dar reikia? Tačiau 

sąžiningi ir aukštos sąmonės psichologai atsisakė savo praktikoje šių programų. 

Kodėl? 

  Kai ką galiu ir aš pasakyti iš savo patirties. Perskaičiau nemažai įvairiausių 

šiuolaikinių specialistų, konsultantų, psichologų knygų. Jutau didžiulį pasitenkinimą 

skaitydamas tokių autorių kaip Vadimo Zelando, Chosė Silva, Entonio Robinso ir kitų 

knygas. Jų nagrinėjamos temos – tai įtaka ateičiai tų, kurie domisi karjera, turtais ir 

pan. Svarbiausia, kad šios programos tikrai veikia.  

 Ir ką jūs galvojate? Sužinojęs daugiau, kaip šios programos gali paveikti 

mūsų ateitį ir net pats jas išbandęs, aš jų taip pat atsisakiau. Kodėl? Kažkas pasakys, 

kad jeigu jau pats Entonis Robinsas – asmeninio efektyvumo ir asmenybės permainų 

ekspertas – moko, čia negali būti jokių abejonių. Deja...  

 Dabar pateiksiu jums tokį pavyzdį. Viena jauna moteris tokiuose panašių 

minėtų autorių praktiniuose mokymuose mokėsi, kaip daryti įtaką ateičiai. Ji labai 

norėjo didžiulio amerikietiško visureigio, ir po 7–8 mėnesių į jos gyvenimą toks 

visureigis įriedėjo. Džiaugsmas liejosi per kraštus, pirma, dėl to, kad ji jau turi 

visureigį, antra, kad šis metodas, programa realiai veikia. Jos emocinis užtaisas ir 

noras buvo tokie dideli, kad po pusantro mėnesio atsirado dar vienas toks išsvajotasis. 

Nesvarbu, kad jai pačiai atrodė, jog tas noras lyg ir dingęs. Maždaug po dviejų 
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mėnesių ši jauna moteris kreipėsi į psichologus būdama visiškai pakrikusios būsenos 

ir iki ausų įklimpusi į skolas. Kodėl? 

 Kyla paprastas klausimas, ar reikia mums tokios laimės, kai gavę vieną, 

sugriauname kitą – šeimą, santykius, karjerą, sveikatą, o ir pats turtas abejotinos 

vertės, ir ne tik dėl skolos. Turtas, kuris nesuteikia harmonijos nei pačiam žmogui, nei 

aplinkiniams, visada, anksčiau ar vėliau, atneš problemų.  

 Problema čia ta, kad nebuvo visuminės programos. Viena vertus, energija 

buvo paimama iš vienos srities ir nukreipiama į kažkurią kitą, šiuo atveju – į turto 

sritį; taip silpninamos ir griaunamos kitos sritys. Antra, paprasčiau sakant, išorinėje 

plotmėje buvo taikoma tik metodika „duok man“. O kai bus su „duok kitam“? Ir 

trečia, o kur dingo pajamų ir vidinio pasaulio, visatos energijos harmonija, kur veikia 

priežasties ir pasekmės dėsnis? Vadinasi, ši metodika, šie praktiniai mokymai davė 

tau turtą, tačiau sugriovė tave kaip asmenybę. Kyla klausimas: ar tau to reikia? 

  Todėl aš, kaip mokinys ir norintis realiai pasiekti kažkokių rezultatų, 

atsisakiau tokių metodikų, tokios nevisuminės įtakos ateičiai programos.  

 Nieko stebėtino, kad ir sąžiningi psichologai atsisakė tokių programų, tokių 

praktinių mokymų, nes galiausiai jie griauna asmenybę ir kartu neša didžiulį neigiamą 

impulsą visatai, aplinkai, sociumui. 

 Šiuolaikinę nevisuminę psichologų (kurie stengiasi tik užsidirbti) programą 

galima palyginti su aštriu peiliu: padoraus žmogaus rankose aštrus peilis padės 

paruošti skanius pietus, nepadoraus – gali atnešti daug nelaimių ir skausmo. 

 Todėl mes dirbsime su programomis, kurios apjungia šiuolaikinę 

psichologiją su senovės išminčių išmintimi, perduota senosiose sanskrito kalba 

parašytose knygose. 

 Pradžiai siūlau susipažinti su nepaprastu tekstu, kuriame yra perteiktas 

visatos ir jos Aukščiausiosios jėgos pagrindas. Jis padės rasti atsakymą, kodėl veikia 

praktiniai mokymai ir programos, net ir ne visuminės. 

 Iš viso yra 108 mantros. Viena iš stipriausių yra 8 mantra: 

„Toks žmogus turi giliai pažinti visų didžiausiąjį – Aukščiausiąjį valdovą, kuris yra 

neįkūnytas, visa žinantis, nepriekaištingas, be venų, tyras ir nesuteptas, pats sau 

pakankamas filosofas, Tą, kuris nuo neatmenamų laikų patenkina kiekvieno 

troškimus.“ 
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 Štai kur esmė – Tas, kuris nuo neatmenamų laikų patenkina 

KIEKVIENO troškimus. Štai kas suveikia ir patenkina norus, nes yra tas, kuris 

tenkina KIEKVIENO norus. Ir nepriklausomai nuo to, koks noras, geras ar blogas, 

paremtas tikėjimu ar ne, bet jis suveikia, nes pagal Visatos dėsnius, žmogui – 

vieninteliam iš visų gyvų būtybių – suteikiama pasirinkimo laisvė veikti. Jis pats 

pasirenka, kaip nori gyventi: ar tik trumpam kažkuo pasinaudoti, o po to nors ir 

tvanas, į bedugnę ar pragarą, arba pasirinkti visuminę programą su kitomis 

pasekmėmis – padidinti savo sielos kūrybinį potencialą ir judėti pirmyn tobulinant 

savo sąmonę, harmonizuojant ir subalansuojant savo gyvenimą. 

 Taigi, jei jūsų norai nenukreipti į gerumą, nesubalansuoti su pasaulėkūra, jie 

patenkinami, tačiau turi griaunamąją jėgą. Ar jums to reikia?  

 Būtent to ieškojo Hitleris, Stalinas ir kiti valstybių vadai. Jie organizuodavo 

ištisas ekspedicijas į Rytus, ir kai kas į jų rankas pateko. Puikiai visi žinomi, kokios 

tai turėjo įtakos pasauliui.  

 Ir atvirkščiai, su pasaulėkūra suderintas noras teikia naudą ir džiaugsmą. 

Būtent tai turime žinoti.  

 

Energijos paskirstymas 

 

 Iš tikrųjų žmogus turi neribotas galimybes, tačiau gali jas įgyvendinti tik 

veikdamas kompleksiškai, teisingai ir ekologiškai. 

 Pasakysiu vieną šventą dalyką. Žmogus, kuris nuo savo atėjimo į šią žemę 

tobulina kūrybinį sielos potencialą, daugiau nei jam duota pagal paskirtį, siekia 

sąmonės aukštumų, aukščiausio vibracijos dažnio lygio (vibracijos dažnis tai ne kas 

kita, kaip energija, kuria persmelkta visa visata, apie kurią rašė A. Einšteinas), atveria 

sau neribotas galimybes.  

 Tačiau dažniausiai žmonės tuo nepasinaudoja savo gyvenime. Kodėl? 

Pirmiausia todėl, kad nežino, kaip tai daryti, ir todėl netinkamai paskirsto savo 

energiją. 

Ieškodami šiuolaikinių psichologų pagalbos mes nepakeliame savo sąmonės 
ir vibracijos dažnio į aukštesnį lygį, t. y. neplėtojamas mūsų sielos kūrybinis 

potencialas.  
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Taikant pirmiau minėtas metodikas maksimaliai ištraukiama turto energija, 

atsiduriama ties tam tikra riba, bloku, kurie leidžia toliau judėti tik tuo atveju, jei 

vystomas sielos potencialas. Pradedama naudoti kitų sričių energija, taip griaunama 

asmenybė kitose srityse. Galiausiai – depresija ir visiškas žlugimas. Ir viskas todėl, 

kad šiuolaikiniai psichologai, taikydami kažkokias metodikas, nevertina mūsų kaip 

Visatos dalelės, kaip Visatos visumos, o žiūri į mus kaip į atskirą gyvą būtybę, todėl 

griauna savo klientus kaip asmenybes. Galbūt dėl nežinojimo, ne piktybiškai, bet, 

deja, rezultatas būtent toks. 

 Pažįstu daug žmonių, kurie taikydami šias metodikas ir mokėdami 

didžiulius pinigus psichologams tenkino savo norus, kažko pasiekdavo ir... 

atsidurdavo ties pirmiau minėtąja riba. Deja, jų laukė didžiulis nusivylimas ir 

depresija.  

 Tada žmones reikia traukti iš šios gilios depresijos, nes jie kaip asmenybės 

yra visiškai palūžę. Vyrams taip atsitinka dažniau, nes vyriškoji psichika yra 

griežtesnė, tačiau devynis kartus silpnesnė nei moterų. Štai ką daro šiuolaikiniai 

psichologai uždirbdami nemažus pinigus. 

 Mums reikia gilesnių žinių. Yra tam tikra subtilioji jėga, užpildanti mūsų 
likimo taurę. Ir jeigu jūs nesugebate su ja sąveikauti, niekada šių ribų, apribojimų 

neperžengsite.  

 Mes panagrinėjome finansų, turto sritis, bet vietoj dolerio gali būti 

sveikatos, karjeros, tarpusavio santykių sritys. Pavyzdžiui, žmonės, kurie nori vesti 

arba ištekėti, tačiau jiems niekaip nepavyksta, turi tam tikrą bloką. Jeigu jie bandys 

išspręsti šią situaciją naudodamiesi tam tikromis metodikomis (šypsotis, vilioti ir 

pan.), jos gali suveikti, tačiau rezultatai bus neilgalaikiai. Kol jūs neišmoksite ne tik 

veikti kartu su šia subtiliąja jėga, bet ir teisingai, išmintingai, neegoistiškai, dorai 
visu tuo naudotis, ji visada griaus jūsų likimą ir tai, ką gavote. 

Mūsų užduotis – išmokti kartu veikti su subtiliąja gamtos jėga. 

Mūsų viduje yra taurė, tam tikra talpa, per kurią teka energijos srautas (kaip 

per vamzdį, kurio skersmuo gali būti ir mažesnis, ir didesnis, nuo to priklauso ir 

srautas, ir energijos kiekis). Vadinasi, mes ne tik negalime, bet ir neturime teisės jos 

naudoti tik vienai sričiai, mažiau paliekant, ar visai nepaliekant, kitoms sritims. 

Atkreipkite dėmesį – YRA TALPA, O NE ENERGIJA, nes energija niekada 

nesibaigia, tik reikia ją tinkamai paskirstyti. Kad ši taurė nebūtų tuščia ir nuolat 
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prisipildytų, reikia mokėti atiduoti, ir tada pradės tekėti nauja, šviežia energija, kuri 

maitins visas sritis. Kaip ir skrandis, į kurį patenka maistas, bet vėliau naudingosios 

medžiagos paskirstomos po visas organizmo sistemas. Jeigu skrandis neatiduos, 

viskas jame supus, jis nebegalės priimti naujo maisto, galiausiai sprogs. Štai iš kur 

posakis: „kad tik nesprogtų iš godumo“.  

 Pavyzdys pateiktas 2 paveikslėlyje. Jeigu žmogui lemta turėti 10 tūkstančių 

dolerių, jis nelavindamas sąmonės, nepakildamas į aukštesnį lygį, naudodamasis 

šiuolaikinių brangiai apmokamų psichologų pagalba gauna šią sumą ir įsiręžia į 

„ribojimų bloką“, tačiau sustoti niekaip negali. Panašiai kaip kazino – jei prieš minutę 

laimėjau, tai kodėl kitą minutę turėčiau pralaimėti. Taip ir čia: išeikvojo turto 

energiją, įsirėžė į bloką ir pradėjo siurbti energiją iš sveikatos, šeimos srities, tas pats 

vyksta karjeros ir kitose srityse. Labai dažnai žmogus sugriauna save negrįžtamai.  

 
2 pav. „Neteisingas metodas, energija nukreipiama tik į vieną sferą“  

 

 Pavyzdys iš mano gyvenimo. Santykiai mano šeimoje kybojo ant plaukelio, 

o kai kuria prasme, sugadinti negrįžtamai, verslas pradėjo nesisekti, karjera beveik 
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sužlugo. Nepaisant stiprios sveikatos nuo gimimo, ir sveikata sušlubavo. Santykiai su 

aplinkiniais tapo įtempti, su kai kuriais apskritai nutrūko, partijai pradėta 

baudžiamoji byla ir beveik visos nuodėmės „sukabintos ant manęs“... Atsidūriau ties 

riba. Nors viskas taip gerai prasidėjo – puiki šeima, sėkmingas verslininkas, vienas 

populiariausių politikų šalyje.... O rezultatas? Priežastis viena – visa energija buvo 

nukreipta į karjerą, o dar blogiau, karjeros siekiau gana egoistiškais būdais, arba 

naudodamas žemiausiojo prado savybes. 

 Žinoma, tik dabar supratau viso to priežastį, tik dabar galiu patarti 

atsisakyti tokios sėkmės metodikos, pagal kurią viskas nukreipta į vieną sritį.  

 Kaip supratote, tai labai jau švelniai pasakyta – atsisakyti yra viena, o kaip 

atkurti tai, ką turėjai? Kaip atkurti jėgas, santykius, sveikatą ir galiausia TIKĖJIMĄ? 

Štai dėl ko aš ėmiausi plunksnos – norisi įspėti kitus ir apsaugoti juos nuo to, ką man 

teko išgyventi. 

 Žmona prisiėmė už mane dalį rūpesčių, nieko už tai negaudama mainais. Jai 

teko ne tik prisiimti rūpesčius, jai reikėjo įveikti save, pačiai ieškoti pateisinimo man, 

pateisinimo mano poelgiams, kad galėtų harmonizuoti santykius savyje. Galbūt 

būčiau išsikapstęs ir pats, tačiau su jos pagalba, žinoma, man pasisekė geriau.  

 Todėl mes nagrinėsime visuminės ekologinės sėkmės metodiką. Vadinasi, 

mums reiks išmokti valdyti savo protą, nepaklusti jo pagundoms, o vadovautis visatos 

dėsniais ir būti laimingiems. Jeigu protas ima valdymą į savo rankas, o juk jis 

reaguoja į pagundas, reklamas, aistras ir pan., jį valdo nepasotinamas godumas, 

pavydas, todėl, jeigu mums pradeda vadovauti protas, gyvenime galime sulaukti visai 

ne to, ko norime. 

 Pabandysime išsamiai išsiaiškinti, ką reiškia sėkmės ekologija. Tai labai 

svarbi tema ir noriu, kad ji jums būtų aiški.  

 Stiprindami vieną sritį, silpniname kitą. Tokia metodika mums netinka. 

Mums nereikia asmenybę žlugdančių metodų. Netinkamą metodiką išbraukiame. 
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3 pav. „Žalingas, neekologiškas gyvenimo būdas“ 

 

 

 Visuminė ekologinė sėkmė – visose srityse energija pasiskirsto vienodai 

arba nukreipiama ten, kur reikia, priklausomai nuo amžiaus.  
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4 pav. „Teisingas, ekologiškas gyvenimo būdas“ 
 

 Svarbu ne tiesiog bet kokiais būdais kažko pasiekti ir tokiu būdu sužlugdyti 

asmenybę, svarbu – siekti to teisingai, būnant harmonijoje su savimi ir pasaulėkūros 

dėsniais, nesilpninant kitų asmenybės sričių. Tik tokia sėkmė kuria asmenybę. Bet 

kokia kita sėkmė asmenybę žlugdys. 

 Kaip teigė viena turtinga moteris, „tiesiog reikia pakentėti, žinoma, 

nusibodo man tas kvailys, galbūt net reikėtų pasiųsti jį velniop...“ Taip ji kalba apie 

savo nevykėlį vyrą, tikėtina, alkoholiką. Ji įsitikinusi, kad verslo, karjeros srityje 

viskas gerai, o su vyru nepasisekė, ką darysi, reikia pakentėti. Tai neteisingas požiūris 

į gyvenimą. Vadinasi, jūs kažkur savo žodžiais ar veiksmais pastūmėjote jį būti tokiu, 

daugiau dėmesio skyrėte verslui ir sužlugdėte šeiminius santykius (toliau knygoje bus 

visas skyrius apie vyro ir moters santykius).  

 Turime du tikslus ir kol jų neįgyvendinsime niekada nebūsime patenkinti. 

 Pirmas tikslas – tai sėkmė. 

 Antras tikslas – tai laimė, visuminės harmonijos, teisingai nugyvento 

gyvenimo pojūtis, gyvenimo džiaugsmas.  
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 Susimąstykite. Jūs pasiekėte visko, ko norėjote, tačiau yra kažkoks vidinis 

nepasitenkinimas... Vadinasi, nėra laimės. Ar jums to reikia??? 

 Iš tikrųjų mūsų esminis tikslas – laimė!!! O laimės be vidinio pasitenkinimo 

ir harmonijos nebūna. 

 Todėl tas „kvailys“ – tai jūsų vadovėlis, pamoka, jeigu norite žinoti, jis yra 

jūsų mokytojas. Jūs dar neišmokote šios pamokos, tačiau būtinai privalote išmokti, 

priešingu atveju, nerasite vidinės harmonijos. O tai jau labai toli nuo laimės.  
 Taigi, pirma, ekologinė sėkmė duoda rezultatą, antra, suteikia vidinės 

harmonijos jausmą. Mes privalome teisingai gyventi šiame gyvenime, o ne žaisti 

gyvenimą. Reikia ne tiesiog spręsti vieną kažkokią situaciją kurioje nors srityje ir 

kurti problemą kitoje srityje, reikia viską atlikti kompleksiškai.  

 Turime brangių automobilių, telefonų, galime ką tik norime turėti, bet jei 

viduje kaupiasi susierzinimas, nepasitikėjimas, pyktis, nuoskaudos, ar galime būti 

laimingi ir džiaugtis tuo, ką gauname išorinėje plotmėje? Susimąstykite. Atsakymas 

bus neigiamas.  

 Išmintingas žmogus vienodai žiūri ir į auksą, ir į geležinį varžtą, vienodai 

žiūri ir į draugą, ir į priešą. Tikras mokinys yra laisvas nuo pagundų.  

 Labai dažnai kyla klausimas – kokios vertybės ir koks tikslas, jei žmogui 60 

ir daugiau? 

 Iš tikrųjų yra susiformavęs stereotipas, kai mes kalbame apie sėkmę, iš karto 

omenyje turime pinigus, turtą, valdžią. Tai mums įkalta į galvą. Tačiau reikia 

pabrėžti, kad sėkmė kiekvienam sava. Yra sėkmė šeimoje – tai tarpusavio santykiai, 

yra vaikų auklėjimo sėkmė – tai tarpusavio pasitikėjimo santykiai, sveikatos sėkmė – 

tai savijauta, apie verslo sėkmę mes jau daug kalbėjome. Sėkmė yra visuminė 

samprata, ir jeigu apie ją galvosime tik kaip apie pinigus, pinigai gali tapti labai rimta 

problema. Todėl klausimas – kokios vertybės ir prioritetai tų, kuriems per 60, yra 

gana aktualus. Ir kiekvienas pats turi nuspręsti, kokioje srityje reikia pasitempti, kad 

būtų subalansuota visuma.  

 Viena klientė pasakojo savo istoriją, kaip ji prabudo Maskvoje savo šešių 

kambarių bute ir nebesuvokė, kur ji yra, – Šočyje, Niujorke ar Paryžiuje? Pirma, 

nenormalu, jei nebesiorientuoji, viskas galvoje susimaišė. Bet yra ir kitas klausimas – 

o kur šeima, sociumas, visuomenė? Visos mintys užimtos verslu, sutartimis, 
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dalykiniais susitikimais. Po to – riba, kelionė pas psichologą... Pasirodo, kad laimė 

išsibarstė kelyje. 

 Ar jums reikia tokios verslo sėkmės, o dar moteriai? 

 Sėkmė – tai visuminė sąvoka, ji neatsiejamai turi būti susijusi su harmonijos 

jausmu, ir skirtingais gyvenimo etapais formuojama skirtingai. Tarkime, jaunystėje 

reikia siekti vieno, TAČIAU nekasti sau duobės ateičiai. Sulaukus šešiasdešimties jau 

kiti uždaviniai: daugiau dėmesio tenka kreipti sveikatai, TAČIAU būtina nepamiršti 

santykių, sąmonės lygio kėlimo, gerai būtų turėti ir tikslą. Tikslas visada drausmina, 

priverčia palaikyti reikiamą formą. Bet kokiu atveju, visa tai privalo derėti su 

paskirtimi. 

 Jeigu mes gyvensime ne pagal savo paskirtį, ne pagal tai, kas mums 

duodama iš aukščiau ir ką turime tobulinti savyje, nepasitenkinimo jausmas bus 

visada ir jis kaupsis, prieštaraus Visatos dėsniams.  

 Rusų kalbos žodis „счастье“ (liet. laimė) labai įdomiai skamba – „с-

частье, с частью, с частичкой, часть, участье, причастность“ (liet. su-

dalimi, su dalele, dalis, dalyvavimas, prisidėjimas). Giluminė šio žodžio prasmė labai 

tiksliai atspindi tą būseną, kurią šis žodis ir įvardija. Laimė – būti Aukščiausiosios 
Išminties dalele.  

 Taigi, mes visi siekiame laimės. Kur jos ieškome? Jeigu veikiame pagal 

Visatos dėsnius, šis įvykis – LAIMĖ – savaime ateina į mūsų gyvenimą. Jeigu 

gyvename taip kaip norime ir kaip papuola, sulaukiame kitų įvykių, toli gražu 

neprimenančių laimės. 

Sėkmė gali būti kurianti ir ekologiška tik tuo atveju, jeigu jūs veikiate 

pagal savo paskirtį.  

Ką gi, vis arčiau priartėsime prie suvokimo, kokia mūsų paskirtis. 

Reikia rasti, kur užstrigome, kad galėtume judėti į ateitį 

Mūsų užduotis – suprasti savo ateities saugaus valdymo principus.  

Pabandysime rasti šias galimybes, kurios padės mums praktiškai atverti kai 

kuriuos mūsų gyvenime esančius blokus.  

Jūs galite nustebti, kaip tai veikia realybėje. Mane tai taip pat stebino. 

Mes neketiname rytais skaityti afirmacijų ir atiminėti energiją iš kitų sričių, 

mums reikia kitokio, visuminio požiūrio. 
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Kartu atliksime kai kuriuos pratimus, kad čia pateikiamos žinios būtų 

įsisavinamos remiantis vidine asmenine patirtimi. Jeigu bandysite suprasti visa tai, 

kas čia pateikiama, tik kaip stebėtojas iš šalies, jūs pasimesite, nesuprasite nei 

programos, nei teksto. Aš labai nenorėčiau jūsų pamesti, tačiau dar labiau nenorėčiau, 

kad pasimestumėte jūs ir neišnaudotumėte tokios unikalios galimybės daryti teigiamą 

įtaką savo ateičiai.  

Prieš tai jums buvau pateikęs pavyzdį apie jauną moterį, kuri labai norėjo 

visureigio ir jį gavo, tačiau galiausiai visas jos gyvenimas žlugo ir ji atsidūrė visiškos 

depresijos būsenoje. Tai pavyzdys, kas gali atsitikti, kai mes puolame į vieną sritį, 

veikiame neekologiškai, visą savo laiką, energiją, mintis skiriame tik šiai vienai 

sričiai, taip silpnindami kitas sritis ir galiausiai sužlugdydami visą savo gyvenimą.  

Jeigu įdėmiai susipažinsite su šiuolaikinių psichologų metodikomis, jums taps 

aišku, kad įvairiausi autoriai plėtoja ir formuoja įtakos ateičiai metodus tik vienai 

sričiai – materialinis turtas. Taip kaip pavaizduota 2 pav. Deja, jie nesiaiškina, kodėl 

koncentruojantis į šį teigiamą norą, jis suveikia? Tačiau yra dar svarbesnis klausimas: 

kokių pasekmių galima tikėtis neteisingai naudojant šią jėgą? Visi tik siekia išnaudoti 

šią visatos energiją, dažniausia savanaudiškais tikslais, ir neklausia savęs apie 

pasekmes.  

 O kam dar klausti? – susikoncentruoji, galvoji, skaitai afirmacijas ir turtėji... 

Tačiau ne viskas taip paprasta.  

 Kad būtų aiškiau, pateiksiu kelis pavyzdžius.  

 Viena iš geriausių šiuolaikinių psichoterapeutų Luiza Hei (Louise L. Hay), 

kuri pati save ištraukė iš 4 stadijos vėžio gniaužtų (o tai tikrai verta pagarbos ir 

pasitikėjimo) vienoje iš savo knygų pateikė tokį pavyzdį: „yra tokių žmonių, kurie 

kaskart atsistoję į eilę torto gabalėliui gauti, priėjus jų eilei, torto nebegauna – jis 

tiesiog baigiasi.“  

 Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Vienas vadovas taip papasakojo savo situaciją. 

„Žinai, buvau daugelyje seminarų, paskaitų, dalyvavau daugybėje praktinių mokymų, 

viską žinau ir viską suprantu, turiu visas kvalifikacijas, kurių mane mokė. Aš netgi 

žinau, kaip dirbti su visomis tomis pasąmonės galimybėmis, netgi išmanau 

manipuliacijos principus ir kaip juos pritaikyti savo naudai. Tačiau jeigu vykstant 

direktorių tarybos posėdžiui aš kalbu ir kažkas iš mano kolegų, akcininkų, partnerių 

pasako, kad dėl kažko nesutinka su manimi, viduje iš karto sukyla pyktis. Žinau, kad 
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tokiu atveju privalau atsistoti ir išeiti, kad nepriskaldyčiau malkų, nes aš vertinu šiuos 

santykius, šiuos žmones.“ Jis sakė, kad nieko negalintis padaryti šioje situacijoje.  

 Trečiasis pavyzdys. Jūs pradedate verslą, išplėtojate jį ir jis staiga žlunga. 

Pradedate iš naujo, vėl viską užsukate, atrodo tuoj ir pelnas bus, ir vėl viskas žlunga. 

Bandote trečią kartą, tačiau rezultatas tas pats.  

 Aš nebetęsiu šios neigiamų situacijų grandinės, tačiau iš tikrųjų mūsų 

gyvenimą sudaro tie 2–3 neigiami akordai. Šie du ar trys akordai, nuolat skamba 

mūsų likime, lyg kažkas juos grotų muzikos instrumentu, kad mes savo vidine klausa 

išgirstume juos ir imtume kažką keisti.  

 Prašau jūsų įsiklausyti į šiuos pavyzdžius ir rimtai juos įvertinti. 

Pabandykite prisiminti 2–3 pasikartojančius savo gyvenimo įvykius. Patarčiau 

neatidėlioti šio darbo, o iš karto pradėti analizuoti. Atlikite analizę net ir tuo atveju, jei 

jūs neprisimenate tokių situacijų, ar jums atrodo, kad jų nėra. Priešingu atveju, nėra 

tikslo toliau skaityti. Tai tebus informacija, nenukreipta į gyvenimo būdą, 

nesuteikianti reikiamo rezultato. Nepraleiskite nė vienos užduoties, nes jeigu iš karto 
pradėsite vykdyti praktines užduotis, labai greitai pastebėsite neįtikėtinus 

rezultatus – tai veikia realiai.  
 Viena iš mano pamokų versle, kuri kartojasi ir kerta per kišenę.  

 Mūsų daugiaprofilinėje bendrovėje, kuri vadinasi koncernas „Vikonda“, 

konkrečioje kryptyje arba profilyje kartojasi viena situacija. Nors, reikia pasakyti, 

kažkas mane saugo nuo nepataisomų problemų šioje srityje, bet vis dėlto viso 

koncerno mastu patiriami didžiuliai nuostoliai, stabdantys kitų krypčių plėtrą. 

 Visą laiką yra siunčiamas tam tikras signalas. Visatos energija kažkam mane 

ruošia, kažko moko – iki galo dar negaliu suprasti. Gal tai postūmis atsisakyti šios 

krypties?  

Sąžiningai pasakius, anksčiau per daug dėl to nesukau galvos, ir visą laiką 

galvojau, kad kažkur klystu, darau klaidų, netinkamai parengiu verslo planą, 

neįvertinu kažkokių svarbių rinkos momentų. Nors patirtis sako, kad lyg ir viskas 

gerai paskaičiuota, įvertinta. 

Tačiau nuo to momento, kai pradėjau domėtis gyvenimo mokslu, šiomis 

žiniomis, atsirado noras plėtoti kitokią veiklos rūšį, naudingesnę visuomenei, kurią aš 

apibrėžiau kaip vieną iš paskirčių gyvenime, – įsteigti centrą su filialais, teikiantį 

visavertes ir visumines paslaugas žmonėms, norintiems eiti ekologiško, sveiko 
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gyvenimo būdo keliu visose savo gyvenimo ir veiklos srityse. Nors labai gerai 

suprantu, kad tai padaryti daug sunkiau nei susidoroti su šiandien kartais stringančia 

veikla. Tačiau labai aiškiai suprantu, kad tai daryti reikia, ypač tiems, kuriems yra 

suteikta finansinė galimybė, – reikia sukurti struktūrą, galinčią realiai padėti 

žmonėms, norintiems eiti koja kojon su mūsų Visatos dėsniais.  

 Taigi, pasikartojančios pamokos istorija. 2004 metais sugalvojau 

Koriažmos mieste Rusijoje statyti prekybos ir viešbučių centrą. Viskas klostėsi gerai, 

2006 metais buvo paruoštas projektas, sąmata, verslo planas su pakankamai geru 

atsipirkimu, su trimis skirtingais optimistiniais, pesimistiniais ir „aukso viduriuko“ 

variantais, pasitelkiau pažįstamų investuotojų, skyriau dalį savo lėšų. Buvo 

paskaičiuota, kad jis turėtų atsipirkti po 7,5 metų.  

Statybos sutapo su šalies ekonominiu pakilimu, padidėjo statybinių medžiagų 

poreikis, medžiagos pradėjo brangti, padidėjo darbo užmokestis, todėl bendra statybų 

sąmata išaugo maždaug 20 procentų. Investicijoms buvo gautos valiuta, o Rusijoje 

atsiskaityti teko rubliais, ir už vieną dolerį jau galėjau nusipirkti ne 35 rublius, kaip 

buvo skaičiuota iš pradžių, o tik 24 rublius. Statybos pabrango dar 30 procentų. Ir 

taip bendra sąmata išaugo beveik 50 procentų.  

 Kaip sakoma, perkėloje arklių niekas nekeičia, statybų nesustabdysi, gaila 

prarasti investuotas lėšas. Tačiau ramino tai, kad pagerėjus ekonomikai atsirado 

didelė tokios komercinės paskirties patalpų paklausa. To mes nebuvome įvertinę 

rašydami verslo planą ir tai turėjo subalansuoti galimus nuostolius. Atrodė, kad 

viskas turėtų būti gerai.  

  Ir ką jūs galvojate? Statybas baigėme 2008 metais ir tada, kaip pamenate, 

prasidėjo pasaulinė finansų krizė. Grandininė reakcija davė priešingą rezultatą. 

Norinčių įsigyti mano paslaugas sumažėjo trigubai, natūraliai tokių komercinių 

patalpų kaina nukrito dvigubai. Dolerio kaina nuo 24 rublių pašoko iki 36 rublių. 

Taigi, pajamos sumažėjo dvigubai, o norint grąžinti kreditą doleriais reikėjo uždirbti 

vienam doleriui jau ne 24, o 36 rublius. Galiausia atsiperkamumas nuo 7,5 metų 

šoktelėjo iki 15 metų, tai yra dvigubai. Pagal normalią verslo schemą, jeigu 

investicijos pagal pesimistiškiausią rodiklį neatsiperka per 12 metų, laikoma, kad 

verslas yra minusinis. Atsidūrėme žemiau žemiausios pesimizmo linijos. 
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 Kaip jau minėjau šios istorijos pradžioje, paskutiniu momentu kažkas mane 

vertė keisti investicinį planą, ir aš laužiau būtent šios investicijos finansavimo 

schemą, taip išvengdamas šio objekto žlugimo.  

 Projekto investicijų krepšelį statybų proceso viduryje iš esmės perkėliau 

susijusių bendrovių ir pasitelktų investuotojų atsakomybėn. Dėl to ir dabar šis 

objektas po truputį kapstosi, didelio pelno nėra, bet, kaip sakoma, duonai užtenka. 

Jeigu 50 procentų šio investicijų paketo būtų perkelta šio objekto atsakomybėn, kaip 

ir buvo planuojama iš pradžių ir kas Rusijoje, taip pat ir Europoje, yra laikoma 

normaliu reiškiniu, bankroto būtų neišvengta.  

 Istorija vėl kartojasi. 2010 metais, krizei nurimus ir vėl prasidėjus 

ekonomikos kilimui, aš pradėjau panašų, tik tris kartus didesnį, projektą Jaroslavlio 

srities Rybinsko mieste. Projektas, sąmata, verslo planas, pagal to meto kainas 

atsiperkamumas per 8 metus, doleris balansuoja ties 28–30 rublių riba – viskas 

puiku. 2013 metais baigiu statybas, etapais objektas pradeda darbą. 2014 metų 

pradžioje stebimos karinių veiksmų užuomazgos Ukrainoje, metų viduryje atidarome 

visą objektą ir, kaip visi žinote, prasideda kariniai veiksmai Ukrainoje. Įvedamos 

sankcijos Rusijai, be to krenta naftos kainos, katastrofiškai krenta ir rublio vertė... 

Objekto atsiperkamumas išauga nuo 8 iki 18 metų. Tai tik pliki skaičiai, tačiau kur 

dar problemos su nuomininkais, laisvi plotai, būtinybė nuolat mažinti kainą, apie 

atsiperkamumą šiuolaikinės ekonomikos akivaizdoje net nesinori kalbėti... 

 Kas per likimo ženklas? Kokią pamoką siunčia ši pasikartojanti situacija? 

 Tačiau, kaip jau prieš tai sakiau, kažkas mane kiekvieną kartą sustabdo. 

Nors naujos investicijos pradžioje yra visiškai normalu (kaip visi, taip ir aš) naujam 

objektui planuoti apie 40 proc. kreditinių įsipareigojimų. Tačiau statybų metu, kol dar 

niekas nepranašauja bėdos, kažkas man pašnabžda laužyti šią schemą, aš išsisuku ir 

finansuoju šį projektą iš susijusių bendrovių, taip pat įkalbu kitus investuotojus 

padidinti savo dalį šiame projekte. Šis objektas kredituojamas bankų tik 15 procentų. 

Jei investiciją sudarytų 40 procentų iš bankų skolintų lėšų, jos lauktų bankrotas. 

Tačiau noriu pasakyti, kad finansavimo schemos keitimas nėra didelė sėkmė, ar 

kažkoks išskirtinis mano nuopelnas, bylojantis apie tai, kad investicija kažkokiu būdu 

išgelbėta. Tai reiškia, kad kitoje vietoje yra užšaldoma plėtra. Taigi, nuostoliai iš visų 

pusių.  
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 Šiandien aš daug galvoju apie galimybę apskritai atsisakyti šios verslo 

krypties. Nors Europoje pakankamai sėkmingai plėtojame verslą ir beveik visos 

investicijos yra sėkmingos ir greitai atsiperka, žinoma, tas verslas susijęs su kita 

kryptimi – su gamyba.  

 Šių mano investicijų Rusijoje verslo planas buvo parengtas 25 metams, 

tikintis, kad šie objektai duos planuojamą pelną. Pirmaisiais 10 metų kasmet buvo 

planuojama pradėti eksploatuoti po 5000 kv. m tokių komercinių patalpų. Antraisiais 

10 metų – po 10 000 kv. m per metus, ir per paskutiniuosius 5 metus – po 20 000 

kv. m per metus.  

 Beje, aprašinėjant šią pasikartojančią situaciją sąmonėje šmėkštelėjo ir kita 

mintis. Kartojasi ne tik nesėkminga investicija, tiksliau būtų sakyti, situacija, į kurią 

aš patenku su šia investicija, tačiau kartojasi ir momentas, kad aš ne pagal verslo 

taisykles investicinio projekto viduryje laužau investicijų krepšelį ir, nors tai atneša 

apčiuopiamų nuostolių kitose srityse, kartu išvengiama neištaisomų problemų šiuose 

projektuose.  

Įdomu ir tai, kad aprašydamas šiuos nesėkmingus pasikartojimus, prisiminiau 

tuos laikus, kai tik pradėjau savo verslą. Kaip bebūtų juokinga, bet dalis verslo taip 

pat buvo susijusi su tokio pobūdžio veikla. Pirmą savo parduotuvę atidariau 1993–94 

metais. Verslas ėjosi gana sėkmingai ir aš nusprendžiau plėsti prekybos tinklą. Kai 

jau buvome atidarę kokius 5 centrus skirtinguose miestuose, prasidėjo valdžios 

spaudimas mūsų įmonei. O 1997–1999 metais valdžia tiesiog sąmoningai žlugdė šią 

mano veiklą. Tačiau aš jau buvau maždaug 30 miestų nusipirkęs žemės sklypų, 

pastatų, kad galima būtų statyti tokius centrus. O jau 2000 metais, nepaisant visų 

trukdymų, mes jau turėjome 11 centrų. Tačiau tais pačiais metais pelnas nusirito iki 

nulio. Spaudimas mums buvo gerai organizuotas, visuose miestuose vyko vienu metu. 

Dėl šios veiklos buvo pradėtos kelios bylos, taip pat augo konkurencija. 2000 metais 

šios veiklos rūšies atsisakėme, centrus pardavėme. 

 Gerai pagalvojus, galima konstatuoti grandinę šių pasikartojimų, kuriuos aš 

lyg ir pamiršau. Bet matyt kažkokia neigiama programa jau veikė, tačiau aš 

nekreipiau į juos dėmesio – o reikėjo. J 

 Pirma, atidarome parduotuves – viskas gerai. Antra, plėtros etapas – 

prasideda smulkus valdžios spaudimas – neįvertinau. J Trečia, pasikartojimas – 

prasideda sąmoningas valdžios puolimas, pradedami blokuoti projektavimo darbai, 
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statybų leidimų išdavimas ir t. t. – nors ir buvo sunku, patyrėme nuostolių, bet 

veikėme. Kitas pasikartojimas – įgaunamas pagreitis, dėl šios veiklos pradedamos 

baudžiamosios bylos. Šių pasikartojimų nesupratau, nesiejau jų su tada nežinomais 

Visatos dėsniais, bet intuityviai, sukandęs dantis, pardaviau šią veiklos rūšį ir gana 

pelningai. 

Nežinau kodėl, bet po 5–6 metų nusprendžiau šią veiklos rūšį plėtoti Rusijoje.  

Kaip jau žinome, neišmokta pamoka muša dešimteriopai stipriau, tad Rusijoje 

šis verslas trenkė per galvą ir per kišenę su tokia jėga, kad maža nepasirodė. J Šio 

verslo parduoti niekaip nepavyksta, laukia tokie nuostoliai, kad net kalbėti nesinori 

(tai yra nuostoliai sieks dešimtis milijonų dolerių). Galų gale supratau, išmokau. J 

Dabar nebeturiu jokio noro veikti šioje srityje. Matote, kiek tokiam užsispyrėliui 

reikėjo pamokų, kad pagaliau suprastų. J Tik dabar suprantu, kad tai yra 

pasikartojimas, kuris buvo ir Lietuvoje. Vadinasi, visu pajėgumu veikia užsuktos 

Visatos programos dėsningumas, ir nesvarbu kur tu beišvažiuotum, su savimi tempi ir 

teigiamą, arba neigiamą, programą. Tai parodo, kad nereikia būti tokiam 

užsispyrusiam ir nebandyti nugalėti Visatos dėsnių. J Visa tai tempiasi paskui tave, 

kaip ir kompiuterio standusis diskas, kaip USB atmintinė..., kaip gerai 

beskaičiuotumėte, ne čia esmė...  

 Ką man rodo ši pamoka, ką verčia peržiūrėti savo veiksmuose?  

 Kaip jau anksčiau minėjau, atsakymas turi būti teisingas, nes priešingu 

atveju nesėkmės kartosis, jei nei šioje verslo kryptyje, tai būtinai kitoje. Tiesiog nieko 

nedaryti – tai taip pat ne sprendimas. Kaip žinome, neveikimas – tai taip pat 

veiksmas, atnešantis neigiamą rezultatą. 

 Kol kas į galvą ateina tik idėja užsiimti kita veiklos kryptimi, o mintis – tai 

ne šiaip sau, tai Visatos energija. Apie šią kitą veiklą jau buvau užsiminęs – tai centro, 

teikiančio visavertes ir visumines paslaugas žmonėms, norintiems eiti ekologiško, 

sveiko gyvenimo būdo keliu visose savo gyvenimo ir veiklos srityse, įsteigimas. 

Tačiau ši idėja man kilo prieš dvejus metus, o nuostolius pradėjau patirti daug 

anksčiau. 

 Taip pat noriu pastebėti, kad tuos nuostolius, o tai ne maži milijonai, dabar 

jau priimu daug ramiau nei tai buvo anksčiau. Jaučiu, kad keičiuosi pats, keičiasi ir 

mano prioritetai. Svarbesnis tampa sąmonės vystymasis, iš pirmosios vietos 

išstumiama materialinė priklausomybė. 
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 Ir dar vienas keistas jausmas arba suvokimas ateina į galvą, skatinantis 

atsisakyti kai kurių žemiausiojo prado savybių, apie kurias kalbėsime vėliau. Gaunant 

Visatos dėsnių žinių, laikui bėgant keičiasi ir prioritetai. Atsakymas lyg ir savaime 

ateina. Į pirmąjį planą iškyla suvokimas, kitaip tariant, noras, kuris anksčiau net 

nebūtų atėjęs į galvą.  

 Jeigu mąstytume taip, kad kiekvienas verslas ir veikla turi būti ekologiškai 

švarūs ne tik gamtos, bet ir žmonių, sąmonės, įtakos ir karmos dėsnių atžvilgiu, tada 

reikia keisti verslo veiklos sritis. Reikia, kad juose nebūtų tokios savybės kaip 

neišmanymo ir aistros gunose (energijose) (toliau gunoms bus skirtas visa knygos 

skyrius). Veikla turi atitikti žmogaus prigimtį ir ekologiją, ji turi būti naudinga sau ir 

visuomenei, turi būti atliekama be prievartos, agresijos ir neigiamų emocijų. Vadinasi, 

veikla negali būti susijusi su mėsos produktų perdirbimu, gamyba ir pardavimu, 

alkoholio, tabako gamyba ir pardavimu, taip pažeidžiant aplinkos ekologiją (arba 

suteikiant plotus tokiai veiklai).  

 Tačiau mano situacijoje šiandien tai padaryti ne taip paprasta ir greita. Nors 

tam tikrų idėjų šiuo klausimu turiu. Tai žinoma slaptos mintys, bet šia idėja 

pasidalinsiu ir su jumis. Noriu būti sau ir kitiems sąžiningas, todėl apie tai atvirai 

kalbu su savo vaikais ir žmona. O vaikai ir žmona yra ne tik šeimos nariai, jie ir 

lygiaverčiai partneriai. Jiems pasikeitęs mano kritinis požiūris į kai kurias mūsų 

verslo sritis nėra visiškai suprantamas. Aš sąžiningai aiškinu savo poziciją, kuri 

susijusi su mano suvokimu, ir skatinu savo partnerius atsisakyti tokio pobūdžio 

veiklos mūsų versle. 

 Iš tikrųjų įdomi būsena – pastebiu, kad mano sąmonės lygis kyla, aš 

keičiuosi, tačiau suvokimas lenkia keliais žingsniais veiksmus versle, nes tai susiję su 

pirmiau nurodytomis priežastimis.  

 O dabar grįžkime prie jūsų. Noriu pasakyti, kad knyga už jus nedirbs, reikia 

jūsų praktinių pastangų. Tiesiog dabar atlikite savo gyvenimo analizę ir raskite dvi ar 

tris pasikartojančias savo gyvenimo situacijas.  

 Kokios tai situacijos? Kur įstrigote? Kur jos kartojasi? Nereikia per daug 

gilintis, tiesiog pamatykite šią išorinę faktūrą. Pastebėkite ją, nustatykite, kur yra šis 

pasikartojimas ir tik tada pradėkite judėti tolyn. Pasikartosiu, net jei ir nėra tokios 

situacijos, atliekama analizė padės eiti pirmyn.  
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 Pabandysiu pagelbėti tiems, kuriems nepavyksta nustatyti šio pasikartojimo. 

Paimkite tuščią popieriaus lapą ir pabandykite surašyti gyvenime kylančias 

problemas; reikėtų imti kiek galima ilgesnę gyvenimo atkarpą, geriausia nuo to 

momento, kai pradėjote save suvokti, ir rašyti viską iš eilės. Iš pradžių šių 

probleminių situacijų gali pasirodyti labai daug, bet vėliau pastebėsite, kad jos 

kartojasi. Rašykite toliau ir galiausiai pastebėsite 2–3 nuolat besikartojančias 

„problemas“. Tačiau jūs drąsiai galite žodį „problema“ rašyti kabutėse, nes jau žinote, 

kad tai ne problemos, o pamokos, kurias reikia su dėkingumu priimti. Tai gali būti 

visiškai smulkios buitinės problemos, tačiau jos yra svarbios. Tarkime, kartojasi 

situacija, kai jūs einate į darbą ir pamirštate užrakinti buto duris, durys užsitrenkia, o 

jūsų raktai namuose, vis pamirštate telefoną. Arba susiruošėte į kelionę ir dokumentus 

pamirštate namuose. Apskritai, atkreipkite dėmesį į visas smulkmenas.J  

 Dar kartą primenu, kad už visų tų pasikartojimų slypi Aukščiausioji visatos 

energija, ji siunčia grįžtamąjį ryšį. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai neigiamas 

dalykas, tačiau ši problema jums siunčiama ne kaip bausmė, o kaip pamoka, kurią 

reikia išmokti.  

 Paprasčiau sakant, mes esame mokiniai, mūsų niekas nebaudžia, o siunčia 

mums pamokas. Ir jeigu mums tenka pakankamai rūsti pamoka, vadinasi, kažkada 

kažkur jos neišmokome (ir ne vieną kartą), nepriėmėme šio išbandymo. Šis 

išbandymas kiekvieną kartą pasikartodamas stiprėja ir galiausiai priverčia mus 

pripažinti šią pamoką, priimti ją ir tinkamai išmokti. 

 Tiek, kiek mes išmoksime šias likimo siunčiamas pamokas, tiek mes 

galėsime įveikti šias situacijas. Nepamirškite – „Mūsų ligos ir priešai – patys 

geriausi mūsų mokytojai.“ 

 Kūrėjas mums siunčia pamoką, įspėjimą fiziniame lygmenyje kaip tam tikrą 

simptomą, ligą, priešus, besikartojančią situaciją. Patariu jų neignoruoti, o deramai 

pripažinti šias pamokas kaip savo, ir situacija tikrai pasikeis.  

 Kaip jums bebūtų skaudu, nemalonu, netgi atrodytų neteisinga, bet pamoką 

būtina pripažinti. Perženkite savo išdidumą, nuoskaudas, pyktį ir priimkite tai kaip 

pamoką, tiesiog PRIPAŽINKITE IR PRIIMKITE, pasakykite sau garsiai arba mintyse 

– aš pripažįstu ir priimu šį išbandymą, tai mano pamoka ir aš dėkoju už šią pamoką 

visiems, kurie prie jos prisidėjo. 
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 Priešingu atveju kitas įspėjimas bus skausmingesnis, stipresnis, netikėtesnis. 

Tačiau jeigu jūs pripažinsite, suvoksite ir priimsite šią pamoką, dabar, tikrai ne 

kažkada po metų, o greitai, artimiausiu laiku pastebėsite, kaip tai realiai veikia. 

Rezultatas galimas net per kelias artimiausias dienas. Jūs daug ką suprasite, išgydysite 

savo negalavimus ir pakeisite vis besikartojančią situaciją.  

 Iš tikrųjų tai labai rimtas pažadas, kuris dabar skamba iš manęs 

(greičiau, per mane), tačiau jau anksčiau minėjau, tai ne mano žinios, ir jūs realiai 

galite jas patikrinti ir pajausti, įsitikinti, kaip puikiai jos veikia.  

 Kad geriau įsimintume, prisiminkime kokį nors radikalų, galbūt šiek tiek 

juokingą, pavyzdį.  

 Dabar mes žinome, kad mūsų siela reinkarnuojasi (persikūnija) iš vieno 

gyvenimo į kitą ir savyje užkoduoja ankstesnių gyvenimų patirtį ir poelgius. Tai 

vadinama karma.  

 Pateiksiu pavyzdį. Mūsų šiuolaikiniame agresyviame pasaulyje, norėdamas 

atrodyti kultūringesnis, užuot pasiuntęs ką nors ant trijų raidžių, palinki, kad jam 

vidurius paleistų. J „Kad tau vidurius paleistų“, – sutikite, šis palinkėjimas skamba 

pakankamai kultūringai.J Ir ką jūs galvojate, prabėgus 1–2 metams pačiam su 

viduriais ne kas pasidaro (pamenate patirtį su veidrodžiu?). Žinoma, jūs jau ir 

pamiršote, kad kažkada kažkam palinkėjote problemų su žarnynu, bet „veidrodėlis“ 

nepamiršo. L Veidrodžio principas pradėjo veikti, jums grįžta skola – reakcija. 

Suprantama, jūs neieškote kelerių metų senumo priežasties, imate galvoti apie 

vakarykštę dieną – ką veikėte vakar, kur buvote, ką valgėte? Pradedate kažką 

koneveikti, pavyzdžiui, virėją, padavėją ar dar ką nors, nesuvokdami, kad tai kelerių 

metų senumo skola. Jūs kaltinate niekuo nekaltus žmones, taip sau užsidirbdami 

ateičiai naują neigiamą reakciją. Darote klaidą, nes nepriimate to kaip pamokos, kaip 

būdo mokytis.  

 Diena, dvi, savaitė – viduriai gerokai iškankino, ir gydytojai čia bejėgiai. 

Tada dažniausiai bėgam pas kokią nors bobutę žiniuonę, toji duoda kokių nors žolelių 

ir bando užkalbėti: „padėk jam Dieve, jis ne specialiai kam nors to palinkėjo“.  

 Žiūrėk, žmogaus sveikata ir pagerėjo. Matote, kaip gali suveikti Visatos 

dėsnis subtiliajame lygmenyje, sugrįžti ir gerokai trinktelėti atgal, šiuo juokingu 

atveju visai per kitą vietą.  
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 Bioenergetikos ir psichologijos specialistas Sergejus Lazarevas teigia, kad 

šiandien mes gyvename labai įdomiu metu – epochoje, kurioje privalome būti 

maksimaliai atsakingi už savo poelgius, žodžius, mintis, siunčiamas subtiliajame 

lygmenyje, nes tai sugrįžta dešimt kartų stipresne reakcija (Lazarevas pasižymi 

sensoriniais gebėjimais ir gali pratestuoti žmogaus gyvenimą net prieš 200–300 

metų).  

 Taigi, mes peržengėme trečiojo tūkstantmečio slenkstį. Privalome daug 

mokytis ir būti ne tiesiog šeimos, miesto, šalies ar žemės nariai, privalome suvokti, 

kad esame Visatos dalis. Būtent šios epochos užduotis – žinoti, išmokti Visatos 

dėsnius.  

 Kai kam gali pasirodyti, kad kalbame per daug aukštomis, giliomis ir 

nesuprantamomis frazėmis, tačiau mes pasistengsime, kad jos būtų suprantamesnės. 

Pritaikysime sau, savo patirčiai ir mokysimės gyventi su šia samprata, kaip Visatos 

gyventojai, o ne kaip kokios nors šeimos ar net šalies nariai. Privalome rūpintis visa 

Visata, tada ir šeimoje, ir šalyje, ir žemėje bus harmonija ir tvarka.  

 

Galvokite, kas slypi jūsų galvose, arba kas esame mes? 
 

 Jau žinote, kad ko nors kam nors palinkėję, galite po metų, dvejų ar net 

daugiau gauti kelis kartus didesnę grįžtamąją reakciją. Ir ar dabar, kai esate šiek tiek 

susipažinę su Visatos dėsniais, linkėsite ko nors blogo savo priešams??? J Žinoma, 

kad ne. 

 Ir vėl grįžtame prie frazės apie tai, kad yra TAS, KURIS NUO 

NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. Šioje 

frazėje slypi Aukščiausiojo prado pirminės meilės dėsnis: šiame pasaulyje esame ne 

vieni, yra šis amžinas ryšys, ši amžina globa ir rūpestis mumis. Tačiau kaip mes 

naudojamės šia globa, meile, šia jėga, priklauso tik nuo mūsų. Mes turime visišką 

laisvę pasirinkti ir, jeigu šią jėgą naudojame geriems darbams, ji sugrįžta kelis kartus 

didesne nauda. Jei ją naudojame kenkdami kitiems, žala, skausmas grįš kelis kartus 

didesnis. Vadinasi, KŪRĖJAS mus moko tų pamokų, kurias patys pasirenkame, 
arba trumpiau ir aiškiau pasakius, tų pamokų, kurių vis neišmokstame.  
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 Išminčiai teigia, kad kiekviena gyva būtybė turi nuolatinį ryšį su 

Aukščiausiąja Išmintimi. Mes ne vieni šiame pasaulyje, kiekvienu iš mūsų yra 

pasirūpinta. 

 Dabar, kai mes įvardijome, suvokėme ir priėmėme šią vieną iš svarbiausių 

filosofinių tiesų, išsiaiškinkime, kaip ji taikoma mūsų gyvenime. Mus tai domina kaip 

tam tikras pamatas.  

 Taigi, grįžtame prie mūsų temos ir klausimo – KAS MES ESAME? Ką 
mes nešame savyje? 

 Harvarde maždaug prieš trisdešimt metų buvo atliktas vienas labai įdomus 

eksperimentas. Mokslininkai sociologai ir psichologai vieno kurso universiteto 

studentų paprašė užpildyti anketas, kurių pagrindinis klausimas buvo: „Greitai 

baigsite vieną geriausių universitetų pasaulyje, prieš akis visas gyvenimas, gavote 

elitinį išsilavinimą, ko jūs norite iš gyvenimo, kokie jūsų tikslai? Paprastai 

suformuluokit savo lūkesčius“. Daugiau nieko. Anketos buvo surinktos, o po 30 metų 

eksperimentas pratęstas. Mokslininkai surado kiekvieną gyvą (gyvenime juk viso 

būna) buvusį studentą ir atliko jų gyvenimo pasiekimų analizę. Kaip jums atrodo, ką 

jie surado? Ogi vieną įdomų faktą. Studentų, kurie labai aiškiai suformulavo, ko nori 

pasiekti gyvenime — „Mano planas toks. Mano matymas toks. Mano žingsniai bus 

tokie. Taškas“, buvo tik 5 proc. iš visos masės, tačiau šių žmonių turtas ir pajamos 

(Amerika nebūtų Amerika, jeigu viskas čia nebūtų pamatuota doleriais) buvo dešimtis 

kartų didesni nei likusių 95 proc. kartu paėmus. Kaip jums atrodo, ką tai pasako? 

Teisingai, tai rodo, kad jie išsakė konkretų norą, pasiuntė mintį – jie tiksliai žinojo, 

ko nori. Vadinasi, aiški ir suprantama pasiųsta mintis buvo įgyvendinta ir pavirto 

darbais. Bet buvo dar vienas nelabai geras faktas: dalis iš tų penkių procentų turėjo 

rimtų problemų, vadinasi, reikia turėti ne tik konkrečią mintį, siųsti ją kaip energiją, 

bet ta mintis privalo būti ir ekologiška.  

 Atkreipkime dėmesį į rezultatus ir tam tikrus veiksmus mūsų gyvenime ir į 

tai, iš kur jie atsiranda? Būtent tos mūsų mintys ir norai, kuriuos patys aiškiai 

suformuojame, ir yra ne kas kita kaip programa ir įtaka ateičiai. Mūsų pasaulis 

nėra belytis, kaip teigė A. Einšteinas, yra Aukščiausioji Išmintis, kuri veikia Visatos 

energiją. Kaip žinome, mintis – tai energija. Todėl mums tenka didžiulė atsakomybė 

už savo mintis ir norus, kuriuos nešiojame savyje, ir už tai, kokiomis mintimis 
maitiname mūsų Visatą.  
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 Žmonės nuolat kalba apie vienokią ar kitokią atsakomybę savo gyvenime, 

tačiau iš tikrųjų viena iš pagrindinių mūsų užduočių, pareigų ir atsakomybių – tai 

pareiga stebėti, kas vyksta mūsų galvoje, prote ir kokie norai ten kyla. O ten, 

nepatikėsite, kiek visko daug.J 

 Pateiksiu dar vieną pavyzdį iš savo gyvenimo. Beje, teigiamą. Jis susijęs 

su mumyse slypinčiais norais, kuriuos norime ar nenorime, bet nuolat siunčiame 

visatai.  

 Aš jau minėjau apie cerkvės statybą savo mažojoje gimtinėje. 

 Taip cerkvę pastatėme, tačiau aš degiau noru, kad šią cerkvę pašventintų 

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II (jis pagal savo statusą prilygsta 

popiežiui). Archangelsko srityje per 1000 metų buvo pastatyta daugybė cerkvių ir 

šventovių. Čia kojos nebuvo įkėlę nei mongolai totoriai, nei Napoleonas, nei Hitleris, 

netgi carų čia nebuvo. Iš esmės tose vietose viešpatavo cerkvė, todėl žmonės ten buvo 

labai dievobaimingi. Įsivaizduokite, per 1000 metų nė viena šventovė, net soboras 

srities centre nebuvo pašventinti Švenčiausiojo Patriarcho. Mano galvoje kilo noras 

bet kokiais būdais pasikviesti jį į nedidelę tremtinių, nukentėjusių nuo Stalino 

represijų, pastatytą Urdomos gyvenvietę taigoje pašventinti mūsų Kazanės Dievo 

Motinos ikonos cerkvės. Žinoma, tokia idėja niekas netikėjo, net mintyse negalėjo 

pagalvoti. Ką jau ten kalbėti apie paprastus žmones, netgi įvairaus lygio viršininkai, 

srities vadovai – niekas netikėjo. 

 Visi įsivaizdavo, kad pastatyti cerkvę gal ir galima, nors ir teks susidurti su 

sunkumais, bet pasikviesti patriarchą į Urdomą – tai utopija. 
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Kazanės Dievo Motinos ikonos cerkvė Urdomoje. 

 Mes statėme cerkvę nuo nulio – vietos parinkimas, projektas, rankomis 

raižytas ikonostasas iš vientiso ąžuolo masyvo (ko jau daugiau kaip 100 metų niekas 

nedaro), ikonų tapyba pagal senąsias technologijas (medžiagos paruošimas, kiaušinio 

tempera, auksavimas) – iš esmės viskas labai rimtai ir amžiams. 
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 Apie tai sužinojo „Gazpromo“ vadai ir pasiūlė mums taip pat nuo nulio 

pastatyti nedidelę cerkvę Sočyje, Lazarevskojės rajone, šalia jų statomų didelių 

poilsio namų. Užsakymas pasirodė įdomus ir aš pasakiau, kad noriu pasižiūrėti vietą, 

kurioje jie norėtų statyti cerkvę, nes projektą reikėjo susieti su vieta. Mintyse iškilo 

vaizdinys, kaip ji turėtų atrodyti, kur turėtų stovėti. Visą laiką galvojau apie tai. Aš 

pats nuvažiavau ten, už 3000 km, be projektuotojo. Deja, bet mano vaizdiniui nebuvo 

lemta pasiteisinti – pasiūlyta vieta man nepatiko. Mano nuomone, ta vieta nebuvo 

verta Dievo namų. 

 Daug negalvodamas pasakiau, kad šioje vietoje cerkvės nestatysime. 

Žinoma, „Gazprom“ nebūtų „Gazprom“, jei nepradėtų spausti: „Koks jums 

skirtumas, mes užsakome, pinigus mokame, darykite...“ Tačiau aš nenusileidau ir 

pasakiau: „Mums nereikia jūsų pinigų, tačiau ši vieta tikrai ne cerkvei, ir mes 

negalime statyti. Cerkvei turi būti skirta pagarbi ir jos verta vieta.“  

 Po ilgų ginčų, jie pasiūlė man pačiam išrinkti vietą. Davė sraigtasparnį, kad 

galėčiau praskristi virš tos teritorijos, po to sėdau ant dviračio ir apvažiavau tas 

vietas, kurios man patiko iš paukščio skrydžio. Galiausiai pasirinkau – vieta ant 

kalno, matyti jūra, šalia vingiuoja serpantininis kelias, ir cerkvės pavadinimas jau 

žinomas – Šventojo Mikalojaus Stebukladario – šventojo, kuris laimina kelionei, 

laimingam keliui. Pagalvojau, kad tie, kurie važiuos keliu ar plauks jūra, visada 

matys šią cerkvę ir gaus šventojo Mikalojaus palaiminimą. Tačiau dėl šios vietos kilo 

dar didesnis triukšmas nei buvo iki tol, pasirodo, ten buvo numatyta statyti kazino ir 
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galimybės mažėjo akyse kiekvieną sekundę. Aš jau spėjau įsimylėti šią vietą ir 

neįsivaizdavau jokios kitos, kur būtų galima statyti cerkvę. Ir tada pasiūliau šiam 

pramonės gigantui atiduoti man šią vietą, o aš už savo pinigus pastatysiu šią cerkvę, 

niekam nepasakysiu, kad tam buvo skirti mano pinigai, o aplinką tvarkykitės, kaip 

jums patinka.  

 Ir kaip jūs galvojate, ši milijardus valdanti bendrovė sutiko su palyginti 

mažu biudžetu cerkvei statyti ir taip sutaupė pinigų. Kad jie neapsigalvotų, aš greitai 

daviau komandą pradėti darbus, ir mes iš karto vienu metu rengėme projektą ir 

kalėme polius. Trumpiau sakant, pastatėme šią cerkvę per labai trumpą laikotarpį (o 

juk polius tomis seisminėmis sąlygomis reikėjo sukalti net į 20 metrų gylį) ir spėjome 

iki poilsio namų atidarymo. Kadangi cerkvė ir poilsio namai buvo atidaromi vienu 

metu, „Gazprom“ vadovybė, jie gi šio pasaulio stiprieji, atsivežė cerkvei pašventi patį 

Patriarchą. Jis poilsio namuose liko dar savaitei pailsėti. 

 
Šventojo Mikalojaus  Stebukladario cerkvė 
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Iškabos ant cerkvės, kurias pamačiau atvažiavęs po septynerių metų. Jas padarė 

vietos dvasininkas. 

Šioje cerkvėje aš pirmą kartą taip arti pamačiau gyvą Patriarchą. Jis 

apsidairė ir paklausė: „Kas išrinko tokią nepaprastą vietą?“ Aplinkui tvyrojo visiška 

tyla, niekas nenorėjo laurų atiduoti man. Pašventinęs cerkvę, Patriarchas iš karto čia 

pat man ir „Gazprom“ vadams už šios cerkvės statybą įteikė Šventojo Vladimiro 

ordinus. Sąžiningai kalbant, pelnytai, nes sutvarkymas atsiėjo nemažų pinigų, nors 

jiems tai buvo kapeikos, o man – visas turtas. Šiandien aš suprantu, kad tie pinigai 

irgi man nepriklausė, jie man buvo duoti kaip energija tinkamai juos panaudoti.  

 Po ceremonijos buvo organizuotas iškilmingas priėmimas, kuriame man 

buvo skirta vieta netoli Patriarcho. Priėmimo pradžioje Patriarchas pakėlė taurę 

vyno ir pasakė gana ilgą kalbą. Man visada patiko, kaip jis kalba, žavėjausi jo 

atmintimi, erudicija. Ir ką jūs galvojate, savo kalbos pabaigoje jis vėl prisiminė šią 

nepaprastą vietą, kurioje pastatyta cerkvė, ir uždavė tą patį klausimą dėl to, kas 

parinko šią vietą. Suprantama, dabar šis klausimas negalėjo likti be atsakymo. Šalia 

jo sėdėjo R. I. Viachirev, ir N. N. Guslistyj, kuris kuravo ir poilsio namų, ir cerkvės 

statybą. Jis parodė pirštu į mane ir pasakė: „Štai jis sėdi prieš jus, vienas iš šios 

šventės kaltininkų.“ Po to trumpai papasakojo apie tai, kaip buvo renkama vieta.  

 Patriarchas pajuto man simpatiją, todėl turėjau garbės visą savaitę sėdėti 

prie vieno vaišių stalo kartu su Patriarchu ir jo svita. 
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Salėje, kurioje kiekvieną dieną visą savaitę vykdavo vaišės. Visos Rusijos patriarchas 

Aleksijus II, V. Uspaskich. 

 

Dažniausiai prie tokio stalo yra sakomi ir tostai. Man tekdavo jį sakyti 

paskutiniam. Nežinau, iš kur imdavosi žodžiai, bet kalbėdavau kokias 7–10 minučių ir 

visada baigdavau žodžiais, kad Patriarchas turėtų pašventinti ir ne mažiau nuostabią 

cerkvę tremtinių gyvenvietėje šiaurėje. Tikriausiai kokią 5 ar 6 dieną, kaip įprastai 

man sakant tostą ir artėjant prie pabaigos, Patriarchas pažiūrėjo į mane ir pratęsė 

tostą mano žodžiais, kad jam reikia nuvykti į šiaurę ir pašventinti nuostabiąją cerkvę. 

Baigdamas mano tostą ir neatitraukdamas akių nuo manęs jis pasakė labai paprastą 

frazę, kuri iki šiol skamba man ausyse: „Archangelsko ir Cholmogorų metropolite, 

užeikite su Viktoru šiandien vakare pas mane.“ Nepalaužiamas tikėjimas norų 

išsipildymu suveikėǃ  

 O, stebukle!!! Jis suderino atvykimo į Urdomą datą. Man aptemo akyse, 

netikėjau savo ausimis, tik tikrai žinojau, kad nesapnuoju. Per 1000 metų tiek 

pastatyta cerkvių ir nė viena nepašventinta Patriarcho. Buvo net baugu nuo tos 

minties, bet jis tikrai sutiko 1999 m. rugpjūčio 14 d. atvykti į Urdomą ir pašventinti 

cerkvę. 
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 Beje, prieš akis buvo tokių kliūčių, kuriomis stebėjosi net pats Patriarchas. 

Tačiau aš, įgavęs sparnus dėl šios idėjos ir sėkmės, nė akimirkai neleidau sau 

suabejoti, kad tai gali neįvykti ar kažkas gali sukliudyti – tikėjimas, tikėjimas ir dar 

kartą tikėjimas tuo, ką darau ir darau teisingai, negalėjo manęs sustabdyti prieš 

jokias kliūtis ir problemas. Ta proga, kad ėmiausi rašyti šią knygą, jūs pirmą kartą 

išgirsite šią įdomią istoriją.  

 Taigi, 1999 m. rugpjūčio 9 d., pirmadienį, iš ryto kaip griausmas vidury 

giedros dienos prezidentas B. Jelcinas paskelbia žinią apie Stepašino vyriausybės 

atstatydinimą. Politinė situacija kaista. Iki cerkvės šventinimo lieka 5 dienos, 

Patriarchas turi išvykti traukiniu ketvirtadienį 12 val., t. y. po 3 dienų. Specialiai tam 

buvo užsakytas vagonas su miegamuoju, vonia, savo virtuve, apskritai, jame buvo 

viskas, ko reikia, kad ilgoje kelionėje nuo Maskvos iki Urdomos būtų patogu.  

 

 
Patriarcho sutikimui  pagal visus reikiamus kanonus buvo pasirengęs ir meno 

kolektyvas. Beje, visi šio kolektyvo rūbai yra rankų darbo.   
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 Rugpjūčio 10 dieną, po pietų, praneša, kad Patriarchas susirgo, jį paguldė į 

ligoninę. Jis atšaukė visas keliones ir išleido visą savo palydą atostogų. Atrodė, kad 

viskas griūva (nors cerkvė stovėjo ir buvo pasiruošusi atidarymui ir šventinimui). 

Organizacinis komitetas susirinko aptarti situaciją dėl cerkvės atidarymo ir, žinoma, 

situaciją su Patriarchu. 

 Daugeliui iš karto pasikeitė planai, tai sužinojęs gubernatorius taip pat 

pakeitė savo planus ir išvyko atostogauti. O Urdomoje virė pasiruošimo darbai. 120 

apsauginių jau buvo atvykę į Urdomą, juk Patriarchas pasaulinės reikšmės žmogus ir 

jo apsauga rūpinosi valstybė, vien tik ypatingų svečių jau vyko 18 traukinio vagonų. 
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Šis traukinio sąstatas, kuriuo atvyko svečiai, dvasininkai, Archangelsko ir 

Cholmogorų metropolitas Tichonas su svita, kol vyko cerkvės atidarymo ceremonija   

visai parai buvo pastatytas į šoną. 

 Buvo svečių ir iš Lietuvos – žymių politikų. Tačiau kaip vėliau paaiškėjo, jų 

nuomone, šią cerkvę stačiau tik dėl kažkokios reklamos, nors aš niekada nebuvau 

Rusijos pilietis ir jokios reklamos ten man nereikėjo. Šiandien nenoriu minėti jų 

pavardžių. Beje, ši cerkvė ir paminklai pastatyti gyvenvietėje, kuri buvo politinių 

kalinių ir tremtinių, tarp jų ir iš Lietuvos, zona. Niekada nesireklamavau padaręs 

maždaug 100 kartų didesnį darbą siekdamas išsaugoti šių žmonių atminimą. 

Priešingai nuo misijų į Sibirą, kai yra pastatomas vienas kryžius, sukaltas iš dviejų 

medinių gabalų,  o kalbų – lyg būtų didvyriški poelgiai daromi, apie kuriuos 

skalambija valdžia ir visa Lietuvos spauda, už kuriuos teikiami ordinai. Mano atveju, 

viskas buvo daroma iš širdies ten nukentėjusiems ir žuvusiems žmonėms atminti. 

Urdomos cerkvės šventoriuje stovi atvežti iš Lietuvos trys didžiuliai 6–7 metrų 

aukščio ąžuoliniai, meniškai išdrožinėti kryžiai – kėdainiečio tautodailininko Vytauto 

Ulevičiaus kūriniai.  
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   „Dievo žmonėms, nukentėjusiems represijų ir tremčių metais, atminti“. 

 

Niekas šių kryžių mūsų nelaimės broliams atminti nepalydėjo į kelionę, viską 

dariau pats, nors jie Lietuvoje buvo pripažinti meno kūriniais, kuriems išvežti reikėjo  

gauti Lietuvos kultūros ministerijos leidimą ir kuris buvo gautas, o vėliau Rusijoje jie 

taip pat buvo pripažinti kaip architektūros paminklai ir meno kūriniai. Tai kryžiai su 

užrašu „Dievo žmonėms, nukentėjusiems represijų ir tremčių metais, atminti“. 

Tačiau palikime tai sąžiningiems ateities istorikams, o ne tiems, kurie kuria ir 

falsifikuoja dabartinę istoriją.  

 Uchtoje (yra toks miestas šiaurėje) buvo uždarytos visos kavinės ir 

restoranai, jų virėjai ir padavėjai kartu su visais indais, įranga buvo atvežti už 500 

kilometrų į Urdomą. Buvo ruošiamos vaišės 700 žmonių su ypatingais ritualais, 

specialiai tam paruoštais numeriais, dainomis ir nacionaliniais rankų darbo rūbais...  



	   103	  

 
 

 Ir še tau, kad nori... viskas griūva ir sustabdyti nieko jau nebegalima. Aš tai 

aprašau pakankamai trumpai, tačiau noriu, kad jūs šiuo pavyzdžiu suvoktumėte, kas 

buvo daroma, ir kaip tikėjimas ir norai įveikė visas kliūtis kelyje.  

Taigi, susirinko solidus organizacinis komitetas, kokių 15 žmonių, visų valdžių 

atstovai ir apsaugai vadovaujantis generolas, ir komitete konstatuojama, kad 

Patriarchas neatvyks, o cerkvę šventins tik Archangelsko ir Cholmogorų metropolitas. 

 Tačiau čia atsirado antrasis troškimas ir nepalaužiamas tikėjimas jo 

išsipildymu.  

 Aš atsistoju ir pasakau, kad cerkvės niekas kitas nešventins ir jos 

neatidarysime be Patriarcho. Kažkas bandė prieštarauti, kad proceso jau nebegalima 

sustabdyti, tačiau mano veido išraiška išdavė, kad aš neleisiu abejoti tuo, ką 

pasakiau. Kambaryje įsivyravo mirtina tyla...  

 Kabineto šeimininko paklausiau, gal jis turi ko nors išgerti? Žinoma, tokiai 

kompanijai trūko, tačiau labai greitai suorganizavo. Visiems pripyliau po du šimtus 

gramų, paprašiau atsistoti ir išgerti iki dugno už Patriarcho sveikatą. Niekas 

neišdrįso tam paprieštarauti, netgi moterys. Tuo metu dar nebuvo mobiliojo ryšio, iš 

Urdomos nebuvo galima prisiskambinti ir tarpmiestiniu telefonu. Tada aš išdrįsau 



	   104	  

paprašyti, kad per radijo stotį per įvairius komutatorius mane sujungtu su Patriarcho 

rezidencija Kremliuje. Ir mano nuostabai ragelį pakėlė motinėlė, vienintelė, kurią aš 

pažinojau iš ten esančių aštuonių motinėlių, lydinčių Patriarchą. Man tai pasirodė 

geras ženklas. Motinėlei pasakiau, kad cerkvės be Patriarcho neatidarysime, tai gali 

atsitikti tik tuo atveju, jei Patriarchas pasakys: „aš nenoriu“. Tačiau gerai supratau, 

kad jis taip negali pasakyti, nes yra pažadėjęs, o tokiame lygyje žodžiais nesimėtoma.  

 Aš nepalioviau jos įtikinėti. Jeigu politinė situacija sudėtinga – palauksime, 

jeigu Patriarchas serga – palauksime, kol pasveiks, jeigu jam skauda kojas, o 

diagnozė buvo tokia, – nešiosime ant neštuvų, tačiau cerkvės be Patriarcho 

neatidarysime. Aš dar ilgai kalbėjau, žodžiai iš nežinia kur liete liejosi. Kažką 

kalbėjau apie tūkstančius maldininkų, kurie ateina į cerkvę, nusiauna ir basi išeina į 

skirtingas puses kviesti žmonių ir t. t. Motinėlė niekaip negalėjo atsitokėti ir vis 

aikčiojo, kaip gi čia dabar? Juk negalima neatidaryti cerkvės, jeigu tiek žmonių 

laukia. Pasakiau, kad visus pamaitinsim, jie palauks prie cerkvės, tačiau be 

Patriarcho cerkvės neatidarysime. Aš nė minutei neleidau suabejoti ir nesuabejojau, 

kad taip ir bus. 

 Motinėlė pasakė: „Gerai, Viktorai, aš ryt nueisiu į ligoninę pas Patriarchą 

ir viską jam papasakosiu, tačiau tu juk supranti, kad nei praktinių, nei teorinių 

galimybių nėra, bet paskambink man rytoj vakare.“ 

 Kambaryje buvo tokia tyla, kad net galėjai girdėti, kaip musė skrenda, visi 

apmirė, lyg suakmenėjo.... Buvo aišku, kad vilčių jokių, Patriarchas neatvyks. Netgi 

pats „Gazprom“ pirmininko pavaduotojas N. N. Guslistyj, kuris palaikė labai gerus ir 

draugiškus santykius su Patriarchu, paskambino ir pasakė, kad jokių galimybių nėra 

– Patriarchas neatvyks, tačiau jis pats ketina atvykti į atidarymą. Šiek tiek 

nukrypstant, N. N. Guslistyj buvo vienas iš tų, kuris labai palankiai žiūrėjo į šios 

cerkvės statybą ir pasirašė laišką pavaldžioms organizacijoms dėl jos statybos 

palaikymo, nes niekas kitas tame kaimelyje, tik dujininkai, turėjo statyboms tinkančios 

technikos. Ir, žinoma, Urdomos padalinio vadovas J. Lodkin viską padarė, kad tokia 

pagalba būtų suteikta.  

 Rytojaus vakare organizacinis komitetas vėl susirinko, mane per raciją 

sujungė su Patriarcho rezidencija. Atsiliepė motinėlė ir ji sako: „Viktorai, aš viską 

papasakojau Švenčiausiajam ir net perpasakojau tavo emocijas.“ Patriarchas 

pasakė: „Aš žinau Viktorą, jis tikrai neatidarys cerkvės, reikia važiuoti.“ Aš 
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klausausi ir netikiu savo ausimis, tačiau neleidžiu sau abejoti. Motinėlė tęsia: 

„Patriarchas pasakė, kad gydytojai gali išleisti tik vienai dienai. Iš ryto išleistų, o 

vakare vėl turi būti vietoje. Tegul rytoj iš ryto Viktoras man ant stalo padeda 

šventinimo programą, išskridimo ir grįžimo grafiką.“ 

 Net nesusimąstydamas sakau, kad viską padarysime, dėkoju motinėlei ir 

padedu ragelį. Akimirkai pamiršau, kad kambaryje dar 15 žmonių ir ne kokių nors 

paprastų. Galvoje iš karto perbėga visa situacija, rytoj iš ryto ant stalo turi būti 

programaǃ Suprantu, kad programoje turi būti nurodytas oro uostas, lėktuvas, 

išskridimo laikas. Šiandien vakaras, kaimas toli nuo civilizacijos, ryšio nėra... Iki 

rytojaus ryto reikia rasti lėktuvą, sureguliuoti laisvą skrydžio koridorių. Bet 

svarbiausias klausimas, kur skristi? Motinėlei nepasakiau, kad Urdomoje nėra oro 

uosto J, o programoje reikia nurodyti visą judėjimo kelią iki vietos ir atgal, nes jo 

judėjimas kontroliuojamas beveik kaip prezidento. Urdomoje tuo metu jau buvo apie 

100 omonininkų Patriarchui priimti ir saugoti. Tačiau mintyse viena – VISKĄ 

PADARYSIU! ir TAŠKAS.  

 Aš paskelbiu, kad Patriarchas atvažiuos. Visi kažkaip įtartinai į mane žiūri. 

Apskritai, viską reikėjo padaryti per 2–3 dienas, kas dėjosi mano galvoje tą vakarą, 

žinoma tik vienam Dievui (ir iš dalies manJ). Tai galėtų būti gera medžiaga 

bestseleriui. 

 Viskas buvo padarytaǃ 

Kai Patriarchas nusileido Urdomos žemėje, jo pirmieji žodžiai buvo, cituoju 

žodis į žodį: „Viktorai, aš nežinau kaip čia atsidūriau. Tačiau ką tau reikėjo 

padaryti, kad čia atsidurčiau, aš apskritai neįsivaizduoju.“  
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Archangelsko ir Cholmogorų metropolitas Tichonas, visos Rusijos patriarchas 

Aleksijus II, V. Uspaskich. 

 

Štai ką gali nepalaužiamas tikėjimas tuo, ką tu darai. Net tokio lygio žmogui, 

dvasinės tradicijos vadovui, jo atvykimas esant tokiai miglotai politinei situacijai, dar 

ir sergant, pasirodė mistinis. Jis to niekada nebūtų padaręs, net jei tai būtų šalia, 

Pamaskvėje. 

 Tūkstantmetį visoje Archangelsko srityje aukščiausieji Patriarchai nebuvo 

šventinę cerkvių, to gal nebūtų įvykę ir dar ateinantį tūkstantmetį. Pats Patriarchas 

nesuprato, kas jį vedė tuo metu. Šį įvykį jis dažnai prisimindavo iki pat savo kelionės 

pabaigos šioje žemėje.  

 Štai taip veikia ši Aukščiausioji jėga – TAS, KURIS NUO 

NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. Svarbiausia, 
kad būtų nepalaužiamas noras, troškimas, tikėjimas tuo, ką darai ir tai darai 

teisingai. Šią mintį nuolat siunti Aukštyn..., o atgal gauni nesustabdomą, nenugalimą 

energija. 

 Žinoma, stebuklai su Patriarcho atvykimu nesibaigė. Nusileidus lėktuvui, ir 

po gražaus specialiai tam paruošto sutikimo, aš jam pasiūliau persėsti į mano 

automobilį, nepaisydamas visų apsaugos parengtų maršrutų ir specialiai jam 
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parengto automobilio. Patriarchas pasakė, kad atvyko Viktoro kvietimu, jam ir 

paklūsta. Pasodinau Patriarchą ant priekinės keleivio sėdynės, pats sėdau už vairo ir 

vežiau jį į savo namus. Nustebęs liko ir jo asmens sargybinis, kaip per vieną minutę 

galima sulaužyti visas taisykles, nuostatas. Atsisėdęs ant galinės sėdynės jis tepasakė: 

„Pirmą kartą matau Patriarchą sėdintį automobilio priekyje, mano vietoje, dabar 

nebežinau, kas ką saugo.J“  

 Dar iš vakaro perspėjau savo giliai tikinčią mamą, kad į jos namus atvešiu 

Patriarchą ir ji turėtų sutikti jį su duona ir druska. Tačiau mama negalėjo tuo 

patikėti: „Sūneli, nereikia taip juokauti. Iš kur tu sugalvojai, kad Patriarchas 

apskritai į Urdomą atvažiuos, o tuo labiau į mūsų namus?“ Jai tai buvo kažkas iš 

fantastikos srities, apskritai, niekas netikėjo jo atvykimu. Tik aš nė minutei neabejojau 

savo sumanymu, todėl iš esmės viskas vyko pagal planą.  

 Trumpiau sakant, suprasdamas, kad mama nebus pasirengusi sutikimui, vos 

tik Patriarchas nusileido ant žemės pasiunčiau savo žmogų, kad ją įspėtų. Žinoma, ji 

iki paskutinio momento tuo netikėjo ir vis galvojo, kad aš juokauju ir ją apgaudinėju 

J. Mes privažiuojame prie mamos namų, iš automobilio išlipa Patriarchas, motina 

netiki savo akimis ir nualpsta. Žinoma, greitai atsigauna ir nepajunta, kaip atsiranda 

paties Patriarcho glėbyje. Manau, jūs suprantate, ką tai reiškia giliai tikinčiam 

žmogui, o dar tokioje glūdumoje kaip Urdoma – lyg būtų Patriarchas tikrai nusileidęs 

iš dangaus. Patriarchas užėjo į namą, su visais pasisveikino ir užėjo į jam skirtą 

kambarį pasiruošti.  

 Ne mažesnį įspūdį paliko ir Patriarcho atvykimas į cerkvę. Čia irgi nors iki 

paskutinės minutės niekas netikėjo jo atvykimu, bet žmonių buvo susirinkę labai daug 

– trys moteriškaitės iš karto nualpo. Visą savaitę lijęs lietus kaip niekur nieko liovėsi 

ir iš už debesų išlindo saulutė. 
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Patriarchas pats maždaug 4–5 valandas laikė iškilmingas mišias. 
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 Kai Patriarchas išėjo iš cerkvės, kad apeitų ją ir pašventintų su švęstu 

vandeniu, švietė saulė. Ir staiga lyg iš niekur atsirado debesėlis ir pradėjo krapnoti 

smulkus lietutis. Lynojo apie 5 minutes. Tai labai visus nustebino, bet šis 

nepakartojamas faktas lieka faktu – viskas yra nufilmuota. 

 
 Po to vyko vaišės, buvo tostų ir apdovanojimų. 

 
Pats Patriarchas apdovanojo V.Uspaskich apdovanotas Šventojo Danilo ordinu. 
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Aš padovanojau Patriarchui paveikslą su Kazanės Dievo Motinos ikonos cerkvės 

Urdomoje vaizdu, sukurtą Lietuvoje, Palangoje iš gryno gintaro. 

 

 
 Prieš išvykdamas Patriarchas sraigtasparnio aikštelėje pasakė: „Niekada 

nejaučiau tokio malonumo, kaip šį kartą šventindamas šią cerkvę, nors per visą 
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gyvenimą esu daug jų pašventinęs.“ Jis stebėjosi tuo, kad kaime, kuriame nėra jokios 

infrastruktūros, galima pastatyti cerkvę, galima suorganizuoti tokį atidarymą ir tokias 

vaišes. Viskas buvo suorganizuota pagal kanonus – skambant dvylikai skirtingų dainų 

ant stalo, prie kurio sėdėjo Patriarchas, buvo atnešta dvylika skirtingų patiekalų. 

Tokių priėmimų nebuvo net dideliuose miestuose. 

 Patriarchas visiems padėkojo ir išskrido.  

  
 

Visos Rusijos patriarchas Aleksijus II Kazanės 

Dievo Motinos ikonos cerkvės Urdomoje  

šventinimo metu.  

Patriarchas išskrenda 

 
 Nepalaužiamas tikėjimas tuo, ką tu darai, ir tikėjimas, kad tai darai 

gerai ir teisingai, patenkina visus troškimus.  

 Man šis projektas buvo gražus ir nepakartojamas praeito gyvenimo etapo 

užbaigimas, nes galima pastatyti kiek nori cerkvių, tačiau pakartoti to išgyvenimų 

jausmo neįmanoma. Aš pradėjau naują gyvenimo etapą, kuris man parengė ne tik 

daug išbandymų, bet ir daug ko išmokė. Dėkoju visiems, kurie prie to prisidėjo.  

 Ir dar vienas pavyzdys, parodantis, kaip pasąmonėje programą tau gali 

užprogramuoti kiti žmonės, pavyzdžiui, tėvai.  

 Vienoje paskaitoje vienas žmogus, jam buvo apie 40, papasakojo tokią` 

istoriją. Jis visą laiką galvojo apie vieną jam nutikusį epizodą. Vaikystėje jis buvo 

labai švelnus, sunkiai prisitaikantis, labai inteligentiškas berniukas. Motina matydama 

tokias jo savybes ir, aišku, norėdama jam tik gero, visą laiką kartojo, kad jis privalo 

būti šiurkštesnis, ugdyti savyje tokią savybę, nes šiame gyvenime reikia mokėti už 
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save pakovoti. Tokia nuoroda jį lydėjo visą vaikystę. Toliau jo gyvenimas vystėsi 

tokia eiga. Jis įstoja į universitetą, tampa universiteto komjaunimo sekretoriumi, 

baigęs teisės universitetą gauna paskyrimą į policiją ir tampa vieno iš miesto rajonų, 

kuriame gyvena, baudžiamojo persekiojimo skyriaus viršininku (pamenate, tarybiniais 

laikais viskas vyko pagal paskyrimus). Jis pasakoja, kad 8 metus praleido prievartos 

pasaulyje: vykdavo sulaikyti nusikaltėlių, sukiodavo jiems rankas, organizuodavo 

apklausas. Visą laiką galvoje jam sukosi mintis, kodėl jis atsidūrė tokioje situacijoje? 

Visa jo natūra tam prieštaravo ir taip truko 8 metus. Po to pagaliau kažkas jį „pakišo“, 

kaip tai kartais atsitinka, ir į jo vietą paskyrė kitą žmogų. 

 Išklausęs šiuos mokymus ir paskaitas jis pasakė, kad pagaliau suprato, kodėl 

jam taip atsitiko. Jo mama, pati to nesuvokdama, visą laiką programavo jį šiam 

darbui. Tai reiškia, kad ne tik jūs patys, bet ir kiti gali daryti jums įtaką. Todėl labai 

atsargiai reikia vertinti tai, ką mes turime savo galvoje. Reikia labai atsargiai elgtis su 

savo vaikais, kad negautume priešingo efekto.  

 Ne veltui tiek daug gyvenime kalbama apie okultinę įtaką. Tačiau visa tai 

suveikia dėl to, kad yra TAS, KURIS NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA 

KIEKVIENO TROŠKIMUS, o troškimus pasirenkate patys ir patys už juos ateityje 

prisiimsite atsakomybę – teigiamą arba neigiamą. 

  Formuojame kažkokį įsitikinimą, užpildome norą tikėjimu, nešiojame 

savyje šią afirmaciją ir norime to ar nenorime, bet siunčiame savo mintį 

Aukščiausiajam pradui, ir jis reaguoja į mūsų troškimą. 

 Minėtam žmogui motina taip pat nesąmoningai buvo įdiegusi tam tikrą 

nuostatą, egzistavo nevalingas nusistatymas (tai yra ne paties sugalvotas): „privalau 

būti šiurkštus“. Kas tada atsitinka žmogaus gyvenime? Šis noras ima kerotis ir 

pasireiškia kaip tam tikras gyvenimo epizodas. Tai yra tas aštuonerių metų laikotarpis, 

apie kurį kalbėjo buvęs tardytojas. Todėl mes privalome patikrinti: kas aš esu ir ką 

savyje turiu? 
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Kas aš esu? Ir ką savyje turiu? 

 
 Kelios namų užduotys. Paimkite popieriaus lapą, rašiklį ir tiesiog per daug 

negalvodami užrašykite visus savo norus, kurie tik ateina į galvą. Nereikia galvoti 

apie tai, įgyvendinami šie norai ar ne, nereikia kritikuoti savęs, tiesiog reikia užrašyti. 

  Viename seminare dalyvis gavo tokią užduotį. Kitą dieną jis išdidžiai 

pareiškė, kad užrašė net 70 norų. (Iš tiesų norų gali būti labai daug, nereikia savęs 

riboti.) Mokytojas pagyrė jį ir paprašė dar kartą gerai pagalvoti ir patikrinti, kurie 

norai yra tikrai jo paties, o kurie primesti, kaip tame pavyzdyje su motina ir tardytoju 

sūnumi. Maždaug po valandos seminaro dalyvis labai nustebęs pasakė, kad jo paties 

norų teliko 4.  

 Mus saisto daugybė mums primestų taisyklių ir įsitikinimų, kurie nėra mūsų. 

Tai mūsų tėvų, mūsų mokytojų, mūsų draugų įsitikinimai. Pagaliau tai reklamos, kurį 

įaugo į mūsų vidinį pasaulį, įtaka. Tačiau bet kokie stereotipai, taisyklės, svetimi 

įsitikinimai, tai ne kas kita kaip svetimas gyvenimas. Vadinasi, apsikrovę tokiu 

bagažu gyvename svetimą gyvenimą. Ar jums to reikia? Štai kodėl reikia padaryti šį 

darbą ir patikrinti – kas aš esu ir ką savyje turiu? 
 Prašau atlikite savojo AŠ analizę.  

 Kad nereikėtų gyvenime per daug eikvoti laiko bereikalingiems dalykams, 

svarbu nustatyti, ar norai yra jūsų pačių ar kažkieno primesti. 

  Žinote, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai absurdiška, tačiau reikia 

atsakingai žiūrėti į tai, kas slypi jūsų galvoje, nes visa tai laikui bėgant pavirsta 

gyvenimu. Svarbiausia, panorėjus galima viską pakeisti – galima pakeisti, 

perprogramuoti, jeigu to norite jūs patys.  

 Yra vienas labai įdomus pasakojimas apie Rytų pasakėčių išminčių mulą 

Nasrediną, kuris padės vaizdžiau suprasti, kam jums reikia šios namų užduoties.  

 Taigi, mula Nasredinas merdėjo. Mirtis – įprastas įvykis šiame gyvenime. 

Mula nugyveno ilgą gyvenimą, turėjo daugybę mokinių, buvo plačiai žinomas 

Rytuose, o dabar gulėjo mirties patale ir laukė savo žemiškojo gyvenimo kelionės 

pabaigos. Prie jo priėjo žmonės ir paklausė: „Mula, jeigu tu pragyventum šį gyvenimą 

iš naujo, ką norėtum pakeisti?“ Mula užsimerkė ir giliai susimąstė, po tam tikro laiko, 

palaikęs auditoriją įtampoje, atsimerkė ir pasakė: „Kai buvau mažas, tėvas visą laiką 

vertė mane šukuoti plaukus su sklastymu per vidurį. Tačiau pažiūrėkite, kokie mano 
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plaukai. Jie garbanoti. Man niekada nepavykdavo tinkamai jų sušukuoti, bet visą 

gyvenimą stengiausi tai padaryti. Jeigu tektų nugyventi gyvenimą iš naujo, niekada 

nebešukuočiau plaukų su sklastymu per vidurį.“ Tik savo gyvenimo pabaigoje jis 

pripažino, kad tau buvo ne jo idėja.  

 Taigi, prašau, supraskite šią atsakomybę už savo gyvenimą ir fizinį kūną. Jie 

mums suteikiami mūsų paskirčiai šiame gyvenime įgyvendinti, o ne kieno nors 

užgaidoms tenkinti, ir reikia teisingai juos realizuoti, tai negali būti kokio nors 

psichologo, ekstrasenso primesta programa. Reikia turėti teisingus norus – savo 

norus.  

 Pasitikrinkite save, neskubėkite, aš jūsų palauksiu kelias dienas... Ir mes 

sugrįšime prie šios užduoties, kai atliksime gilesnę analizę. 

 Aštuntojo dešimtmečio pradžioje buvo atliktas dar vienas labai įdomus 

psichologinis eksperimentas. Psichologai į laboratoriją kviesdavosi sėkmingus 

žmones. Juos domino, kokios vidinės savybės lėmė šių žmonių sėkmę šiame 

gyvenime. Tarp dalyvių buvo labai žinomų sportininkų, politikų, verslininkų, net 

sėkmingų namų šeimininkių ir panašiai. Ką pastebėjo specialistai? Jie nustatė, kad 

visi šie žmonės turėjo tuos pačius vidinius įgūdžius. Vienas iš svarbiausių ir 

universaliausių buvo tas, kad jie mąstė tikslo kategorijomis. Ne kategorijomis „ko aš 

nenoriu“ arba „ko bijau ir todėl nedarau“, arba „noriu išsaugoti tai, ką turiu“ – jie 

mąstė kategorijomis „kaip aš, kaip asmenybė, noriu realizuotis“, „kokius 
uždavinius sau keliu“. Psichologai nustatė, kad visi sėkmės lydimi žmonės 

pasižymėjo būtent tokiu mentalitetu. Vienintelis, ir pats svarbiausias dalykas, norint 

būti sėkmingam ir laimingam – dėl tavo veiksmų niekas negali nukentėti, negalima 

iškelti savęs aukščiau kitų, reikia skleisti gėrį, harmoniją, meilę aplinkiniams, 

visuomenei. 

 Aš kaip Lietuvos pilietis, todėl man paprasčiau kalbėti būtent apie Lietuvą, 

be to, nemažai laiko skyręs politikai ir verslui, gerai pažįstu kai kuriuos verslininkus ir 

politikus, todėl šiek tiek žinau jų tikslus ir kategorijas, kuriais jie vadovaujasi. Aiškiai 

suprantu, kodėl vienaip ar kitaip vystosi mūsų šalis. Nenoriu minėti pavardžių, bet 

šioje knygoje pavyzdžius pateikiu iš savo patirties, ir mano žinių pritaikymo kelyje 

buvo tie žmonės, todėl norint susidaryti tinkamą vaizdą, apeiti jų negalima. 
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Prisitaikėliai – nevykėliai arba lyderiai 

 

Yra žmonių kategorija, kurie nuolat plaukia pasroviui, mes juos vadiname 

prisitaikėliais. Deja, šiandieninėje visuomenėje tokių žmonių yra dauguma. 

Prisitaikiau šiame gyvenime, gavau šį darbą, dirbu jį ir nesistengiu nieko keisti – tai 

nevykėlio koncepcija. Iš šalies žiūrint, kitiems atrodo, kad jam labai pasisekė – toks 

darbas, tokios pareigos, o tai reiškia ir valdžią! Deja, jeigu prisitaikėlis ir valdžioje, 

kenčia ir visuomenė.  

 O jums nieko nesako tokios mūsų politikų kategorijos? Tai politikai, kurie 

plaukia pasroviui, galvoja tik apie save ir einamas pareigas, nekelia sau jokių tikslų, 

išskyrus vieną – kiek galima ilgiau išlaikyti šias pareigas, mąsto kategorijomis „kaip 

išsaugoti tai, ką turiu“, „nedarau, nes bijau nerimo ir prarasti pareigas“. Ką gali 

duoti toks vadovas šaliai ir jos žmonėms?  

Kadangi gyvenu Lietuvoje ir myliu šią šalį, todėl geriau žinau, kas vyksta čia, 

o ne kitose šalyse. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje yra didžiulė prisitaikėlių armija. 

Gaila, bet nedaug nuo šios kategorijos nutolęs ir premjeras Algirdas Butkevičius. 

Jokių kardinalių sprendimų, galinčių atgaivinti ekonomiką, padidinti gyventojų 

pajamas, sumažinti emigraciją. Mane labai stebina, kur slypi jo populiarumo 

paslaptis? Tačiau paskui supranti, kad prisitaikėliškumas daugelio žmonių kraujyje, ir 

jie yra viename vibracijos dažnio lygmenyje, juos tai tenkina ir jie stengiasi laikytis 

kartu ir palaikyti vienas kitą.  

Todėl, kiek ir ko jie beturėtų išorinėje plotmėje, – tai nevykėlio, prisitaikėlio 
koncepcija, nes jie neturi vidinės jėgos, tikėjimo, kad viską galima pakeisti, jie lenda 

į valdžią per žmonių galvas, kraują, kančias. Tačiau tai dar ne viskas: jie užsidirba sau 

tam tikrą karmą, nes stabdo šalies plėtrą, vadinasi, ir žmonių gerovę. Tam tikras lūžis 

įvyko paskutiniuose rinkimuose ir liberalai gavo didžiulį gyventojų palaikymą. 

Atsirado tam tikra viltis, kad keičiasi gyventojų mentalitetas, jie nebenori būti 

prisitaikėliai ir teigiamai žvelgia į aktyvų judėjimą pirmyn. Tačiau bijau, kad žmonės 

eilinį kartą bus apgauti, labai sudėtinga tikėti šios partijos vadovu. Jo ankstesni darbai 

rodo esant jį eiliniu prisitaikėliu, tačiau būsiu labai laimingas, jei klystu. 

 Šalis skęsta kasdienybėje, pelkėje, skolose, mūsų šalyje pažeidžiamos 

žmogaus teisės, teisėjai vykdo nurodymus, o ne ieško teisybės, todėl mūsų Lietuva 

yra vienoje iš paskutinių vietoje Europoje pagal darbo užmokestį, pensijas, pagal 
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sąlygas verslo investicijoms, pirmoje vietoje pagal emigraciją ir savižudybių skaičių, 

o valdžia iš aukščiausių tribūnų skelbia apie kažkokius mistinius pasiekimus, 

taikydama dezinformacijos metodus klaidina savo gyventojus ir vėl veržiasi į valdžią.  

 Tačiau šis reiškinys Visatos dėsnių požiūriu toks natūralus ir, tikėtina, 

reikalingas pačiai Lietuvai ir jos tautai kaip tam tikra pamoka, kurią būtina išmokti. 

Valdžia ir jos veiksmai – tik šių mokslų instrumentas. Kitaip mes nepamatysime 

kontrasto. Ir dar vienas didelis klausimas: ar patys vadovai yra patenkinti savo 

veiksmais? Nes neišvengiamai ateityje ateis nauji vadovai ir šiuo kontrastišku 

pavyzdžiu „kaip negalima“ rodys „kaip reikia“.  
 Suprasdamas tai, galiu tik užjausti mūsų šiandieninę valdžią, nes jiems tenka 

tokia nelengva misija – misija savo veiksmais rodyti „kaip negalima“. Tačiau 

pradžioje mes kalbėjome, kad yra būdas, kaip pakeisti savo karmą, kaip patiems 

daryti įtaką ateičiai. Būtent šios galimybės mūsų vadovai ir neišnaudoja – galimybės 

būti ir tais, kurie galėtų parodyti „kaip reikia“, nes rodančių „kaip negalima“ nors 

vežimu vežk.  

Antroji koncepcija – tai lyderio koncepcija. Lyderio filosofija grindžiama 

tuo, kad lyderis realiai nori pakeisti lemties aplinkybes. Ne išsaugoti tai, ką turi, o 

realizuoti visą savo potencialą, atskleisti save kaip asmenybę šiame pasaulyje 

įvairiausiose srityse. Iš esmės, tos šalys, kurios vadovai yra ar buvo lyderio 

koncepcijos nešėjai, šiame gyvenime pasiekė labai daug ir tapo lyderėmis pasaulyje. 

 Mes atėjome į šį pasaulį, kad realizuotume savo kūrybinį potencialą. Turime 

praeiti tą mokslo kelią, kuris mums siunčiamas iš aukščiau, o ne prisitaikyti prie to, 

kas jau yra iškreipta ir realybėje, ir pagal pasaulėkūros dėsnius.  

 

TAIGI, KAS MES ESAME? 

 

Todėl žiūrėkite ir stebėkite, kas vyksta aplink, stebėkite kitų klaidas, tačiau 

patys jų nekartokite. 

 Todėl, prašau, mokykimės to. Kad visas šis darbas būtų efektyvesnis, 

ekologiškesnis reikia atlikti šį patikrinimą. Tai bus dar vienas žingsnis, kurį žengiame 

pažindami savąjį AŠ. 

 Pabandysime padirbėti būtent su šiomis koncepcijomis, kad pagaliau 

galėtume atsakyti į klausimą: KAS MES ESAME? 
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  Egzistuoja tam tikra ypatingos sėkmės formulė. Tai lyderio – žmogaus, 

kuris iš tikrųjų nori save realizuoti gyvenime, o ne tiesiog prisitaikyti prie jo – 

formulė.  

 Jeigu jūs įdėmiai paskaitysite įvairių žymių žmonių biografijas, pastebėsite, 

kad kažkas šiuos žmones vienija, tai yra jie turi kažką bendro: visų šių žmonių 

gyvenime egzistuoja tam tikra vienybė tarp keturių asmenybės lygių. Šiuos 

asmenybės lygius panagrinėsime vėliau, o dabar išsiaiškinsime principus.  

 Pabandysime sukurti schemą. Iš pirmo žvilgsnio ji labai paprasta, tačiau 

neskubėkite vertinti, panagrinėjus ją gali kitaip pasirodyti. J 

 

Ypatingos sėkmės formulė 

1 – noras 

2 – apmąstymas (suvokimas) 

3 – kalbėjimas 

4 – veiksmas 
  

 Pirmasis lygis – tai norai. Jie – sėkmingi žmonės, lyderiai – labai gerai 

suvokė, ko nori, todėl ne visus norus kišo sau į galvą. Jie filtravo juos, atsakingai 

elgėsi su jais, turėjo drąsos atmesti tai, kas jiems buvo peršama iš šalies. Svarbiausia 

buvo suvokti savo norus, neabejoti jų teisingumu – tai mano noras. Patinka mums ar 

ne, bet mes ateiname į šią žemę, kad išmoktume savo pamoką, todėl mums nereikia 

svetimų nurodymų – MES PRIVALOME NUEITI SAVO PASKIRTIES KELIĄ ir 

gyventi savo gyvenimą. Pamenate cerkvės statymo situaciją?  

 Antrasis lygis – tai norų apmąstymas (suvokimas). Sėkmės lydimi 

žmonės savo mentalinę energiją eikvojo šiems norams suvokti. Jie kėlė sau 

klausimus: kaip galiu šį norą įgyvendinti, kokiais būdais, kokios yra galimybės ir pan. 

Tačiau tai nereiškia, kad atėjote į kabinetą, prisėdote, susiėmėte už galvos ir galvojate, 

eikvojate savo mentalinę energiją. J Ne, yra tokia samprata „noro išnešiojimas“. 

Eikvojote energiją – reiškia siuntėte mintis, nešiojote savo strategiją. Svarbiausia, 

negalėjo būti nė menkiausios abejonės, kad kažkas nepavyks.  

 Trečiasis lygis – tai kalbėjimas. Kas yra kalba? Kalba suteikia galimybę 

išeiti į sociumą ir veikti jame, pradėti ieškoti galimybių jame, o ne tik savo galvoje. 

Žmogus pradeda bendrauti su įvairiais žmonėmis, klausinėti, tikslintis, ieškoti sau 
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partnerių, bendraminčių. Žmogus reiškia savo aktyvumą sociume, ieško galimybių. 

Beje, kalba turi dar vieną labai svarbią savybę: garsiai pasakytas žodis įgyja didžiulę 

atsakomybę.  

 Ketvirtasis lygis – tai veiksmai, poelgiai. Žmogus ne tiesiog ieško, kelia 

tikslus, reiškia norus, ne tiesiog apmąsto tam tikrus dalykus, ne tik su kažkuo 

bendrauja sociume, jis pradeda veikti, dėti konkrečias pastangas ir imasi konkrečių 

veiksmų, pavyzdžiui, susitinka su rangovais, banko darbuotojais, projektuotojais ir 

pan.  

 Taigi – tai ypatingos sėkmės formulė. Ji gali jums pasirodyti šiek tiek 

primityvoka, tačiau praktika, analitiniai tyrimai rodo, kad pradėdami tam tikrą veiklą, 

maždaug 95 proc. atvejų žmonės nežino, ko nori.  

 Pabandykite tai pritaikyti sau ir savo nuostabai įsitikinsite, kad iš tikrųjų taip 

ir yra. Ne vieną kartą pajusite galvojantys, kad tai ne jūsų idėja, kad ji skirta ne jums, 

kad gali nepavykti, kam čia rizikuoti. Jeigu kils tokios mintys – atleiskite jau man, 

vadinasi, tai tikrai ne jums.  
 Dažnai mes tiesiog funkcionuojame sociume. Argi ne taip? Mes kažką 

darome, nes tai madinga, nes taip reikia, o ne todėl, kad noriu. Užsiimame verslu, į 

kurį įsisukome tėvų, draugų ar pažįstamų valia. Kai kas pasuka į politiką taip pat 

tėvų, pažįstamų, draugų, partijos vedini, nes tai prestižo reikalas. Kai kurie sukūrė 

šeimą, nes joje privalo visi gyventi, arba tai buvo santuoka iš išskaičiavimo. Visa tai 

reiškia, kad jums teks nešti šią priežasties ir pasekmės naštą, likimas jus muš per 

galvą. Mes tai darome kaip robotai, zombiai, vykdome kažkieno užsakymą, kažkieno 

valią. Bijome net pagalvoti apie tai, ko AŠ kaip asmenybė noriu šiame pasaulyje, 

kur manasis AŠ gali būti realizuotas. 

 Dabar viską panagrinėsime išsamiau. 

 Pirmasis lygis – norai. Jeigu pagalvotume apie savo gyvenimą, tai tam 

tikru metu ateina nušvitimas: juk gyvename kaip košmare, gyvenimas teka ne pagal 

mūsų norus, ne mūsų norima vaga. Nesvarbu kokias pareigas eini, kiek turto turi, 

nesvarbu net tai, kad aplinkiniams atrodai viskuo patenkintas. Netgi jeigu tu to 

nepripažįsti, esmė nekinta – iš tikrųjų tu nerealizuoji savęs, vadinasi, esi toli nuo 

laimės. Gali užsidėti bet kokio storio kaukę, ji nepadės, o gyvenimo pabaigoje 

tereikės rankomis skėsčioti ir galvoti apie savo be tikslo praleistą gyvenimą.  
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 Ir jeigu tokia charakteristika atsispindi tavyje, ar tai galima pavadinti laime, 

gyvenant ne savo gyvenimą? Tai tik pirmas lygis, o daugelis jau tikriausiai susimąstė 

apie tai, kad ne tokia primityvi ši formulė. Ką gero žmonėms gali duoti toks žmogus, 

kuris pats negali susivokti savyje ir būti laimingas. Jeigu jis nepasiekė, ko norėjo, 

nerealizavo savęs, o visą gyvenimą šoko pagal kažkieno dūdelę, ir nesvarbu, ėjo jis 

aukštas pareigas ar ne. Jeigu ministras neturi savo nuomonės, ar jis gali suteikti laimės 

šioje srityje kitiems žmonėms? NE. Jeigu ministras pirmininkas ar prezidentas šoka 

pagal kieno nors dūdelę, ar bus laimingi žmonės šioje šalyje? NE. Jeigu kažkas 

naudojasi paslaugomis psichologo, kuris nukreipia jūsų energiją tik į vieną sritį, ar 

sugebės toks žmogus sukurti aplink save visapusišką harmoniją visose srityse? NE. 

 Antras lygis – noro apmąstymo (suvokimo). Kiek visko mūsų galvoje: 

kryžiažodžiai, ką tik išgirstos paskalos, neseniai žiūrėtas kino filmas, naujienos, 

kurias perskaitėme laikraštyje ar pamatėme per televizorių... Mes nuolat švaistome 

savo laiką, savo mentalinę energiją ten kur nereikia, bet ne ten, kur reikia – tikslui 

pasiekti. Ar bent kiek jos lieka tikslui pasiekti? 

 Galiu pateikti labai gerą pavyzdį, kuris nutiko man su ministru pirmininku 

mūsų šalyje. Parašiau trumpą kritinio pobūdžio straipsnį apie jį. Neįsivaizduojate, 

kas prasidėjoǃ Dvi savaites visi apie tai ir tekalbėjo – politikai, žurnalistai, opozicija, 

pozicija, politologai, ministrai, Seimo nariai..., laiko valstybės reikalams visai neliko. 

Kokie, po galų, valstybės reikalai, jei reikia mundurus gelbėti, dar ir apie savo kailį 

pagalvoti... Pasakykite, kokia nauda iš tokios valdžios? JOKIOS. Prabėgus šiek tiek 

laiko susitikau su ministru pirmininku ir atsiprašiau jo. To reikėjo man, mano emocijų 

harmonijai. Remiantis šiomis žiniomis, kurias noriu pateiki šioje knygoje, – negali 

būti nuoskaudų, pykčio, pavydo, santykiai privalo būti atviri, skaidrūs ir harmoningi. 

Aš stengiuosi to laikytis.  

 Trečias lygis – kalba. Kalbame, apskritai, neaišku apie ką, galvojame apie 

vieną, kalbame – apie kitą. Esame visiškai prieštaringi. Argi ne taip? Pagalvokite apie 

tai, paanalizuokite, neskubėkite toliau skaityti... Mus nuolat supa šie prieštaravimai, 

juk taip? 

 Bendraujate su žmogumi ir staiga suprantate, kad jūs apskritai nieko 

negirdėjote, kas jums buvo sakoma, nes mintys klaidžiojo visai kitur. Mintys 

padrikos, gyvenančios pačios sau, kažkokį savo gyvenimą. Skaitome knygą, 

galvojame visai apie ką kitą, po to sugrįžtame, pradedame skaityti iš naujo ir vėl 
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mintimis nuklystame... Jūs kaip norite, tačiau aš pripažįstu – su manimi taip būna. 

Apskritai, tai normalus reiškinys, mums į galvą per parą įvairiais skaičiavimais ateina 

apie 60 000 skirtingų minčių. Gaila, bet apie 90 proc. iš jų – apie praėjusią dieną, apie 

tai, kas buvo. Todėl aš vėl grįžtu prie termino „dabarties jėga“. Ar žinote, kodėl 

vadinama būtent jėga? Todėl, kad jeigu žmogus nenukryptų į šalį, skaitydamas jis 

kiekvieną žodį išmoktų atmintinai. Tad jeigu jūs pasiekiate tokią dabarties jėgos 

būseną, išmokti galima viską. Skaitai bet kokį tekstą ir išmoksti jį visą pažodžiui, 

nesvarbu kokio ilgio jis bebūtų. Prisipažinkite, ar yra tokių, kurie gali įsiminti visą 

skaitomą tekstą pažodžiui? Aš nesu išimtis, tačiau išbandžiau tokius momentus, apie 

kuriuos kalbėjo Styvas Džobsas (Steve Jobs) – kad viskas išliktų galvoje visam 

gyvenimui. Kai mokykloje mokėmės mintinai eilėraščius, po kelis kartus juos 

kartodavome, kad įsimintumėme, nes nesame susikoncentravę tik į skaitymo esmę. 

Būtent tais kartojimo momentais, mums patiems nepastebint, yra pagaunama 

dabarties jėga, taip eilėraštį išmokstame mintinai. Kalbėdami su kitais, kartais 

suprantame, kad neišgirdome tam tikro momento ir prašome pakartoti. Vadinasi, 

mūsų mintys nukrypo į šalį. 

 Todėl ir šioje knygoje tiek daug kalbama apie tai, kad reikia valdyti savo 

protą, o ne leisti protui valdyti mus. Taigi, iš valdžios nereikalaujama, kad ji atsimintų 

viską, ką skaito, bet reikėtų, kad bent jau nepamirštų, ką kalba ir žada savo rinkėjams. 

Dėl tokios užmaršties kai kuriose šalyse kankinasi žmonės, palieka savo šalis. Pirma, 

tai dėl to, kad daugelis valdžios atstovų neturi lyderio savybių, antra, jie eina pareigas 

ne pagal savo paskirtį: to nori draugai ar giminaičiai. Taip tampama ir netalentingais 

gydytojais, ir teisėjais, artistais, ministrais, prezidentais ir pan.  

 Ketvirtas lygis – veiksmas. Vadovaujamės taisykle – kaip bus, taip ir 

gausis. Dažniausiai mes tiesiog automatiškai reaguojame į situaciją, nes mūsų elgesys 

reaktyvus. Kažkas kažkur atsitiko – atsiranda reakcija. Mes netvirtiname, mes ne 

lyderiai, mes tiesiog užkaišome skyles. Jokių naujų idėjų.  

 Vienaip ar kitaip, bet mes matome visišką visų šių lygių nesuderinamumą 

mūsų įprastame kasdieniame gyvenime. Tiesiog palyginkite valdančiųjų 

priešrinkiminę programą ir realius veiksmus: žada viena, daro kita, o dažniausiai 

apskritai nieko nedaro – viskas susidėlios į savo vietas.J 

 Atleiskite, bet psichologijoje tokia būsena, kai tavo galvoje sukasi svetimi 

norai, paskalos, beprasmybės iš laikraščių ir televizijos laidų, o ne tikslai, kai vieną 
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galvojame, kitą kalbame, o trečią darome, kai veiksmai prieštarauja mintims, 

žodžiams ir norams, vadinama vienu labai įdomiu žodžiu – šizofrenija, arba ciniška 

apgaule. Nenoriai, bet konstatuoju, kad 95 proc. atvejų mes taip ir gyvename. Tai 

susiskaidžiusios, nevisuminės asmenybės. 

 Todėl lyderis ir laikomas tikruoju lyderiu, nes geba asmenybę, šias savybes 

sujungti į visumą, kad būtų galima pasiekti sėkmės. 

 Taigi dar kartą – reikia suprasti, ko AŠ kaip asmenybė noriu? 
  Pirma – reikia suvokti savo giluminius norus, kurie dažniausiai turi 

sutapti su paskirtimi šiame gyvenime.  

 Antra – reikia apgalvoti (suvokti) būtent tą tikslą, kurį išsikėlėte, o ne 

šiaip eikvoti savo energiją į visas puses įvairiausioms fantazijoms ir dirgikliams.  

 Trečia (kalbos lygis) – reikia ieškoti galimybės realiame pasaulyje, 

bendrauti su tais ir tik su tais, nuo kurių priklausys jūsų sėkmė (tik nepamiršti 

prigimties). 

 Ketvirta – veikti būtent šioje kryptyje, ir ne jokioje kitoje.  

 Ypatinga sėkmė – tai noras + suvokimas + komunikacija + veiksmas. 

Valdydami šiuos kriterijus ir nukreipdami juos tikslui pasiekti, pasieksime tiek, kiek 

vadovausimės šia formule.  

 Iš tikrųjų šios žinios labai paprastos ir akivaizdžios, tereikia suprasti šį 

paprastumą ir paversti jį savo patirtimi. Kitaip tariant, reikia dirbti su savimi, kad 

įtvirtintumėte šias žinias, o ne tiesiog sužinotumėte apie jas ir iš karto pamirštumėte. 

Nepamirškite to. 

Tai, ką dabar perskaitėte, tai, su kuo dirbome, nagrinėjome – kas jums buvo 

svarbu šioje medžiagoje?  

Apibendrinkime viską ir paanalizuokime... Užrašykite savo mintis specialiai 

tam paliktoje laisvoje vietoje. 
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Labai dažna diagnozė, kuri kai kuriems gali pasirodyti kaip atradimas: mes 
nežinome, ko norime, BET skundžiamės, kad mums nieko nepavyksta. J    

Vienas geras pavyzdys. Per mokymus viena moteris staiga taip garsiai 

riktelėjo, tikriausiai, giliai paniro į save, į savo mintis: J „Aš supratau, kodėl jis 

neturi pinigų.“ Pasirodo, kai ji mokėsi aukštojoje mokykloje, visą laiką svajojo, kad 

jos vyras būtų inžinierius. Tarybiniais laikas turėti vyrą inžinierių buvo prestižo 

reikalas. Trumpiau tariant, ji gavo inžinierių, santykiai buvo gražūs, bet ypatingais 

pinigais nekvepėjo. Ir staiga jai į galvą topteli mintis, priverčianti net šūktelėti. 

Moteris staiga suvokia, kad visą laiką norėjo inžinieriaus, bet niekada negalvojo apie 

tai, kad jis turėtų pinigų. Štai jums ir įrodymas, ką reiškia labai norėti ir kaip šie norai 

realizuojasi mūsų gyvenime. 

 

Mūsų dabartis – mūsų praeities pasekmė 

 

Reikia būti labai atsakingiems už tai, ko norime. 

Prisiminkite savo norus, neskubėkite, suspėsite... Giliau paanalizuokite šią 

temą. Primenu, kad žinios be praktikos, be jų taikymo – tai tuščia vieta, tuščias laiko 

gaišinimas. Vienas lašas praktikos prilygsta jūrai gautos informacijos. Grįžkite prie to, 

ką perskaitėte, prisiminkite save, pažinkite save, savo norus ir paskirtį – ir jums taps 

įdomus šis visatos mokslas. Mokykitės įveikti nepasitikėjimą, su kuriuo keliaujate per 

gyvenimą. Jokia paslaptis, kad daugeliui iš mūsų jis nesvetimas, nes mumyse 

egzistuoja nesąmoninga nuostata – mes dirbame kaip robotai ir turime tai, ką dabar 

turime ir nieko daugiau. Nors galimybės iš tikrųjų yra didžiulės. 

Taigi, jeigu jūs įsileisite šias žinias, paversite jas gyvenimo būdu, daugelis 

problemų artimiausiu metu ims spręstis. Jūs nustebsite, bet tai neįtikėtinu būdu veikia.  

Taigi, privalome suprasti, kad MŪSŲ DABARTIS – TAI MŪSŲ 
PRAEITIES PASEKMĖ.  

O kokia mūsų ateitis? Ateitis atspindi tai, ką mes darome dabar. Jeigu jūs 

dabar gyvenate praeitimi, jūsų ateitis bus jūsų praeities tąsa. Jokio judėjimo į 
priekį. 

Lietuvoje praeitimi ypač patinka gyventi valdžiai, mūsų šalyje paverkti – tai 

tikra šventė, o gedulas – didinga šventė. Visur skelbiama, kaip buvo blogai ir kas dėl 
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to kaltas, svarbiausia, tuos blogai gyvenusius paskelbti pagrindiniais herojais ir įteikti 

jiems ordinus ir medalius. Tačiau tie, kurie dabar gerai gyvena ir kitaip galvoja, jau 

yra įtartini žmonės. Žinoma, stebėtis nereikia: šizofrenikai visada turi daug įtarimų, jų 

baimių ir įvairiausių fobijų nors vežimu vežk. Mielieji, mes turime tą nepakartojamą 

akimirką tarp praeities ir ateities, ji ir vadinasi gyvenimas, būtent nuo jos priklauso 

mūsų ateitis. Ši akimirka yra dabartis, kaip ją išgyvensime, tokia bus ir mūsų 

ateitis. Kuo daugiau verksime dabar, tuo daugiau ašarų išliesime ir ateityje. 

Kiekvienas turime pasirinkimo laisvę, tereikia atmesti visus stereotipus, neiti 

vedamiems verksnių, reklamos, iliuzijų.  Reikia atmesti netikrą prestižą, primestas 

programas, tuščią didybę, reikia pasirinkti kelią pagal savo prigimtį, pagal jums duotą 

kūno paskirtį.   

Savo laiką gaišome kažkokiems beprasmiams, darbams, poelgiams, 

santykiams. Šiandien mums reikia vienų santykių ir stengiamės juos gerinti, rytoj jų 

nereikia, tai stengiamės jų atsikratyti – ir taip bėga mūsų gyvenimas. Kam reikia visos 

tos maišaties? Galiausiai visa tai praranda prasmę. Todėl mūsų užduotis šiame 

gyvenime – eiti gyvenimo keliu sąmoningai, stebėti, kas vyksta su mumis, ką 

jaučiame, kitaip tariant, turime suprasti, kur esame ir kokiame vystymosi lygmenyje.  

Tokių tarpusavio santykių su dabartimi modelių yra keletas. 

Pirma, tai prisiminimai apie praeitį, apie kažkokias nesėkmes, liūdnus dalykus 

– jeigu būčiau padaręs ne taip, dabar viskas būtų buvę kitaip. Ir tai mus lydi visą 

gyvenimą. Arba atvirkščiai, malonūs prisiminimai – kaip jums buvo anksčiau gerai, o 

dabar jau nebe taip gerai. Apskritai, mūsų sąmonė arba pergyvena dėl to, kad 

praeityje kažkas buvo ne taip, arba pergyvena, kad dabar nėra taip gerai, kaip buvo 

anksčiau. Tokia būsena pagal gunas (energiją) vadinama tamsumu, laiko švaistymu 

veltui. Visos tos psichologinės neurozės susijusios su šia būsena.  

Antroji idėja arba modelis – tai maniakinis modelis, kai nuolat galvojame, 

kad kažko turime pasiekti, nuolat gyvename ateitimi ir visiškai nesvarbu, atsitiks tai 

ar ne. Dabartinio gyvenimo nėra, yra tik ateitis. Sąmonė užsikabino už ateities.  

Trečiasis modelis – tai gyvenimas dabartyje, jis skirstomas į du etapus. 

Pirmasis etapas, kai sąmonė sustoja ties tuo, kad viskas yra šalia, viskas gerai, yra 

galimybių. Tai kaip batsiuvys be batų – visada spėsiu sau batus pasisiūti ar pataisyti, 

ir visą gyvenimą pravaikšto nudrenktais batais su viltimi, kad visada spės juos 

sutaisyti, ir didžiuojasi šia mintimi.  
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Kadangi mes jau daugiau kaip 20 metų turime nedidelį viešbutį savo 

darbuotojams Palangoje prie jūros, turiu ten daug pažįstamų vietos gyventojų. Kada jų 

bepaklaustum, koks jūros vanduo, visada išgirsi vieną ir tą patį atsakymą: „Oi, šiais 

metais prie jūros dar nebuvau, bet nieko baisaus, spėsiu.“ Kai vasaros pabaigoje 

klausi jų, kaip prabėgo vasara, atsako: „Žinai, šiais metais prie jūros taip ir nebuvau, 

bet jūra šalia, visada spėsiu.“ J Tačiau jeigu kur nors išvyksta, giminėms ir 

pažįstamiems išdidžiai pasakoja, kad gyvena prie jūros, kaip ten puiku, rodo 

nuotraukas, kuriose įsiamžinę jūros fone ir pan. J  

Jų nedomina dabartinis gyvenimas, jie rodys nuotraukas – žiūrėkite, kaip man 

gerai, tegul visi pavydi, aš mėgaujuosi tuo, kad galiu visu tuo naudotis, aš mėgaujuosi 

galimybe, tačiau ja nesinaudoju. Tai vadinama saviapgaule, netikru prestižu.  

Aš retai būnu Palangoje, bet atvažiavęs būtinai kiekvieną dieną einu maudytis 

į jūrą. Aš iš tikrųjų mėgaujuosi, o ne apgaudinėju save.  

Todėl antroji trečiojo modelio dalis – tai realus mėgavimasis dabartimi. Saulė, 

vanduo, oras ir galiausia nuotaika, kuri sukuriama šiuo realiu laiku, tai pinigai, 

kuriuos turiu dabar ir jais naudojuosi, o ne kaupiu, kad paskui galėčiau pasigirti, tai 

dabartiniai santykiai – visa tai ir yra tikras, dabartinis, o ne pagyrūniškas, gyvenimas.  

Aš veržiuosi į Palangą, nes ten mano dukra ir aš su ja gyvenu dabartyje. Mes 

nuo ryto iki vakaro būname kartu, todėl tai pačios maloniausios dienos gyvenime. Kai 

susitinkame namie, kiekvienas turime savo reikalų, susitikimų, darbų, mokslų ir pan., 

o čia mes galime visą dieną būti kartu, galime nė apie nieką nekalbėti, tiesiog būti 

kartu, mes jaučiame tą dabarties laiką ir jis nebėga nuo mūsų. Mes beveik nekalbame 

apie praeitį ar ateitį, mes dabartyje laukiame dabarties. Kai aš anksčiau išeinu iš savo 

kambario, laukiu jos, šis mano jausmas, kad ji tuoj išeis ir mes vėl būsime kartu visą 

dieną, yra dabartyje. Mes tiesiog neįsivaizduojame, kaip galime būti Palangoje ne 

kartu. Iš tikrųjų, mūsų gyvenimas prabėga dabartyje. Kai būname Palangoje dviese, 

man kartais atrodo, kad turime vieną sielą abiem, atrodo sustoja laikas, tu net nesensti 

– ir tai gali vykti tik dabartyje. 

Jeigu būdami dabartyje galvojame apie ateitį arba praeitį, mes apskritai 

negyvename.  
Yra ir ketvirtas modelis. Tokia žmogaus būsena sanskrito kalba vadinama 

PARA – esantis virš, pranokstantis, tolimas. Būtent dėl to ir rašoma ši knyga. Tai 

suvokimas – mokinio suvokimas, žmogaus asmenybės, kuris yra atviras 
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Aukščiausiajai Išminčiai ir jos Visatos dėsniams, suvokimas. Reikia suprasti, kad 

Aukščiausioji Išmintis gali pasireikšti ir per sėkmę, ir per kančias. Vadinasi, mes 

mokomės ir iš pozityvių pamokų, ir iš negatyvių, arba sukeliančių problemas, 

pamokų. Bet reikia suvokti, kad visa tai vyksta dabarties momentu. Aukščiausioji 

Išmintis yra amžina. Jai nereikia laiko, Ji gyvena dabarties laiku. Todėl didžiulė 

klaida ir iliuzija tų, kurie sako: „Na, šiandien pagyvensiu vienaip, o paskui gyvensiu 

kitaip. Šiandien darysiu ką noriu, nors ir nelabai gerus dalykus, o vėliau jau darysiu 

gerus darbus ir būsiu geras.“ Ne, draugai, jeigu šiandien darysite blogus darbus, 

vadinasi, gimdysite, ugdysite tokius, kurie atitinkamai darys blogus darbus jums ar 

dėl jūsų.  

Dar kartą pasikartosiu: mūsų gyvenimas dažniausiai sudarytas iš to, kas yra 

prikišta mūsų viduje, visiškai neklausiant mūsų. Tėvai, draugai, aplinka, reklama, 

psichologai nesuprasdami to ir galvodami, kad viską daro mūsų gerovei, kiša mums 

daugybę taisyklių, stereotipų, kurie ateityje trukdo mums laisvai mąstyti.  

Kažkada Archimedas pasakė: „Duokite man atramos tašką, ir aš pajudinsiu 

Žemę“. Mūsų situacijoje atramos taškas yra mūsų viduje. Reikia išmokti dirbti su 

savimi, su ta medžiaga, ir jeigu reikia keisti – vadinasi, reikia keisti ir nesusitelkti 
ties smulkmenomis. Būtent čia slypi mūsų potencialas.  

Šiek tiek ne į temą, bet noriu priminti, kad privalome būti labai atsargūs su 

savo žodžiais, kuriuos ištariame savo vaikų, apskritai, ir visų žmonių atžvilgiu. Viena 

frazė gali pakeisti visą gyvenimą ir, beje, ne tik jūsų, bet ir kitų žmonių, jūsų vaikų. 

Kaip jūs juos bemylėtumėte, tačiau nežinodami Visatos dėsnių galite padaryti jiems 

nepataisomos žalos. Kiekvienas į šį pasaulį ateiname eiti savo gyvenimo keliu pagal 

savo paskirtį, tačiau mūsų įsikišimas labai dažnai nuveda į šalį ir priverčia mūsų 

vaikus kentėti. Koks paruoštas jiems kelias – lengvas, sunkus – tačiau tai jų kelias ir 

jie privalo jį nueiti. Taip surėdytas šis pasaulis.  

Tėvai. Tai labai svarbi tema, nes būtent jie perduoda savo patirtį vaikams. 

Todėl reikia to mokytis, tai reikia žinoti. Privalome tai suprasti ir būti atsakingi. Iš 

savo patirties galiu pasakyti, geriau jau tėvai nieko neperduotų ir tu būtum laisvesnis 

dėl savo pasirinkimų. Apskritai, taip ir atsitiko man. Esu dėkingas mamai už tai, kad ji 

mažai kišosi į mano pasirinkimus, dėkingas už tai, kad esu laisvo charakterio, už 

galimybę rinktis daugybėje dalykų. Ji niekada nėjo į mokyklą, net tada, kai ją 

kviesdavo dėl mano ne visada tinkamo elgesio. Ji nežinojo šių Visatos dėsnių, bet ji 
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intuityviai jautė, kad tai yra mano kelias. Nors mama tai aiškino labai paprastai – ką 

aš galiu padaryti, jei jis toks, sau, ne kitam, mokosi. Ką išmoks, tą ir turės. Ir dabar 

esu dėkingas jai už suteiktą laisvę, nes turėjau galimybę mokytis intuityviai gyventi, o 

ne mokytis tangentų ir kotangentų, kurių gyvenime man taip ir neprireikė. Visa ši 

sistema formavo iš mūsų paklusnius zombius, o aš priešinausi. Buvau vienintelis 

klasėje, galbūt, ir visoje mokykloje, kuris atsisakė stoti į komjaunimą, dariau dar daug 

kitų dalykų, kurie neatitiko to laikmečio sistemos principų ir stereotipų. Aš norėjau 

mokytis gyvenimo ir jis mane daug ko išmokė, ir tas kontrastas, apie kurį jūs skaitėte 

pirmajame šios knygos puslapyje, man labiau patinka ir labiau džiugina, nei mano 

vaikystės draugų monotoniškas gyvenimas. Aš nepamiršau savo vaikystės draugų ir 

su daugeliu iš jų su malonumu bendrauju, netgi jaučiu tokį poreikį bendrauti. Pagal to 

laiko matą, jie buvo pasiturinčių šeimų vaikai, tačiau aš girdėjau ir net šiandien 

pamenu, kaip jų tėvai nuolat kartojo savo palikuonims: „ten nelįsk, tai ne tavo protui“, 

„su tuo nedraugauk“, „mokykis tik penketais ar ketvertais“, „kad tavo elgesys 

pažymių knygelėje visada būtų tik pavyzdingas“. Ir kas iš to? Užaugo ši pilka būtybė, 

nesugebanti už save pakovoti, suregzti kažko protingo ir kuriančio, nes tėvai įkalė 

jiems į galvą „tu negabus“.  

Aš dėl nežinojimo pats pakankamai aktyviai kišausi į savo vyresniųjų vaikų 

likimą, ir šiandien pastebiu jų uždarumą, susikaustymą. Jaunesniosios dukros buvo 

auklėtos kitaip, t. y. jų niekas specialiai neauklėjo, jos buvo laisvos, niekas joms 

nepiršo kažkokių idėjų, todėl šiandien jos visiškai kitokios, atviros, kitaip matančios 

pasaulį. Aš neleisdavau sau lįsti į jų sąsiuvinius, pažymių knygeles, jei jos pačios man 

jų nerodydavo. Nė karto neleidau sau jų barti. Tačiau labai aiškiai matau, kaip skiriasi 

jaunesnės dukros tarpusavyje, nors tėvai tie patys. Tai todėl, kad kiekvienas į žemę 

ateiname su skirtingomis užduotimis ir turime praeiti savo kelią bei spręsti savo 

užduotis, o ne tėvai tai turi daryti už vaikus (rašydamas šią knygą aš pirmą kartą 

pakėliau balsą prieš savo 22 metų dukrą... Niekada to nedarykite, teks gailėtis.).  

Kas yra ištikimybė, atsidavimas? Apskritai, kam mes esame ištikimi? Su kuo 

palaikome ryšį ir kokią vertę turi šis ryšys? Mes jau net nesusimąstome apie tai, kad 

visiškai pasikeitė vertybės ir civilizacija didžiuliu greičiu lekia į prarają. Kas mums 

daro įtaką, kuo mes tikime? Susimąstykite...  

Uždėkite ranką ant širdies…  
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Svarbiausia įtaka mums turi eiti iš ten… Širdis niekada neapgauna, ji visada 

mus lydi, nes jos viduje gyvena geriausias draugas, nepaprastai tyras, nepakartojamai 

gražus, jautrus, dėmesingas, kuris jus geriausiai pažįsta..., jis visada gali padėti jums, 

jis draugauja su jumis, ištikimas jums – tai Aukščiausiosios Išminties dalelė. Jeigu jūs 

atsiversite šiai įtakai, visa kita įtaka bus filtruojama per šią įtaką, todėl visada galėsite 

priimti teisingus sprendimus. Aukščiausioji Išmintis išmokys jus tikros meilės – 

mylėti ir būti mylimiems..., išmokys duoti ir gauti... Tiesiog pagalvokite, ką 

norėtumėte už tai padaryti? Jei susimąstysite, pastebėsite, kad Aukščiausioji Išmintis 

jus ne kartą gelbėjo, stabdė arba, atvirkščiai, skatino, siuntė tuos, kurie jus guodė, 

įkvėpė, saugojo, mokė. Tiesiog mes ne visada Jos klausėme, mus domino kitokia 

įtaka, mes patys norėjome daryti įtaką ir galvojome, kad esame svarbiausi.  

Mes vengėme Jos vadovavimo, taip iš savęs atimdami šią dovaną. Tapome 

nejautrūs ir mūsų vertybės, stereotipai taip giliai įleido šaknis, kad apie jokią 

Aukščiausiąją Išmintį net minčių nekyla.  

Tiesiog dabar, prisiminę bent kelis epizodus iš savo gyvenimo, kurie vienaip 

ar kitaip buvo sprendžiami Jai padedant, pajauskite, ką norėtumėte padaryti vardan tos 

draugystės?  

Užsimerkite, tylėdami pasėdėkite ir pagalvokite, pabandykite širdimi 

išreikšti savo jausmus Aukščiausiajai Išminčiai. Pakalbėkite su Ja, pajuskite šį 

šventą susitikimą, ryšį... Išsaugokite visišką tylą ir vidiniu žvilgsniu atraskite 

Tiesą, o vidiniu balsu ir jausmu papasakokite mažam vaikui: „Žinai, o aš turiu 

draugą, jis mūsų bendras draugas..., jis ir mano, ir tavo... Aš noriu išmokti 

išgirsti Aukščiausiąją Išmintį..., noriu justi Jos įtaką. Ji įdomi, netikėta, 

prieštaringa ir linksma, žaisminga... Ji visiems draugas – ir tau, ir man, ir 

kitam... Toks tas mūsų draugas – Tiesa, Aukščiausioji Išmintis!“ 

Pabūkite su šia nuotaika, kiek jums norisi. Pasistenkite kiek galima ilgiau 

išlaikyti šį ryšį, jis gali nutrūkti ir vėl sugrįžti. Kiekvieną kartą susigrąžinę šį ryšį 

būsite vis laimingesni...  

Atlikime kelis pratimus. Tačiau pirmiausia noriu priminti, kad visi mūsų norai 

– ir teigiami, ir neigiami – yra ne kas kita, kaip energija. Štai kodėl jie pildosi. 

Energija – tai ne tik tai, kas gaminama elektros generatoriaus. Beje, palyginti su 

minties energija, ji yra labai silpna. O jeigu jūsų mintis, norus įgyvendina Tas, kuris 



	   129	  

nuo neatmenamų laikų patenkina kiekvieno troškimus, ši energija pranoksta visus 

lūkesčius.  

Taigi, visa tai yra energija: 

sveikatos energija, 
turtų energija,  

valdžios energija, 

elgetavimo energija, 
karjeros energija, 

meilės energija,  
santykių energija, 

klestėjimo energija,  

emocijų, jausmų energija ir t. t. 
Mokslininkai fizikai jau neneigia tokios energijos egzistavimo, ypač po to, kai 

buvo pripažintas Einšteino mokslas apie tai, kad visatą sudaro energija. Tačiau 

svarbiausia, ką mums pasakė Einšteinas, yra tai, jog egzistuoja Jėga, kuri veikia šias 

energijas. NEPAMIRŠKITE TO. 

 
Mes ne vieni šiame pasaulyje 

 

1 pratimas. Jį sudarys dvi dalys. Noriu jūsų paprašyti iš pradžių perskaityti 

tekstą nuo šios vietos iki šypsenėlės, po to grįžti į pirmojo pratimo pradžią ir atlikti jį. 

Netgi galite paprašyti, kad kas nors lėtai, ramiu balsu jums perskaitytų. 
Atsisėskite patogiau..., mintis nukreipkite į tą vietą, apie kurią 

kalbame, atsipalaiduokite..., pajuskite, kaip kojos liečia grindis..., kaip nugara 

patogiai remiasi į krėslo atlošą... Atpalaiduokite kaklą, neturite jausti jokios 

įtampos, ramiai pasukite galvą į kairę, po to į dešinę, atgal ir pirmyn..., tegul 

galva pabūna nuleista... Pasėdėkite ir pailsėkite..., atloškite galvą į pradinę 

padėtį.  

Dabar tiesiog įsivaizduokite, kad nėra jokios Aukščiausiosios 

Išminties, Ji neegzistuoja... 

Nėra jokio ryšio su Ja... 

Galite užsimerkti, galite likti atsimerkę... 
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Taigi, tiesiog įsivaizduokite, kad nėra jokios Aukščiausiosios Išminties, 

Ji neegzistuoja..., nėra jokio ryšio su Ja... 

Tai reiškia, kad esate vieni šiame pasaulyje... 

Įsivaizduokite situaciją, kad visas problemas, su kuriomis jūs 

susiduriate šiame gyvenime, turite išspręsti pats ir niekas nepadės, niekas 

nepalaikys... Netgi situacijose, kuriose nematyti jokios išeities, jūs esate 

vienas... 

Tai tam tikras pasimetimo, vienatvės Visatoje jausmas... 

Dar kelias sekundes pabūkite šioje būsenoje... 

Prisiminkite šį jausmą, šią būseną... ir sustokite. 

Jei buvote užsimerkęs, galite ir neatsimerkti.  

O dabar... įsivaizduokite, kad yra Aukščiausioji Išmintis ir jūs turite 

ryšį su Ja... 

Ji reaguoja į jus, į jūsų prašymus... 

Ji visada, vos tik jūs kreipiatės pagalbos, jums padeda... 

Jūs jaučiate Jos apsaugą, palaikymą... 

Tiesiog įsivaizduokite, kad egzistuoja tam tikra meilės jėga, kuri nuolat 

ateina į jūsų gyvenimą, lydi jus, veda per gyvenimą... Ji jums pataria, jus 

saugo ir palaiko...  

Užfiksuokite šiuos potyrius... 

Mielas drauge, laikantis savo rankose šią knygą, pasikartosiu, kad galima 

baigti ir dešimt universitetų, tačiau jeigu jose gautos žinios yra nenaudojamos, jos 

neatneša jokios naudos. Nenaudojamos žinios – tai tuščias laiko gaišimas joms gauti. 

Kokia nauda, jei tu įgijai gydytojo profesiją, o dirbi vairuotoju, ar baigei lakūno 

mokslus, o dirbi vairininku laive. Kokia nauda, jei jūs perskaitysite šią knygą, net 

patikėsite tuo, kas joje parašyta, bet nepritaikysite šių žinių praktikoje, savo gyvenime 

– dėl to jūsų gyvenime niekas nepasikeis.  

Jei jūs tikrai norite kažką pakeisti savo gyvenime, grįžkite į šio pratimo 

pradžią ir tiesiog atlikite jį nuo pradžios iki pabaigos, aš palauksiu. Vienas lašas 

praktikos prilygsta jūrai gautos informacijos. 

Galbūt jums sudėtinga suvokti, ką reiškia būti su Aukščiausiąja Išmintimi, 

kaip patirti tą būseną, kaip užmegzti su ja ryšį? Pabandysiu padėti. Pasitelkite 

vaizduotę ir mintimis įsivaizduokite tai, apie ką dabar kalbėsime. 
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Įsivaizduokite, kad esate miške, iš pradžių viskas sekasi gerai – renkate 

grybus, uogas. Ir po tam tikro laiko suvokiate, kad negalite rasti kelio atgal, 

pasiklydote. Atsiranda tam tikras dirglumas, nerimas, bejėgiškumo jausmas. Apimti 

šių jausmų, mažiau žiūrite po kojomis, vis labiau greitinate žingsnį, blaškotės į visas 

puses, galiausiai pradedate bėgti. Tam tikru momentu parklumpate, krentate ir 

susilaužote koją... Skausmas, akyse aptemsta... Bandote maigyti mobiliojo telefono 

mygtukus, ir SUPRANTATE…, miške ryšio NĖRA.... 

Kokia pirma mintis tokiu momentu kyla jūsų galvoje?... Jokios išeities, tu 

vienas ir niekas negali padėti... Apima panika, pradedi galvoti apie tai, kad čia gali 

būti tavo pabaiga... Tampa baisu... 

Būtent tokie pojūčiai jus turėtų aplankyti, kai atliekate pratimą apie tai, jog 

gyvenate be Aukščiausiosios jėgos meilės, kad jums niekas nepadeda eiti šio 

gyvenimo keliu. 

Galima pateikti ir paprastesnį pavyzdį. Tiesiog ėjote mieste, suklupote, 

susilaužėte koją, o gydytojų nėra. Koks jausmas? Taip pat visiškas bejėgiškumas, 

beviltiškumas, koks baisus žodis – NĖRA VILTIES. Yra toks posakis: „viltis miršta 

paskutinė“, o čia apskritai žmogus be VILTIES! 

Kitas variantas – ėjote, suklupote, susilaužėte koją, tačiau žinote, kad 

gydytojų yra ir jie tikrai jums padės. Skambinate ir pranešate adresą. Pripažinkite, 

jausmas visai kitoks, kai yra kažkas, galintis jums padėti. 

Šiuos pavyzdžius pateikiu, kad galėtumėte geriau suprasti, kaip jaučiatės, kai 

yra, kas pagelbėja, ir kai atsiduriate beviltiškoje situacijoje. 

Užsimerkite... išgyvenkite šiuos jausmus: vienu atveju jūs be 

Aukščiausiosios jėgos pagalbos, tiesiog neturite jokio ryšio su Ja, kitu atveju – jums 

padeda Aukščiausioji jėga. Ši praktika reikalinga visiems be išimties. Jeigu jums 

sudėtinga galvoti apie Aukščiausiąją Išmintį, tiesiog galite galvoti apie Visatos 

energiją, apie jos poveikį.  Užfiksuokite šiuos pojūčius...  

Atlikote šį pratimą? Užrašykite čia, laisvoje vietoje, pieštuku: TAIP, 

PADARIAU. J 
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 Dabar paprašysiu jūsų giliau suvokti tai, ką pajutote pirmoje pratimo dalyje 

– be Aukščiausiosios Išminties, be mūsų KŪRĖJO, ir antroje pratimo dalyje – su 

Aukščiausiąja Išmintimi, su mūsų KŪRĖJU.  

 Pirmuoju atveju kai kurie gali jausti šaltį, ilgesį, kaustančią baimę, 

spaudimą, ribojantį jūsų galimybes, gyvenimo keliamą nuovargį, vienatvę, pilką 

miglą. Nėra energijos, nesuvokiama būsena, aplink vien priešiškumas, beviltiškumas. 

 Taigi, pirmuoju atveju – tai nerimas, būtinybės kovoti už save ir ginti 
save pojūtis, kai kuriais atvejais – beviltiškumas, kai nėra iš ko laukti pagalbos.  

 Užrašykite čia savo pojūčius. Ši laisva vieta specialiai palikta tam.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Antruoju atveju – šviesos, energijos, bendrumo su visais pojūtis... 
Ramybė ir susitaikymas, jausmas, kad tu esi ne vienas. Arba pagyvėjimas, 

susidomėjimas gyvenimu, dinaminė būsena, stabilumas. Tai visuminė, tvirta 
būsena, saugumo jausmas ir tikėjimas ateitimi...  

 Jeigu jums kilo kitokių minčių, užrašykite jas čia. Ši laisva vieta specialiai 

palikta tam. 

 

  

 

 

 

 

 



	   133	  

  

 Dabar pabandykime atlikti tam tikrą diagnostiką. Kam patiko pirmoji patirtis, 

tai yra gyvenimas be Aukščiausiosios jėgos? Būtinai atsakykite. Aš išdrįsiu ir 

atsakysiu už jus: „nelabai patiko“ ar „visiškai nepatiko“. AŠ TEISUS? 

 O kam patiko antroji patirtis, tai yra gyvenimas su Aukščiausiąja jėga? Vėl 

išdrįsiu atsakyti už jus. Patiko tikriausiai daugeliui. AŠ TEISUS? 

Bet jeigu gerai susimąstysime ir sąžiningai sau pripažinsime, suprasime, kad 

mūsų gyvenimas yra kova už būvį, ir čia ne tik Aukščiausioji jėga, bet ir draugai, 

artimi žmonės ne visada padeda. Ne vienas jautėme šaltį, kaustančią baimę, gyvenimo 

keliamą nuovargį, vienatvę, pilką miglą, energijos trūkumą, nesuvokiamą būseną, 

aplink tvyrantį kažkokį priešiškumą, beviltiškumo jausmą. 

 Mes atlikome labai svarbų dalyką. Egzistuota giluminės asmenybės 
sampratos apie save ir savo tarpusavio santykius su pasauliu, su Visatos energija. Tai 

tam tikra pradinė savojo AŠ koncepcija. Kas esu AŠ ir kokie mano santykiai su 

gyvenimu, pasaulėkūra, Visata? Pradedi suvokti – vis dėlto daug maloniau gyventi su 

jausmu, kad tu esi ne vienas... J Pabandysime nubraižyti savotišką asmenybės 

schemą, pagal kurią matosi, kaip kyla sąmonė, kai pradedi giliau dirbti. 
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5 pav. „Kiekvienos išmintingos gyvos būtybės turi ryšį su Aukščiausiaja 

Išmintimi” 

Mes atlikome šį darbą giluminės patirties lygmenyje. Kai kas pasakys: „juk 

čia viskas taip paprasta, nieko sudėtingo ir kam to reikia?“ Taip, aš džiaugiuosi, kad 

jums pavyko. Tai buvo labai svarbus judėjimo pirmyn procesas. Svarbiausia, 

prisiminkite šiuos du jausmus, mes su jais dar dirbsime. Jausmo energija labai stipri, 

galinti griauti, galinti ir kurti. Vienu atveju jaučiame, kad egzistuoja palaikanti jėga – 

vedanti mane, sauganti ir vadovaujanti man. Kitu atveju, tokios jėgos nėra. 

 Kaip rašė Louise Hay savo knygoje: „visą laiką jaučiau, kad kažkas mane 

myli, visą laiką jaučiau šį palaikymą...“ Tačiau norint tai pajusti, reikia pačiam ieškoti 

šio ryšio. Nepakanka skęstančiajam ištiesti pagalbos ranką, reikia, kad ir jis ją 

paduotų. Štai kodėl Louise Hay pavyko nugalėti 4 stadijos vėžį: ji ieškojo šio ryšio, 

tos Aukščiausiosios jėgos pagalbos ir rado ją.  

Taigi, priklausomai nuo to, ką jūs pasirenkate, su kokiu jausmu – be 

Aukščiausiosios Išminties ar vis dėlto su Aukščiausiąja Išmintimi – jūs eisite šio 

gyvenimo keliu, priklausys jūsų gyvenimo scenarijus. O jis gali būti labai skirtingas.  

Tiesiog susimąstykite, su kokiu jausmu gyvenate jūs? Ar šis jausmas labiau 

siejamas su pirmuoju ar antruoju pratimu? Atlikite sąžiningą diagnostiką dėl savęs. 

Paanalizuokite, ar savaime nesuveikia antrasis Aukščiausiosios Išminties jausmas? 

Pagalvokite, kiek jis stabilus jūsų AŠ viduje? Būtent čia prasideda likimo scenarijus. 

Svarbiausia, jeigu kažkas neturėjo tokios patirties, tiesiog dabar reikia apsispręsti, 

kokiu keliu toliau eiti savo gyvenime – su Aukščiausiąja jėga ar vieniems? Dabar 

pasėta sėkla leis daigus jūsų gyvenime, pasireikšdama vienais ar kitais įvykiais.  

Mano patarimas: priimkite Visatą tokią, kokia ji yra, su visomis jos 

energijomis, apie kurias kalbėjo A. Einšteinas, su visais jos dėsniais. Ir jūs iš karto 

pajusite, koks lengvas ir suprantamas tampa gyvenimas.  

Kas yra baimė? Pavyzdžiui, baimė gyventi skurde, skurdumo baimė labai 

stipri, ji verčia mus būti menkesnius, šiek tiek godžius. Net žmogus, kuris iš esmės 

nėra godus, gali patirti baimę dėl savo turtų. Baimė – baisi dabarties problema. 

Pastaruoju metu masinės informacijos priemonės kursto militaristines baimes, kartu 

tai išprovokuoja ir kitą šalį militaristiniams poelgiams. Viskas vyksta pagal 

veidrodžio principą. Ir visa tai ne loginio mąstymo, sveiko proto, o paniškos baimės 

rezultatas.  
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Kaip grybai auga vėžinės ligos. Visi esame apimti streso, baimės, o baimė – 

tai destrukcija, pagrindinis vėžio simptomas.  

Žmogus negali būti tikrai dosnus, jei jį kausto baimė. Baimė priverčia žmogų 

būti godų, arba vaizduoti neva jis yra išdidus, jis turi jėgos pakovoti už save.  

Jeigu gyvename veikiami neišmanymo energijos, jaučiame pasitenkinimą 

gaudami dovanėles, vogtus daiktus, turtus, pinigus, ar kaip nors nesąžiningai juos 

įgydami, ir jaučiame baimę vienu momentu viską prarasti, todėl kovojame už juos 

visiškai praradę padorumą ir sąžinę, kartu į visa tai įtraukdami artimus žmones, o dar 

blogiau – tokių dalykų mokome ir savo vaikus.   

Jeigu gyvename veikiami aistros energijos, mes priklausome nuo šio pasaulio 

stipriųjų, galingųjų ir bijome prarasti karjerą, uždarbį, santaupas, padėtį ir pan.  

Tačiau jeigu gyvename veikiami palaimos energijos, mes turime Dieviškąją 

apsaugą, kaip sakoma, nė plaukelis nuo galvos nenukris.  

Nuoširdus tikėjimas, ryšys su Kūrėju – tai bebaimiškumas. Bet jis įmanomas 

tik veikiant palaimos energijai. 

Dėl baimės pridarome daugybę kvailysčių ir patys puikiai tai suprantame, 

tačiau baimė stovi aukščiau mūsų. Tada kyla klausimas, kaip gyventi? O gyventi 

reikia teisingai, baimė reiškia, kad nėra ryšio su Kūrėju. Baimės šaltinis – tai 

atitrūkimas, nepadorumas, vagystės, pavydas, godumas, vienas didžiausių baimės 

šaltinių – tai išdidumo praradimas ir netikras prestižas. Gyvename tarp svetimų 

žmonių, todėl nežinome, kaip jie elgsis skirtingose situacijose. Mes nesame tikri, ar 

šie žmonės padėtų sunkią valandą.  

Ir štai pavyzdys iš mano gyvenimo. Tai atsitiko dar tais laikais, kai nežinojau 

apie gamtos dėsnius, tiesiog intuityviai kreipdavausi į Dievą ir įveikdavau sunkumus.  

Tais pertvarkos laikais, po nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvoje atsirado 

laikinieji pinigai, kaip juos tada vadino „vagnorkės“, nes tuo metu šalies ministras 

pirmininkas buvo Gediminas Vagnorius. Lietuvai buvo sudėtinga atsiskaityti už dujas, 

ką ten jau kalbėti už dujas, apskritai, už viską. Ir tada atsirado verslių žmonių, vienas 

iš jų buvau ir aš. Radome galimybę Rusijoje mokėti rubliais, o čia gaudavome į 

sąskaitą tuos laikinuosius pinigus. Iš pradžių reikėdavo išgryninti šias „vagnorkes“ – 

pilnus maišus šių pinigų. Bankuose tuo metu valiutos nebuvo ir mes ieškojome 

įvairiausių galimybių kaip juos konvertuoti į valiutą. Esant to meto kriminogeninei 

situacijai, šis darbas buvo ypač pavojingas. Keitimo punktai daugiausia buvo 



	   136	  

turguose ir iš esmės priklausė banditų grupuotėms. Tam tikrais momentais dirbome 

beveik su visais punktais Lietuvoje ir, žinoma, informacija kriminaliniams subjektams 

apie mane buvo prieinama. Įsivaizduojate, jei reikėjo surinkti milijoną dolerių, o 

banke valiutos apyvarta per dieną buvo vos 100 000 dolerių. 

Nėra net ką kalbėti, kiek šis darbas buvo gyvybiškai svarbus mūsų šaliai. 

Praktiškai už paprastus popierėlius padėjome Lietuvai atsiskaityti už energetinius 

išteklius, be kurių šalis tuo metu būtų labai greitai „užsilenkusi“. Tačiau šiandien 

visa tai pamiršta, ir politikai, vedami savo godumo, savanaudiškumo, chamiškumo, 

iškelia save į pirmą planą, kaip pagrindinius herojus, lipdo įstatymus, kurie iš esmės 

stabdo šalies plėtrą. Suprantama, tiems versliems žmonėms šioje šalyje lieka vis 

mažiau vietos. Taip, iš rublio ir „vagnorkių“ kurso užsidirbome nemažus pinigus, 

tačiau mes vaikščiojome peilio ašmenimis. Kiek darbo su jomis buvo Lietuvoje, po to 

grynuosius dolerius reikėjo pristatyti į Rusiją, pakeisti į rublius ir sumokėti už dujas. 

Kad niekas neturėtų jokių iliuzijų, su „Gazpromu“ mes neturėjome jokių reikalų, tuo 

metu pas juos net užėję nebuvome, dirbome tik su atsiskaitymais. Tuo labiau, kad tuo 

metu į Lietuvą dujos buvo tiekiamos per „Lentransgaz“, o jis buvo įsikūręs 

Leningrade ir būtent ten į banko sąskaitą turėjo būti įnešami pinigai. Tuo metu 

pavedimai kompiuteriais nebuvo apdorojami ir avizos (dokumentai, patvirtinantys 

mokėjimus) turėjo būti fiziškai pristatomos iš banko į banką, o daugelis bankų tuo 

metu turėjo kriminalinių grupuočių „stogą“, todėl bankuose buvo labai daug 

suklastotų avizų, tai yra tu galėjai dolerius atiduoti į banką ir gauti suklastotą avizą.  

Šiai operacijai atlikti buvo pasitelkta nemažai žmonių. Nekalbėsiu apie tai, su 

kokiomis problemomis susidurdavo tie žmonės, kad visus pinigus saugiai pervežtų iš 

Lietuvos į Rusiją. Ir štai vieną dieną, vykdydamas tokią operaciją, kuri žlugo, aš 

atsidūriau Maskvoje, vidury gatvės, visiškai vienas, su milijonu dolerių 

polietileniniame pakete ir „apšviestas“. Kad būtų aiškiau, kokia tai buvo suma tuo 

metu, pasakysiu tik tai, kad Tverės prospekte 60–100 kvadratinių metrų ploto butas 

tuo metu kainavo apie 40–80 tūkstančių dolerių. Šiandien toks pat butas ten kainuoja 

apie 4 milijonus, tai yra 100 kartų daugiau. Taigi, turėdamas pakete sumą, 

prilygstančią maždaug 25 Maskvos butams (Lietuvoje tokių butų buvo galima 

nusipirkti 4 kartus daugiau), aš atsidūriau vidury Maskvos.  

Buvo sutarta, kad vienas bankas atliks tokią operaciją ir pakeis dolerius į 

rublius – suma rubliais sudarys apie 1 milijardą rublių. Atėjau, į seifą sudėjau 
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dolerius, vieną raktą perdavė man, kitą – bankui. Pagal susitarimą, po to kai Maskvos 

bankas rublius perveda į Leningrado banką, mes atidarome seifą ir atiduodame 

dolerius, o po dviejų dienų mums įteikiama aviza, patvirtinanti pinigų pervedimą. 

Tačiau aš, kad apsidrausčiau, Leningrado banke palikau savo žmogų ir jis privalėjo 

paskambinti ir patvirtinti, kad pinigai gauti. Tuo metu mobiliųjų telefonų dar nebuvo, 

todėl, tiesiogine to žodžio prasme, žmogus sėdėjo banke prie telefono. Praeina tos dvi 

dienos, rankose turiu avizą, o pinigų kaip nebuvo, taip ir nėra. Pasamdau specialistus 

ir paaiškėja, kad ji suklastota. Suprantu, kad sandoris sužlugdytas, mus norėjo 

apgauti. Tačiau suprantu ir kitą dalyką, kad aš su tokia pinigų suma jau žinomas ir ne 

kur kitur, o Maskvoje. Banditizmas tuo metu siautė, kad net pikčiausiam priešui 

palinkėt negalėtum...  

Nieko nebeliko, kaip ieškoti, kas gali atlikti šią operaciją. Pažįstamų patarimu 

randu vieną tokią įmonę. Tačiau, kad sandoris įvyktų, turu įsitikinti, jog be problemų 

galėsiu išsivežti savo dolerius iš banko ir pristatyti ten, kur reikia. Nepasakosiu apie 

tai, kaip man reikėjo tuos dolerius pasiimti, bet galiausiai su tuo polietileniniu maišu 

atsidūriau tiesiog gatvėje. Man sėkmingai pavyko nusigauti į tokią vietą, kur niekam 

net į galvą nebūtų šovę ieškoti nei manęs, nei pinigų.  

Nenoriu pasakoti savo savijautos, bet ji tikrai buvo ne kokia.J Trumpiau 

kalbant, važiuoju į susitikimą susitarti dėl sandorio. Reikia pasakyti, kad tuo metu dėl 

savo naivumo turėjau menką supratimą apie tas banditų grupuotes ir jų bazes. Tačiau 

tai, kad važiuoju į Izmailovo rajone esantį viešbutį „Izmailovskaja“, bet kokiam bent 

šiek tiek laikraščius skaitančiam Maskvos gyventojui turėjo kelti tam tikrą nerimą, 

tačiau man, ne Rusijos gyventojui, šie pavadinimai nieko nereiškė. Pasirodo, tuo metu 

apie Izmailovo grupuotę atvirai rašė laikraščiai ir sklido įvairiausi gandai.  

Ir aš, vienas, praktiškai neturėdamas nieko Maskvoje, važiuoju į susitikimą, 

kaip man paaiškino, su „Jakimanka“ banko atstovu, bet kažkodėl į „Izmailovskaja“ 

viešbutį. Mane pasitiko prie įėjimo, palydėjo iki lifto ir pakilo kartu su manimi. Ir čia 

aš pamačiau žmones, kurie mažai kuo priminė banko darbuotojus. Koridoriumi, nieko 

nebijodami ir nesivaržydami, šmirinėjo įvairiais ginklais apsikarstę žmogystos. 

Žinoma, sklido ir niekieno nevaržoma atitinkama leksika. Mane palydėjo į viešbučio 

kambarį, primenantį kabinetą, ir aš akis į akį atsidūriau su žmogumi pravarde 

„bulgaras Georgas“. Jis pakilo nuo stalo, pasisveikino ir pasiūlė atsisėsti į krėslą, 

pats taip pat prisistūmė tokį patį krėslą ir atsisėdo prieš mane. Šalia stovėjo 
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žurnalinis staliukas, ant kurio buvo brangaus konjako butelis, cigaretės ir pistoletas. 

Herojus buvo pasidabinęs auksiniu laikrodžiu, sveriančiu gerą puskilogramį, ant 

piršto pūpsojo žiedas („varžtas“) su didžiuliu briliantu ir, žinoma, masyvios 

kilograminės grandinės ant rankos ir kaklo. Tuo metu tai buvo ypatingas skiriamasis 

ženklas. Jis man pasiūlė konjako, cigaretę ir mes pradėjome pokalbį.  

Tada supratau, kur papuoliau, ir nugarą išpylė šaltas prakaitas. Buvau 

pačioje irštvoje ir išeiti iš šios vietos galėjau tik vienu atveju – privalėjau būti ramus 

ir parodyti savo stiprumą, lyg už mano nugaros stovėtų didžiulė jėga. Vėliau iš savo 

draugo, su kuriuo bendraujame iki šiol ir kurio tada visiškai nepažinojau, kuris, kaip 

ir aš, tuo metu ten buvo savo nelaimei atsidūręs, sužinojau, kad už kabineto sienos 

buvo skubiai ieškoma informacijos apie mane, nes niekaip negalėjo suprasti, kas per 

paukštis aš esu ir iš kur.. Jiems nedavė ramybės klausimas, iš kur pas žmogų 

milijonas dolerių grynaisiais? Kas už to stovi? Jiems niekaip nepavyko ko nors 

naudingo sužinoti. Kaip vėliau sužinojau, jei būčiau turėjęs kokius 100 tūkstančių, 

mane tiesiog būtų nutrynę nuo šios žemės paviršiaus ir niekada niekas manęs nebūtų 

radęs.  

Aš sėdėjau prieš banditų vadą ir savo situaciją puikiai supratau.  

Šaltas prakaitas žliaugė nugara, įtampa viduje tokia, nors elektrą pardavinėk. 

J Mintyse meldžiausi Dievui. Tačiau reikėjo susiimti – užsikėliau koją ant kojos, 

demonstratyviai nekreipiau dėmesio į ant staliuko gulintį pistoletą, padėdamas stiklą 

konjako šiek tiek pastūmiau pistoletą, parodydamas, kad šie triukai man visai 

neįdomūs. Tačiau banditiškas Georgo žvilgsnis mane kiaurai skrodė.  

Pradėjome kalbėti apie sandorį ir šiaip apie nieką. Jis paklausė, iš kur aš esu 

ir kur gyvenu Maskvoje. Aš atsakiau, kad gyvenu Maskvoje, o kur – visiškai nesvarbu. 

Tuo metu Maskvoje neturėjau jokio buto. Jie nusprendė, kad už mano nugaros stovi 

tam tikra jėgos struktūra, kuri, jei kas, gali sunaikinti visą jų irštvą. Kaip vėliau 

sužinojau, jie nenorėjo rizikuoti.  

Mes aptarėme sandorio datą, jis turėjo įvykti po trijų dienų. Tačiau iš 

pokalbio supratau, kad čia ruošiama konkreti afera. Kiek supratau, šiame banke 

dirbo Georgo pavaldiniai ir vieno iš šios grupuotės narių motina. Prieš tai jie 

įformino kreditą, kurio suma buvo beveik tokia pati, kokios reikėjo man. Kol mes 

kalbėjomės, ši suma buvo nukreipiama ir vėl atšaukiama skirtingiems sandoriams. 

Užeina kažkoks jo „darbuotojas“ ir sako: „10 ar 20 vagonų su cigaretėmis sąstatas 
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parengtas išsiųsti iš Bulgarijos, reikia atlikti pavedimą.“ Tas Georgas duoda 

komandą apmokėti, tai yra atitinkamas dokumentas perduodamas pasirašyti. Po tam 

tikro laiko užeina kitas ir sako, kad parduodamos oro linijos su dešimčia ar 

penkiolika orlaivių, ir kaina panaši, kaip cigarečių. Georgas ramiai liepia sustabdyti 

pinigų pervedimą už cigaretes ir apmokėti sandorį dėl oro linijų. Tačiau kai kalba 

pasisuko apie mano sandorį, o jį reikėjo vykdyti skubiai, jis išsikvietė kažkokį savo 

darbuotoją ir liepė sustabdyti mokėjimą už oro linijas, nes pirks dolerius. Tada vyko 

hiper infliacija ir dolerio kaina kildavo net po 10 procentų per dieną. (Įsivaizduokite, 

1989 metais oficialus kursas buvo 0,68 rublio už dolerį, per 3–4 metus dolerio kursas 

išaugo iki 4000 rublių, o kai pasiekė 6000 rublių ribą jis buvo denominuotas tūkstantį 

kartų, tai yra nubraukė tris nulius ir dolerio kaina tapo vėl 6 rubliai. Apskritai, tuo 

metu kvailino liaudį kaip norėjo. Taigi, per trejus metus doleris pabrango daugiau 

kaip 5 tūkstančius kartų, arba 500 000 proc. O 10 proc. nuo vieno milijardo – tai 100 

milijonų rublių per vieną dieną. Geri pinigai, ar ne?) Tokios galimybės Georgas 

nenorėjo prarasti.  

Vakare buvo užsakytas restoranas su specialia programa, jie niekaip nenorėjo 

paleisti manęs iš akių. Tačiau, aš tikriausia teisingai suvaidinau savo vaidmenį ir 

išsisukau sveikas. 

Šios trys dienos iki sandorio virto tikru košmaru. Tris paras nemiegojau, su 

manimi buvo pinigų suma, prilygstanti oro linijų, 25 butų Maskvoje ar keliolikos 

geležinkelio vagonų cigarečių kainai. Ką jau ten, praktiškai, toje pačioje vietoje už 

90 000 dolerių buvo privatizuojamas fabrikas „Vympel“ – 50 000 kvadratinių metrų 

ploto gamybinės patalpos ir 2 ha žemės. Vėliau aš tapau vienu iš jo akcininkų, 

valdančių 32 proc. akcijų, dar vėliau savo dalį pardaviau už 30 milijonų dolerių.  

Turint tokią sumą tikrai buvo ne iki miego. Nervai ties riba, jaučiu, kad 

prasideda visiškas išsekimas. Nuomojausi butą Jaroslavskoje plente, apie kurį niekas 

lyg ir nežinojo, tačiau negalėjau išeiti net normaliai pavalgyti. Paskambinau žmonai 

ir paprašiau, kad ji atvyktų į Maskvą.  

Atskrido žmona, nuėjo į parduotuvę, kažką pagamino, aš pavalgiau, 

išsimaudžiau ir atsiguliau, buvo jau naktis. Bute suskambo telefonas, pakėliau ragelį, 

tačiau niekas nekalbėjo. Pamaniau, kad kažkas suklydo, padėjau ragelį. Po penkių 

minučių telefonas vėl suskambo, pakėliau ragelį – vėl tyla. Reakcija iš karto suveikė: 

kažkas kažkokiu būdu sužinojo mano buvimo vietą, tikrina, ar esu namuose.  
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Žmonai pasakiau, kad ji turi pusę minutės apsirengti. Pats greitai apsirengiu 

ir su tuo pinigų maišu iššokame į gatvę, bėgame už namo kampo. Vos spėjome 

pasislėpti už kampo, kai prie namo laiptinės privažiavo 2 juodi automobiliai. Kadangi 

laiptinė kiemo pusėje, mes išbėgome į kelią ir pradėjome stabdyti automobilius. Mūsų 

laimei, iš karto sustojo kažkoks „žiguliukas“. Paprašiau vairuotojo, kad vežtų mus į 

Baltarusijos stotį, daugiau niekas nešovė į galvą. Sėkmingai atvykome su tuo dolerių 

maišu į stotį ir tada pradėjau galvoti, ką toliau daryti, nes su maišu pinigų stotyje – 

ne pats geriausias variantas. Išėjome iš stoties, susistabdėme taksi ir nuvažiavome į 

viešbutį „Inturist“. Deja, bet kambario už jokius pinigus nepavyko gauti. Tada 

nuvykome į viešbutį „Maskva“, šalia Raudonosios aikštės. Prieinu prie budinčio 

administratoriaus ir pasiūlau jam 5 kartus didesnę kainą už vieną naktį, neforminant 

dokumentų ir neregistruojant, neva radau prostitutę (rodau į žmoną) ir noriu su ja 

pasilinksminti. Mums davė kambarį. Man, žinoma, buvo ne iki miegų, o žmona, 

nesuprasdama gresiančio pavojaus, ramiai užmigo.  

Ryte radau du savo pažįstamus. Su vienu iš jų kartu gyvenome Suomijoje 1985 

metais, kai pagal sutartį tiesėme dujotiekį. Tikėtina, kad pasibaigus sutarčiai jis per 

pažįstamus įsidarbino Suomijos atstovybėje ir gavo tarnybinį „Volvo“. Kitas 

pažįstamas turėjo „Žigulius“. Pinigus susidėjome į „Žigulius“ ir išvykome į banką. 

Mano pažįstami, žinoma, nė neįtarė, ką veža. Reikia pasakyti, kad prieš tai jau buvau 

nuvykęs į šį banką su ta „Volvo“ ir su valdytoju susitariau, man buvo duotas atskiras 

seifas su raktais. Taigi, mes važiuojame: priekyje „Žiguliai“ su pinigais, paskui juos 

„Volvo“.  

Toks sprendimas buvo teisingas, nes „Žiguliai“ prie banko privažiavo pirmi, 

pinigus pažįstamas nunešė į banką ir laukė manęs, kol ateisiu, tačiau prieš mūsų 

„Volvo“ neva atsitiktinai išniro kitas automobilis ir sugedo. Aš išlipau iš automobilio 

ir staiga neaišku iš kur atsirado banko vyriausiojo buhalterio sūnelis ir dar du 

žmogystos: „O, Viktorai! Kaip reikalai, žinom, kad turi į banką atvažiuoti, gal kokios 

nors pagalbos reikia?“ Tačiau aš vaidinu tvirtai ant kojų stovintį veikėją, turintį labai 

gerą užnugarį: netgi „Volvo“ atvažiavau (tuo metu Maskvoje, kaip ir Lietuvoje, 

užsienietiškų automobilių buvo labai mažai ir „Volvo“ reiškė ypatingą statusą, net 

reikšmingi valdininkai važinėjo rusiškomis „Volgomis“). Aš jiems sakau, kad nieko 

nereikia, pinigai jau banke ir einu įforminti sandorio. Jie nieko nesupranta, nes neva 
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buvo banke ir pinigų ten tikrai nėra. Aš juos nuraminu, kad nesivargintų, nes viskas 

savo vietoje.  

Jie subruzdo, kur buvę, kur nebuvę, atsirado dar keli vyriokai, pradėjo 

tarpusavyje aiškintis. Galiausiai, kelią užstojusi mašina staiga „atsigavo“ ir 

atlaisvino mums kelią.  

Užėjau į banką, perdaviau pinigus ir prasidėjo dar vienas derybų raundas su 

Georgu. Buvo siūlomi įvairiausi variantai: ir kad pinigai jau išsiųsti, ir aviza išduota. 

Nesigilinsime į smulkmenas, bet aš griežtai pasakiau, kad doleriai jiems bus sumokėti 

tik tada, kai iš Leningrado banko gausiu patvirtinimą, kad pinigai gauti ir pervesti į 

„Lentransgaz“ sąskaitą. Tam reikėjo, kad bankas Leningrade fiziškai gautų avizą, 

pinigai būtų įskaityti į korespondentinę sąskaitą, tik tada juos galės pervesti ten, kur 

reikia.  

Ir tada jie parengia švarią avizą, siunčia pasiuntinį lėktuvu ir maždaug po 4–5 

valandų mano žmogus, kuris laukė Leningrado banke, praneša, kad reikiama pinigų 

suma gauta ir įskaityta į „Lentransgaz“ sąskaitą. Tada aš daviau nurodymą 

„atšaldyti“ dolerius.  

Ir tada prasidėjo – reikėjo tai matyti, žodžiais čia neaprašysi.J Atnešė tuos 

dolerius Georgui į kambarį, jis juos išvertė ant sofos, fotografavosi su jais... Užėjo jo 

pagalbininkai, tai jis neskaičiuodamas vienam pakelį, kitam – pusę, vienam kaip 

premiją, kitam – televizoriui, trečiam, kad kritusio broliuko žmonai perduotų... Jau 

nekalbant apie tai, kiek visokiausių pirkinių už tuos pinigus spėjo padaryti telefonu.  

Jis visą laiką norėjo sužinoti, iš kur tokia žuvelė atsirado Maskvos rinkoje? 

Tuo metu visi žaidėjai mažiau ar daugiau buvo žinomi, aiškūs ir pažįstami, o čia aš, 

su milijonu grynųjų... Tokia nežinomybė jiems nedavė ramybės. Tačiau toks mano 

žaidimas kažkada turėjo baigtis.  

Minutei išėjau į tualetą ir duryse susidūriau su Michailu, kuris pas juos 

laikinai dirbo teisininku, galima sakyti, priverstinai, nes norėjo atgauti kažkokius 

savo investuotus pinigus. Matyt, jis man jautė kažkokią simpatiją, nes pašnabždėjo, 

kad, kol ne vėlu, neščiau kojas iš čia. Su juo draugauju iki šiol, jis atvyksta į mano 

šventes, aš vykstu pas jį.  

Kažkokiu būdu man vėl pavyko išnešti sveiką kailį. Atvykau iki viešbučio, 

sumokėjau dar už parą, žmona, nesuprasdama viso situacijos sudėtingumo, pasiūlė 

pasivaikščioti po parduotuves, tačiau aš, neturėdamas jokių jėgų, pavargęs nuo 
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įtampos ir nemiegojęs kelias paras, griuvau į lovą ir miegojau vienoje pozoje visą 

parą net nepajudėdamas.  

Šiandien visa tai prisimindamas aprašiau šiuos įvykius labai trumpai, kad 

suprastumėte esmę, nors prisiminimai verčia šiurpuliukus nugara bėgioti. Dabar aš 

suprantu šiuos įvykius. Aš sąžiningai atlikau šį reikalą, neturėdamas jokių piktų kėslų, 

tik gerus ketinimus. Nebuvo nė mažiausios minties, jokio noro kaip nors pasinaudoti 

situacija. Tokių variantų galėjo būti daug, pavyzdžiui, galėjau pinigus ilgiau palaikyti 

ir užsidirbti iš valiutų keitimo kurso. Tačiau aš stengiausi viską padaryti laiku. 

Nebuvo jokio godumo ar savanaudiškumo. Dabar aš tiksliai suprantu, kad pinigus 

vertinau iš dorybės pozicijos, jie tebuvo instrumentas, o ne turtas, todėl net tokioje 

sudėtingoje situacijoje nuo mano galvos nenukrito nė vienas plaukelis. Šios dorybės 

energijos pasižymi didžiule jėga, nes jų šaltinis – Aukščiausioji Išmintis.  

Tokių momentų mano gyvenime buvo nemažai. Tačiau sprendimai tuo metu 

buvo priimami intuityviai, nežinant Visatos dėsnių. Ir po tokių pergalių, kai imi 

galvoti esąs pats svarbiausias ir bebaimis, pamiršti pakelti akis į Aukščiausiąjį ir 

mintimis padėkoti jam, būtent tada ir pradedi gauti per galvą.J  

O kad būtų dar paprasčiau viską suprasti, atliksime du praktinius pratimus. 

Prašome susikoncentruoti į save, ir mes vėl sugrįšime prie tų pirmųjų dviejų 

pratimų.  

Iš pradžių pirmasis pratimas, kai esame be Aukščiausiosios jėgos.  
Atsisėskite patogiau..., to jums reikia, kad procesas vyktų giliau ir jums 

niekas netrukdytų. Primenu, kad mintis nukreiptumėte į tą vietą, apie kurią 

kalbama. 

Atsipalaiduokite..., pajuskite, kaip kojos liečia grindis... kaip nugara 

patogiai remiasi į krėslo ar kėdės atlošą...  

Atpalaiduokite kaklą, neturite jausti jokios įtampos, ramiai pasukite 

galvą į kairę, po to į dešinę, atgal ir pirmyn..., grįžkite į pradinę padėtį... 

Pasėdėkite ir pailsėkite....  

Ir dabar t i e s i og  į s i va i zduok i t e , kad nėra jokios Aukščiausiosios 

Išminties..., neegzistuoja... Šie jausmai jums jau žinomi... 

Galite užsimerkti, tačiau galite likti ir atsimerkę... 

Dar kartą įsivaizduokite, kad jokia Aukščiausioji Išmintis 

neegzistuoja... Nėra jokio ryšio su ja... 
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Tai reiškia, kad jūs esate vienas šiame pasaulyje... 

Įsivaizduokite situaciją, kad visas problemas, su kuriomis jūs 

susiduriate šiame pasaulyje, privalote spręsti pats ir niekas nepagelbės, iš 

nieko nesulauksite paramos sunkią minutę... 

Net beviltiškiausiose situacijose jūs vienas... Tai visiško pasimetimo 

Visatoje, visiškos vienatvės jausmas... 

Įsivaizduokite šią vienatvės situaciją, įsiminkite šį jausmą, kovos už 

išgyvenimą vienatvėje jausmą – nėra jokios jus palaikančios jėgos, jūs vienas. 

Tiesiog savo vaizduotėje įsivaizduokite šią situaciją. Ir dabar mintyse 

turėdami šią asmeninę tokios situacijos suvokimo patirtį, pagalvokite apie tai, 

kaip jūs gyvensite, kaip pasisuks jūsų gyvenimas, jei visą laiką gyvensite be 

Aukščiausiosios Išminties.  

Dar kelias sekundes pabūkite šioje būsenoje... Prisiminkite šį jausmą... 

Dabar pagalvokite, kas vyks karjeros srityje, jei visą laiką gyvensite su 

šiais vienatvės ir beprasmės kovos jausmais..., kokie įvykiai jūsų laukia?.. 

Įdėmiai apgalvokite situaciją šioje savo gyvenimo srityje... 

Pajuskite, kaip sprendžiami jūsų karjeros klausimai, jei gyvenate be 

pagalbos iš išorės, be Aukščiausiosios Išminties pagalbos... Prisiminkite šį 

jausmą... 

 O dabar pagalvokite, kas vyks turto, pinigų srityje..., jei visą laiką 

gyvensite su jausmu, kad nėra Aukščiausiosios Išminties, jums niekas 

nepadeda... Net jeigu jūs turite materialinių turtų, tačiau nėra su kuo jais 

pasidalinti, jūs nežinote, kaip panaudoti šias lėšas kitų labui.., dar blogiau, jei 

šios lėšos ne visai sąžiningai įgytos... 

Kokie jausmai, kokia nuotaika bus jūsų santykiuose su turtu, jei nėra 

pagalbos iš išorės, nėra šios Aukščiausiosios jėgos?.. Prisiminkite šį jausmą... 

 O dabar pagalvokite, kas jūsų laukia tarpusavio santykių srityje..., jei 

visą laiką gyvensite be Aukščiausiosios Išminties pagalbos..., kaip jūs 

užmegsite santykius su kitais žmonėmis, kokie bus jausmai, kokie santykiai?.. 

Prisiminkite šį jausmą... 

O dabar įsivaizduokite sveikatos sritį. Kas vyks čia, jei gyvensite su 

vienatvės jausmu, be Aukščiausiosios jėgos?.. Jums viską reikia daryti pačiam, 

nėra ko paprašyti pagalbos... Prisiminkite šį jausmą... 
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Mintyse prisiminkite visus tuos jausmus, kuriuos patyrėte visose savo 

gyvenimo srityse, taikydami pirmąją gyvenimo be Aukščiausiosios jėgos 

metodiką. Prisiminkite šį jausmą... 

 

Tiesiog iš karto atliekame antrąjį pratimą.  

Jei buvote užsimerkę, galite net neatsimerkti... 

Įsivaizduokite, kad yra Aukščiausioji Išmintis ir jūs turite ryšį su Ja... 

Ji reaguoja į jus, į jūsų prašymus... Ji visada jums padeda, kai kreipiatės į Ją 

pagalbos... Jūs jaučiate, kad Ji jus saugo, palaiko... 

Tiesiog įsivaizduokite, kad egzistuoja meilės jėga, kuri nuolat ateina į 

jūsų gyvenimą. Ji jums pataria, jus saugo ir palaiko... 

Prisiminkite šią patirtį, šį jausmą, tiesiog įsivaizduokite, kad yra 

Aukščiausioji Išmintis, iš kurios ateina visa esybė, Tiesa, ir kuri susieta su 

jumis amžinais meilės ir rūpesčio saitais. Ši energija iš šio dieviškojo 

aukščiausiojo šaltinio plūsta į jūsų gyvenimą ir jūs ją nuolat jaučiate... 

Dabar tiesiog pagalvokite, kas bus jūsų gyvenime, jei jūs nuolat 

gyvensite su šiuo jausmu..., su Aukščiausiąja jėga? 

Ir dabar karjeros srityje... Kas vyks, kokie įvykiai atsiras šioje srityje?.. 

Visą laiką saugokite šį pradinį jausmą, šį ryšį su Aukščiausiuoju. Prisiminkite 

šį jausmą... 

Ir dabar pinigų, turto srityje... Kas vyks šioje srityje, kokie įvykiai 

atsiskleis šioje jūsų gyvenimo srityje, esant ryšiui su Aukščiausiuoju Pradu?.. 

Yra tų, kuriems reikia jūsų pagalbos, ir jie ją gauna esant tiesioginiam ryšiui 

su Aukščiausiąja Jėga. 

 Prisiminkite šį jausmą... 

O dabar tarpusavio santykių su kitais žmonėmis srityje, kas čia vyks?.. 

Kokių jausmų vedami jūs kursite santykius su kitais žmonėmis ir kaip jie 

klostysis?.. Kokie bus santykiai su savo vidiniu AŠ?.. Aš – tai Siela... Ir kaip 

AŠ – Siela bendraus su kitais?  

Kaip jūs priimsite save, gyvendami su šia meile, su Aukščiausiąja 

Jėga?.. Prisiminkite šį jausmą... 

Ir galiausiai sveikatos sritis. Kas jūsų laukia šioje srityje?.. 
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Pagalvokite, įsivaizduokite, pasitelkite vaizduotę... Prisiminkite šį 

jausmą... 

Ir dabar prašau, grįžkite... 

 Jei dėl kokių nors priežasčių praleidote šią praktiką, patariu jums grįžti ir 

pasigilinti į šį pratimą. Jis labai svarbus norint judėti pirmyn. 

Atlikime tam tikrą analizę.  

Norisi ypač pabrėžti šį momentą, kad suprastumėte, kodėl atliekame šią 

analizę, kodėl nagrinėjame. Atliekant pratimus ir nagrinėjant praeitą etapą norisi 

patekti į jūsų situaciją ir jums padėti. Kaip sakoma, savi marškiniai arčiau kūno, todėl 

savo pavyzdžių nagrinėjimas leidžia paprasčiau suprasti pateikiamą medžiagą. Tačiau 

jeigu ir nepavyksta rasti savo situacijos, patirties laukas bet kokiu atveju didėja. 

Atskleidžiami tam tikri papildomi niuansai, atsiranda papildoma samprata ir pan.  

Atlikdami šiuos pratimus dirbame su patirtimi, ir šiuo atveju čia svarbiausias 

esu ne aš, o JŪS. 

Taigi, pagalvokite, pasidalinkite savo jausmais apie tai, ko jūs pasiekėte 

pirmuoju atveju ir ko antruoju? Užrašykite tai šioje specialiai paliktoje tuščioje 

vietoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labai dažnai pirmuoju atveju – be Aukščiausiosios jėgos – pateikiami tokie 

pavyzdžiai:  

• žmogus jaučia vienatvę, bejėgiškumą, sumišimą ir tuštumą, tikslo 

nebuvimą visose srityse; 

• atsiranda tam tikra agresija visuomenės atžvilgiu, visi turtai tampa 

beverčiai, nesinori nė su niekuo bendrauti, palaipsniui pradedama 

merdėti; 
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• žmogus dūsta kaip žuvis, išmesta į krantą; kai kurie sąžiningai 

pripažįsta, kad jų gyvenimas būtent toks ir yra, jie netgi mato savo 

gyvenimo etapus su konkrečiomis datomis;  

• kai kurie pradeda suvokti, kad vis dėlto tas turtas nėra visiškai 

sąžiningai sukrautas, pradeda jausti, kad artėja atpildas; 

• yra ir tokių, kurie galvoja, kad jie yra visagaliai ir patys visa tai padarė, 

nors puikiai žino, kad jie apvogė kitus, ir jiems šiame etape nereikia 

jokios Aukščiausiosios jėgos. 

 Nedidelis komentaras: jeigu gyvenate pagal pirmąjį pratimą, jūs tiesiog 

nutraukiate ryšį su Visatos energija, nes visos sritys – ir turto, ir sveikatos ir kt. – tai 

ne kas kita kaip konkreti Visatos energija. Jei jūs gyvenate be ryšio su Aukščiausiąja 

Išmintimi, jūs nutraukiate ryšį su šiomis Visatos energijomis, užkertate joms kelią – 

atpildas neišvengiamas, jis gali būti labai nemalonus ir skaudus.  

 Antruoju atveju – su Aukščiausiąja Išmintimi, padedami Visatos 

energijos – jaučiate jos įtaką, sklindančią šviesą, nėra kažkokio konkretumo, tačiau 

jaučiatės geriau, tvirčiau, lyg kažkas šalia būtų. Būtent čia reikia labai gerai suvokti 

dar vieną momentą. Daugelis atlikdami šiuos pratimus galėjo susidurti su tam tikra 

problema – nėra konkretumo, labai sudėtinga jį pasiekti. Tai reiškia, kad viduje 

dar gyva baimė, tam tikri įsitikinimai, susiję su pirmuoju pratimu, su tuo pirmuoju 

jausmu, kad jums niekas nepadės, jūs viską išmokote daryti patys ir dabar gyvenate 

tik pagal šį principą, bijote, kad jeigu visko patys nepadarysite, reikalai gali tapti 

nevaldomi. Tada kyla klausimas, kaip į jūsų gyvenimą gali kažkas ateiti, jeigu viską 

patys blokuojate, kaip galima pasiekti kažkokį rezultatą, jei nežinote, ko norite, jei 

negalite sukonkretinti? Niekas kitas be jūsų norų negali sukurti šio ryšio. Tik jūs patys 

turite nuspręsti, kaip norite veikti konkrečiose srityse. Tai labai svarbus momentas – 

JŪSŲ POŽIŪRIS Į AUKŠČIAUSIĄJĄ IŠMINTĮ. Prisiminkite savo požiūrį į tėvus, 

pamenate – jūsų požiūris gali blokuoti arba panaikinti visus blokus.  

 Būtent dabar prasideda darbas su savimi. Reikia galvoti, kokių rezultatų 
norite pasiekti kiekvienoje iš pirmiau nurodytų sričių. Išdrįskite galvoti apie tai, 

vizualizuokite tai, ko norite pasiekti. Prisiminkite eksperimentą universitete. 

Kokiomis asmenybės savybėmis pasižymi lyderiai, sėkmingi žmonės? Taikykite tai 

sau kartu su samprata, kad yra Aukščiausioji jėga, kuri jums padeda pasiekti viso to.  
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Dabar vėl grįžkite prie pratimų, tačiau jau turėdami konkrečių minčių. 

Daugelis pradės pastebėti, kaip visa tai pradeda pildytis: pagerėja santykiai darbe, 

jaučiatės lyg plauktumėte kaip žuvis vandenyje. Atkreipkite dėmesį, kad pinigų 

atsiranda tiek, kiek jų reikia norams įgyvendinti. Be to, jūsų nevaldo godumas. Pinigai 

atsiranda kaip tam tikras instrumentas, kaip energija, kuri dirba visuomenės labui. Jūs 

nebijote, kad jie dings, jų neužteks. Tik tada, kai žinosite, kokiam konkrečiam jūsų 

norui įgyvendinti reikia pinigų, jų atsiras tiek, kiek reikia, ir jūs juos leisite 

nebijodami dėl rytojaus. Nereikia jų kaupti, nes ateis nauja diena, šalia bus ta 

Aukščiausioji jėga, kuri padės, svarbu, kad būtų gera idėja, kur jūs naudosite pinigų 

energiją. Pakinta santykiai su žmonėmis – jūs pastebite, kad žmonės ima jums 

šypsotis, jūs taip pat nenorite būti šiurkštus. Jus pradeda suprasti aplinkiniai, atsiranda 

judėjimas ne tik viena kryptimi, bet ir supratimas iš šalies. Šalia atsiranda mylimas 

žmogus, net ir tiems, kurie jo niekada neturėjo. Sveikatos srityje daugelis pastebi 

puikią savo fizinę būklę. 

 Taigi, mes pradedame suvokti, kad pasirinkimas glūdi mūsų viduje, 

subtiliajame lygmenyje. Kaip konkretizuojame savo asmenybės giluminiame 

lygmenyje, tokia realybė ateina į mūsų gyvenimą – tai principinis dalykas. 

Suvokime tai, prisiminkime ir padėkime didelį riebų ŠAUKTUKĄ! 

Dabar mes atliksime dar vieną pratimą, kuris yra labai svarbus užbaigiant šią 

temos „ĮTAKA ATEIČIAI“ dalį.  

Atsisėskite patogiau... (to reikia, kad procesas vyktų giliau ir niekas 

jums netrukdytų). Nukreipkite mintis į tą vietą, apie kurią kalbame. 

Atsipalaiduokite..., pajuskite, kaip kojos liečia grindis... kaip nugara 

patogiai remiasi į krėslo atlošą... atpalaiduokite kaklą, neturite jausti jokios 

įtampos, ramiai pasukite galvą į kairę, po to į dešinę, atgal ir pirmyn..., tegul 

galva išlieka šioje padėtyje..., pasėdėkite ir pailsėkite...., pajuskite šį 

atsipalaidavimą...  

Atlenkite galvą į pradinę padėtį... 

Galite užsimerkti, galite likti atsimerkę... 

Prisiminkite kokią nors realią situaciją iš savo patirties, problemą, 

kurią dabar tenka spręsti..., bet kokią sudėtingą gyvenimišką situaciją, kuri 

šiuo metu egzistuoja jūsų gyvenime... 

Neskubėkite, pagalvokite, aš jūsų palauksiu, panirkite į prisiminimus... 
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PRISIMINĖTE??? 

Taigi pradedame – nusiteikite giluminiam vidiniam darbui. Vėl 

grįžtame prie mūsų pradinio pagrindinio pratimo. 

Prisiminkite tą gerąjį jausmą ir pajauskite, kad mūsų Visatoje yra 

Aukščiausioji Išmintis, siunčianti meilės energiją į jūsų gyvenimą. Tiesiog 

savo vaizduotėje pajuskite šią energiją, tą rūpestį jumis... Pabūkite su šia 

dieviškąja energija tiek, kiek jums norisi... 

Ir su šiuo jausmu... su šiuo ryšio su Aukščiausiuoju ir Visata pojūčiu... 

įeikite į savo probleminę situaciją... Visą laiką išlaikykite tą ryšį su Visagaliu, 

Aukščiausiąja Išmintimi... Jauskite jo palaikymą, meilę ir tiesiog galvokite, 

kaip šiuo atveju plėtosis situacija..., kaip jūs veiksite būtent dabar, kai jaučiate 

tokį palaikymą..., kaip jį priimsite?.. Nepaliaukite galvoti apie šią probleminę 

situaciją... Ir visą laiką palaikykite šį ryšį su Aukščiausiąja Išmintimi... 

Stebėkite, kaip plėtosis įvykiai, kaip jums tampa lengviau, nes 

problemą padeda spręsti Aukščiausioji jėga... Pabūkite su šiuo jausmu tiek, 

kiek norite... 

 Pasėdėkite..., pailsėkite..., pasvajokite..., pajuskite, kaip jums tampa 

malonu ir lengva..., jūs ne vienas, jus globoja Aukščiausioji jėga..., su ja jūs 

nepažeidžiami..., jūs galite daug ką nuveikti..., netgi atsiranda džiaugsmo, 

laisvės, laisvumo ašaros – nesustokite..., apsivalykite sielą ir jus nustebins 

jūsų pokyčiai. Jūs jaučiate, kad norisi gyventi kitaip nei gyvenote anksčiau... 

J Pabūkite su šiuo jausmu tiek, kiek norite... 

Pergalvokite ir panagrinėkite šią savo patirtį. Atkreipkite dėmesį į įdomią 

tendenciją: kiek sugebame įsileisti į save šią Aukščiausiąją jėgą, tiek greičiau ir geriau 

sprendžiasi jūsų dabartinė problema ir ateina tam tikras suvokimas, kaip ją išspręsti.  

Kai kuriems, atliekantiems šį pratimą su Aukščiausiąja jėga, problema iš karto 

turi sprendimą, nors anksčiau ji atrodė neišsprendžiama. Kai kurie (o tai yra labai 

svarbu) pradeda suvokti labai svarbų dalyką – pripažįsta šią problemą, suvokia jos 

neišsprendžiamumą, sąžiningai priima situaciją tokią, kokia ji yra, po to pradeda 

suprasti, kad yra Aukščiausioji jėga ir problema pradeda spręstis. Kartas atsiranda 

patirtis, kad reikia palaukti ir atidėti šios problemos sprendimą. 

Paklausiu, kokių pokyčių jūs kaip asmenybė šiandien pasiekėte? 
Atsakykite... Sąžiningai... 
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 Užrašykite čia savo pokyčius. Ši laisva vieta specialiai palikta tam.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Aš vėl kreipiuosi į tuos, kurie dėl kokių nors priežasčių neatliko šio pratimo. 

Grįžkite ir išspręskite nors pačią mažiausią savo problemą, kad įsitikintumėte jog yra 

Tas, kuris NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO 

TROŠKIMUS. 

Jūsų namų užduotis – pragyvenkite visą dieną su šiuo ryšiu. Niekas jūsų 

neverčia taip gyventi visada, bet pabandykite bent vieną dieną ir, manau, jums 

daugiau niekada nebesinorės klajoti vienam šioje Visatoje.  

Nusiteikite tam nuo ryto (tiems, kurie atliko pratimus, bus lengviau pasiekti 

šią būseną), pakartokite šį pratimą ryte ir visą dieną nepamirškite jo, jeigu reikia, 

pakartokite dar kartą dieną. Susijunkite su Aukščiausiąja Išmintimi, įsileiskite šią jėgą 

į savo problemą. Atmeskite visus mūsų gyvenime egzistuojančius stereotipus. 

Išlaisvinkite protą, pajauskite dabarties jėgą, kaip sakė Styvas Džobsas (Steve Jobs), 

įsileiskite Aukščiausiąją Išmintį.  

Tai namų užduotis, akcentas JŪSŲ protui, visą laiką priminkite savo protui šią 

užduotį, grįžkite prie jausmo, kad gyvenate su Ja – su šia Aukščiausiąja Išmintimi – ir 

Jos padedami sprendžiate savo užduotis. Vienas lašas praktikos prilygsta jūrai gautos 

informacijos. 

Atidėkite šį tekstą, šią knygą dienai, dviem... Esu įsitikinęs, kad kai kurie iki 

kito praktinio užsiėmimo po dienos, dviejų, pradedant kitą mūsų darbo dalį, pateiks 

neįtikėtinų rezultatų.  

 

Kaip autorius prašau: SUSTOKITE, neikite toliau, šiame etape reikia 

praktikos, jei norime judėti pirmyn ir pasiekti gerų rezultatų bei tinkamai suvokti 

toliau pateikiamą medžiagą. Jums būtina šios dienos praktika!  
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Tikiuosi, jūs suvokėte, kad būti vienam šiame pasaulyje nereikia, be to, ir 

nebūtina! Prašau, paspauskite sau ranką už nuveiktą darbą, už šiandieninį suvokimą, 

kurį jums davė ši medžiaga, netgi galite paglostyti save. Jūs šaunuoliai! Didžiuojuosi 

jumis, kad kartu su manimi nuėjote šį kelią ir esate pasirengę judėti pirmyn.  

Tai ne kas kita kaip psichologija, gili psichologija kartu su realybe, pojūtis, 

kad jūs esate visuma su Visata ir kitaip būti negali, nes visa, kas gyva, visos gyvos 

būtybės yra neatsiejamos nuo Visatos. Visus be išimties veikia energija, kuria 

persmelkta visa mūsų Visata. Tai gili psichologija, kuri ir jums tapo prieinama dėl šių 

žinių, – psichologija, už kurią mokami didžiuliai pinigai, o jums ji dabar tapo 

prieinama ir nemokamai. Visa, kas vertingiausia šiame pasaulyje, yra duodama 

nemokamai, tik reikia išmokti tai vertinti ir protingai naudotis. ORAS, VANDUO, 

SAULĖ, MIEGAS, be to, ir GYVENIMAS MUMS DUOTI NEMOKAMAI, 

protingai jais naudokitės. O šios žinios – tai ne kas kita, kaip gamtos dėsniai, Visatos 

dėsniai, jie yra labai svarbūs ir juos būtina žinoti, pagal juos gyventi. TAI IR YRA 

TIKROJI LAIMĖ.  

 NAMŲ DARBAS... IŠTISOS DVI DIENOS! 

  



	   151	  

Sveikinuosi su jumis, mieli draugai!!!  

 Tikiuosi, dabar, prieš pereinant prie naujos neįtikėtinos temos, visi degate 

troškimu pasidalinti atliktos namų užduoties patirtimi. Žinau, kad jūs nekantraujate tai 

padaryti, labai gerai jus suprantu – tas pats vyko ir su manimi. Dabar jūs suprantate, 

kodėl aš atkakliai prašiau atlikti praktines užduotis? Iš savo patirties žinau, kaip tai 

veikia.  

Šiandien mes turėtume pradėti naują temą, tačiau be tos praktikos, namų 

užduoties patikrinimo, bus sudėtinga ją pritaikyti. Jeigu neatlikote šio pratimo ir namų 

užduoties, sugrįžkite ir viską atlikite, aš jūsų palauksiu...  

Dabar kviečiu visus pasidalinti savo patirtimi, kaip jums sekėsi atlikti namų 

užduotį, kuri buvo pateikta antroje ankstesnės medžiagos dalyje. Kokios patirties 

įgijote? Kokių rezultatų pavyko pasiekti? Jeigu norite, šioje specialiai paliktoje 

tuščioje vietoje galite užsirašyti savo mintis. Vėliau bus labai įdomu stebėti savo 

augimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabandysiu nuspėti, ką jūs jautėte. 

• Kai kurie įsitikino, kad Aukščiausioji Išmintis vis dėlto yra, ir 

kai pradedi tai suvokti, atsiranda tam tikras lengvumas gyvenime.  

• Kai kurie pajuto, kad sudirgimas, kurį anksčiau sukeldavo kai 

kurie daiktai, reikalai, aplinka, dabar su mintimis apie Aukščiausiąją jėgą 

dingsta, jūs tampate jiems daug pakantesnis.  
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• Kai kurie pajuto mūsų KŪRĖJO meilę, kurią anksčiau neigė. 

Netgi pajuto, kad šią meilę perduoda kitiems. 

• Kai kurie pajutę šią meilę naujai įvertino savo pajamas – jų lyg 

ir tapo daugiau.  

• Kiti pastebėjo, kad santykių problemos, kurios tęsėsi daugelį 

metų, pajutus ryšį su šia Aukščiausiąja jėga, per šias dvi dienas pasikeitė taip, 

kad jums atsirado noras atsiprašyti savo skriaudėjų, dingo egoizmas, 

sumažėjo išdidumas (jeigu jums kilo tokių jausmų, iš karto galiu jus 

pasveikinti atlikus tokį gilų darbą; ateityje jis jums atneš nepakartojamų 

rezultatų).  

• Buvo ir tokių, kuriems galėjo kilti panika: kaip tai gali būti – 

visą gyvenimą pats ar pati, o dabar kažkas manimi rūpinasi ir kodėl manimi? 

Klausimų daug, dėl ko rūpinamasi manimi? 

• Buvo ir tokių, kurie, pajutę šią Aukščiausiąją jėgą, išdrįso 

pakankamai ramiai paprieštarauti savo vadovybei arba net drąsiai pareikšti 

apie perėjimą į kitą darbą, nors anksčiau daugelį metų nedrįso žengti tokio 

žingsnio.  

Jūs suvokėte: viskas dabar vyksta su palaiminimu iš aukščiau, tai ne tik 

jūsų atsakomybė, ir jūs pirmą kartą gyvenime pajuntate lengvumą (sveikinu 

atlikus tokią gilią analizę. O dabar pagalvokite, kiek tokių kaip jūs kankinasi 

dėl to. O juk žodis „kankinasi“ reiškia veiksmą, tai negatyvi energija, kuria 

prisipildo tavo aplinka, šeima, organizacija, tavo šalis. Jūs esate tas, sėjantis 

grūdą į laisvę, kurioje nėra stereotipų ir baimės. Aš jus labai gerai suprantu. 

Daugelis, ypač Lietuvoje, mane pažįsta, nes esu vienas iš tų politikų, kuris 

visada sako tiesą į akis. Aš suprantu, kad jeigu nepasakysi tiesos, ko nors 

bijosi, ateis toks momentas, kai imsi savęs nekęsti už baimę – už baimę 

kažkokiam viršininkui, kuris, tikėtina, į šią vietą pateko per pažįstamus ar 

kyšius, kažkieno protekciją, ir dabar nuodija gyvenimą normaliems 

žmonėms ir visai šaliai. Baimės prieš tokią valdžią našta labai sunki – ji 

verčia nekęsti savęs ir nešti šį jausmą per visą gyvenimą. Man tokia našta 

yra nepakeliama. DAR KARTĄ SVEIKINU JUS!!!) 

• Kiti, pajutę savyje šią Aukščiausiąją jėgą, pamatė kitokią savo 

gyvenimo perspektyvą, nors anksčiau buvo praradę bet kokią viltį. 
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• Daugeliui iš tikrųjų gyvenimas ėmė keistis į gerą. Manau, 

galėjote pastebėti, kad jūsų darbas, jūsų veiksmai tampa greiti, subalansuoti 

ir, apskritai, viskas pavyksta lyg savaime, nes yra Aukščiausioji Išmintis, kuri 

globoja jus.  

Mūsų praktinių mokymų tikslas – suvokti tai ir išmokti tuo naudotis. 

Pastebėsite, kaip lengvai pajuda iš mirties taško tos neigiamos situacijos, kurias 

tempėte paskui save jau daugelį metų. Tačiau, jeigu kas nors dar abejoja, noriu 

priminti, kad neįsijungę į šią programą, nesuvokę jos savo viduje, neįgausite jokios 

patirties ir nebus rezultatų. Jeigu bandote šią programą įvertinti protu, kaip tam tikras 

stebėtojas iš šalies, recenzentas, vargu, ar tai duos kokių nors rezultatų: perskaitysite, 

galbūt kažką pagalvosite apie autorių, ir tuo viskas baigsis – laikui bėgant šios žinios 

pasimirš.  

Norėčiau, kad jūs pasinaudotumėte šiomis žiniomis, kurias mums perdavė 

didieji mąstytojai ir švietėjai – labai išsivysčiusių, prieš tūkstantmečius egzistavusių 

civilizacijų atstovai. Būkite atviri šioms žinioms ir įsileiskite jas. Taip pat tuo metu, 

kai neskaitote šios knygos, stenkitės šias žinias, šią naują patirtį taikyti savo 

gyvenime. 

Jeigu pajutote nurodytus pokyčius, pakelkite rankas į viršų, giliai įkvėpkite, 

pasitemkite ir džiaugsmingai nusišypsokite – jūs naujame, teisingame kelyje, atsirado 

naujos perspektyvos, su jumis Aukščiausioji Išmintis, mūsų Kūrėjas! J 

Vėliau pabandysiu jums įrodyti tokio gyvenimo būdo reikalingumą ir 

naudingumą dar kitu rakursu. To jums prireiks kaip oro gyvenimo pabaigoje ir po jo 

(beje, gyvenimą galima pratęsti dešimtimis metų). Prieš baigiantis gyvenimo keliui 

žinosite, į kokį Dievo rojaus laiptų laiptelį galite pretenduoti. Įdomu, ar ne? Tačiau tai 

jau bus medžiaga iš kitų šaltinių.  

Šiandien dar giliau panirsime į mūsų Visatos pasaulėkūros didybę, žengsime 

dar vieną žingsnį, kuris atvers mums stebuklingas galimybes. Galimybes, kurios ne 

tik džiugins ir stebins jus, bet ir teiks džiaugsmą, naudą žmonių, mūsų šalies 

visuomenės ir visos planetos labui. 

Karma! Šis žodis apipintas daugybės mitų. Ką ji mums neša ir kas ją sudaro? 

Daugeliui šio pasaulio protų tai neduoda ramybės, todėl ir mes giliau panagrinėsime, 

tačiau tik praktiškai, remdamiesi savo patirtimi. Kiekvienas pritaikys ją asmeniškai.  
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                                              Karma 

 

Taigi, praeitą kartą dirbome su medžiaga: kas mes esame, ką nešame savyje, 

kaip galima įgyvendinti savo norus. Atradome, kad yra Jėga, palaikanti mūsų norus. 

Kartu supratome, kad nesame vieni šiame pasaulyje, yra kažkas nematomo, kažkokia 

nepastebima jėga, reaguojanti į mūsų norus. Mes išmokome suvokti savo norus. 

Šiandien mūsų užduotis bus kita. Esmė ta, kad ši jėga daro įtaką ateičiai, su ja 

reikia dirbti labai atsargiai. Taip kaip su automobiliu: jei greitis yra didelis, posūkyje 

jį gali nublokšti.  

Praeitą kartą nagrinėjome labai galingą savo poveikiu metodą, ir kad mūsų 

nenublokštų, aptarsime grįžtamojo ryšio iš gyvenimo temą. Kitaip sakant, dabar 

kalbėsime apie įvairias karmines problemas, įvairias situacijas, kurios ateina į mūsų 

gyvenimą kaip grįžtamasis ryšys, ir kurios pasireiškia tam tikrais praradimais, 

ligomis, priešais, nemaloniomis situacijomis. Iš kur šie įvykiai? Kaip yra 

koreguojamas mūsų kelias?  

 Nagrinėjant šiuos klausimus bus pateikiama metodika, kaip suprasti šių įvykių 

vidinę prasmę, kitaip tariant, kaip atpažinti grįžtamojo ryšio ženklus ir kaip mokytis iš 

visų šių įvykių. Mokysimės koreguoti savo kelią.  

GIRDITE, mes galime koreguoti savo kelią! 

 Stengiausi įdėmiai klausytis, ką per paskaitas aiškina mokytojai, pajusti jų 

intonacijas, po keletą kartų skaitydavau svarbiausias įvairių autorių pateikiamas tezes. 

Stengiausi, kad visas šis tekstas būtų parašytas praktinių mokymų forma, kad jūs iš 

karto galėtumėte pajusti tam tikrus pokyčius į gerąją pusę.  

Perteikdamas savo patirtį, iš naujo išgyvenau sudėtingas gyvenimo situacijas, 

mačiau jų pražūtingą poveikį ir grįžtamąją reakciją. Mąsčiau, kaip vadovaudamasis 

šiomis žiniomis rasti išeitį iš sudėtingiausių gyvenimo situacijų. Gyvenau šiame 

procese ir mokiausi. Turėjau pajusti, kaip jausitės JŪS, kai skaitysite šią knygą. 

Knygą, kuri realiai gali padėti kiekvienam išspręsti bet kurią problemą, tereikia 

panorėti. Mums labai svarbu visą laiką dirbti, praktikuoti ir taikyti šias žinias savo 

gyvenime.  

Mato Dievas, neketinu turėti jokios finansinės naudos, neketinu pardavinėti 

šios knygos – ji bus prieinama visiems norintiems nemokamai.  

Taigi, pirmasis šios temos punktas:  
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 1 – deficito mentalitetas. Šiuo atveju žmogui viską gyvenime reikia 

išsikovoti. Jam visą laiką kažko trūksta, reikia iš kažko atimti, kad turėtų. Reikia 

saugoti ir ginti tai, ką turi, nes kiti gali atimti iš tavęs. Tai reiškia nuolatinę įtampą. 

Pavyzdžiui, pinigų srityje – tai baimė, kad baigsis pinigai: jaudinasi, turėsiu jų rytoj, 

ar ne. Jei turiu darbą, esu atsargus, nerimauju, kad galiu jį prarasti, todėl bijau. Tas 

pats pasakytina ir apie šeimos – vyro ir žmonos – tarpusavio santykius, kuriuos lydi 

tarpusavio kaltinimai, kai vienas iš kito reikalaujame ypatingo dėmesio sau. Kitaip 

tariant, tai giluminio deficito nuostata – aš kažko neturiu, man kažko trūksta ir tu man 

turi tai duoti.  

 2 – pilnatvės mentalitetas. Pilnatvės jausmas yra susijęs būtent su 

Aukščiausiosios meilės energijos suvokimu. Aukščiausioji Visatos energija teka į 

mano gyvenimą, asmeniškai man, ji suteikia pilnatvės jausmą. Ir viskas iš karto 

gyvenime kardinaliai keičiasi, atsiranda norų balansas, dingsta godumas ir noras 

kaupti atsargas. 

Prisiminkite pratimą, susijusį su pinigais, kai jūs pajutote, kad pinigų atsiranda 

tiek, kiek jų reikia. Ši pinigų energija teka į jūsų gyvenimą ir suteikia lygiai tiek, kiek 

jums reikia, kad realizuotumėte save šiame pasaulyje, ir nėra baimės, kad pinigai rytoj 

baigsis. Tai visiškai kitoks pojūtis – nereikia kaupti, nereikia kažko įtarinėti, bijoti, 

kad pinigai kažkur prapuls ir t. t.  

Santykiuose pilnatvės mentalitetas reiškia, kad jaučiate pilnatvę ir ryšį su šiuo 

Aukščiausiuoju šaltiniu. Jūs liaujatės kažko reikalauti iš kito žmogaus ir nepradedate 

bartis, jeigu jis jums to neduoda, jūs patys duodate ir tai teikia jums malonumą. Ir kas 

nuostabiausia, kai kitas žmogus susiduria su pilnatvės mentalitetą turinčiu žmogumi, 

jis įsijungia į šią programą ir taip pat pradeda duoti, atsiranda tarpusavio supratimas.  

Būtent tarp šių realybių mes ir renkamės. Aš net negaliu įsivaizduoti, kad jūs 

pasirinktumėte gyvenimo būdą be meilės energijos ir Aukščiausiosios Išminties. 

DABAR SAVE MATOME TIK SU AUKŠČIAUSIĄJA VISATOS ENERGIJA!!! 
Galima prisiminti pavyzdį su veidrodžiu. Pamenate, kaip grįžta skolos pagal 

veidrodžio principą? Kaip galime užprogramuoti teigiamas ir neigiamas programas? 

Dabar mes nagrinėjame tą patį, tik giliau, pasitelkdami Aukščiausiąją Išmintį.  

Jau pastebime, kad gyvenant harmonijoje su visata, praktiškai negali būti 

neigiamų programų arba kaip mes jas vadinome – programų su minuso ženklu.  
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Jaučiate skirtumą? Jeigu turite šį ryšį, siekiate jo, esate saugomas nuo 

neigiamų įvykių ir problemų. (Štai kodėl visada kartoju: sustokite, grįžkite, 

užfiksuokite tai praktiškai, išmokite pamoką, nes šiame tekste viskas susiję, kaip 

matematikoje. Nebus efektyvūs net ir vėlesni teisingi veiksmai, jei anksčiau padarėte 

klaidų arba neatlikote tam tikrų veiksmų.)  

IR LABAI SVARBU – prisiminkite pratimą su tėvais, kai jūs suvokėte labai 

svarbų dalyką – NE TODĖL, KAD TĖVAI KAŽKO JUMS NEDAVĖ, O TODĖL, 
KAD JŪSŲ POŽIŪRIS Į TĖVUS YRA TOKS. 

Taip ir šiuo atveju – JŪSŲ POŽIŪRIS Į AUKŠČIAUSIĄJĄ IŠMINTĮ ir 

TIKĖJIMAS JA KEIČIA BET KOKIĄ SITUACIJĄ Į TEIGIAMĄ. PAJUSKITE 

SAVO RYŠĮ SU KŪRĖJU!  

Yra dar vienas dalykas, lemiantis pilnatvės mentaliteto ir deficito mentaliteto 

atsiradimą.  

 Mes esame nedidelės gyvos būtybės, tokie mažučiai „aš-aš-aš-aš-aš-aš“... 

Išminčiai senovės traktatuose rašė, kad yra amžinas Aukščiausiosios energijos ryšys 

su visomis gyvomis būtybėmis.  

 
6 pav. „Kūrėjo ryšys su visomis gyvomis būtybėmis“ 
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Tai meilės energija, ateinanti į kiekvieno „aš-aš-aš-aš-aš-aš“, kiekvienos 

būtybės, taip pat į mano ir jūsų, gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad AŠ – tai siela, 

Aukščiausiosios Išminties dalelė. 

 

 
5 pav. „Kiekvienos išmintingos gyvos būtybės turi ryšį su Aukščiausiaja 

Išmintimi” 

 

       Ši „AŠ“ dalelė turi išmokti atsiverti Visatos energijai, Aukščiausiajai Išminčiai. Ir 

tada jūs atsidursite PILNATVĖS mentaliteto pozicijoje! Tai reiškia, kad jums 

nepaliaujamai tekės Aukščiausioji energija.  
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7 pav. „PILNATVĖS mentalitetas, nepaliaujamai teka energija” 
Jeigu nejaučiamas ryšys su Aukščiausiąja energija, vystosi DEFICITO mentalitetas.  

 
8 pav. „DEFICITO mentalitetas” 



	   159	  

 Išminčiai atkreipia dėmesį į vieną labai svarbų šios situacijos momentą, kurį 

būtina suvokti – tai galimybių visuma ir absoliuti meilė. Aukščiausioji visatos 

energija niekada niekur nedingsta, jos niekada nebūna per mažai, kaip jau sakiau 

anksčiau, ji teka nepaliaujamai, svarbiausia reikia atsiverti jai. Kiek jūs būsite atviri 

šiai energijai priimti, tiek jos ir gausite. 

  Kai kurie nepaaiškinami fiziniai reiškiniai lėmė tai, kad šiandien net ir fizikai 

pripažįsta Aukščiausiosios Išminties buvimą ir jos įtaką. Tai absoliučios pilnatvės ir 

neišsenkanti energija.  

Mes turime nepamiršti, kad būtina atsiverti šiai energijai, gebėti duoti ir 

pasipildyti ja. Kaip tas šaltinis: jeigu tu iš jo semsi, jis visada pasipildys, bet jei iš jo 

vandens nesemi, vanduo užsistovės, pradvoks.  

Tikiuosi, jums viskas aišku ir galime judėti pirmyn vis giliau pažindami savąjį 

AŠ. Kartais gali atrodyti, kad temos labai panašios, netgi kartojasi. Gerai, kad kartais 

kyla tokios mintys. Toks suvokimas – tai puikus signalas, kad medžiaga yra 

įsisavinama, pažįstami pavyzdžiai daug geriau suvokiami.  

 Ir štai pagaliau pradedame naują temą panašiu pavadinimu, tačiau ji 

pateikiama naujai, nes jūs jau esate pažengę. 
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Pasekmės ir priežasties pamokos 

 

Sužinosime, kaip priežasties ir pasekmės pamokos ateina į mūsų gyvenimą ir 

kaip teisingai su jomis dirbti? Giliau panagrinėsime pamokos veikimo mechanizmą: 

kaip vyksta pamoka, kaip parenkamas vykdytojas, kaip jį atpažinti ir suprasti, kaip 

realiai daryti įtaką situacijai?  

 Būkite įdėmūs, šios medžiagos šiuolaikinėse knygose nerasite.  
 Taigi, yra tam tikra situacija: esu AŠ ir į mano gyvenimą ateina tam tikra 

pamoka. Kad visiems būtų aiškiau, pavadinsime ją problema, o pagal Visatos 
dėsnius – tai pamoka.  

 Kažkoks žmogus jūsų atžvilgiu yra agresyvus. Jis manipuliuoja jumis, užkerta 

kelią kilti karjeros laiptais arba mažina atlyginimą, visą laiką atlieka kažkokius 

patikrinimus, krečia kiaulystes. Kitaip tariant, kuria problemas, elgiasi agresyviai. 

Ateina toks laikotarpis, kai jūsų dėmesys susikoncentruoja ties tuo. Jūs prarandate 

harmoniją, vidinį balansą, prarandate savikontrolę – gyvenimas tampa lyg 

apnuodytas. Atrodytų nieko netrūksta – yra ir karjera, ir pinigų, šeima, vaikai ir vis 

dėlto viską užgožia kažkoks niekadėjas, kažkokia problema.  

Yra priešas, kuris sukuria problemą. Atsiranda tikslas – sunaikinti jį, ir 

nesvarbu kaip, svarbiausia, kad jo neliktų jūsų kelyje. Pradedate kariauti su juo tikrąja 

to žodžio prasme, nepastebėdami, kad aplinkui tiek nuostabių dalykų, gyvenimas teka 

savo vaga, žmonės džiaugiasi. Jūs nepastebite, kad kartu su šiuo karu gyvenimas 

praeina pro šalį. Karas neprideda sveikatos, niekas tų karingo gyvenimo metų 

nesugrąžins, nepridės papildomų gyvenimo metų kaip kompensacijos už „karingąjį 

laikotarpį“. Jūs nieko aplink daugiau nematote, tik pykčio šaltinį (jūs net žinote jo 

vardą, pavardę ir namų adresą). 

 Tačiau visa tai jūs matote plika akimi patys, kaip scenoje, išoriniame plane. 

Bet kažkas juk ruošė šią situaciją, šį spektaklį? Kažkam to reikia? Gyvenime nieko 

atsitiktinio nebūna. Kartu atskleiskime uždangą ir pažvelkime į užkulisius, 

pabandykime išsiaiškinti, kas už to slypi. 

Išminčiai savo traktatuose šią situaciją aprašė taip. Kažkada anksčiau jūs 

netinkamai pasielgėte su kitu žmogumi ir jis dėl to nukentėjo. Jūs net galėjote 

nepastebėti, kad savo veiksmais padarėte žalą. Galbūt, jūs esate vadovas ir 

sumažinote kažkam algą, sugriovėte žmogaus karjerą. Pasiskolinote pinigų iš jo ir 
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dabar piktybiškai negrąžinate, o jų jam labai reikia ir taip sukeliate jam daug 

problemų.  

Gyvenime yra daug pavyzdžių, kai žmogus norėdamas padėti draugui laiduoja 

už jį, įkeičia savo turtą, butą bankui, o draugas, dabar jau nedraugas, nė negalvoja 

skolos grąžinti. Žmogui kyla daugybė problemų, kad neprarastų buto, pinigus tenka 

grąžinti pačiam. Arba pradeda kokį nors bendrą verslą, o partneris, kuriam buvo 

patikėtas antspaudas, parašo teisė, palieka žmogų „už borto“. Apskritai, daug tokių 

panašių situacijų yra gyvenime.  

Kad būtų aiškiau, pabandykime situaciją pritaikyti sau. Taigi, yra žmogus, 

kuris nukentėjo dėl jūsų veiksmų. Tačiau pagal Visatos dėsnius už kiekvieną poelgį 

reikia atsakyti, už gerą atsimokama geru, už blogą poelgį baudžiama, ir mes jau 

žinome, bausmė bus kelis kartus didesnė nei jūsų poelgis.  

Pamenate, mes kalbėjome, kad Aukščiausioji Išmintis susijusi su visomis 

gyvomis būtybėmis meilės ir pagalbos santykiais. (Pamenate, „aš-aš-aš-aš-aš-aš“? Tai 

gyvų būtybių sielos.) Taip pat prisiminkime frazę apie tai, kad yra TAS, KURIS NUO 

NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS, ir nesvarbu 

žmogus yra geras ar blogas, tenkinami KIEKVIENO TROŠKIMAI. Tai todėl, kad 

žmogus nėra gyvulys, žmogus – protinga būtybė ir jam suteikiama pasirinkimo 

galimybė. 

Taigi, jūs neteisingai pasielgėte su žmogumi ir jis dėl to nukentėjo. 

Pavadinkime jį nukentėjusiuoju. Sakykite, ką jis įprastai galvos apie jus? Labai jau 

švelniai tariant, jis palinkės: „kad tu atsidurtum mano vietoje“, jau nekalbu apie tokį 

palinkėjimą kaip „kad tu kur kojas pakratytum“. Ir palinki jums to iš visos širdies. O 

čia kur ne kur, atsiranda TAS, KURIS PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. J 

Kaip sako išminčiai, atsiranda reakcija subtiliajame lygmenyje. Kad išsipildytų šis 

troškimas, atsiranda agresorius-vykdytojas (kaip paslaptį galiu jums pasakyti – 

vykdytojas atsiranda visada) ir po tam tikro laiko ši reakcija grįš jums per šį 

agresorių-vykdytoją, arba per kokias nors ligas ar praradimus. Štai ir viskas… 

Jums grąžinama skola, beje, kelis kartus didesnė ir stipresnė. Taip veikia priežasties ir 

pasekmės dėsnis arba karma. Ar aiškiai paaiškinau? Vienintelis dalykas, kurį reikia 

žinoti – karmos dėsnis ir priežasties ir pasekmės dėsnis turi skirtumų. Karma ateina iš 

ankstesnių gyvenimų, o priežastis ir pasekmės yra uždirbami ir grįžta šiame 

gyvenime. Pabandykime šią situaciją perkelti į schemą.  
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 Iš pradžių pirmas veiksmas – jūs netinkamai pasielgėte ir atsirado 

nukentėjusysis.  

 
9 pav. „Aš nuskriaudžiau žmogų“ 

Kitas veiksmas – nukentėjusysis linki, kad jūs atsidurtumėte jo vietoje, ir ši 

mintis (o mes žinome, kad mintis – tai energija) yra siunčiame toliau Tam, KURIS 

PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. 

 
10 pav. „Nukentėjusysis siunčia prakeiksmą agresoriui per mūsų Kūrėją” 
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Trečias veiksmas – Aukščiausioji visatos energija randa agresorių, kuris turi 

reikiamų tam savybių ir schema užsidaro. Jūs gaunate pagal nuopelnus. 

 
11 pav. „Aš - gauna skolą, tai pamoka už tai, kad padarė skriaudą“ 

Rytų mokymuose yra vartojama sąvoka „SANSAROS RATAS“, kuris kartais 

vaizduojamas kaip savo uodegą ryjanti gyvatė. 

 
12 pav. „Neišmokta pamoka grįžta, mes valgom patys save“ 

Mes visą laiką ryjame savo uodegą. Tai tos problemos, kurios ateina į mūsų 

gyvenimą pamokų forma. Paskui mus tempiasi visų anksčiau padarytų poelgių 

uodega.  
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Šis pasaulis, kuriame gyvename, tai ne kas kita, kaip tam tikra mokykla, 

kurioje pažymius gauname kaip grįžtamąjį ryšį: už gerus poelgius atsilyginama 

geruoju, už blogus – problemomis, ir abiem atvejais grąža keleriopai didesnė. Fizikoje 

pagal trečią Niutono dėsnį – veiksmo jėga lygi atoveiksmio jėgai, tačiau subtiliajame 

lygmenyje atoveiksmis yra kelis kartus didesnis.  

Tai bendra schema, tačiau dabar mes pabandysime giliau panagrinėti, perkelti 

savo gyvenimišką patirtį ir kai ką išsiaiškinti. 

Pagal vieną schemą „AŠ prisikviečiu sau bėdą ir gaunu agresorių“, tačiau 

kyla kitas klausimas ir, beje, labai svarbus, į kurį reikia iš karto ir teisingai atsakyti. 

Pabandykime mintyse pagalvoti, pajausti – jeigu kažkas elgiasi su mumis agresyviai, 

kas atsitinka, ką dažniausiai darome? Natūrali reakcija – atmetimo reakcija. Taip? 

Jeigu mes iš tikrųjų taip elgiamės, tada būtent čia ir darome vieną iš klaidų, galinčių 

apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Mums nepatinka, kai su mumis kažkas elgiasi 

netinkamai, mums kenkia, krečia kiaulystes. Esame nepatenkinti: „Kokią teisę jis 

turi?“ J Ar jūsų reakcija bus kitokia? Kitaip tariant, mes nepriimame šios situacijos, 

priešinamės tam agresoriui, kurį patys ir užsidirbome. Tačiau juk dabar jau žinome, 

kad šiame pasaulyje atsitiktinumų nebūna.  

Tai kas vis dėlto įvyks subtiliajame lygmenyje, jei jūs nepriimsite šios 

situacijos, šios pamokos? Taip jūs subtiliajame lygmenyje padėsite bombą. Beje, 

kartais uždelsto, o kartais pakankamai greito veikimo. Kitaip tariant, jūs pasirašote 

sau nuosprendį, atmesdami savo pamoką prisišaukiate ir didinate agresiją. Kuo ilgiau 

nepriimsite šios situacijos, atmesite ją, nesuprasdami, kad tai jums iš aukščiau 
siųsta pamoka, kad jūs turite prisiimti atsakomybę už kažkokius anksčiau padarytus 

poelgius, dar daugiau, jeigu jums pakaks jėgų pasipriešinti agresijai – 

NEGALVOKITE, KAD LAIMĖJOTE.  

Siųsta jums ir neišmokta pamoka provokuoja dar didesnę agresoriaus jėgą. Ir 

tai tęsis, kol jūs suprasite, priimsite šią situaciją arba būsite nubausti. Jeigu 

užsispirsite, agresija stiprės. Kol jūs nepripažinsite ir nepriimsite šių situacijų, kaip 

savo pamokų, jūsų priešininkų tik daugės. Ši situacija gali būti siunčiama tam, kad jūs 

išmoktumėte susitaikyti, tačiau bet kokiu atveju ji ne šiaip sau atsirado, tai praėjusio 

laiko reikalai. Toks yra Visatos dėsnis ir jį reikia žinoti.  

Iš savo patirties ir remdamasis išminčių mums palikta patirtimi galiu pasakyti: 

DAR NIEKAM NEPAVYKO IŠSISUKTI NUO SAVO PAMOKOS. Kuo ilgiau jūs 
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nepripažįstate, tuo labiau auga agresija ir aplink atsiranda vis daugiau žmonių, 

trokštančių jūsų „kraujo“. Nėra kitos išeities iš šios situacijos, kaip tik pripažinti, 

priimti iš aukščiau siųstą pamoką. Ji siunčiama ne jums bausti, o tam, kad jūs ją 

išmoktumėte. Jeigu jūs negalite, nesugebate pakęsti skausmo, pažeminimo, 

išbandymo, negalite priimti iššūkio, negalite „pakratyti“ savo smegenų ir išspręsti šios 

situacijos, jeigu negalite deramai ir su mažiausiais nuostoliais įveikti šios pamokos, ir 

jūsų išdidumas aukščiau visko, kyla klausimas, ar verta jumis pasitikėti, patikėti jums 

kažką svarbesnio, sudėtingesnio? Ir jūs būsite nuleidžiami ant žemės ne tik pagal 

priežasties ir pasekmės dėsnį, kuris taikomas šiame gyvenime, įsijungs ir karmos 

dėsnis. Jeigu jūs nepripažinsite ir nepriimsite pamokos, būsite nuleidžiami vis žemiau 

ne tik rojaus laiptais, bet ir žemiau gyvuliškojo lygio kitame gyvenime, kaip rašoma 

Konkordijos Antarovos knygoje „Du gyvenimai“ (Конкордия Евгеньевна Антарова 

«Две жизни») – būdu, kuris buvo aprašytas J. Rerich (Е. И. Рерих) bei N. Rericho 

(Н. К. Рерих) Gyvosios etikos mokymų knygose bei J. P. Blavatskajos knygoje 

„Paslaptingoji doktrina“ (Е. П. Блаватская «Тайная Доктрина»). Tai tas pats 

Bendrosios Tiesos šaltinis, iš kurio kilo Sidharta Gautamos, Jėzaus Kristaus ir kitų 

Didžiųjų Mokytojų mokymai. Knyga iš pradžių buvo skirta tik labai siauram mokinių 

ratui, kuriems per K. Antarovą buvo siunčiami Didžiųjų Mokytojų nurodymai: 

„Žmonės, kurie meldė šių žinių, prisiekinėjo ištikimybe, neišlaikė ir pirmųjų, lengvų 

išbandymų, nes nesugebėjo iki galo išlikti švarūs, pamiršti save ir tarnauti padedami 

šių žinių visuomenei, Visatai, nesugebėjo elgtis padoriai su savo artimaisiais. Jie 

stengėsi naudoti savo mažas naujai įgytas žinias asmeniniais tikslais, savęs 

aukštinimui, išdidumui – ir jiems tekdavo pradėti visą kopimo ciklą beveik nuo 

pradžių, nuo gyvuliškojo pasaulio. Ir šie atvejai buvo geriausi. Nes dažnai būna 

baisių atvejų, kai patenkama ten, kur veikia tamsiosios jėgos, jų įtakon, iš ten iki 

planetos gyvavimo pabaigos jų niekas išgelbėti negali. Todėl atsakingai ir kuo 

greičiau priimkite už savo veiksmus grąžą ir atsiskaitykite tiek, kiek esate pasirengę 

dabar.“ Iš ten grįžti yra labai sudėtinga. Tokias žinias, kurios buvo kaupiamos 

milijonais metų, mums paliko išminčiai.  

Ši pamoka tokiems užsispyrusiems kaip aš. J Todėl esu labai laimingas, kad 

dar šiame gyvenime gavau šių pamokų ir žinių, ir galiu daug ką pakeisti ir padėti sau 

bei kitiems, kad netektų patekti į tą didįjį ratą, arba kitaip tariant, ciklą. Visas šias 

žinias išbandžiau pats ir šiandien dalinuosi šia patirtimi. Neignoruokite mano 
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patarimo ir mokykitės iš mano klaidų. Mokytis iš savo klaidų kartais gali būti labai 

pavojinga; daug mano pažįstamų, kurių jau ir nėra šioje žemėje, taip ir nesugebėjo 

įveikti šio barjero.  

Šioje schemoje jūs matote, kaip daugėja agresorių, ir taip bus tol, kol jūs 

suprasite, kad reikia išmokti savo pamokas. 

 
13 pav. „Neišmokta pamoka išprovokuoja papildomus agresorius“  

Visata daug sudėtingesnė nei kartais mums atrodo, o mūsų civilizacija dar yra 

embriono būklės, palyginti su tuo, ką gali ir geba mūsų Kūrėjo sukurta visatos 

energija. Nepraleiskite to pro ausis, nes ignoruodami tai, kenkiate patys sau.  

Jums tai gali pasirodyti nerimta: kažkokie mistiniai agresoriai, nukentėjusieji, 

Aukščiausiosios jėgos. Tačiau, mielieji ponai ir ponios, fizinėje plotmėje jie ne 

mistiniai, o patys tikriausi, ir suteikia patį tikriausią skausmą bei atneša pačius 

tikriausius nemalonumus.  

Kiekvieno vidutinio statistinio žmogaus, o daugelis mūsų tokie ir yra, 

gyvenimas yra labai paprastas, koks sudėtingas jis mums beatrodytų. Jeigu įdėmiai 

peržvelgtumėte savo gyvenimą, pastebėtumėte, kad jūsų gyvenime yra situacijų, 

kurios nuolat kartojasi. Kaskart su jomis susidurdami darome tą pačią klaidą, kuri 

siunčia problemą kaip grįžtamąjį ryšį. Man pavyko, nes pamokų gyvenime turėjau 
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nors vežimu vežk, matyt, esu tinkamas objektas bandymams ir mokymams. J Jeigu 

šių pamokų mes sėkmingai neišmokstame arba apskritai jų vengiame, jos kiekvieną 

kartą grįžta su dar didesniais išbandymais. Šias pamokas privalome išmokti, nes kol 

jų nepripažinsime, nepriimsime ir neišmoksime, Visatos dėsnis mums siųs vieną 

smūgį po kito. Būtent taip veikia šis dėsnis, ir dar niekas nesugebėjo ir nesugebės jo 

išvengti.  

 Tačiau kiekvieną kartą, kai susiduriame su problemomis, kaltiname kitus, bet 

tik ne save, savo poelgius. Kaltiname tą, kuris neva buvo tiesioginė šios problemos 

priežastis – konkretų žmogų, stichinę nelaimę, vyriausybę ar verslo partnerį. Kartais 

kai kurie griebiasi net absurdiškų kaltinimų – kaltina vaiką, kad jis gimė toks, o ne 

kitoks, arba, kaip dažniau būna, kaltina vyrą ar žmoną. Tačiau mes nė karto 

nepažvelgėme į savo vidų ir nepripažinome šios pamokos kaip savo.  

Tai gali būti karminės pamokos, kurias turime praeiti šiame pasaulyje, o gali 

būti ir besikartojantis priežasties ir pasekmės dėsnis.  

 Galbūt kai kas skaitė Sergejaus Lazarevo (Сергей Николаевич Лазарев) 

knygas, jų jau išleista gal 14 ar 15. Jis galingas sensorikas, t. y. atlieka likimo 

diagnostiką stebėdamas subtilųjį žmogaus lauką. Visas mūsų likimas yra šioje 

subtilioje erdvėje. Žmogus, turintis tokią dovaną, gali perskaityti šią informaciją. 

S. Lazarevas turi tokią dovaną ir dirba su šia informacija. 

Vienoje iš savo knygų jis aprašo įdomų eksperimentą. S. Lazarevas ima kokio 

nors žmogaus maždaug 200 metų senumo gyvenimo etapą (grįžta maždaug į 1800-

uosius metus) ir nuskaito kokio nors jo poelgio karminę įtaką. Subtiliajame 

lygmenyje nagrinėja, kokia buvo grįžtamoji to poelgio reakcija, ir užfiksuoja tai: 

žmogus dėl nežinojimo ar sąmoningai PAMOKOS NEPRIĖMĖ. Vėliau ima 150 metų 

senumo gyvenimo atkarpą ir fiksuoja nežymų agresoriaus sustiprėjimą grąžinant 

skolą: ŽMOGUS NESUPRATO, PAMOKOS NEPRIĖMĖ. Imama 100 metų senumo 

gyvenimo atkarpa, žmogui siunčiama ta pati pamoka, tačiau ji smogia stipriau, 

sudėtingiau, skaudžiau nei ankstesniais dviem atvejais kartu paėmus. Ir vėl: 

ŽMOGUS NESUPRATO, PAMOKOS NEPRIĖMĖ.  

Artėjama prie dabartinio laiko, imama 50 metų senumo situacija, ta pati 

pamoka siunčiama jau daug kartų stipresne jėga: ŽMOGUS NESUPRATO, 

PAMOKOS NEPRIĖMĖ. 
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Imamas 10 metų senumo laikotarpis – reakcija sustiprėjusi kelias dešimtis 

kartų. Fizikoje egzistuoja eksponentinis dėsnis – iš pradžių nelabai stipri reakcija, kuri 

vėliau sustiprėja kelias dešimtis kartų. Taip ir grįžta pamokos.  

Jeigu šis veiksmas vyksta ne viename gyvenime, tai yra ne šiame gyvenimo 

kelyje, veikia karma (karminė programa), kuri tęsiasi paskui žmogų iš vieno 

gyvenimo į kitą, kiekvieną kartą trenkdama per galvą vis stipriau ir stipriau, iki to 

laiko, kol ši pamoka yra priimama, nors prieš 200 metų šis poelgis, iš pirmo žvilgsnio, 

galėjo atrodyti visai nekaltas. 

 
14 pav. „Neišmokta pamoka, neša problemas dešimt kartų daugiau“ 

Paveikslėlyje ši situacija labai aiškiai matoma. Kuo arčiau esame prie 

dabartinio laiko taško, tuo didesnė reakcijos banga. Kampas tampa vis statesnis ir nuo 

jo kelias tik vienas – nuožulniai žemyn. Iš pradžių tai atrodė lyg visiškai nekaltas 

poelgis, ir jeigu pamoka būtų pripažinta anksčiau, prieš 150 metų, bausmė būtų 

buvusi visai nedidelė, tačiau vis labiau jai priešinantis, bausmė didėjo ir galiausiai 

išaugo į didžiulę problemą. Todėl pagal Visatos dėsnius – geriau iš karto pripažinti ir 

priimti, nes šiame pasaulyje nėra atsitiktinumų. Bet labai dažnai tokia schema, arba 

reakcija, būna ir per vieną gyvenimą, kartais net per vieną minutę, kaip įvyko toliau 

pateiktame pavyzdyje, tai yra suveikia priežasties ir pasekmės dėsnis. 

 Kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį, iliustruojantis šį principą.  

Savaitgalį šeima – mama, tėtis ir mažas sūnelis – įsitaisė ant gražaus 

skardingo upės kranto ir ilsisi. Sūnus pamato drugelį ir, žinoma, bėga jo 

pagauti. Tėtis ramiu balsu perspėja: „Sūneli, atsargiai, ten pavojinga.“ 

Sūnus, aišku, neklauso, tada tėvas pašoka ir pradeda garsiai rėkti: „STOK, 

PARGRIŪSIǃ“ Sūnui tai nė motais, jam drugelis patinka. Tėvas pašoka, bėga 
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ir likus vos žingsniui iki skardžio pargriauna berniuką. Sūnus krenta, 

susibraižo ranką, koją. Nelaimingas – verkia. Tėvas uždusęs, tačiau labai 

laimingas, pakelia sūnų ant rankų ir parsineša ten, kur sėdi išbalusi, bet 

dėkinga žmona. Sūnus nepaliauja verkti ir nesupranta, kodėl mama, kuri 

anksčiau kaip vilkė jį gindavo, dabar to nedaro ir net su dėkingumu žiūri į jo 

skriaudiką. Nors tėvas jį išgelbėjo, bet šiuo metu jis lyg ir skriaudikas, nes 

pargriovė. 

Šiame pavyzdyje galima išskirti du aspektus. Pirma, per kelias sekundes 

pamatėme situacijos pasikartojimą pagal priežasties ir pasekmės dėsnį: 

- pirmasis įspėjimas švelnesne forma: „Atsargiai, ten pavojinga!“, 

tačiau vaikas neklauso, bėga; 

-  situacijos pasikartojimas: tėvas įspėja grubesne forma, garsiai rėkia: 

„STOK, PARGRIŪSIǃ“, tačiau vaikas neklauso, bėga;  

- dar vienas situacijos pasikartojimas: griežtas įspėjimas, sūnus tiesiog 

pargriaunamas – jam skauda, jis susibraižo rankas ir kojas, pastebėkite, jo 

labui.  

Kaip absurdiškai beskambėtų, tačiau tėvas šioje situacijoje buvo priešas, 

skriaudikas – mokytojas. Pamoka arba įspėjimas buvo nepriimti, todėl bausmės jėga 

didėjo. Įsivaizduokite, kas būtų atsitikę, jei trečiame situacijos pasikartojime nebūtų 

suveikęs įspėjimas – galėjo įvykti katastrofa, nes iki skardžio tebuvo likęs vienas  

žingsnis. Ir šio vaiko siela galėjo pradėti sukti nauju gyvenimo ratu.  

Tėvai turi prisiimti atsakomybę už vaiko auklėjimą. Vaikas jiems duodamas iš 

aukščiau tikintis, kad tėvai sėkmingai baigs šeimos universitetą, išauklės vaikus ir į 

naujas aukštumas pakels savo sąmonę. Tačiau praktika rodo, kad vaikus reikia 

pastatyti ant kojų, mažiau kištis į jų sprendimus, neprimesti savo nuostatų, profesijų ir 

kartais paaiškinti vieno ar kito poelgio pasekmes, kartais ir tokiu pirmiau nurodytu 

būdu.  

Ir dar vienas šio pavyzdžio aspektas. Tai rodo, kad suveikė tėvo pasąmonė, 

išmintis, kuri reaguoja daug kartų greičiau nei protas. Pasąmonė veikia kartu su 

Aukščiausiąja jėga, kuri geriau ir anksčiau nei kas kitas žino, kada ir ką reikia daryti. 

Atkreipkite dėmesį ir prisiminkite pratimus, kuriuos atlikdami gyvenome be 

Aukščiausiosios Išminties ir su Aukščiausiąja Išmintimi. Aukščiausioji Išmintis mus 

veda ir reikiamu momentu padeda. Mūsų pagrindinis uždavinys – atsiverti jai, leisti 
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vesti per gyvenimą, pasirinkti gyventi kartu su ja. Todėl iš pradžių jums sakiau, jog 

būtina valdyti protą, nepasiduoti jam, kad jis savimi neužgožtų pasąmonės ir mes 

turėtume imunitetą.  

Dabar suprantate, kodėl ligos ir priešai – patys geriausi mokytojai?  
Taip ir mes gyvenime – pykstame, priešinamės, apgailestaujame, kartais 

kerštaujame... O kaip nepyksi, jei verslas klostėsi gerai, politikoje problemų nebuvo, 

ir kažkas atsirado kelyje, trukdo. Neleidžia turėti daugiau, trukdo kilti politinės 

karjeros laiptais ir pan. Pradedame priešintis, atsiranda daugiau priešų, nes bet kuris 

veiksmas turi atoveiksmį. NEPRIĖMĖME PAMOKOS, NESUPRATOME, KĄ ŠI 

PAMOKA MUMS NORI PASAKYTI. Ir tada mums ruošiami nauji spąstai, nauji 

išbandymai, tačiau mes vėl NESUPRANTAME. Bet anksčiau ar vėliau ateina 

momentas, kai sustojame, pagalvojame, pripažįstame ir su dėkingumu priimame.  

Labai gerai šią situaciją paaiškina toks pavyzdys, kai mažas vaikas įkiša ranką 

tarp durų, o kita ranka tempia duris į save ir ją suspaudžia. Pastebėkite, jis pats iš 

smalsumo traukia duris ir sukelia sau skausmą – vienoje rankoje didėja smalsumas, 

kitoje – skausmas. Dar labiau patraukė – skauda, dar daugiau – dar labiau skauda. 

Kyla klausimas – kas kaltas? Kas sukelia skausmą? Kas traukia duris? Pats traukiu ir 

pats rėkiu. J 

Taip mes veikiame gyvenime. Jei darome kažką negerai, mums grįžta 

problema. Taigi, mes patys sau traukiame problemas. Ir dėl savo nežinojimo skausmą, 

kančią vertiname neigiamai, priešinamės, nors mums skausmas signalizuoja: „Stok, 

netrauk durų (problemos), nesukelk skausmo, nekurk problemų.“  

Pabandykime atlikti tokį testą per atstumą: pakelkite ranką tie, kuriems 

nepatinka, kai mus aplanko skausmas, kančia? Manyčiau, tokių labai daug.J O dabar 

paklauskite: jei vaikas nejaustų skausmo, kas tada būtų?  

Ar suprantate, apie ką šis pavyzdys? Jis parodo, kad pasaulis surėdytas pagal 

mokinystės principą. Jeigu atliekame kokius nors neteisingus veiksmus, juntame 

skausmą. Taip atkreipiamas dėmesys į tam tikrus mūsų neteisingus poelgius. 

Priklausomai nuo šių veiksmų aktyvumo, gauname atitinkamą skausmą ir kančias. 

Tačiau jeigu pripažįstame, kad esame patys kalti, priimame tai, kaip savo pamoką, 

nebeleidžiame šioms durims toliau užsiverti, tai yra pradedame gyventi pagal gamtos 

dėsnius, skausmas dingsta.  

Dabar pasakykite, kas norite, kad skausmo nebūtų? Atrodo, yra ir tokių.J 
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Ir dar vienas trumputis pavyzdys. Vienas seminaro dalyvis pasakojo, kad rado 

psichologą, užsiimantį hipnoze, ir paprašė, kad jo pasąmonėje išjungtų skausmą, nes 

po avarijos buvo užspaustas nervas ir jam be perstojo skaudėjo. Po seanso, labai 

tikėtina, dar veikiamas hipnozės, grįžo namo laimingas, nejaučiantis skausmo, ir 

puolė ruošti sau salotų. Virtuvėje buvo televizorius, jis jį įsijungė, nusiplovė daržoves 

ir pradėjo pjaustyti. Užsižiūrėjo kažkokią įdomią laidą per televizorių ir atsikvošėjo 

tik tada, kai jo peilis atsirėmė į kažką kieto... TAI BUVO JO PIRŠTAS. L Jis nejautė 

skausmo, tačiau kraujas ant stalo jau liejosi. Dabar pakartosiu klausimą: „Kas nori, 

kad skausmo nebūtų?“ Deja, pakeltų rankų jau nėra, ir TEISINGAI. J  

Pavyzdys iš mano gyvenimo gana aiškiai parodo šią tendenciją. Kad per daug 

neištęsčiau, apsiribosiu laikotarpiu, kai pasukau į politiką, nors mano gyvenime buvo 

nemažai įdomių, kartais pavojingų pavyzdžių kitose srityse. Galbūt vėliau pabandysiu 

ir juos panaudoti. 

Laikydamas save teisiu ir priešindamasis įgijau tiek priešų, pavyduolių, kad 

šiandien net sunku juos suskaičiuoti. Ir kuo ilgiau buvau užsispyręs, tuo sudėtingiau 

dabar išeiti iš šios situacijos.  

Šiandien jau supratau, kad tai man siųsta pamoka. Nežinau už kokį veiksmą, 

tačiau kaip minėjau knygos pradžioje, ši pamoka gali būti karminė ne tik už mano, bet 

ir už šalies veiksmus, juk aš esu rusas Lietuvoje, kuri buvo okupuota Rusijos. Žmonės 

daug ką pamena ir tokius dalykus iš atminties ištrinti ne taip paprasta. Tada tai 

pakankamai sunki pamoka, kurią turiu garbingai išmokti.  

Kai pradedu nagrinėti savo situaciją ir gyvenimo Lietuvoje pradžią, prisimenu, 

kad pradėjau pakankami lengvai. Būnant Lietuvoje komandiruotėje, šalies vadovybė 

mane kaip gerą specialistą pakvietė likti Lietuvoje. Pasiūlė suburti grupę specialistų, 

kad Lietuva pati, savo jėgomis, galėtų tiesti aukšto slėgio magistralinius dujotiekius. 

Atkūrus nepriklausomybę likau Lietuvoje, tačiau greičiausiai todėl, kad tuo 

metu sutikau Jolantą ir mačiau ją kaip būsimą žmoną.  

Įsteigėme savo bendrovę ir viskas ėjo kaip sviestu patepta. Žmonės Lietuvoje 

iš tikrųjų geri, darbštūs, pakankamai atsakingi – mano bendrovėje vadovaujančias 

pareigas eina tik lietuviai. Tačiau kai mano bendrovė išaugo iš rajono bendrovės 

marškinėlių, pradėjo plėstis, atsirado ir pirmosios problemos.  

Aš gavau pirmą signalą, tačiau NESUPRATAU PAMOKOS, 
PROBLEMOS ŠALTINIO, IR ĖJAU TOLIAU.  
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Dėl savo naivumo visą laiką galvojau, kad tai pavydas, konkurencija, kad 

užimu kažkieno rinką, painiojuosi po kojomis, todėl ir atsiranda visokiausių išpuolių. 

Tačiau šiandien, kai situaciją analizuoju giliau ir plačiau, suprantu, kad buvo keletas 

dedamųjų. Verslo konkurentai naudojosi tuo, kad esu ne lietuvis, siekė savo 

pranašumo nustatinėdami prieš mane politikus ir naudodamiesi protekcionizmu. 

Politikos arenoje politikai naudojosi nacionalinės kortos koziriu. Todėl siekdamas bet 

kokių veiklos rezultatų, eikvojau daug daugiau energijos nei bet kuris lietuvis. Tačiau 

būdamas idealistu niekada neišdaviau savo principų, to mane išmokė gyvenimas 

šiaurėje, daugiataučiame tremtinių kaimelyje, kuriame gimiau ir augau. Aš nevertinau 

ir neskirsčiau žmonių pagal tautybę, išpažįstamą tikėjimą, nes mūsų mažame 

kaimelyje gyveno įvairių tautybių žmonės (neaišku kokiais vėjais čia buvo atklydęs 

net kinas). Tokia maža, tačiau daugiatautė bendruomenė, kurioje visi vienas kitą 

pažinojo ir taikiai sutarė, daug ko išmokė ir išugdė pasitikėjimą žmogumi. Šis 

pasitikėjimas lydi mane gyvenimo kelyje, todėl kartais mane labai paprasta apgauti. 

Kaip dabar suprantu, daugelis politikoje, versle ir asmeniniuose santykiuose šiuo 

mano pasitikėjimu naudojosi asmeniniais, savanaudiškais ir nedorais tikslais.  

Noriu priminti, kad tais Stalino represijų laikais visus matavo vienu matu. Ir 

nenuostabu, kad mano mama, kuri su kažkuo nesutikusi sudegino komjaunimo bilietą, 

buvo išsiųsta būtent į šį tremtinių kaimelį. Tremtiniai barakuose gyveno po 100 

žmonių, miegojo ant bendrų narų, kur vienam žmogui buvo skiriama vos 90 cm 

pločio. Kai susikurdavo kokia nors šeima, tuos savo 180 centimetrų atsiskirdavo 

paklode.  

Aš, solidarizuodamasis su mama, niekada nebuvau įstojęs nei į komjaunimą, 

nei į komunistų partiją. Puikiai supratau, kad nestodamas į jų gretas, atėmiau iš savęs 

galimybę kilti karjeros laiptais. Tuo metu uždaroje nuo išorinio pasaulio šalyje 

nebuvo prasmės graužti knygų ir siekti aukštojo mokslo, nes tuo metu, jei tu nebuvai 

jų gretose, pasiekti ko nors buvo neįmanoma. Tuo užsiėmiau tik prasidėjus pertvarkai. 

(To nepasakytum apie daugelį dabartinių Lietuvos valstybės veikėjų, kurie prisitaiko 

prie bet kurios valdžios. Jie tokių principų neturėjo ir neturi, per daug negalvodami 

dėl karjeros stojo į komunistų partiją ir, reikia pasakyti, labai energingai tarnavo 

prieš Lietuvą, tarnavo tai valdžiai, kurią šiandien vadina okupantais. Todėl, neduok 

Dieve, pasikeistų situacija, nenustebčiau, jei jie vėl atsidurtų tose pirmose gretose ir 
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tarnautų okupantams bei garbintų juos. Tačiau aš ir toliau laikysiuos savo principų, 

nes suprantu, kad išdavus save, savo sielą, nieko švento nebelieka. 

 Žinoma, buvo ir tikrų komunistinės sistemos patriotų, man jie politiniai 

oponentai kitoje barikadų pusėje. Kai matau, kad šie žmonės liko ištikimi savo 

principams, imu juos gerbti. Jie bent jau skiria politinę prostituciją nuo tarnybos už 

idėją.)  

Baigdamas noriu pasakyti, kad nors ir vadinu „pakeitusius spalvą“ savo 

mokytojais, kurie, kišdami pagalius į ratus, moko mane, tačiau negaliu jų vadinti tais 

politikais, vadovais, kuriuos Aukščiausioji Išmintis skatintų eiti pirmyn, jie labiau 

tinka agresoriaus vaidmeniui. Pagal schemą (13, 14 pav.) jiems bus skirti savi 

agresoriai, nes dėl jų valdymo kenčia tauta, šalis. Jie užsidirba gana nepavydėtiną 

karmą, kuri juos nuleis ant pačio žemiausio šio žemiškojo pasaulio laiptelio, kur jiems 

teks pradėti mokytis, greičiausia gyvuliškomis sąlygomis, o iš ten kelias į žmogiškas 

sąlygas labai ilgas, apie tai jau buvo minėta daugybėje kitų knygų.  

Įsiklausykite į tai, ko mokė senovės išminčiai: „Žmogaus kūnas suteikiamas 
tame etape, kai siela yra pasirengusi lavinti savo kūrybinį potencialą, pereiti į 

kitus dvasinius lygius. Ir tikrai nė kiek ne anksčiau. Jei žmogus gyvena ne pagal 
savo paskirtį, tai laikoma didžiule nuodėme.“ Keista, bet tai pamiršta moterys ir 

vyrai, kai savo kūno prigimtį taiko ne pagal paskirtį, taip pat apie savo paskirtį 

pamiršta daugelis, siekdami turtų ir valdžios: pradeda uzurpuoti kitų laisvę, 

nesuprasdami, kaip tai gali atsigręžti prieš juos pačius. Jau nekalbant apie tai, kad kilti 

rojaus laipteliais bus leidžiama tik tada, kai savo darbu, tarnyste visuomenei ir visatai 

savo sąmonę perkelsite į tokį lygį, kuriame frazė ,,LABIAUSIAI NUSIDĖJĘS YRA 

TAS, KURIS NUODĖMĘ, O NE SIELĄ IR DALELĘ DIEVO NUSIDĖJĖLYJE 

MATO“ taps sava, suprantama ir priimtina visa širdimi. Gaila, bet mūsų valdžiai 

labai toli iki tokio supratimo, ir dar labai ilgai tautoms ir nacijoms teks kankintis su 

tokiais nesusivokusiais valdytojais. 

Todėl norint, kad toks suvokimas taptų gyvenimo būdu, reikia išugdyti savyje 

susitaikymo jausmą, atsisakyti puikybės ir iš aukščiau duotą energiją naudoti gerovei 

kurti, o ne praturtėti, išgarsėti ir kitų laisvei užgrobti. Pagal vedų filosofiją valdžios ir 

pinigų energija nepriklauso mums, ji siunčiama iš aukščiau ir priklauso Visatai, todėl 

su šia energija reikia elgtis labai atsargiai, bet kokiu atveju – šios energijos valdymas 

negali niekam sukelti kančios. Ji turi tarnauti visuomenės ir visatos labui. 
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(Nebenorėčiau kalbėti apie valdžią, ši knyga ne apie ją, tačiau taip jau atsitiko, kad 

dalis mano gyvenimo ir pamokų susiję su ja, todėl pasistengsiu trumpai supažindinti 

su situacija Lietuvoje. Bet manau, kad norint aptarinėti situaciją ir pateikti savo 

pavyzdžius, reikia įsivaizduoti, kokioje atmosferoje tai vyko, koks buvo fonas – tai 

palieka tam tikrą pėdsaką ir lemia tam tikros emocijos pobūdį, savybes. Tačiau 

pasistengsiu tai pateikti, kiek galima trumpiau.) 

 Taigi, šalyje nuo pirmų nepriklausomybės dienų klestėjo protekcionizmas ir 

korupcija. Tuo metu įstojau į visuomeninę asocijuotą verslininkų organizaciją ir 

netrukus buvau išrinktas jos prezidentu. Atvira širdimi ir su didžiuliu entuziazmu 

ėmiausi šio darbo. Kadangi mano rankose atsirado daugiau įtakos svertų, mane 

pradėjo dar labiau spausti. NESUPRATAU PAMOKOS, EINU TOLIAU. J  

Kaip priešistorę norėčiau paminėti tai, kad iš pradžių norėjau palaikyti ryšius 

su daugeliu politinių partijų ir padėti joms finansiškai, kaip tai darė amžiną atilsį 

pramoninkų konfederacijos prezidentas ir buvęs premjeras Bronislovas Lubys. Tai 

buvo ir konservatoriai, ir socialdemokratai, kartais liberalai ir centristai. Tačiau kai 

kalba pakrypdavo apie jų pagalbą, jokios paramos negaudavome, o kai kuriais atvejais 

buvo juntami net nemenki išpuoliai. Tačiau reikia būti sąžiningam iki galo ir pasakyti, 

kad paskelbus nepriklausomybę, socialdemokratai kažkiek padėjo, stengėsi, bent jau 

man taip atrodė. Pavyzdžiui, padėjo įveikti konservatorių kuriamas protekcionistines 

kliūtis. Gaila, bet galiausia Lietuvos politikoje žaidimą be taisyklių įvedė būtent 

socialdemokratai. Pamenu, kartą prezidentas Algirdas Brazauskas, jei neklystu, 

pietaudamas viešbutyje pas savo Kristiną, pasakė, kad nereikia eiti į politiką, jei 

negali apgaudinėti (prie stalo, jei gerai pamenu, sėdėjo ir tuometinis Seimo 

pirmininkas Artūras Paulauskas).  

Reikia pasakyti, kad nors iš A. Brazausko buvo galima tikėtis rimtų 

kiaulysčių, bet jis vis dėlto dažniausiai laikydavosi savo žodžio. Tačiau jo politiniai 

pasekėjai socialdemokratai gerokai jį pranoko, pradėjo meluoti kiekviename 

žingsnyje. Jų žaidimas buvo pagrįstas vien melu ir klasta, buvo sudėtinga suprasti su 

kuo galima kalbėti. Jei A. Kubiliaus vadovaujami konservatoriai kaip oponentai buvo 

visiškai skaidrūs ir prognozuojami (t. y. jie niekada neslėpė, kad yra tavo priešai, 

todėl jie turi aiškų ir suprantamą savo rinkėją), tai socialdemokratai buvo visiškai 

kitokie – meluojantys, demoniški, kurių klastingas žodis nieko nereiškia, į akis 

šypsosi, žada, bet būtinai lauk iš jų kokios nors klastos. Svarbiausia, jų klasta 
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pasireiškė ne tik kitų politikų ar atskirų žmonių, įmonių, bet ir vienas kito bei pačios 

valstybės atžvilgiu. Žinote, su tokiais žmonėmis valstybė niekada neklestės, o žmonės 

nebus laimingi.  

Būdamas labai arti visos tos valdžios, galiu pripažinti, kad jeigu ne 

konservatoriai, neaišku į kurią pusę būtų pasukusi Lietuva. Būtent jų veiksmai lėmė, 

kad turime tokią provakarietišką politiką. 

Man socialdemokratų klastą teko išbandyti savo kailiu. 2012 metais, gerokai 

prieš rinkimus, susitikau su A. Butkevičiumi, kažkodėl jis man atrodė labai padorus 

žmogus, ir išreiškiau jam savo palaikymą: nepaisydamas to, kuris iš mūsų laimės 

rinkimus, aš agituosiu partiją palaikyti jo kandidatūrą į ministro pirmininko postą. 

Pasakiau, kad man nieko iš jo nereikia, vienintelis dalykas, kurio noriu, kad mūsų 

byla būtų nagrinėjama objektyviai. Iš esmės, man nereikėjo dėl nieko jaudintis, nes 

pagal straipsnį baudžiamojoje byloje man kaip žmogui, kuris niekada anksčiau 

nebuvo patrauktas atsakomybėn, grėsė tik piniginė bausmė. Aš jau buvau tam 

pasirengęs ir pasakiau jam, kad po rinkimų atsistatydinsiu iš partijos vadovo pareigų 

ir pasitrauksiu iš aktyvios politikos, nes turiu kitų planų savo gyvenime. Jis buvo 

patenkintas tokia įvykių eiga. Po pirmojo turo mūsų partija rinkimuose užėmė pirmą 

vietą, jo partija – antrą. Rinkimų naktį susitikome aptarti situacijos, dalyvavo ir 

R. Paksas su V. Mazuroniu. Patvirtinau savo anksčiau duotą pažadą, kad palaikysiu 

A. Butkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko postą, o pats neketinu pasitraukti iš 

Europos parlamento narių. Ryšį su prezidente palaikė jos komandos žmonės, todėl, 

vienareikšmiškai, prezidentė D. Grybauskaitė taip pat žinojo apie šį susitarimą. 

Tačiau, greičiausia, mūsų oponentai negalėjo nei morališkai, nei psichologiškai 

priimti mūsų partijos pergalės.  

Ir kaip jūs galvojate, prieš pat antrąjį turą mūsų „nepolitizuotieji“ – 

prokuratūra ir teismas – nekeisdami nė vieno žodžio kaltinamajame akte 

perkvalifikavo baudžiamosios bylos straipsnį, pagal kurį dabar mažiausia bausmė, 

kuri man grėsė, buvo ketveri metai laisvės atėmimo. Visai šaliai buvo paskelbta, kad 

Uspaskich bus pasodintas ne mažiau kaip ketveriems metams, o partija likviduota. 

Buvo likusios vos dvi dienos iki rinkimų ir paneigti ką nors buvo neįmanoma. Visos 

tokios pseudo demokratinės partijos kaip konservatoriai, liberalai, socialdemokratai 

kartu su prezidente buvo patenkinti tokiais Lietuvos valstybės teisės institucijų 

„nepolitizuotųjų“ veiksmais. Tiksliau būtų galima pasakyti, ne tik patenkinti, bet kai 
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kurie iš jų tiesiogiai dalyvavo sprendžiant šį klausimą. Lietuvos liaudžiai tokia 

antireklama skambėjo maždaug taip: kam balsuoti už Darbo partiją, kuri bus 

likviduota, ir jos lyderį Uspaskich, jei jis bus pasodintas ar jau yra pasodintas už 

grotų. Kaip to pasekmė, mūsų partija po antrojo turo iš pirmos vietos nusirito į trečią. 

Nė vienas politikas ar politologas nepasisakė šia tema, nors kiekvieną vakarą iš 

televizorių ekranų šaukiama apie kažkokius žmogaus teisių pažeidimus kaimyninėse 

šalyse – štai tokia mūsų „demokratinė, žmogaus teises sauganti“ Lietuva.  

Žinoma, tokia situacija viską keitė iš esmės, likti Europos parlamente nebūtų 

prasmės, nes nebūtų laiko ten būti ir dirbti – reikėtų eiti į teismo posėdžius ir kažkaip 

gintis.  

Tačiau bet kokiu atveju melagiams socialdemokratams be mūsų sukurti 

koalicijos buvo neįmanoma ir mes tą pačią naktį susėdome prie derybų stalo. Kartu 

dalyvavo ir R. Pakso partijos, kaip dar vieno koalicijos partnerio, atstovai. 

Žinoma, mūsų pokalbis po tokių įvykių buvo kitoks, kitokie buvo ir prioritetai. 

Socialdemokratai visų akivaizdoje neprieštaravo dėl mūsų imuniteto išsaugojimo, 

todėl mes dėl daugelio derybų pozicijų nusileidome. Tačiau socialdemokratai yra 

socialdemokratai – jų klasta visada išlenda į dienos šviesą. Visą kadenciją, jeigu tik 

atsirasdavo kokia nors galimybė pagadinti mūsų reputaciją, jie tai darė iš visų jėgų. 

Komunistai yra komunistai, jie darė viską, kad sunaikintų mūsų partiją, nors tik mūsų 

padedami buvo valdžioje. Net kadencijos pabaigoje, matydamas, kad iki šiol niekaip 

nepavyksta nustumti Uspaskich nuo politinės arenos, teisingumo ministras specialiai 

man sukūrė įstatymą, kurio nereikėjo visus tuos 25 nepriklausomybės metus. Pagal šį 

įstatymą, jeigu būtų nuteistas Europos parlamento narys, jis automatiškai netektų 

mandato. Komunistams nepakanka smegenų rengti įstatymus, kurie skatintų 

ekonomikos augimą, mažintų bedarbystę, skatintų darbo užmokesčio ir pensijų 

didinimą, mažintų emigraciją. Žurnalistų bendruomenei buvo duotas nurodymas 

nekviesti manęs į jokias televizijos laidas, už tai net buvo papildomai mokama, nes 

mano pasirodymas eteryje visada didindavo partijos reitingus. Vienintelis dalykas, ką 

buvo galima rodyti, – tai siužetai, susiję su baudžiamąja byla. Jiems nedavė ramybės 

jų bejėgiškumas nugalėti mane politinėje arenoje, todėl jie darė viską, kad ne tik 

pašalintų mane iš politikos, bet ir apipiltų purvu taip, kad mano žodis neturėtų jokios 

galios. Trumpiau tariant, jie trynė rankomis ir laukė šventės – tikėjosi vieną rytą 

pamatyti V. Uspaskich prie kokio nors „larioko“, apšepusį, drebančiomis rankomis ir 
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laukiančio ko nors eilinėms pagirioms. Tačiau jiems neišdegė, nes man pavyko 

užsigydyti žaizdas, subalansuoti savo vidinį pasaulį, savo psichiką... Todėl ir noriu 

visu tuo pasidalinti su jumis, kad susidūrę su tokiais „utėliais“, žinotumėte, kaip 

elgtis, nepasiduoti ir likti žmonėmis.  

Iš esmės, tokiais išpuoliais prieš mane jie pažemino šalį, demokratiją, iškreipė 

teisinę sistemą, apie žmogaus teises jau net neverta kalbėti, nes sunku būtų išmatuoti 

kokiais nors matais. Visos struktūros ir dalis žurnalistų dirbo, kad mane sunaikintų. 

Manau, kad kažkada būsimoms kartoms bus gėda dėl savo tėvų ir senelių, kad vieno 

ruso nesugebėjo sunaikinti politinėje arenoje, todėl taikė represinius metodus, klastojo 

bylas. Nors šiandien, kai Europoje tokia sudėtinga militaristinė padėtis, būtent mano 

pastangomis buvo ratifikuota viena iš sutarčių dėl Lietuvos ir Rusijos sienų bei 

apmokestinimo. Už tai normalioje šalyje ordinus kabina, o Lietuvoje – baudžiamąją 

bylą.J Tačiau tai jų karma, o aš už savo jau pradėjau dirbti. 

 Ant valstybinio grėblio, pakišto socialdemokratų, kelis kartus užlipo ir 

konservatoriai. Ypač man buvo gaila jų „pjudomo“ ministro pirmininko 

Andriaus Kubiliaus, kurį kaip vieną iš politikų mohikanų gerbiau. Pirma, jis laikėsi 

duoto žodžio ir, antra, jis buvo konservatyvus liberalas. Mano nuomone, jis buvo 

vienintelis, galėjęs kurti pažangą šalyje. Kubilius nebuvo agresorius mūsų knygoje 

nagrinėjama prasme ir savo energiją eikvojo einamoms pareigoms vykdyti, buvo 

aukštos kompetencijos. Todėl 2009 m. įkalbinėjau mūsų partiją padėti jam, nes tuo 

metu jis buvo ministras pirmininkas ir turėjo labai silpną, nestabilią daugumą. Tačiau 

likimas taip lėmė, kad mums nelemta buvo padirbti kartu – mūsų partijoje buvo 

nemažai tokių, kurie priešinosi tam.  

Socialdemokratai nesukūrė nieko, išsiurbė viską iš šalies, ką buvo galima, 

sodino ją ant seklumos. Ir tuo metu likimo ir rinkėjų valia valstybės vairas teko 

A. Kubiliui. Kol jis srėbė visą klastingų socialdemokratų palikimą, baigėsi jo 

kadencija ir jis išėjo į opoziciją, nuo galvos iki kojų apipiltas purvu, kurį nusiplauti 

sekėsi labai sunkiai, neužteko net ir visos kadencijos.  

Kai rašau šią knygą, į konservatorių partijos pirmininko postą ketinama 

pasodinti V. Landsbergio anūką labai gražiu Gabrieliaus vardu. Stebėdamas jį matau, 

kad nemažai malkų jis priskaldys su tokiu patarėju seneliu, linkusiu į destrukciją ir 

agresiją kitaip mąstantiems. Be to, jame apstu dirgiklių – o tai jau ne lyderis. Lyderis 
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visą energiją turi skirti tikslui, nekreipdamas dėmesio į dirgiklius, kaip tai darė 

A. Kubilius.  

Taigi, grįžkime į tuos laikus, kai aš vadovavau Lietuvos verslo darbdavių 

konfederacijai. Norėjosi padėti verslininkams patekti į valstybinių institucijų 

kabinetus per paradines duris, kaip tai daroma išsivysčiusiose užsienio valstybėse. 

Vadovaudamasis idėjomis ir būdamas verslo darbdavių konfederacijos vadovas 

mačiau, kad norint kažką pakeisti šalyje ir sukurti sąlygas verslo žmonėms, kurie 

dirbdami sau įneša neįkainojamą indėlį į savo šalies plėtrą, būtina eiti į politiką. Dėl 

savo naivumo aktyviai įsijungiau į politiką. Registravausi vienmandatėje apygardoje 

ir su didžiule balsų persvara laimėjau rinkimus pirmajame ture. Parlamentinėje pagal 

konstituciją šalyje tapau ekonomikos komiteto pirmininku ir bandžiau kažką daryti. 

Buvo įvairiausių bandymų kaip nors padėti verslininkams, gyventojams – kai kas 

pavyko, kai kas ne. Netgi skyriau savo pinigų specialistams, ekspertams, kad šie 

galėtų parengti tam tikras programas, sudariau komisiją privatizacijos reikalams, su 

valstybės garantija išduotiems ir negrąžintiems kreditams nagrinėti. Buvo nustatyta 

baisių dalykų, nuostoliai siekė milijardus. Parengiau pranešimą, ir ką jūs galvojate? 

Niekam nebuvo įdomuǃ Visi buvo susiję, nė viena byla taip ir nebuvo pradėta. O 

mane smaugia dėl partijos, kuri neturi jokio pelno, buhalterijos. Spaudimas darosi 

vis stipresnis. Nesuprasdamas to, sieju šiuos dalykus su kitomis priežastimis, 

tačiau nepriimu to kaip pamokos iš aukščiau. NESUPRATAU PAMOKOS, 
EINU TOLIAUJ . 

Mačiau, kad vienam be komandos kažko pasiekti politikoje neįmanoma. Kartu 

su kai kuriais verslo darbdavių konfederacijos nariais nusprendėme, kad jeigu 

sėdėsime krūmuose ir lauksime, mums nieko nepavyks – už mus niekas nepadarys šio 

darbo. Supratome, kad politikoje turime dalyvauti užimdami kuo didesnį frontą. 

Vedami idealizmo idėjos šventai tikėjome, kad turint vienminčių komandą galima 

kažką padaryti. Paskelbėme savo idėją sukurti naują politinę organizaciją. Buvome 

gana rimtai įspėti: kam jums to reikia, dirbkite su atskiromis partijomis, negalvokite, 

kad atėję į politinę areną kažką greitai padarysite. Spaudimas padidėja kelis kartų. 

NESUPRATAU PAMOKOS, EINU TOLIAU, kaip tas berniukas bėgu prie 
skardžio krašto. J   
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Tačiau reikia pasakyti, kad Lietuvos žmonės, matydami mano sėkmę versle, 

matydami kiek darbo vietų sukūriau tuo sudėtingu šaliai metu, išreiškė pakankamai 

didelį pasitikėjimą, kurio jokia partija negali pakartoti nuo 2004 metų.  

Taigi, sukūrėme partiją, laimėjome rinkimus, tačiau to nepakako, kad 

galėtume sukurti monolitinę vyriausybę. Nekalbėsiu apie visas rinkimų peripetijas, 

išpuolius ir juodąsias technologijas – prieš pat rinkimus, jau po prezidento dekreto (o 

tai draudžiama pagal konstituciją) buvo keičiami įstatymai, kad tik mes neturėtume 

absoliučios daugumos. Priėmė įstatymą dėl partijos vadovo vienvaldystės ir visiškos 

jo atsakomybės, ko anksčiau nereikėjo net 14 nepriklausomybės metų. Būtent 

šiandien pagal šiuos pakeitimus man yra iškelta baudžiamoji byla.  

 Po rinkimų tapau ekonomikos ministru. Inicijavau tai, ką buvau pažadėjęs per 

rinkimų kampaniją – apriboti energetikos bendrovių, energetinių išteklių tiekėjų 

pelną. Šių bendrovių šeimininkams tai buvo šimtai milijonų negauto pelno, tačiau 

šaliai ir paprastiems žmonėms – mažesni mokesčiai už šias paslaugas. Žinoma, tokius 

pelnus praradę šių įmonių šeimininkai nesėdėjo rankų sudėję, jie sėkmingai 

papirkinėjo daugelį politikų. Spaudimas padidėja dešimteriopai. NESUPRATAU 

PAMOKOS, EINU TOLIAUJ .  
Apskritai, aš neįvertinau savo jėgų, oponentai sudarė komisiją dėl kažkokio 

menkniekio, neva aš ketinau įsteigti bendrą Lietuvos žemės ūkio produktų perdirbimo 

įmonę su Maskvos vyriausybe. Tokia įmonė Lietuvos ekonomikai būtų buvusi 

naudinga (ją galima būtų prilyginti gamtiniams ištekliams), juk mūsų šalis yra žemės 

ūkio valstybė. Tačiau politikai galvojo apie savo kailį ir jiems tokio konkurento su 

iniciatyva nereikėjo. Ši įmonė nebuvo įsteigta nei tada, nei dabar, tačiau mane 

sėkmingai „suvalgė“. 

Kadangi kitų partijų politikai buvo suinteresuoti mano diskreditacija ir 

sunaikinimu, komisijos darbas būtent ir buvo nukreiptas ta kryptimi. Kokių nors 

dokumentų prieš mane nebuvo, tada paleido gandą apie mano išsilavinimą, kad 

būčiau kaip nors diskredituotas ir būtų sukelta nepasitenkinimo banga. Galiausiai 

Vyriausioji etikos komisija priėmė sprendimą dėl mano interesų konflikto. Tai nebuvo 

kaltinimas ir aš galėjau toliau eiti ministro pareigas, tačiau civilizuotose 

demokratinėse šalyse yra nerašyta taisyklė, kad tokio rango politikai turi būti visiškai 

skaidrūs ir savo mundurą privalo ginti ne politinėje arenoje. Beje, šiuo metu, kai 

knyga atiduota redaktoriams, Seime sukurta komisija dėl ministro pirmininko interesų 
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konflikto: jo žentas laimėjo konkursus valstybinėse institucijose dėl paslaugų teikimo. 

Štai čia yra šimtaprocentinis interesų konfliktas, tačiau premjeras neatsistatydins, jo 

charakteryje nėra to švarumo ir pagarbos savo gimtinei. Galite palyginti, mano atveju 

buvo tik idėja sukurti įmonę, o buvo sudarytos net trys komisijos, kurios konstatavo 

interesų konfliktą. O premjero atveju – pinigai gauti ir padalinti, ir viskas lyg niekur 

nieko, deja, bet tokiems sprendimams tarnauja ir kai kurie mūsų bendrapartiečiai. Štai 

tokie dvigubi standartai mūsų „demokratinėje“ šalyje. 

 Spaudimas padidėja dar daugiau. NESUPRATAU PAMOKOS, 

KARIAUJU TOLIAU. J   
Žinoma, galėjau ir toliau dirbti, bet aš jau buvau beveik zombis, tikėjau esąs 

principingas ir perspektyvus. Kaip jaunas politikas, siekiantis, kad nenukentėtų 

principai, nusprendžiau žengti neapgalvotą žingsnį. Maniau, jog toks žingsnis ateityje 

turėtų man pasitarnauti. Tačiau dėl savo naivumo stipriai klydau, visi šie persivertėliai 

komunistai, oponentai to ir telaukė. Kaip šiandien tapo aišku, jie tokių principų 

neturėjo ir negalėjo turėti. Jie prisitaiko prie bet kurios valdžios ir gali parduoti bet ką, 

net ir savo motiną. Šiandien nė už ką nebūčiau pasitraukęs, nebūčiau savo 

oponentams suteikęs tokio malonumo, nebūčiau užsidirbęs ir baudžiamosios bylos. 

Deja, bet reikia pasakyti, kad Rusijos tarnybos padėjo mano oponentams išstumti 

mane iš ministro posto, nes visi tie buvę komunistai nuo tarybinių laikų buvo susiję ir 

partiniais, ir KGB ryšiais (tikėtina, kad kai kurie iš jų susiję iki šiol). Apskritai, buvo 

daroma viskas, kad manęs neliktų politinėje arenoje.  

Aš padariau esminę klaidą: savo noru pasitraukiu iš ministro posto ir 

atsisakiau Seimo nario mandato. Komisijos priimto sprendimo niekas iki šiol neįrodė, 

kaip ir sakiau, ta įmonė nebuvo įsteigta nei tada, nėra jos ir dabar. Ką gi, likau partijos 

pirmininku ir, kadangi nebereikėjo vykdyti nei ministro, nei Seimo nario pareigų, 

visas jėgas atidaviau partijai. Partija vėl šoktelėjo aukštyn ir tvirtai užėmė aukščiausią 

reitingo poziciją.  

Tokia situacija tiesiog siutino mano oponentus. Negalėdami nieko kito 

sugalvoti, nepaisydami demokratinių nuostatų, teisės normų, sukurpė prieš partiją, 

vėliau ir prieš mane kaip vadovą, absurdišką „juodosios buhalterijos“ bylą. Manau, 

daugelis supranta, kad partijos vadovas nėra buhalteris, tačiau partijos buhalteriai 

atleidžiami nuo visų prievolių ir pretenzijų (nors visa buhalterija yra būtent jų 

atsakomybė) ir man yra „kabinamas“ visas šis absurdas, kuris tęsiasi jau dešimt metų. 
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Šį sąmoningą pjudymą įrodo ir amžiną atilsį prezidento bei premjero Algirdo 

Brazausko interviu (frazė nekoreguota): „Buvo duota komanda V. Uspaskich iš 
Lietuvos išstumti, tuo užsiėmė įtakingi žmonės iš prokuratūros ir mokesčių 

inspekcijos.“ Vėliau WikiLeaks tinklalapyje atsirado trys fragmentai šifruoto 

susirašinėjimo tarp Amerikos ambasados Lietuvoje ir Vašingtono apie tai, kad 

Lietuvos vyriausybė daro viską, kad V. Uspaskich būtų diskredituotas ir išguitas iš 

Lietuvos. Būtų galima pateikti daugybę įrodymų šia tema.  

Spaudimas padidėja dar daug kartų. Iškeliama baudžiamoji byla dėl 

politinės partijos buhalterijos, už ką iš esmės grėstų tik finansinė bausmė. 

NESUPRATAU, KARIAUJU TOLIAU IR BĖGU PRIE PRARAJOS KAIP TAS 

MAŽAS BERNIUKAS. J  

Beje, Europos Parlamentas užsiima tuo pačiu, kaip ir Lietuva. Neišanalizavęs 

nė vieno fakto šioje byloje, Europos Parlamento komitetas pažeidė visas galimas 

žmogaus teises, supainiojo visą nagrinėjimo procedūrą, klastojo dokumento projektą.  

Kartais tai primindavo absurdo teatrą (tokie dalykai sunkiai įsivaizduojami net 

Rusijoje ar Baltarusijoje). Pavyzdžiui, komiteto posėdyje projektas pateikiamas 

žodžiu, už projektą atsakingas asmuo tik perskaito jį. ĮSIVAIZDUOJATE??? Ir kas 

keisčiausia, už tokį projektą, net nematę paties projekto, pagal daugumos diktatą 

balsuoja dauguma Europos Parlamento komiteto narių, panaikindami mano teisinį 

imunitetą. Plenarinio posėdžio metu prieš balsavimą man net žodžio neleido pasakyti.  

Todėl nereikia kreipti dėmesio į tai, kad Europos Parlamentas priima 

kažkokias rezoliucijas dėl žmogaus teisių ir kažko moko kitas šalis. Jis pats įvairiais 
būdais pažeidžia žmogaus teises, procesus organizuoja slaptai, „po stalu“, ir 

demonstruoja daugumos diktatą – už šią frazę galiu atsakyti bet kuriame teisme 

(žinoma, jei teismas nedirbs kaip Lietuvoje dirbo pirmos instancijos teismas, 
nagrinėjęs mano bylą).  

Spaudimas dar labiau didėja – grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir visa 

demokratinė santvarka; iškelta buhalterijos byla, kurioje nėra jokios agresijos, jokio 

pavojaus visuomenei; rinkimų kampanijos metu man skiriamas namų areštas be 

jokios galimybės susitikti su rinkėjais. Ar tai galima įsivaizduoti demokratinėje 

šalyje? NESUPRATAU PAMOKOS, KARIAUJU TOLIAUJ . 

Kaltinamajame akte ir paklausimuose Europos Parlamentui dėl mano 

imuniteto nurodomas straipsnis, pagal kurį gresia piniginė bauda. Tačiau valdžia 
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supranta, kad manęs taip nesustabdysi, nėra jokių galimybių mane sutrypti. Tada, 

prieštaraujant bet kokiai logikai, teisėms ir įstatymams, rinkimų kampanijos metu tarp 

pirmojo turo, kurį mes laimėjome, ir antrojo turo, kad bent kaip nors mus sustabdytų, 

bylą perkvalifikavo į sunkesnį straipsnį, nepakeisdami nė vieno žodžio, tik 

pakeisdami straipsnį, pagal kurį mažiausia bausmė – laisvės atėmimas nuo 4 metų. 

Štai tokia Lietuvos demokratija. J Ir juokas, ir vargas.  

Valdžia kartu su pirmosios instancijos teismo teisėjais, pažeisdami daugybę 

procesinių normų, neturėdami įrodymų, nė vieno liudininko, kuris patvirtintų, kad aš 

daviau kokius nors nurodymus netinkamai tvarkyti buhalteriją, neturėdami jokių 

dokumentų, jokių operatyvinių duomenų (nors ir pasiklausė, ir fotografavo, ir filmavo 

net vienais apatiniais mano bute, ieškojo meilužių, visa tai rodė per televizorių..., bet 

taip nieko ir nesurado), paskelbia nuosprendį. Maža to, net prokuroras, kuris taip 

stengėsi fabrikuoti bylą, pripažino, kad aš neturėjau jokios asmeninės naudos, ir 

pirmos instancijos teismas tai patvirtino.  

Paskelbiamas nuosprendis – laisvės atėmimas 4 metams.  

Visa teisėjų kolegija paaukštinama: eina toliau tarnauti ir klastoti teismo bylų. 

Taip, būtent tokia mūsų Lietuva – „demokratinė teisinė šalis“.  

Visą tai rašau pakankamai glaustai, nes knygos tema – ne mano problemos, o 

kaip išmokti spręsti problemas.  

 Supranti, kad tai teisinis nihilizmas, chaosas, byloje nėra jokių mano kaltės 

įrodymų. Absurdas – politinė partija nieko neuždirba, nestato, negamina, neturi jokio 

pelno – ir tokia bausmė. Supranti, kad tai precedento neturintis susidorojimas su 

politiniu konkurentu vadovaujantis stalininio laikotarpio principais, ir žinoma su tuo 

nesutinki. 

Supranti, kad yra juokinga, kai mūsų materializmo amžiuje kalbama apie 

kažkokią moralę. Pagal fizikos dėsnį nieko nesumažėja ir nieko nepadaugėja, niekas 

neimama iš niekur ir niekur nedingsta, tiesiog pagal išgalvotus įvairių šalių, epochų ir 

laikotarpių dėsnius skirtingai vertinamas materialinių išteklių judėjimas iš vienos 

taupyklės į kitą. Taip ir mano pavyzdžiu. Kai kurie teisėjai visiškai amoralūs, gali ką 

nori daryti pagal išgalvotus, suteikiančius jiems visišką imunitetą, įstatymus savo 

naudai, tačiau jų moralizuoti ir kritikuoti negalima – už kritiką į teismą. Ir teis tie 

patys amoralūs teisėjai. Tai apie kokią moralę kalbame? Nors ir šviečiasi visiškas 

interesų konfliktas jų darbe, bet man iškeliama baudžiamoji byla už „sąžiningų“ 
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teisėjų kritiką. Nors byloje nėra jokių konkrečių įrodymų, teisėjai klastoja įrodymų 

bazę, atmeta ne tik finansinę, bet ir parašų, kurių aš nepripažįstu, ekspertizę. Vėliau 

ekspertizė įrodė mano teisumą, nebuvo patvirtintas nė vienas mano parašas ant 

galiojančių dokumentų. Jie mane išprovokavo pasakyti apie juos tiesą. Suprantate, 

tokių teisėjų kritikuoti negalima, juos reikia skatinti pakeliant dar vienu karjeros 

laipteliu.J Kuo tokia tvarka skiriasi, pavyzdžiui, nuo Stalino laikų tvarkos? Visiškai 

niekuo. Yra tik vaizdas, kad egzistuoja teisinė sistema, tačiau ji skirta priešingai 

nuomonei sunaikinti. O kas atsitinka, kai nėra priešingos, oponuojančios šalies? 

Puikiai tai parodo Tarybų Sąjungos pavyzdys – degradavimas, susiskaidymas, jokios 

laisvės. Štai tokios mūsų Lietuvos perspektyvos. 

Visa, kas prieštarauja dvasiniams dalykams, nesusiję su Aukščiausiąja 

Išmintimi, vyksta ne pagal gamtos ir pasaulėkūros dėsnius, yra amoralu. Todėl 

gindamas moralę, dvasinę tiesą ir savo garbę kovoju toliau.  

  NEPRIĖMIAU PAMOKOS, NESUPRATAU, KARIAUJU TOLIAUJ .  

Žinoma, aš apskundžiau šį nuosprendį.  

Dabar, kai rašau šią knygą, kai vyksta apeliacinis procesas, teko daug ką 

perkratyti savo galvoje, praversti šimtus knygų, gilintis į psichologiją. Pradėjau 

suprasti Visatos dėsnių, priežasties ir pasekmės dėsnių reikšmę. Šiandien suprantu, 

kad šią situaciją turiu pripažinti ir priimti kaip savo pamoką, nes priešingu atveju 

pradėsiu pūti iš vidaus.  

Ne, jeigu tu nekaltas, inkriminuojamos tau bylos ne tik nereikia, bet ir 

negalima pripažinti, tai būtų bailumas, nauja karma, kuri atneštų naujas ne pačias 

maloniausias pasekmes. Už neteisingumą atsakys tie, kurie jį vykdo, tačiau aš vis 

dėlto privalau išsikapstyti iš tos balos.  

Aš supratau, privalau pripažinti situaciją, į kurią patekau, ir išmokti 
susitaikyti. Ir net nebūtina prarasti laisvės, kaip ir tam berniukui nereikėjo nugarmėti 

į prarają ar nereikia lįsti į balą, kad suprastum, jog ten pilna purvo. Tačiau pripažinti, 

kad tai mano pamoka ir turiu ją nuolankiai priimti, yra būtina. Priešingu atveju – 

akligatvis, stabdis. Kalbu ne apie politinę karjerą. Tai sielos kūrybinio potencialo 

vystymosi stabdis, pakirsta sveikata, tuščias laiko gaišimas ir pasekmė – grįžimas čia, 

į pradinę poziciją, ir viskas iš pradžių, kad išmoktum šią pamoką. To aš tikrai nenoriu. 

Tai dar ne riba, galima nusileisti ir žemiau šio lygio, nes valdžia ir turtai nėra 

mūsų energija, ji mums nepriklauso. Ši energija PATIKĖTA mums, kaip 
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pažengusiems savo sąmone toliau, aukščiau praėjusio gyvenimo. PATIKĖTA tam, 

kad būtų naudojama visuomenės, aplinkos, visatos labui. Jeigu ji naudojama ne pagal 

paskirtį, kitame gyvenime esame laukiami laipteliu žemiau, o jeigu šią energiją dar 

naudojame savanaudiškais, pražūtingais, savireklamos tikslais, jeigu dėl mūsų 

valdymo kenčia žmonės, aplinka – mums tiesus kelias į pragarą.  

Niekada nepamirškite frazės: „mano ligos ir priešai – patys geriausi mano 

mokytojai.“ Kai ranką artinate prie ugnies, pradedate jausti deginimą, skausmą. 

Ugnis ir skausmas – taip pat mokytojai, kurie įspėja: sustok! Jei nesustosi, skaudės 

dar labiau. O jums tai nė motais, nėra čia ko gąsdinti, ir ranką kišate arčiau. Kas 

atsitiks? Nudegimas! Jeigu nesustojate, mokytojas mato, kad esate kvailas, tiesiog 

sudegsite ir siunčia jus atgal. Viską pradedate iš naujo, tik laipteliu žemiau, nes 

nesugebėjote išmokti jums siunčiamos pamokos. 

Jeigu link jūsų važiuoja tankas, nereikia bandyti aiškintis, kokie jo vairuotojo 

motyvai. Galbūt, tai turės reikšmės vėliau, bet dabar geriau pasitraukti.  

 Labai džiaugiuosi, kad šis suvokimas, šios žinios mane pasiekė anksčiau, ir aš 

dar galiu daug ką ištaisyti šiame gyvenime, išmokti pamoką ir judėti toliau. 

  Mielieji ponai, tai ne mistika, šiandien visi žino, kad siela egzistuoja, žino, kad 

ji nemirtinga, vadinasi, ir jos persikūnijimas neišvengiamas. Ji kaip vairuotojas, kuris 

keičia susidėvėjusį automobilį ir sėda į naują, keičia susidėvėjusį kūną ir persikrausto 

į naują. PAGALIAU SUPRATAU SAVO PAMOKĄ! J   

Štai kodėl šiandien savo ligas ir savo priešus vertinu kaip geriausius savo 

mokytojus, apie juos, pristabdžiusius mane ir privertusius sėsti į „mokyklinį suolą“, 

jau kalbėjau knygos pradžioje. Šiandien manęs nekankina ligos, vietoj jų – energija, 

sustiprėjęs imunitetas, penkeri metai jokių vaistų iš vaistinės ir, žinoma, žinios. 

Žinios, kurios mane išmokė užduoti klausimą: dėl ko tai man, kokią pamoką man 
siunčia šios problemos?  

 Šiandien aš neturiu priešų, yra tik mokytojai, kurie priverčia mane mokytis ir 

gauti žinių, o vietoj problemų – pamokas. Tikiuosi, kad esu geras mokinys ir šias 

žinias panaudosiu ne tik savo labui, bet ir sugebėsiu padėti kitiems.J 

 Dėkoju Jolantai, ji daug ką prisiėmė sau ir padėjo metodikos srityje, nes man 

reikėjo ne tik rasti priežastį, bet ir subalansuoti savo būklę, pataisyti šlubuojančią 

sveikatą, susitvarkyti nervų sistemą. Puikiai suprantate, kokia turi būti būsena, kai tu 

nubaudžiamas laisvės atėmimo bausme, nors nieko nesi pasisavinęs, esi atidavęs tiek 
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savo finansų, laiko, energijos partijai, politikai ir šaliai. Ir, deja, nedavęs jokio 

rezultato šaliai, net priešingai, organizavęs tokį pasipriešinimą valdžiai, oponentams, 

praktiškai maitinau juos, suteikiau energijos ir kūriau jiems veiklos lauką, kuriame jie 

įsivaizdavo esantys kariai, ir tokiu būdu traukė savo rinkėjus. Taigi, vaizduojantys 

kovojantys su manimi ir taip atkreipdami į save dėmesį, nemažai netalentingų politikų 

mano dėka atėjo į valdžią, ir ne specialiai, tačiau dėl savo nežinojimo, niokojo šią 

gražią šalį. 

Per 25 metus nė viena vyriausybė taip ir nesugebėjo suformuoti nedeficitinio 

biudžeto, ir jei ne Europos pinigai, kurie šalies biudžete sudaro beveik 25 procentus, 

situacija būtų tikrai apverktina.  

Mano verslas taip pat nukentėjo, jis buvo įžūliai naikinamas, nors kiekvienais 

metais į šalies ūkį įvairiomis formomis buvo įnešama apie 30 milijonų eurų, bet vien 

per vieną 18 mėnesių laikotarpį, nuo 2006 metų pabaigos, buvo atlikti 32 

patikrinimai. Mano verslo administracijos nervai buvo ties riba ir tik dėl gana geros 

atmosferos kolektyve jie sugebėjo ištverti tai. Ir tai darė socialdemokratai, kurie 

valdžioje buvo tik mūsų padedami, vadovaujami buvusio premjero Kirkilo, kuris 

kokiomis tik spalvomis nebuvo „persidažęs“ savo gyvenimo kelyje. 

Kai kurie pažįstami prisipažino man, kad su kai kuriais iš jų dėl bendravimo 

su manimi aiškinosi Lietuvos valstybinio saugumo tarnybos darbuotojai, buvo 

rekomenduojama nebendrauti su manimi. Kitus verslininkus tiesiog vertė duoti kokius 

nors parodymus prieš mane, gąsdino juos. Kadangi šios priemonės nepasiteisino, 

valdžia tiesiog ėmėsi dokumentų klastojimo.  

Šiandien, kai visa tai suprantu, darosi net gaila jų, kokie jie nelaimingi 

žmonės. Žmogus, krečiantis kiaulystes kitiems, negali būti laimingas. Laimingi 

žmonės gyvena kitoje realybėje.  

 Apskritai, nors kurį laiką jau užsiiminėjau joga, nebevalgiau mėsos ir buvau 

sveikos gyvensenos šalininkas, šie įvykiai turėjo įtakos man, ir reikėjo, kaip nors 

atsistatyti, kad manęs galutinai nesunaikintų.  

Kaip jau minėjau, pradėjau suprasti kai kuriuos dalykus, vis labiau kilo mano 

sąmonės lygis. Viską sudėliojęs į lentynėles supratau, kad noriu padėti sau, šiai šaliai 

ir jos žmonėms, šaliai, kurioje gimiau iš naujo, kurioje galėjau save realizuoti, kurioje 

gimė mano vaikai, žmona. Šaliai, kuri gali surasti manyje tikrą draugą ir 

pagalbininką. 
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Žmonės Lietuvoje geri, tačiau su valdžia jiems nelabai pasisekė. Joje dar apstu 

chameleonų, kurie keičia įsitikinimus priklausomai nuo aplinkybių, ir dėlių, 

prisisiurbusių prie šalies ir siurbsiančių jos kraują, kol bus gyvos. Dar daug tokių, 

kuriems ne gėda iškreipinėti istoriją, juodinti kitus. Ir čia kol kas padaryti nieko 

negalima.  

Deja, bet turiu pripažinti, kad ir iš bendrapartiečių didesnės pagalbos kovojant 

su šiuo beteisiškumu nesulaukiau. Galima sakyti, kad likau vienas su šia baudžiamąja 

byla. Nors prokuroras kaltinime aiškiai suformulavo: V. Uspaskich nesiekė sau 

naudos ir naudos neturėjo, veiksmai buvo atlikti partijos naudai. Nauda, kuria 

naudojosi visi partiečiai, o ypač Seimo nariai ir jo vadovybė, ministrai, viceministrai – 

tie, kuriems patekti į šias pareigas padėjo partija. Tad jokios ypatingos pagalbos 

nesulaukiau, niekas nebuvo pasiruošęs dalintis šia bėda, kai kurie netgi ėmėsi tam 

tikros veiklos, pabloginusios mano padėtį, tačiau jie leido pažvelgti į daugelį dalykų 

kitaip.  

Daug ką supratau. Supratau ir tai, kad žmonėms galima padėti nebūtinai 

būnant aktyvioje politikoje. Nesvarbu, kokio socialinio sluoksnio šie žmonės, galima 

padėti jiems rasti save, svarbiausia, kad jie to norėtų. Padėti mylėti ne tik savo šalį, 

bet ir visatą, kad jų gyvenimo būdas ir visi veiksmai būtų ekologiškai švarūs ne tik 

gamtos, bet ir juo supančios aplinkos atžvilgiu, kad ši ekologija atsispindėtų jų 

veiksmuose, mintyse bendravime, mityboje.  

Vadovams ši mano knyga taps pagalbos jų vadovavimo veikloje pradžia. O 

vėliau kursiu centrą, teikiantį visavertes ir visumines paslaugas žmonėms, norintiems 

eiti ekologiško, sveiko gyvenimo būdo keliu visose savo gyvenimo ir veiklos srityse. 

 Šiandien pripažinau, priėmiau šią pamoką. Dėkoju už tai savo mokytojams, 

kurie nuolat nepaliaudami siuntė man problemų, stūmėjo eiti šiuo keliu J. Dėkoju, 

kad padėjo man ištrūkti iš to Sansaros rato ir privertė ieškoti naujo kelio, kuriuo 

eidamas šiandien jaučiuosi esąs savo lėkštėje. Ir gyvenu su nauda šiai visuomenei, 

kurios nariu esu, taip pat šiam dvasiniam pasauliui, į kurį kažkada grįšiu ištikimu jos 

tarnautoju. Spręsdamas šią savo užduotį, siųsdamas mūsų KŪRĖJUI savo norus, 

mintis ir prašymus suteikti man jėgų ir padėti deramai išmokti visas šias pamokas su 

mažiausiais nuostoliais ir tvirtai, o ne priešindamasis ir siekdamas netikrų pergalių – 

aš pereinu į kitą lygį. Svarbiausia, užėmiau mokinio poziciją – šio nepakartojamo 

jausmo neįmanoma aprašyti žodžiais. Vos tik pradedi žiūrėti į pasaulį iš mokinio 
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pozicijos, pasaulis atrodo kitoks. Tau tampa viskas įdomu, svarbiausia išmoksti 

girdėti kitus – tai ne tiesiog įdomus, tai pažintinis procesas. 

 Anksčiau pats protingiausias buvau aš J, dabar aplinkui „atsirado“ tiek daug 

protingų žmonių! Atsirado žinių troškimas – ir viso to priežastis yra įgyta mokinio 

pozicija. Lengvai priimdamas tau suteikiamas pasaulėkūros žinias, tu tiesiog kažkur 

išskrendi, tampi lengvas, laisvas nuo to vulgarumo, egoizmo, pykčio, nuoskaudų, 

pavydo ir beprasmės konkurencinė naštos.  

 Tai nereiškia, kad aš pasidaviau, ne. Pakėlęs savo sąmonės lygį perėjau į kitą 

lygmenį, į kitą vibracijos dažnį, kur mažiau virusų ir parazitų, mažiau melo ir 

savanaudiškumo, kur dingsta tiesiog privalomas politiko atributas, kurį turėjau aš ir 

daugelis mano buvusių bendraminčių, – tai puikybė.J 

Šiandien šios puikybės beveik nebeliko, lengvai atsikratau pražūtingų žmogui 

savybių, kurios griauna žmogaus organizmą ir asmenybę. Išsilaisvinu iš materializmo, 

ypač to, kuris nesuteikia laisvės jausmo, dar daugiau, sukelia priešprieša ir prievartą. 

Pasirodo, galima būti ypač turtingam materialiniu požiūriu, tačiau nebūti šio turto 

vergu. Atsiranda neįtikėtinas lengvumas, kai nereikia niekam nieko įrodinėti, o norisi 

harmoningų santykių ir bendravimo.  

Stebėtina ir tai, kad 40 metų vartojau alkoholį, o dabar tiesiog savaime dingo 

tas noras. Tai dar geriau įrodo, kad alkoholis liko lygiu žemiau, tiesiog jo vibracija 

nesutampa su dabartiniu lygiu, kuriame esu. Vadinasi, galima padėti žmogui, kuris 

turi bet kokį žalingą įprotį ir priklausomybę.  

Sąmonei minimaliai pakilus į kitą lygį, kai ėmiau suvokti šiuos dalykus, 

lengvai atsisakiau partijos pirmininko, vėliau frakcijos vadovo pareigų. Rankose 

laikydamas partijos vairą nuo pat jos įkūrimo pradžios neįsivaizdavau, kaip vyks šis 

pasitraukimas. O viskas vyko labai paprastai: eiliniame partijos tarybos posėdyje, 

netikėtai partiečiams. Specialiai pasirinkau tokį momentą, kad išvengčiau visokiausių 

ekscesų, įkalbinėjimų, emocijų, padėkų už 10 metų tarnybos, laikant politinės partijos 

vairą. Buvau numatęs, kad taip gali atsitikti, todėl šią procedūrą perkėliau į kitą 

renginį. Šį žingsnį žengiau smarkiau plakančia širdimi, netgi stringančiu kamuolėliu 

gerklėje, tačiau kai ištariau savo žodžius apie atsistatydinimą, neįsivaizduojate, kokia 

didžiulė našta nuo pečių nusirito. Atsirado toks neįtikėtinas lengvumas, kad net 

norėjosi skristi...  
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Tačiau dar daug anksčiau pusę savo akcijų perrašiau žmonai, dalį akcijų 

perrašiau vaikams, kad būtų išsaugotas koncerno vientisumas ir aš būčiau 

nepažeidžiamas. Tai taip pat turėjo įtakos mano sąmonės kilimui. Jie tapo artimesni 

mano sielai, tikiu, kad jie padės sunkiu man momentu. 

Pradedi suvokti, kokia skurdi yra oponentų, politologų, vis dar galvojančių, 

kad aš vadovauju partijai, sąmonė. Supranti ir tai, kaip pasireiškia charakteris ir 

gebėjimai tų, kurie turi ambicijų į šį postą (ir kiek jų daug). Tačiau iš tikrųjų jie 

pasirodo esą visiškai negebantys valdyti, ir viena iš negebėjimo priežasčių – 

nepasotinama aistra geidžiamiems žaisliukams, valdžiai ir puikybė. Vadinasi, nėra 

aukščiausio tikslo – ko tu nori pasiekti eidamas šias pareigas, kokią naudą nori atnešti 

žmonėms, šaliai? Žiūri į visą šį šalies politinį „tūsą“ ir matai, kaip visu gražumu 

pasireiškia šių politikų asmenybės skurdumas, menkumas, nes buvimas politikoje 

jiems prilygsta gyvenimo ir mirties klausimui. Jeigu jie politikoje, vadinasi, gyvena, 

jeigu ne – jau numirė. Todėl šio mano naujojo jausmo jie niekada nesupras, nes 

tiesiog nėra su tuo susipažinę. Kita vertus, politikoje taip pat turi kažkas būti. Tačiau 

gerai būtų, kad joje būtų ne zombiai, o žmonės, pasišventę tarnauti visuomenei ir savo 

šaliai.  

 Norisi kaip nors padėti, bet ne vytis paskui juos ir per prievartą brukti gėrį, 

nes mes neturime teisės kištis į kitų žmonių gyvenimus, kiekvienas turi nueiti savo 

kelią, o mes galime pasiūlyti pasirinkimo galimybę, tačiau pasirinkti privalo 

kiekvienas savarankiškai. Vytis ir brukti gėrį atimant galimybę pačiam išmokti 

pamoką – labai pavojingas užsiėmimas, nes šios problemos gali persikelti į tavo 

gyvenimą. 

Reikia pažymėti, kad tarp „padėti“ ir „kenkti“ yra labai siaura riba, svarbu ją 

pamatyti. Dvasiškai išvystytame pasaulyje šventasis mokytojas priimdamas mokinį 

automatiškai ant savo pečių perkelia mokinio problemas, nes laikoma, kad šventas 

žmogus turi daugiau galimybių apsivalyti, jo sąmonė yra aukštesniame lygmenyje, 

todėl ir vibracijos dažnis aukštesnis, atsparesnis visokio pobūdžio nelaimėms.  

Tai taikytina ir bet kurios šalies socialinei politikai – ji privalo būti labai gerai 

pasverta. Socialinė politika turi dvi medalio puses. Viena vertus, paaštrėja prašančiojo 

veltėdiškos savybės, atsiranda savanaudiškumas, egoizmas. Tikėtina, kad liks 

neišmokta pamoka, o tai reiškia, kad jūs, o ne kas nors kitas, darote jam nepataisomą 

žalą.  
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Kita vertus, tam, kuris duoda arba padeda, išsivysto egoistinis poreikis turėti 

armiją prašančiųjų, jie net išgyvena, kai tokia armija sumažėja. Daugelis iš to darosi 

reklamą, karjerą ir imasi įvairiausių veiksmų, kad tokia armija nemažėtų. Galiausiai 

jie iškreipia ne tik Visatos dėsnius, bet ir užsidirba neigiamą karmą sau, o kartais ir 

visai valstybei. Jeigu tai valstybės veikėjai, iškreipiama teisinga socialinė politika ir 

sveika valstybės atmosfera, lėtėja pažanga. Tokia valstybė su tokiais veikėjais 

pasmerkta vegetuoti. Lietuvoje idealus tokių politikų pavyzdys yra V. Blinkevičiūtė, 

A. Sysas ir kiti socialdemokratai, kurie politikoje laikosi tik dėl prašančiųjų armijos.  

Tačiau net plika akimi matyti, kad nesubalansuota socialinė politika skatina 

bedarbių armiją nedirbti. Pagal statistiką, šiuo metu Lietuvoje labai daug bedarbių, 

tačiau šalyje trūksta darbo rankų. Socialinės pašalpos arba prilygsta minimaliam 

darbo užmokesčiui, arba kartais net viršija jį (sudėjus visas gaunamas socialines 

išmokas). Todėl visą savo politinės veiklos laikotarpį aktyviai agituoju padidinti 

skirtumą tarp socialinių pašalpų ir minimalaus darbo užmokesčio. Agituoju, kad 

minimalaus darbo užmokesčio institutas būtų valstybės politika, kad šis atlygis 

sudarytų ne mažiau kaip 60 procentų vidutinio darbo užmokesčio, o socialinės 

pašalpos kartu sudėjus sudarytų ne daugiau kaip 40–50 procentų minimalaus darbo 

užmokesčio. 

 Iš pirmo žvilgsnio atrodytų nelogiška, kodėl aš, verslo žmogus, agituoju už 

tai, kad minimalaus darbo užmokesčio iniciatyva ir politika būtų valstybės, o ne 

rinkos rankose. Reikia galvoti ne tik apie tai, kad darbuotojas daugiau ar mažiau 

uždirbtų, tačiau yra dar ir toks nekaltas terminas kaip sveika, civilizuota konkurencija 

su vienodomis žaidimo rinkoje sąlygomis, atmetant protekcionizmą, mažinant 

šešėlinę ekonomiką ir kuriant teigiamą investicinę aplinką šioje rinkoje. Šaliai, kuri 

neturi gamtinių naudingųjų išteklių, patraukli investicinė aplinka yra kaip naudingoji 

iškasena.  

Tačiau valdžioje esantiems žmonėms, kurie savo galva ir rankomis neuždirbo 

nė vieno cento ir nieko neįnešė į šalies biudžetą, toli iki rinkos dėsnių suvokimo. Jie 

sėkmingai tris dešimtmečius nieko nesugebėdami iškreipia šiuos dėsnius, naikina šalį, 

dirbtinai sukurdami bedarbių, kuriems veltėdžiauti daug maloniau nei dirbti, armiją. O 

norinčius dirbti stumia iš šalies, verčia emigruoti, taip palikdami rinką be darbo jėgos. 

Todėl Lietuva tapo emigracijos Europoje lydere, minimalaus darbo užmokesčio 

lydere, savižudybių skaičiaus lydere.  
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Socialinė pašalpa galintiems savimi pasirūpinti iškreipia sąmonę ir formuoja 

veltėdžių, tinginių armiją. Taip vieniems žmonėms ugdomas jų egoizmas, kitiems – 

tolesnis beviltiškumas, o tretiems – iškreipiama samprata, kad jiems kažkas privalo 

duoti. O tie, kurie duoda, tokiu būdu skatina savo ego, jų pasitikėjimui savimi tiesiog 

yra būtina ši veltėdžių armija.  

Daug geriau ir efektyviau būtų šias lėšas skirti šalies konkurencingumui 

didinti, geresnei investicinei aplinkai kurti. Pasiekus efektyvių rezultatų šiose srityse, 

neišvengiamai atsirastų daugiau geriau apmokamų darbo vietų, taip pat atsirastų darbo 

vietų ir šitai bedarbių armijai. Tačiau tada nereikės armijos socialinių pašalpų 

skirstytojų, jie praras savo rinkėjus, jiems teks eiti dirbti, o ne trinti kelnes šiltose 

vietelėse. Deja, tokia samprata glūdi visoje valdžios piramidėje, todėl artimiausiu 

metu tikėtis kokių nors pokyčių būtų naivu. Reikia kelti žmonių savimonę, tada tokia 

valdymo sistema savaime žlugtų. 

 

                    Vargšams negalima duoti išmaldos 
 

Pabandykime pasiaiškinti, ką reiškia žodis vargšas? Kodėl žmogus tampa 

vargšu? Ko jam trūksta, kad galėtų praturtėti arba bent jau gyventi ne žemiau skurdo 

ribos?  

Galbūt jis serga, tingi ar neturi žinių? Kodėl neturi žinių? Gal maža 

išminties? Išmintis mūsų gyvenime atsako už labai daug dalykų, jos reakcija daug 

kartų didesnė nei proto reakcija. 

Išmintis prisiima atsakomybę už mūsų saugumą. Pavyzdžiui, kaip jums atrodo, 

kam atitenka mūsų stovėjimo ant kojų kontrolės funkcija? Žinoma, išminčiai, nes 

protas nepasižymi tokia greita reakcija kontroliuoti kiekvieną judesį ir išlaikyti 

pusiausvyrą.  

Yra tokios sampratos kaip drausmė ir savidrausmė. Kuo jos skiriasi? 

Išmintingiems – savidrausmė, neišmintingiems – drausmė. Yra kontrolė, yra ir 

savikontrolė. Išmintingiems – savikontrolė, neišmintingiems – kontrolė. 

O štai dosnumas yra šiek tiek aukščiau savikontrolės, nes jūs esate ne tiesiog 

teigiamas, dosnus, bet jūs darote ir kažką gero. Net jeigu ir esate godus, tačiau kartais 

aukojate, kaip nurodyta šventuosiuose raštuose, jau esate vertas pagarbos. Tai 

vadinama jausmų kontrole, savo blogų savybių kontrole – jūs jų nepaleidžiate ir 
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darote teisingus dalykus. Jūs tinkamai elgiatės, net jei ir praslysta kažkokie trūkumai. 

Vargšas žmogus neturi tiek išminties, kad pritaikytų savo turimas žinias. Jeigu jūs 

duosite daug pinigų žmogui, nepasižyminčiam didele išmintimi, jis išsigąs. Žinoma, iš 

pradžių galvos, kad jam pagaliau nusišypsojo laimė. Tačiau laikui bėgant jis nežinos, 

kur juos išleisti, pradės pinigus slėpti. Jis pasidės juos po pagalve: prasidės bemiegės 

naktys, atsiras baimė, galvos skausmas ir pan. Dideli pinigai daug kam tampa 

nepakeliama našta, kai kurių padėtis tampa tikrai nepavydėtina. Lietuvoje, kai 

atsirado loterijos, per pirmuosius 10 nepriklausomybės metų, kiek pamenu, aštuoni 

žmonės laimėjo „aukso puodą“. Kai kurie iš jų greitai mirė, kai kurių iširo šeimos, 

treti kam papuolė skolino ir vėliau tų pinigų nesusigrąžino. Taigi, net šešių iš jų 

laimėjimo epopėja buvo be laimingos pabaigos. Staiga praturtėjusieji pradeda galvoti, 

skaičiuoti po kiek galima išleisti per mėnesį, kad pinigų pakaktų iki tam tikro laiko. 

Jie tiesiog nežino, kaip elgtis su pinigais. Tačiau jeigu tuos pinigus duotume 

išmintingam, versliam žmogui, jis būtinai rastų, kur juos panaudoti. Toks žmogus 

pradėtų kokį nors verslą, kuris atneštų daug naudos aplinkiniams. Iš tikrųjų, žmonės 

gali būti labai turtingi išteklių atžvilgiu, tačiau išminties atžvilgiu jie gali būti 

„turtingi vargšai“ su deficito mentalitetu arba „dosnūs turtingi“ su pilnatvės 

mentalitetu.  

Vargšas žmogus ritasi žemyn, jam negalima duoti pinigų, jie jo sąmonės lygio 

nepakels, toks žmogus netaps dvasingesnis. Labai dažni atvejai, kai vargšai gauna 

išmaldą ir iš karto ją prageria – tokia gauta išmalda jį stumia dar žemiau.  

Skurdas dažniausia susijęs su neišmoktomis gyvenimo pamokomis. Jūs 

duodate (atrodytų, darote gerą darbą), tačiau kaip galima pavadinti žmogų, kuris 

provokuoja girtuoklystę, tinginystę, nusikaltimus, stumia į susinaikinimą? Spręskite 

patys. Ar norite tokie būti? Todėl dalinti, duoti arba kurti socialinę politiką reikia 

labai apgalvotai.  

Kitas žodis – išmintis. Ko reikia, kad neprarastumėte išminties? Yra turtingų 

vargšų, kurie turi daug pinigų, saugo juos, teisingiau pasakius, tampa sargaujančiu 

šunimi, – tokia skurdi vargšo savimonė. Turtingais vargšais tampama dėl išminties 

stokos. O kas lemia išminties praradimą? Nepamatuoti norai, savanaudiškumas, 

geismas, priklausomybė, pavydas, šmeižtas, piktavališkumas ir pan. Trumpiau sakant, 

nuodėminga veikla. Nuodėmė yra blogas dalykas. Kai žmogus neskiria, kas yra gerai, 
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o kas blogai, vadinasi, žmogui su išmintimi striuka. Mes žinome, kad tai yra blogai, 

bet vis tiek darome. Kodėl? Trūksta išminties.  

Geras pavyzdys – žmogus negali mesti rūkyti arba gerti, negali liautis vartojęs 

narkotikų, pradeda vogti ir negali sustoti. Lyg ir žino, kad tai yra blogai, pražūtinga 

sveikatai, santykiams, tačiau net ir kelis kartus pabandęs mesti, vis grįžta prie šių 

įpročių. Kodėl? Trūksta išminties ir labai svarbu – žemas savimonės lygis.  

Kas turi atsitikti, kad padarytum nuodėmę? Yra pagunda, įvairiausi norai, 

godumas, netikras prestižas, išdidumas. O ką reikia turėti, kad neatsispirtum šioms 

savybėms? Teisingai, reikia prarasti gėdą. Iš pradžių prarandama gėda, po to 

padaroma nuodėmė. Nuodėmė silpnina išmintį. O ko reikia, kad prarastum gėdą? 

Reikia atsisakyti gerumo, padorumo. „Aš nenoriu gyventi dėl kitų, noriu gyventi dėl 

savęs, noriu gyventi taip, kaip pats noriu. Aš atsisakau geradario funkcijos, nes tai 

nenaudinga, tai sudėtinga, daug paprasčiau gyventi dėl savęs.“ Ko reikia, kad 

atsisakytum gerumo? Reikia tapti gobšiu, savanaudžiu? Gobšumas turi du 

kaimynus: pavydą ir melą. Gobšumas – tai mūsų pasirinkimas, padorumo atsisakymo 

motyvas.  

O dabar, kad būtų paprasčiau suprasti, pabandykime surašyti į stulpelį 

savybes, apie kurias diskutavome.  

                    Vargšas 
gobšus 

nedoras 

            begėdis 

nuodėmingas 

neišmintingas 

 

 

Apibrauksime šias savybes ir pažiūrėsime, kokiomis savybėmis pasižymi vargšas.  

Gobšumas – priverčia geradarį nebegalvoti apie kitus.  
Nedoras – prarandama gėda, kaip noriu, taip ir gyvenu, rūpinuosi tik savimi, 

esu egoistas.  

Begėdis – stumia daryti nuodėmę – tai mano gyvenimas, mano malonumai ir 

tam aš turiu teisę.  
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Nuodėmingas – lemia išminties praradimą – žmogus praranda viską, tampa 

skurdžiumi arba niekaip negali išsikapanoti iš vargšo pozicijos. Dėl to žmogus tampa 

neišmintingu arba skatina savyje neišmintingumą. 

Dabar matote, kiek trūkumų turi vargšas. Todėl duoti vargšui išmaldą, 

vadinasi, skatinti jį lavinti šiuos trūkumus: neišmintingas, nuodėmingas, begėdis, 

nedoras, gobšus.  

Galime daryti išvadą, kad vargšas iš esmės nelavėja, jis likęs vaiko lygyje, nes 

neišmoko jam duotos pamokos.  

Ką reikia daryti? Reikia tapti mokiniu, o norint juo tapti, reikia priimti savo 

situaciją, susitaikyti su ja, reikia mokytis, stengtis – taip iš išlipsite iš šios situacijos. 

O juk mes su tokia savo socialine politika iš jų šias pastangas atimame.  

Yra du priėmimo ir susitaikymo būdai – neišmintingo vargšo susitaikymas ir 
išmintingo susitaikymas. Neišmintingas vargšas susitaikė su savo dalia ir tapo 

prašinėtoju, o išmintingas – susitaikė ir tapo mokiniu. Jaučiate skirtumą? Išmintingas 

susitaikė ir pradėjo kilti dvasinio vystymosi laiptais. Vargšas irgi susitaikė, tačiau 

pradėjo leistis tais pačiais dvasiniais laiptais žemyn. Dabar mes žinome, kad šis 

riedėjimas žemyn prasidėjo tada, kai jis įgijo šias savybes: neišmintingas, 

nuodėmingas, begėdis, nedoras, gobšus.  

Kas jam mūsų šalyje padeda būti vargšu su visomis išvardytomis savybėmis? 

Žinoma, tai socialinė politika, kurią skatina V. Blinkevičiūtė ir į ją panašūs. Tas, kuris 

duoda išmaldą, skiria pašalpą, praktiškai atima iš vargšo galimybę išmokti savo 

pamoką – taip sako senovės išminčiai. 

Mūsų gyvenime visko atsitinka. Tarkime, kažkam nesiseka darbe, tačiau kas 

mums rinko darbą, kas rinko profesiją? Jeigu profesiją rinkotės vadovaudamiesi 

jausmais, nes tai madinga, pelninga, o ne vadovaudamiesi išmintimi ir keldami 

klausimą, ar ji teiks naudą, ar ji man skirta –vadinasi, tai jūsų pamoka. 

Jeigu jūs, būdamas inžinieriumi, nutiesėte tiltą naudodami ne tas medžiagas, 

nes jos gražesnės, tačiau ne tvirtesnės, ir jis sugriuvo – kas kaltas? Kaltas jūs, nes 

vadovavotės jausmais – noriu – nenoriu, gražu – negražu, galiausiai pasirinkote ne tas 

medžiagas.  

Gyvenime taip pat, jeigu renkatės gyvenimo palydovą įsiklausydami tik į 

jausmus, o ne pasikliaudami išminties balsu – laukia skyrybos. Kas dėl to kaltas? Jūs, 

nes pasirinkote „nekokybišką medžiagą“. J  
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Šventuosiuose raštuose išmintis apibūdinama kaip ryšys su Dievu, o tai daug 

aukščiau nei protas, kuris tarnauja jausmams. Vadinasi, pasirinkimas daromas 

dieviškajame lygmenyje su mūsų Kūrėjo pagalba. O kur sudaroma dviejų širdžių 

sąjunga? Teisingai, danguje. Tai užkoduota mūsų pasąmonėje, mūsų niekas to 

nemokė. O kas turi ryšį su dangumi? Mes jau žinome – išmintis.  

Gali atsitikti taip, kad vienas iš sutuoktinių į santuoką eina vedamas jausmų, 

kitas – išminties. Tas, kuris yra vedamas išminties, visada pasitiki, o tas, kuris sąjungą 

sudaro vadovaudamasis jausmais, visada ieško tam tikro užnugario, kaupia atsargas. 

Todėl sakoma: tam tikrą dvasinį lygį pasiekusius žmones dažnai apgaudinėja, ir tik 

todėl, kad jie visais pasitiki, jie nekaupia atsargų ir viskuo dalinasi. Tačiau tie, kurie 

apgaudinėja patiklius, daro didžiulę nuodėmę ir visą tolesnį gyvenimą neša sunkią 

karmą, deja, bet kartais šia našta tenka dalintis ir su savo vaikais.  

Išmintis lavėja tik tada, kai užimi mokinio poziciją, kai klausaisi, mokaisi ir 

skleidi gautas žinias, daliniesi vertybėmis. Tik atkreipkite dėmesį, klausytis ir skleisti 

reikia ne kažką, o aukščiausiojo prado savybes. Viena iš tokių savybių yra 

dosnumas, kurio svarbiausias tikslas – dalintis žiniomis, tai žmogų skatina kilti 

aukštyn. Dažniausiai dosnumą suprantame kaip pinigų davimą. JOKIU BŪDU NE! 

IR DAR KARTĄ NE! Tai šiek tiek sąlyginiai dalykai. Vargšui pinigų duoti 

negalima – jam reikia suteikti žinių. Žinių, kurios padės jam išmokti savo 

pamokas. Štai tada gali laikyti save dalintoju – pagalbininku, tikrąja to žodžio 
prasme, žmogumi, kuris nepažeidžia gamtos ir Visatos dėsnių. 

Egzistuoja įvairiausių pratimų išminčiai lavinti. Jogoje netgi yra specialių 

pratimų, padedančių atsikratyti godumo. (Godumas – kai rankas ištiesi prieš save 

delnais į viršų ir suspaudi pirštus į save, o dosnumas – kai rankos iškeltos ir delnai 

nukreipti į viršų.)  

Aukščiausia labdaringa veikla – tai įgyti žinių ir jas skleisti. Aukštos 

sąmonės ir kultūros žmonės už savo žinias neprašo pinigų. Jie šiomis žiniomis 
nesididžiuoja, padaro labdaringus darbus ir užmiršta apie juos, nelaukia 

padėkos ir garbinimo, savo kūrybos neparduoda, jie ja dalinasi (tačiau jeigu tai 

susiję su profesija, neviršija jos savikainos). Jie žino, kad visiškai viskas priklauso 

mūsų KŪRĖJUI! 

Problemų politikoje ir ekonomikoje nebūna, problemos slypi godume – ką 

bedarytų, kur bepažiūrėtų, kokį judesį bepadarytų, viską nori savintis, prašyti pinigų, 
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trumpiau tariant, nori parsiduoti. Jeigu nėra godumo, ekonomika klesti. Jeigu nėra 

geismo, nevaldomos aistros, vadinasi, nėra priešiškumo ir politika tampa gėriu 

visuomenei. Atrodytų, žmonės siekia vienodų tikslų, tačiau yra nesutarimų – TAI 

GODUMAS!!! Godumas – tai egoizmas, kai norisi visiems skelbti tik savo nuomonę. 

Godumas – tai tarpusavio santykis tik su savimi.  

Galima būtų pateikti pavyzdį su religijomis. Kiekviena iš jų bando skelbti savo 

tiesą, tačiau visų religijų tikslas privalo būti vienas – rasti meilę Dievui. Dievas 

nepriklauso nė vienai religijai, tačiau visos religijos priklauso Dievui.  

Mokydamiesi skurdžiai taps turtingi, gaudami išmaldą – taps dar 
skurdesni. Mokydamiesi jie atsikrato savo neigiamų savybių, apie kurias jau 

kalbėjome. 

Grįžtame prie mūsų temos. Mes jau žinome, kad valdžia, turtai, pinigai – tai 

išbandymas, pamoka, kurią turime suvokti ir išmokti. Tačiau ir skurdas, nepriteklius, 

suvaržymai ir pan. – tai taip pat kažkieno išbandymas ir jeigu jis siunčiamas iš 

aukščiau, privalome jį pripažinti, priimti ir praeiti.  

Tačiau gali būti, kad tai nėra pamoka, o žmogus tiesiog neišnaudoja savo 

galimybių ir todėl gyvena nepritekliuje. Todėl būtent čia reikia pasiūlyti teisę 

pasirinkti, o žmogus pats nuspręs, kaip jam elgtis. Norint išgelbėti skęstantįjį, 

nepakanka ištiesti jam ranką (užtikrinti jam socialinę gerovę), reikia, kad ranką 

ištiestų ir jis (tai yra pradėtų mokytis, kaip gyventi kitaip). Reikia, kad jis pradėtų 

galvoti, kaip gali padėti sau, o ne tik tikėtis, kad kažkoks geradaris suteiks išmaldos, o 

paskui dėkingai bėgti balsuoti už jį.  

 Ir dabar, kai aš supratau, kas ir kodėl vyksta šiame pasaulyje, kai ramiai 

priėmiau tam tikrus sprendimus, laikau save vienu iš ištikimiausių šios šalies sūnų. 

Šalies, kurioje gimiau iš naujo ir kuriai galiu padėti gyvendamas pagal Visatos 

dėsnius, ugdydamas norą gyventi sveikai ir ekologiškai visose gyvenimo srityse.  

Kiekvienas žmogus, pasirinkęs šį kelią šiame pilname agresijos, pavydo, 

godumo, savanaudiškumo ir klastos pasaulyje, siųs nors ir mažytį, bet teigiamą 

impulsą savo šalies gerovei.  
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                                          Sansaros ratas 
 

 Keletas pavyzdžių iš kitų herojų gyvenimo.  

Egzistuoja toks stereotipas: moters skriausti negalima. Tačiau kai kurios 

moterys visą laiką kenčia vyrų prievartą. Jos keičia vyrus, bet situacija kartojasi, kitas 

vėl naudoja prievartą. Ką tai reiškia? Vadinasi, kažkada ji panašiai pasielgė ir negali 

arba nenori to pripažinti, todėl visą laiką ši situacija sugrįžta.  

Gaila, bet moralinė nuostata „negalima skriausti moters“ jai nepadės, 

Visatos dėsnis reikalauja pripažinti savo anksčiau padarytą klaidą. Tai gali būti ir 

karminė situacija, atsinešta iš praeito gyvenimo, ir kol jūs jos nepripažinsite, 

nepradėsite gyventi pagal savo – moters – paskirtį, niekas nepasikeis. Gali būti laikinų 

pergalių, tačiau visada situacija grįš ir tęsis iš gyvenimo į gyvenimą pagal Sansaros 

rato principą.  

Dar vienas pavyzdys iš seminaro, kurį papasakojo Olegas Gadeckis.  

Po seminaro prie jo priėjo viena moteris ir paprašė padėti išspręsti jos 

problemą. „Dabar skiriuosi su savo vyru. Kodėl taip yra? Jis su manimi gerai elgiasi, 

iš esmės jis normalus vyras, tačiau visą laiką jaučiu jam kažkokią neapykantą. Noriu 

skirtis ir tiek. Kaip tai paaiškinti?“ Lektorius turėjo pakankamai patirties, todėl 

nesikišo į jos pasakojimą, nepertraukinėjo jos. Moteriškė patylėjo ir vėliau pradėjo 

garsiai mąstyti apie savo problemą. „Įdomu tai, kad prieš septynerius metus, kai 

susipažinau su juo ir jis pradėjo merginti mane, pastebėjau panašų dalyką. Lygiai tą 

patį, ką dabar jaučiu jam, jis jautė savo buvusiai žmonai.“ Ji ištaria šią frazę, nutyla ir 

jos akys ima plėstis. Moteris staiga supranta, kas vyksta.J  

Taigi, kas vyksta? Prieš septynerius metus vyras taip pat pasielgė su savo 

žmona. Ir po septynerių metų ši jo buvusios žmonos reakcija grįžo jam, tačiau jau per 

dabartinę naują žmoną, kuri lyg ir būtų visiškai nesusijusi su vyro ir jo buvusios 

žmonos santykiais.  

Į jos klausimą: „... iš esmės jis normalus vyras, tačiau visą laiką jaučiu jam 

kažkokią neapykantą. Kodėl aš taip elgiuosi?“ yra dėsningas atsakymas: „todėl, kad 



	   197	  

yra TAS, KURIS NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ TENKINA KIEKVIENO 

TROŠKIMUS.“ Būtent per ją jam grįžta kažkieno troškimas – tai skola, pamoka.  

Jo pirmoji žmona jį jau seniai buvo pamiršusi, tačiau prieš septynerius metus 

išsakytas noras buvo išleistas ir dabar išsipildė. Tai liudija, kad norai visada išsipildo. 

Todėl net ir būdami blogos nuotaikos galvokite, ką sakote, galvokite kokią mintį 

siunčiate visatai, nes mintis pasižymi didžiule griaunamąja jėga.  

TAČIAU šioje situacijoje rimtai susimąstyti turėtų ir ta moteris, antroji 

žmona, nes žinome, kad šiame pasaulyje nieko nėra atsitiktinio. Ir šis dviejų žmonių 

susitikimas taip pat nėra atsitiktinis. Vyras naujajai žmonai yra mokytojas, tačiau ir ji 

jam yra mokytoja – jie kartu turi išmokti tam tikrą pamoką, t. y. išmokti bendrauti, 

išspręsti situaciją, į kurią jie pateko, o ne numoti į viską ranka. Priešingu atveju bus 

kaip su ta moteriške, kuri vyrus keičia, bet nuo prievartos neišsivaduoja.  

Pamenate, anksčiau mes kalbėjome, kad yra mechanizmas, kaip sustabdyti 

karminę arba priežasties ir pasekmės pamoką, tai yra sustabdyti šį Sansaros ratą, kai 

mes nuolat ryjame savo uodegą. Minėtu atveju skyrybos nieko gero neduotų. Jai vėl 

būtų atsiųsta tokia pat pamoka, tik kelis kartus stipresne jėga. Atsirastų tas agresorius, 

kuris nubaustų ją.  

Ką reikia daryti? Mažiausia, ką galima padaryti, tai pripažinti, kad ši pamoka, 

ši situacija yra tavo, priimti ją, nes tik tada ši neigiama emocija sustoja. Prisiminkite, 

kad emocija – tai griaunanti santykius, organizmą ir asmenybę energija. Vėliau 

išsamiau tai panagrinėsime.  

Noriu papasakoti pamokančią istoriją, kuri man nutiko rašant šį skyrių. Noriu 

pasidalinti ir svarbiausia pripažinti, priimti šią pamoką. Prieš kelias dienas susiruošiau 

skristi į Maskvą, paskambinau savo vairuotojui ir paprašiau, kad mane pasitiktų. Jau 

buvau oro uoste, kai vairuotojas man paskambino ir pasakė, kad pavogė mano 

automobilį. Automobilis beveik naujas – brangus Lexus džipas. Labai susinervinau, 

galvoju: kaip viskas ne laiku, tiek daug visokių reikalų, ir aš be automobilio. Jau 

buvau pripratęs prie jo, kito automobilio visai nesinorėjo, apskritai, emocijos ėmė 

lietis per kraštus. Atskridau, sėdau į taksi, kalbėti su vairuotoju visiškai nebenoriu, 

tiksliau, net į jo pusę žiūrėti nenoriu. Nesuprantu, kaip jis galėjo tokį automobilį be 

priežiūros palikti. Žinoma, pareiškimas policijai, kreipimasis pagalbos į pažįstamus – 

rezultato jokio.  



	   198	  

Pradėjome su pažįstamais mąstyti, ką vagys darys su manuoju džipu. Galbūt 

jie perkals numerius arba iš mano automobilio padarys kito automobilio dvynį, t. y. 

prikabins automobiliui tokius pačius valstybinius numerius, ir kam nors už pusę 

kainos parduos.  

Šis pastarasis variantas manyje sužadino prisiminimus apie labai seniai 

nutikusią istoriją. Prieš aštuonerius ar dešimt metų man taip pat pasiūlė džipą, tiksliau 

ne man, o pažįstamiems. Jie man buvo išdavę įgaliojimą juo važinėti, ir važinėjau 

šiuo džipu gal dvejus metus. Žinoma, mažai jį naudojau, nes atvažiuodavau ten porą 

kartų per metus po dvi savaites, todėl daugiau laiko jis tiesiog prastovėjo. Žinojau, 

kad su tuo automobiliu yra kažkas „nešvaraus“, bet tiesiog per daug nesigilinau į tuos 

dalykus. Draugai aiškino apie kažkokią schemą – neva legaliai iš užsienio 

parsiunčiami automobiliai, tačiau kažkaip kitaip išmuitinami, kad nereikėtų muitų ir 

mokesčių kiekvienais metais mokėti, ant automobilio kabinami kitam automobiliui 

išduoti numeriai (dublikatas), suklastojami dokumentai, net patikrinimo metu iš karto 

nenustatysi, kad tai važiuoja „dvynys“, ir ramiai važinėjama kaimo vietovėse. Tačiau 

kai sužinojau, iš kur iš tikrųjų yra šis automobilis, iš karto jo atsisakiau. Jis buvo 

pavogtas kažkokiame Rusijos regione, persiųstas į kitą, prikabinti kito automobilio 

numeriai (dublikatas) ir viskas.  

Tik prieš keturias dienas aš labai giliai išgyvenau to žmogaus, iš kurio prieš 

dešimt metų kažkas pavogė automobilį ir kuriuo ramiai važinėjau, emocijas. Taigi, 

pamoka pagal visą programą sugrįžo. Keturias dienas maištavau, o penktą dieną 

pripažinau ir priėmiau savo pamoką. Pasidarė lengviau, emocijos vairuotojo atžvilgiu 

nuslūgo, geru žodžiu prisiminiau tą, kuris prieš dešimt metų taip pat prarado 

automobilį, ir širdyje kartu su juo pasidalijau tą skausmą.  

Taigi, mielieji, nieko atsitiktinio šiame gyvenime nebūna.  

S. Lazarevas pateikia vieną labai įdomų epizodą iš savo gyvenimo praktikos. 

Jis skaitė paskaitą viename mieste, ir baigęs programą tiesiog išėjo pasivaikščioti, kad 

atsikratytų protinės įtampos. Eidamas tamsia alėja šoniniu žvilgsniu pastebėjo, kad 

prie jo artinasi kažkoks žmogus. Jis net nespėjo pasisukti, kaip pastarasis atsidūrė 

šalia ir vienu smūgiu partrenkė jį ant žemės. Krisdamas spėjo pastebėti antpečius ir 

suprato, kad tai policininkas.  

Jau anksčiau minėjau, kad S. Lazarevas turi sensorinių gebėjimų. Jis nugriuvo 

ir pirma jam kilusi mintis: „dėl ko tai man?“ Ne „už ką“, o „dėl ko“? „Kokią 
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pamoką man siunčia ši situacija?“ Atkreipkite dėmesį, kad tai šiek tiek kas kita nei 

NIEKADĖJAS, nors mes įprastai iš karto kaltiname kitą, galvodami, kad jis yra 

problemos šaltinis. Tačiau jis žinojo, kaip veikia likimas, todėl jo vidinis klausimas 

skambėjo maždaug taip: „ką aš padariau tokio, kad man kilo tokia situacija?“ 

Klausimas mintyse ir iš karto atsakymas. Kadangi jis turi didžiulės patirties, iš 

karto mato paveikslą, suvokia, kas dabar įvyko. Supranta, kad seminare, kurį jis vedė 

šiame mieste, jis didžiavosi, manipuliavo žmonėmis, spaudė juos, buvo nepatenkintas 

tuo, kad jie jo nesupranta. Pasireiškė agresyvus jo požiūris į klausytojus, kartais taip 

jau būna – puikybė ima viršų. Ir iš karto atsirado žmogus, kuris save „pastatė“ 

aukščiau jo. SUPRANTATE? Atsirado tas agresorius, kuris atsiuntė pamoką, grąžą.  

Ką šiuo atveju labai svarbu suprasti? Sensorinių gebėjimų turintis žmogus 

atlieka jį užpuolusio žmogaus diagnostiką ir suvokia, kad šiam žmogui būdingas 

padidėjęs agresyvumas. Tai yra tas, kuris tenkina kiekvieno troškimus, kaip vykdytoją 

pasirenka ne bet ką, o tą, kuris pasižymi tokiomis savybėmis, kurių reikia, kad būtų 

grąžinta skola jums. Ar aiškiai paaiškinau? 

Kai kas perskaitęs šiuos žodžius gali pagalvoti, kad agresorius nėra jau toks 

blogas žmogus. Pasirodo, tai ne jo problemos, jis gerą darbą jums daro – grąžina jums 

jūsų pamokas-skolas. Atrodytų malonu būti mokytoju („priešai, ligos – geriausi 

mūsų mokytojai“). Agresorius tampa vos ne GURU kitų atžvilgiu. J Taigi, jeigu 

kas nors taip pagalvojo, o jei dar save agresoriaus – GURU – vaidmenyje pamatė, 

turiu nuliūdinti: Tas, kuris tenkina kiekvieno troškimus, rado jus, nes jūs turite tai, kas 

gali turėti įtakos kitam žmogui. Jūs galite turėti tam tikrą valdžią, kokių nors neigiamų 

savybių, pavyzdžiui, padidintą agresyvumą ir panašiai, tinkančių bausmei ar pamokai 

siųsti.  

Kai tai įvyksta, t. y. kai jūs pradedate elgtis agresyviai kurio nors žmogaus 

atžvilgiu, jis, labai tikėtina, supykęs palinkės jums atsidurti jo vietoje.J   

Pabandysiu šį pavyzdį pateikti kaip schemą.  

„Aš“ padariau kažkokį negerą darbą ir dėl to atsirado „nukentėjusysis“. 

Nukentėjusysis palinki blogo man ir Tas, kuris patenkina kiekvieno troškimus, siunčia 

„1 agresorių“. Ir kas gi atsitinka? „AŠ“ taip pat tampa nukentėjusiuoju ir iš pykčio 

linki blogo, taip atsiranda „2 agresorius“, kuris baudžia 1 agresorių ir t. t....  

Kodėl? Todėl, kad yra TAS, KURIS NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ 

PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. Jis išgirs ir ras tą, kuris nubaudė jus.  
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15 pav. „Kiekvienas agresorius gauna atpildą, savo pamoką“ 

Taip veikia Visatos dėsnis – apie tai jau minėjau knygos pradžioje. Tegu 

skriaudikai negalvoja, kad jie yra GURU. Jeigu dėl jų sprendimų ar kokių nors 

veiksmų kenčia žmonės, be to, ir nepelnytai, pas juos sugrįš „mokytojas“ – 

pavyzdžiui, ligos arba nemalonumai, kartais už jų veiksmus atsakomybę teks prisiimti 

jų vaikams ar tėvams. Bet kokiu atveju atlygis bus, jei ne šiame, tai kitame gyvenime. 

Kodėl? Todėl, kad šiam agresoriui suteikiamas pasirinkimas. Sprendimo pasirinkimas 

taip pat yra pamoka ir todėl jis pats pasirenka metodą, kurį pasitelkęs vykdo bausmę. 

Ir dėl pasirinkto metodo atgal gauna programą su minuso arba su pliusu ženklu. 

Vėliau mes nagrinėsime šias savybes, tačiau kad būtų aiškiau, šiek tiek trumpai jas 

paminėsiu. Yra aukščiausiojo prado savybė ir yra žemiausiojo prado savybė. Todėl 



	   201	  

jeigu agresorius-mokytojas naudoja, tarkime, žemiausiojo prado savybę, jis už atliktą 

darbą gauna atpildą su minuso ženklu, vadinasi, jis nesugebėjo tinkamai atlikti 

patikėtą darbą, todėl kad mokėtojas-agresorius tuo metu yra valdžia, o valdžia – tai 

energija, kuri mums nepriklauso. Su valdžios ir turto energija reikia atsargiai elgtis.  

TAS, KURIS NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO 

TROŠKIMUS, gali jus nuleisti ant tokio rojų laiptų laiptelio, kad tikrai maža 

nepasirodys. Iš ten ne kiekvienam pavyksta išsikabaroti į dvasinį pasaulį, todėl jeigu 

jus pasiunčia kažką nubausti, pasirinkite tokį metodą, kurį pritaikę gausite „premiją“ 

su pliuso ženklus ir pakilsite rojaus laipteliais. Tai yra su prievarta taikos nepasieksi, 

arba rytuose yra tokia patarlė: „Kas su kardu atėjo, tai tas nuo kardo ir mirs.“ 

Tačiau palikime tai TAM, KURIS žino, kada ir kaip tai daryti.J  

O dabar gerai pagalvokite: jeigu jūs kažkada kažką kažkur toliau pasiuntėte, 

dabar siųskite kitą norą, kad ištaisytumėte ankstesnįjį. J O jeigu neturite ką taisyti, 

siųskite kam nors gerą mintį, ji jums sugrįš keleriopai.  

Oi, kiek man reikia taisyti... karštosiomis pasiųstų troškimų! J  

Vienaip ar kitaip, visi šie neigiami dalykai – tai gyvenimo pamokos, puikiai 

atspindinčios knygos pavadinimą, šią frazę „mūsų ligos ir priešai – geriausi mūsų 
mokytojai.“ Privalome ją visą suprasti paraidžiui. Mes esame mokiniai šiame 

pasaulyje, o Visata – tai didžiulė mokymų klasė. Tiek, kiek gerai išmokstame šias 

pamokas, tiek mes vystomės kaip asmenybės. Jei savyje saugosime šią puikybės, 
pykčio ir egoizmo poziciją – „niekas nedrįsta su manimi taip elgtis, kodėl jie taip 

elgiasi su manim?” – turėsime nuolat besikartojančias problemas, kurias šiandien 

velkame paskui save. Taip susiformuoja šios situacijos, ir kol mes nepakeisime 

požiūrio, šios pamokos kartas nuo karto sugrįš.  

Ką gi, kartu išnagrinėjome, kaip veikia priežasties ir pasekmės dėsniai, arba 

likimo pamokos. Ir tai išnagrinėjome iš mūsų KŪRĖJO, kuris siunčia meilę visoms 

gyvoms būtybėms, pozicijos, nepriklausomai nuo to, kas ir kuo užsiima, yra TAS, 

KURIS PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS! Ir myli mus. 

 

Įtakos likimui mechanizmas 
 

O dabar išsiaiškinsime, kaip veikia ir koks mechanizmas taikomas norint 

pakeisti šias likimo pamokas.  
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Atsimenate? Mes turime ypatingą galimybę daryti įtaką likimui, ir šitą 

galimybę, reikalui esant, reikia išnaudoti.  

 Taigi, reikia suprasti, kad bet kokia situacija – tai mūsų pačių situacija ir 

turime ją priimti. Agresorius nesukuria šios situacijos, jis tik vykdo užduotį ir grąžina 

mums skolą – pamoką.  

 PRIIMTI – reiškia pripažinti, kad ši situacija yra mano ir aš turiu ją priimti. 

Situacija su vargšu – tai jo situacija, ir jis turi ją priimti, išmokti pamoką, pakilti ir 

keliauti toliau. Priimti reikia giliai širdyje, sąmoningai ir su džiaugsmu, nes tai meilės 

ženklas iš aukščiau. Ne taip, lyg garsiai ar sau mintyse pasakiau, o viduje kirminas 

kirba, emocijos nenuslūgsta. Ne, mielieji, toks priėmimas rezultato neduos. Čia kaip 

tuo atveju su policininku – sustabdė ir nubaudė už kažkokių taisyklių pažeidimą.  

Taip ir čia, mes privalome viduje, širdyje, dėkoti šiam žmogui, tai situacijai, tai 
ligai.  

Suprantu, kad lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Ir labai gerai jus suprantu, 

nes visa tai išbandžiau savo kailiu, priešinausi daug metų, susigadinau sveikatą... 

tačiau galiausiai, galbūt ne viską, bet daug ką pripažinau, priėmiau ir subalansavau 

save. 

Žinote, atlaikyti tokį spaudimą, kokį patyriau aš, ne taip paprasta. Pirmosios 

instancijos teismo proceso pabaigoje, teismo posėdžiai vykdavo po keturis kartus per 

savaitę. Prieš posėdžius reikėdavo ir su advokatu įvairius reikalus aptarti, ir Seimo 

nario, partijos vadovo, frakcijos vadovo pareigas vykdyti. Teismo posėdžiai vyko „į 

vienus vartus“ be teisės normaliai apsiginti. Teisėjai ėjo išvien su prokuratūra, su tais 

užverbuotais bendrininkais, turėdami aiškią užduotį iš aukščiau, sugriauti partiją ir 

sunaikinti vadovą. Ir visa tai vyko dvidešimt pirmajame amžiuje Europos šalyje – 

Lietuvoje.  

Esu pakankamai principingas žmogus, todėl mane žudė šis jų 

veidmainiškumas: žinai, kad nebuvai komunistas, niekada nepriklausei jokioms 

struktūroms, bet tave stengiasi tokį padaryti. Ir kas tai darė? Būtent tie, pakeitusieji 

spalvą iš komunistų, KGB gretų, kurie visame tame buvo įklimpę iki ausų kaip į 

mėšlą, kurie iki nepriklausomybės paskelbimo tarnavo tai valdžiai, šliaužiojo prie jos 

kojų, savo gentainius siuntė į tremtį, naikino savo tautą. Sunku matyti, kaip tie patys 

teisėjai tada ir dabar tarnauja tiems persidažiusiems „chameleonams“. Tikėtis iš tokių 
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teisėjų padorumo ir teisingumo nėra jokios prasmės. Būtent tai žlugdė labiau nei pati 

baudžiamoji byla.  

O tuos „atsivertusius“, pakeitusiuosius spalvą žudė mano nepažeidžiamumas, 

mano laisvė nuo stereotipų, tai, kad aš nesilaikiau įsikibęs postų, nes mano principai 

buvo aukščiau, todėl politinėje tribūnoje plaukiojau kaip žuvis vandenyje. Būtent tai 

atėmė iš jų galimybes laimėti prieš mane politinėje arenoje. Todėl paskubomis buvo 

rezgama partijos „juodosios buhalterijos“ byla, su kuria esu visiškai nesusijęs. Nesu 

buhalterijos specialistas ir visiškai jos nesuprantu, net savo asmeninei sąskaitai 

tvarkyti buvau pasamdęs specialistą buhalterį. O čia net dėl manęs specialiai buvo 

keičiami įstatymai, kad galėtų man priskirti daugiau atsakomybės...  

 Tuo metu priešinausi, net girdėti nenorėjau jokių teorijų ar pamokymų apie 

kažkokias energijas, Visatos dėsnius. Aš kaip kietakaktis mačiau tik objektą, iš kurio 

liejasi agresija, ir savo energiją kreipiau būtent į jį, nesuvokiau šių priežasties ir 

pasekmės dėsnių, tuo labiau suvokimas, kad mano kova su jais papildomai maitina 

juos energija, man buvo visiška mistika.  

 Vieną naktį greitosios pagalbos automobiliu buvau išvežtas į ligoninę įtariant 

širdies nepakankamumą. Mano laimei, ši diagnozė nepasitvirtino, tačiau situacija 

buvo pakankamai rimta: ligoninėje man nustatė dvi skrandžio opas, paūmėjusį 

nevalingą nervinį tiką ir pan. Todėl norint subalansuoti save, savo būklę, reikėjo 

ieškoti kažkokių netradicinių būdų, nes tradicinė medicina padėti jau negalėjo.  

Grįžęs iš ligoninės prisirinkau krūvą skirtingų praktinių mokymų knygų ir 

išvykau į savo mažą sodo namelį laižytis žaizdų. Kažkas viduje man sakė, kad ne 

viskas prarasta, ir aš pradėjau paieškas. Su kai kuriais autoriais net susisiekiau, su kai 

kuriais iš jų ir susitikau asmeniškai. Palaipsniui į savo rytinę maldą ir meditaciją 

pradėjau įtraukti ir savo skriaudikus: dėkojau jiems, linkėjau laimės, sveikatos ir 

Aukščiausio palaiminimo, ieškojau pateisinimo savo skriaudikams. Visa tai dariau iš 

visos širdies. 

Žinote, bet man pakankamai greitai pavyko grįžti į gyvenimą. Atsirado 

džiaugsmas, viltis, į galvą pradėjo ateiti šviesios mintys.  

Labai aiškiai apsisprendžiau, kokie mano veiksmai bus esant vienokiam 

teismo sprendimui, o kokie – kitokiam. Tai yra aš priėmiau šią situaciją tokią, kokia ji 

yra, ir net daugiau: tiksliai žinojau, kokius žingsnius dabar turiu žengti.  
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Ši teismo byla nusirito į antrą planą, ir kai tai atsitiko, iš karto pajutau 

energijos antplūdį, gyvenimo skonį, sveikata pradėjo sparčiai gerėti. Atsirado planų 

ateičiai ir lygiai po mėnesio kaip Seimo narys, partijos ir frakcijos vadovas grįžau prie 

savo įprastų darbų. Pradėjau pakankamai ramiai vertinti teismo procesą: tiesiog 

eidavau į posėdžius abejingai, kaip stebėtojas iš šalies. Buvo labai įdomu stebėti ne 

pačią teismo bylos eigą, o kaip stengiasi teisėjai, prokurorai – „išmintingai“ 

raukydami antakius, nutaisydami rimtus veidus, lyg būtų užsiėmę išskirtinės svarbos 

darbu, nuo kurio priklauso valstybės ateitis. Tačiau iš šalies buvo aiškiai matyti, kaip 

juokingai ir nerangiai jie atrodė, vienintelis jų karnavalo tikslas buvo nubausti, o ne 

nustatyti tiesą.  

 Tai aš jau mačiau labai gerai, nes buvau kitame vibracijos dažnyje. O jie liko 

ten, kur buvo. Iš aukščiausio vibracijos lygio visada matai, kas darosi žemesniame 

lygyje, tačiau niekada negali žinoti, kas vyksta aukščiau, jei nelavinsi savo sielos ir 

sąmonės kūrybinio potencialo. Jie nebejuto pasipriešinimo žemesniame lygyje, 

tarnavo ne tiesai, ne vertybėms, kurias žmonės su mantijomis turi ginti, todėl jų 

energija seko, o aš ją kaupiau, tiesiog neeikvojau jos tiems nemokšoms ir 

priklausomiems valdžios sėbrams, kurie iš esmės iškraipė šalies teisinę sistemą. 

Senovėje žmonės, carai, teisėjai gerai suprato, kad prieš atsakydami į 

klausimus ir spręsdami kokias nors problemas, priimdami sprendimus turi nuteikti 

save būti nešališkais. Jeigu protas įaudrintas ir yra kažkieno veikiamas, neįmanoma 

priimti teisingo sprendimo. Tam tikslui net turėjo specialius kambarius, kuriuose 

galėjo susikaupti, atsikratyti nešališkumo, įtakų. Senovėje suprato, o 21 amžiuje – 

nesupranta. Tai kur mes judame? Sąžiningai sakant, man gaila mūsų teisėjų, nes 

kiekvienas toks netinkamas jų sprendimas paliks pėdsaką, ir šią naštą teks nešti ant 

savo kupros iki gyvenimo pabaigos ir ne tik ant savo, tai gali atsiliepti jų vaikams ir 

tėvams.  

 Daugelis pastebėjo mano pokyčius, teigė, kad ne tik gerai atrodau, bet ir 

atjaunėjau, nors vos prieš mėnesį naktį buvau išvežtas greitąja kaip sugriuvęs, 

susidėvėjęs senas automobilis. Maža to, žmona gali paliudyti, kad jau antrą dieną 

atidėjau visus vaistus į šalį.  

Aš beatodairiškai siekiau kitokių žinių, integravau jas į savo gyvenimą ir 

pritaikiau, nes supratau, kad to pirmiausia reikia mano sveikatai. Ačiū mano gerajai 

gydytojai Beatričei – aš ją vadinu savo angelu, nes ji ne šiaip atsirado mano 
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gyvenime. Ji ne tik gamina man vaistus, ji suteikia neįkainojamų pamokų – ir ne šiaip 

sau salėje, jos skirtos man vienam.   

Kai kam tai gali pasirodyti neįtikėtina ar net iš fantastikos srities, tačiau mano 

maldose yra ne tik prezidentas, premjeras, teisėjai ir prokuroras, bet ir, kaip bebūtų 

sunku patikėti, ir kiti žmones, su kuriais likimas buvo suvedęs, pavyzdžiui Viktoras 

Muntianas. Kodėl? Todėl, kad jų bausmė pagal Visatos dėsnius – ne mano reikalas. 

Pažiūrėkite šiandien į mano neišsenkančią energiją, linkėdamas jiems sveikatos, 

darydamas gerus darbus aš energiją kaupiu, o jie ją praranda. Toks tas Visatos dėsnis 

– pasikrauti energijos galima tik darant gerus darbus. Dabar viskas pakrypo į gerąją 

pusę – visiškai dingo nervinis tikas, užgijo visos žaizdos, dingo net akies piktybinis 

auglys (gydytojai gali patvirtinti, net buvo paskirta operacija, o dabar jie negali savo 

akimis patikėti, kad taip atsitiko), išnyko podagra (kuri tradicinėje medicinoje yra 

neišgydoma,), išskyrus kelis atvejus. Aš jau kelerius metus apskritai nevartoju jokių 

vaistų iš vaistinės. Kalbant apie tiką, profesorius D. Vasiliauskas iki šiol stebisi, kaip 

jis galėjo dingti negydant tradiciniais būdais ir nevartojant vaistų. J  

Jokiu būdu negalima paleisti šio vibracijos dažnio, šios energijos; vos tik 

pereini į žemesnį lygį, labai greitai sugrįžta problemos, emocijos ima viršų, pradeda 

tau vadovauti ir tave graužti. Neseniai pats tai išbandžiau savo kailiu.  

Europos Parlamente nagrinėjant klausimą dėl mano teisinio imuniteto 

panaikinimo, pradėjau gilintis į šį reikalą, todėl emocijos mane nuleido į žemesnį 

vibracijos dažnio lygį. Iš karto tapau dirglesnis, atsirado podagros požymių, sąnarių 

skausmas. Galvodamas, kad Europos Parlamentas demokratiškesnė, teisinė, žmogaus 

teises gerbianti struktūra, tikėjausi pateikti faktus, aiškiai įrodančius oponentų politinį 

susidorojimą su manimi. Tačiau pasirodė, kad Europos Parlamentas klastoja teisės 

normas ir procedūras, demonstruoja visišką daugumos diktato parlamente 

viešpatavimą, kalbėti apie kokius nors demokratinius nagrinėjimus, jeigu nepriklausai 

daugumai, negalima. Todėl drąsiai galiu pasakyti: niekada neklausykite, kai ant 

kiekvieno kampo Europos Parlamentas šaukia apie žmogaus teises, galite drąsiai imti 

mano suklastotą bylą ir trinktelėti ja jiems per liežuvį ir ausis. Pirmiausia Europos 

Parlamentas pas save turi įsivesti tvarką šioje srityje, o ne rodyti pirštais į kitus. 

Sprendimai ten priimami „po stalu“, o kaltinamajam asmeniui netgi neleidžiama 

žodžio ištarti prieš balsavimą. Štai tokia Europoje pseudo demokratija ir žmogaus 

teisių apsauga.  
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Apskritai, aš naiviai galvojau, kad galima kažko pasiekti, jei egzistuoja 

įrodymų bazė, patikėjau, kad yra kažkoks teisingumas, civiliniai įstatymai ir šiek tiek 

pamiršau Visatos dėsnius, mano vibracijos lygis atsidūrė žemesniame lygyje, vėl 

atsirado problemų su sveikata. Dabar matau: nereikėjo man to daryti. Todėl skubėjau 

grįžti atgal į savo vibracijos lygį.  

Taigi, jaučiuosi lyg būčiau nuodėmę išpažinęs jums (ne bažnyčioje, nors joje 

yra ir puikių dvasininkų, tačiau apstu ir apsišaukėlių. Jeigu ši struktūra nesugeba 

savarankiškai apsivalyti ir atsirinkti, vadinasi, ten kažkas yra ne taip. Ir pastebėkite, 

tai sako tas, kuris pastatė dvi cerkves, ir galiausiai priėjo prie tokios išvados.)  

Visa tai rašau ne tam, kad pasiskųsčiau, o tam, kad jūs jaustumėte, kokioje 

aplinkoje gyvenau, kokio lygio problemas teko spręsti, kas vyko mano viduje, tada, 

manau, jums bus lengviau suprasti, kad jeigu man pavyko visa tai suvaldyti, vadinasi, 

yra mechanizmas, padedantis tai daryti. Kaip juokingai tai beskambėtų, šiandien su 

dėkingumu galiu atsiliepti apie tuos žmones, savo „mokytojus agresorius“. J 

Rezultatas akivaizdus – būdamas 56 metų jaučiuosi geriau, nei būdamas kokių 40. Ir 

energijos pakanka viskam. Svarbiausia, esu mokinio pozicijoje – mokausi, įsisavinu 

žinias ir pritaikau jas savo gyvenime. Už šitą postūmį esu dėkingas tiems teisėjams, 

prokurorams ir valdžiai, dėkingas už jų baimę, godumą, melą, pavydą, egoizmą, 

nesąžiningumą, nepadorumą... Būtent šis kontrastas parodė man, kad esu 

neteisingame kelyje ir reikia kuo greičiau iš jo išsukti.  

Vis dėlto grįžtame nuo pavyzdžių prie temos. Grįžtame pas skriaudėjus, 

kuriuos dabar vadinu savo geriausiais mokytojais. Tik šie mokytojai padėjo man 

pačiam pamatyti savo problemas, suvokti jas. Jei ne jie, nebūčiau pamatęs tų 

problemų: tūnotų jos kažkur viduje ir griautų mano sveikatą, nes visos fizinio kūno 

ligos susijusios su kažkokiomis neigiamomis emocijomis, kurias slepiame savyje.  

Toliau pateiksiu lentelę. Ją sukūrė išmintingi žmonės, iš dalies jos poveikį 

išbandžiau ir aš. Joje aiškiai išdėstyta, kaip ir kokios emocijos veikia konkrečius 

organus.  

Dar kartą paminėsiu: bet kokios neigiamos savybės – tai disharmonija. 

Šios savybės griauna jūsų fizinį kūną. Kai kitas žmogus – mokytojas-agresorius, 

dažniausiai pats to nesuprasdamas, jums kažką grąžina, jis tiesiog pastūmėja jus 

pajausti, pamatyti šią medžiagą, kuri tampa akivaizdi ir matoma.  
Deja, tas stumtelėjimas kartais būna labai skausmingas, nepatogus, verčia 
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kentėti, tačiau leidžia tau akivaizdžiai pamatyti SAVO medžiagą, savo vidų. Visatos 

postūmis reikalingas tam, kad jūs susimąstytumėte ir ištaisytumėte savo situaciją, nes 

kitą kartą bus skaudžiau.  

Tačiau nereikia galvoti, kad aš visiškai atsisakiau šio materialaus reklamos 

persmelkto pasaulio, atsisakiau realiai vertinti situaciją. Tikrai, ne. Priešingai, aš esu 

sociume, pradedu tarnauti kitiems, ieškantiems tokios informacijos, pradedu tarnauti 

Visatai – nors dar ir mažais poelgiais, bet jie jau yra.  

Aš ėmiau geriau suprasti, kas vyksta šiame pasaulyje, tačiau mano reakcija į 

tas pačias situacijas tapo visiškai kitokia. Stengiuosi nesivelti į beprasmius ginčus, 

jeigu išsakau kritinę nuomonę, tai nereiškia, kad noriu kažką įžeisti, ant kažko pykstu. 

Atvirkščiai, tikiuosi, kad mano kritika kažkaip padės šiam žmogui, vadinasi, aš juo 

tikiu. Tačiau jeigu tuo žmogumi netikiu, atsiranda gailestis ir noras pasiūlyti kokius 

nors problemos sprendimo variantus, kad žmogus galėtų pats pasirinkti.  

Sąžiningai prisipažinsiu: televizoriaus jau beveik nežiūriu – nesinori 

bereikalingai laiką eikvoti. Kažkoks nesuvokiamas jausmas kyla, kai žiūri televizijos 

laidas ir nuspėji į priekį, kas bus kitą minutę, taip pat matai daugybę melo ir daug 

pigaus veidmainiškumo. Tai dar vienas įrodymas, patvirtinantis didėjantį 

sąmoningumą ir aukštesnį vibracijos dažnį. Anksčiau be televizoriaus užmigti 

negalėjau, šiandien, atsiprašau už tokį pasakymą, net pykinti nuo jo ima.  

Tačiau bet kokiu atveju esu sociumo dalis ir jo gyvenime dalyvauju 

pakankamai aktyviai, studijuoju, todėl jei laidos susijusios su pasaulėkūra, 

psichologija ir kitomis man artimomis temomis, tokias programas žiūriu su 

malonumu. Maža to, noriu būti aktyvesnis ir padėti žmonėms atrasti save, savo 

pašaukimą ir tikslus.  

O dabar pabandysime teoriją paversti praktika ir sumažinti savo neigiamų 

emocijų įtaką organizmui.  

Praktinis užsiėmimas. Kiekvienas, kuris skaitote šią knygą, prisiminkite 

kokią nors probleminę situaciją, kuri pastaruoju metu jus realiai neramina.  

Prisiminėte? 

Toliau bus aprašyta, ką reikia daryti. Neskubėkite visko atlikti iš karto, 

pirmiausia įdėmiai perskaitykite, o po to pradėkite dirbti su savimi. Tiesiog iš karto 

pastebėsite, kaip pradeda rastis problemų sprendimai, arba iš esmės pasikeičia 

požiūris į šias problemas.  
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Ši meditacija ypač gerai veikia, jei toliau esantį tekstą jums gali kažkas lėtai, 

su pauzėmis, perskaityti. 

Atsisėskite patogiau...  

Atsipalaiduokite..., mintis nukreipkite į tą vietą, apie kurią kalbama... 

Pajuskite, kaip kojos liečia grindis... Pajuskite, kaip nugara patogiai remiasi į 

jūsų krėslo atlošą... Pajutote? Mintyse atsakykite... 

Atpalaiduokite kaklą, neturite jausti jokios įtampos... Ramiai pasukite 

galvą į kairę, po to į dešinę, šiek tiek atgal, pirmyn.... Pabūkite šioje 

padėtyje... 

 Pasėdėkite, pailsėkite... 

Tegul galva lieka laisvai nusvirusi... Kaklas atpalaiduotas, jaučiate, 

kaip visos nugaros gyslos, raumenys išsitempia ir atsipalaiduoja...  

Galite užsimerkti, tačiau galite likti ir atsimerkę... 

Prisiminkite kokį nors žmogų, kuris jus labai myli... 

Tiesiog prisiminkite jo teigiamą požiūrį į jus... 

Pajauskite tai...  

Tai gali būti vaikas arba suaugęs žmogus, verslo partneris arba 

giminaitis, nėra jokio skirtumo... 

Tačiau jūs jaučiate iš jo sklindančią šilumos, meilės energiją... 

Tiesiog jaučiate ją... vis labiau... ir labiau...  

Tie jausmai, kurie iš jo sklinda... jaučiate juos... 

Pabūkite šioje būsenoje, pasimėgaukite šiais jausmais... 

O dabar... prisiminkite, kam jūs patiriate tokius pačius jausmus..., 

tokią pačią meilę..,. kam suteikiate tokį patį jausmą... Neskubėkite... 

 Pajuskite savo vidumi, kaip kažkam srūva šis meilės srautas... Leiskite 

šiam jausmui vis labiau ir labiau plėstis..,. siųskite savo meilę... 

Tegul šis srautas vis stiprėja ir srūva kitai asmenybei... Pabūkite šioje 

būsenoje..., skleiskite..., skleiskite šią meilę..., kuo daugiau jos atiduosite, tuo 

daugiau jos sukaupsite savyje... 

Ir dabar... jausdami šią meilę... įsivaizduokite, kad vietoj tos 

asmenybės atsiranda jūsų probleminė situacija..., ta problema, kuri 

pastaruoju metu jus kankina... 

Dabar iš jūsų jai sklinda meilės banga... 



	   209	  

Tikrai taip – problema ir jūsų meilės banga... 

Atrodytų, du nesuderinami dalykai – PROBLEMA IR JAI SIUNČIAMA 

JŪSŲ MEILĖ... 

Bandykite spręsti ją ne priešindamiesi, o pamildami ją..., kad jai 

nebūtų ką daryti, kad ji spręstųsi gaudama visatos meilės energiją... mūsų 

KŪRĖJO meilę... 

Kai tik problemai pradėsite siųsti savo meilę, jus iš karto aplankys 

TAS, KURIS PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS...  

Jis ateina tada, kai jūs siunčiate meilę..., kai siunčiate savo impulsą, 

savo norą, savo prašymą...  

Šis noras pradeda pildytis... 

Meilė iš širdies – tai tarnystė, tai prašymas, tai troškimas, į kurį 

atsiliepia TAS, KURIS PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS... 

Tiesiog įsivaizduokite tai..., pamatykite šią savo problemą..., arba 

žmogų, kuris sukelia jums šią problemą... 

Palikite nuošalyje savo protą..., savo vertinimus..., siųskite jam savo 

meilę...  

Visi, kurie skaitote šią knygą, prisiminkite savo patirtį su tėvais – 

MYLĖKITE JUOS BE JOKIOS PRIEŽASTIES, NEIEŠKOKITE NIEKO 

MAINAIS, MYLĖKITE JUOS TIESIOG UŽ TAI, KAD JIE DAVĖ JUMS 

GYVYBĘ. Ir tada visi pajusite palengvėjimą, laisvę. Dings įvairūs skauduliai 

ir, apskritai, pajusite energijos antplūdį.  

Su meilės jausmu užeikite į svečius pas savo problemą ir įvyks 

stebuklas, kurio laukėte labai ilgai. Padarykite tai tiesiog dabar...  

Ši jausmų patirtis..., vaizduotės sritis, kaip teigiamas meilės srauto 

užtaisas eina į šią probleminę situaciją...  

Kažkur savęs viduje tiesiog turite nepamiršti, kad ši situacija padeda 

pamatyti save, savo pamoką..., kad tai jūsų pamoka ir todėl turite jausti dar 

didesnį dėkingumo ir meilės jai jausmą šiai situacijai, šiam žmogui... už 

pamoką, pagalbą... Pažvelkite į tikrąją priežastį, pamoką, kurią turite 

išmokti...  

Šiame epizode Visata jus kažko moko, Aukščiausioji Išmintis jums 

siunčia šią situaciją, šį žmogų kaip pamoką ir jūs dėkingai priimate šią 
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situaciją, šį žmogų...  

Pabūkite tokioje būklėje, su tokiu jausmu..., pajuskite, kaip tampa 

lengva..., kaip mažėja problema, jos reikšmė... 

Pabūkite dar šioje būklėje, pabūkite tiek, kiek norisi..., aš jūsų 

palauksiu...... 

Ir tie, kurie bus pasiruošę sugrįžti, tiesiog lėtai atsimerkite...  

Dabar šiek tiek pamąstysime apie tai, kokie jausmai jums kilo.  
Kadangi nematau skaitytojo, man sunku spręsti apie jūsų įspūdžius, nes 

kiekvienas iš mūsų skaito savaip, esant skirtingoms situacijoms, aplinkybėms, todėl 

galime skirtingai suvokti informaciją ir ji gali sužadinti skirtingus jausmus.  

Galbūt ateityje būtų tikslinga įgarsinti šią knygą. Labai tikiuosi, kad jūs 

pasakysite savo nuomonę. Būčiau labai dėkingas, jei šios knygos skaitytojai 

nepatingėtų atsiųsti man savo atsiliepimą, pasidalintų įspūdžiais apie šios knygos 

poveikį jums.  Bet ši knyga tai ne mano žinios – pirmiausia, tai išminčių žinios, tai 

jūsų žinios, nes dabar jūs su jomis dirbate, jūs skleisite šias žinias toliau, skleisite savo 

teigiamą, gerą energiją – ir tai jau jūsų dalis. Šiuo atveju mano tik rašymas, mano 

mokytojų paskaitų sudėliojimas ir jų pritaikymas sau.   

 Pabandysiu apibendrinti jūsų pojūčius, taip pat pasitelksiu įspūdžius, apie 

kuriuos pasakojo paskaitose, seminaruose.  

 Kai jūs palaipsniui pereinate iš tos malonios jus mylinčiojo komforto zonos į 

savo meilės artimajam, kurį mylite, zoną, jaučiate palaimą, malonumą. Tačiau kai 

pabandote siųsti šią meilę savo skriaudikui, problemai – įsijungia kažkoks stabdis, 

kažkas jaučia lyg degintų viduje, kitam ima smarkiau plakti širdis. Taip, nėra paprasta 

tai išgyventi, TAČIAU kito kelio tiesiog nėra. Sunku atiduoti savo meilę skriaudikui, 

bet taip veikia Visatos dėsnis. Tačiau kaip jūs žinote, tai ne tik skriaudikas, tai ir tas, 

kuris nurodė jums jūsų problemą, kurios nesugebėjote patys įžvelgti. 

 Kitą kartą, kai kartosite šį pratimą, pasistenkite ilgiau pabūti šioje meilės 

būsenoje – siųskite savo meilę žmogui, kurį mylite. Tuo metu ši meilės energija 

kaupiasi jumyse ir jums bus lengviau siųsti ją tai sudėtingai situacijai, nes būsite pilni 

šios energijos ir nejausite jos trūkumo. Labai lengva meilę siųsti savo vaikams. 

Galima siųsti meilę būsimiems vaikams – jų dar nėra, tačiau jūs svajojate, kaip jie 

ateis į šį pasaulį ir kaip jūs juos mylėsite. Kartais veikia ir meilė tėvams. Kai jūs 

siunčiate meilę, ji kaupiasi jumyse, todėl kuo ilgiau pabūkite šioje būsenoje, 



	   211	  

sukaupkite kuo daugiau meilės ir po to tegul ji pliūpsniu išsiveržia į problemą, 

persiduoda tam žmogui, kuris, jūsų nuomone, sukuria šią problemą. Priimkite jį kaip 

savo mokytoją. Tada dings šis jus stabdantis stabdis. Jokiu būdu nepamirškite: tai ne 

problema, tai – pamoka, o žmogus, kuris yra jūsų problemos šaltinis, – tai jūsų 

mokytojas.  

Jei atsirado tokie jausmai, net jeigu ir yra tam tikras stabdis, reiškia, jums gerai 

sekasi dirbti būtent su šia medžiaga, svarbiausia, jūs dirbate ten kur reikia, o ne 

blaškotės ieškodami savo vidinio pasaulio problemų. Vadinasi, labai greitai jums 

viskas pavyks ir jūs pajusite nepaprastą palengvėjimą.  

Kai kas jau pajuto šį lengvumą, daugelis pastebėjo situacijos pokyčius. 

Turite suprasti, kad tam tikra medžiaga duodama ne šiaip sau ir situacija pati 

nesikeičia, turite tam įdėti šiek tiek pastangų. Būtina jūsų kaip mokinio aktyvi 

pozicija. Reikia tinkamai nusiteikti, o ne tiesiog laukti, kad situacija pati pasikeistų, 

turite veikti. Turite įveikti atstūmimo, išdidumo jausmą ir sąmoningai nusiteikę pereiti 

iš vienos pozicijos į kitą.  

Kai kuriems, ypač vyrams, labai sudėtinga tai padaryti, ypač kai skriaudikas 

taip pat yra vyras. Gali susidaryti įspūdis, kad tai silpnumo apraiška, ir jie nemato 

jokio kito šio klausimo sprendimo varianto kaip tik fizinis poveikis. Atrodytų lyg ir 

nesinori tokios konflikto baigties, bet toks įspūdis susidaro.  

Tai taip pat rodo, kad pradeda veikti meditacija, ir tai gerai, tik dar labai daug 

pasipriešinimo. Kalbant apie fizinį susidorojimą, tai atskira tema, kartais ir jis padeda, 

tačiau labai retai. Svarbiausia, kad ši grandinėlė neatsigręžtų į jus, ir TAS, KURIS 

TENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS, nerastų agresoriaus su dar stipresniais 

fiziniais duomenimis.J Tada gausite daug rimtesnę pamoką.  

Jeigu jau atsitinka taip, kad be fizinio poveikio niekas daugiau nepadeda, tai 

reikia daryti be agresijos, tačiau jaučiu, kad šiuo metu tokios būsenos pasiekti dar 

negalite. Taip jau surėdyti vyrai, jei jau smūgis, tai ir agresija. Ne ir dar kartą ne. Šį 

fizinį poveikį galėčiau palyginti su tuo, kai mylintys tėvai, stabdydami savo mylimo 

vaiko agresiją, pliaukšteli jam per minkštąją dalį, tačiau jų galvoje tik meilė, jie tai 

daro vaiko labui. Nors aš esu prieš tokį auklėjimą. Remdamasis savo patirtimi su 

vaikais, galiu pasakyti, kad grynai tėviška, palaikanti meilė, nesikišimas į jų reikalus, 

jų minčių ir veiksmų laisvės nevaržymas veikia daug veiksmingiau nei 

pliaukštelėjimas per minkštąją. Per 20 metų nė karto nepakėliau rankos ar balso prieš 
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dukrą. Tik kartą nesusivaldžiau, aprėkiau. Iki šiol ši situacija yra įstrigusi galvoje, 

negaliu pats sau atleisti šio poelgio.  

Man labai įdomu, vis dėlto kiek žmonių palietė ši situacija. Paskaitoje buvo 

labai lengva patikrinti, tereikėjo paprašyti pakelti ranką. Todėl ir mes dabar pakelkime 

rankas ir pajuskime per atstumą, kiek mūsų, kuriems šie mokymai pradeda padėti, yra 

daug. To reikia bent tam, kad užfiksuotumėme šią temą, šią metodiką ir 

naudotumėmės ja sunkiais gyvenimo momentais valdydami save. PAKĖLĖTE 

RANKĄ? PASIDŽIAUGĖTE?.. Ačiū! J  

 Specialiai palieku tuščios vietos, kad galėtumėte užsirašyti savo jausmus, 

pojūčius, susijusius su išmokta medžiaga. Būtinai parašykite, nes parašytas žodis 

veikia dešimt kartų efektyviau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atliksime dar vieną pratimą, susijusį su priėmimo, mokinio pozicija. Ši pozicija 

labai svarbi, nuo jos viskas prasideda. Įtvirtinsime ją, kad ateityje ši metodika 

automatiškai jus gintų nuo to negatyvo, tai yra šias žinias paversime gyvenimo būdu 

ir pabandysime su jomis gyventi. Ši metodika bus kitokia, bet jos reikia, jeigu kažkam 

dar nepavyko pasiekti rezultato.  

Prieš pradedant nagrinėti šią metodiką, kad lengviau būtų susivokti, suprasti, 

bandysiu jūsų mintis nukreipti į sportą – turbūt girdėjote apie tokį užsiėmimą arba 

laisvo laiko praleidimo būdą.J Pakalbėsime, tarkime, apie madingą sporto rūšį – 
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lauko tenisą, na, o vyrams, kuriems atrodo, kad jų kilnus požiūris į savo skriaudiką 

yra silpnumo apraiška, boksą.  

Taigi, jūs turite trenerį ir mokate už valandas korte arba ringe. Treneris jus 

treniruoja, tačiau jums niekaip nepavyksta priimti kamuoliuko iš kairės (bokse – 

smūgio iš kairės). Tai visada sunkiau nei iš dešinės, nes tokia poza nėra įprasta 

gyvenime, apskritai, jūs tiesiog nesugebate taip priimti kamuoliuko ar smūgio, o dar jį 

reikia atmušti arba apsiginti. Sakykite, ką tokiu atveju darys geras, atsakingas teneris? 

Teniso treneris siųs kamuoliuką į kairįjį korto kampą. Dėl ko? Girdite klausimą: Dėl 

ko? Jūs jau girdėjote šį klausimą knygoje. Dėl ko? 

Ne kodėl tu man visą laiką siunti kamuoliuką į kairiąją pusę, dar ir piktai, su 

pretenzijomis, juk tau moku pinigus, o tu, niekadėjau, man vis į kairiąją pusę siunti!J 

Ar taip jūs elgiatės šiuo atveju? ŽINOMA, NE. 

  O bokse dar nemaloniau, nes visą laiką gaunate į veidą iš kairės, argi jūs 

mokate pinigus už tai, kad gautumėte į tą vietą, kur skaudžiau? Ten, kur negaliu 

užsidengti? Jūs pykstate? Žinoma, kad ne, nes suprantate, kad jis yra jūsų treneris. 

Yra toks terminas kaip „sparing partneris“, kai poroje vienas moko, kitas mokosi. 

Toliau juos vadinsime likimo mokytojais. Atkreipkite dėmesį į tai, kad treneris 

treniruoja jus jūsų labui, jis moko jus, kad norint ringe automatiškai apsiginti nuo 

savo varžovo reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją, kuri padėtų jums.  

Todėl visi šie žmonės, mūsų skriaudikai – tai puikūs žmonės, mūsų karminiai 

likimo mokytojai. Tik šiuo atveju jus treniruoja ne korte ar ringe, o realiame 

gyvenime. Juos jums atsiunčia iš aukščiau kažko mokyti, vadinasi, deda į jus viltis, 

tiki, kad galite padaryti kažką svarbaus. Čia vėl priminsiu kosmonautus. Juos 

treniruoja, ruošia, tiki jais, kankina įvairiuose treniruokliuose ir atrenka vieną iš 

milijonų. Kam tos kančios? Tam, kad jis būtų pasirengęs situacijoms, kurios galimos 

kosmose. Kaip jūs manote, ar jis pyksta ant savo mokytojų? Žinoma, kad ne, 

priešingai, po visų sunkiausių, skausmingiausių treniruočių jis dėkoja savo treneriams 

už darbą su juo. Todėl jūs galite pradėti mokytis, bet galite mokymo ir atsisakyti. 

Tokiu atveju jūs nejudėsite pirmyn, tiesiog dar kelis gyvenimus trypčiosite vienoje 

vietoje. Turite suprasti, kad visa tai jūsų labui, jūsų sielos kūrybinio potencialo 

vystymuisi. Judant keliu į dvasinę visatą, kiekvienos sielos svajonė ir egzistavimo 

tikslas – būti kuo arčiau Kūrėjo, savo Tėvo.  

 Pradedame praktinį užsiėmimą.  
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 Atsipalaiduokite..., mintis nukreipkite į tą vietą, apie kurią 

kalbama... Įsitaisykite patogiau..., pajuskite savo kūną, galūnes..., taip 

pasėdėkite, pailsėkite... 

Prisiminkite žmogų, kuris yra jūsų problemų šaltinis..., žmogų, kuris, 

jūsų nuomone, kelia jums nepatogumų, problemų... 

Iš karto gali atsirasti neigiamas jausmas jam..., tai natūralu... 

Tačiau vos tik jį vizualizuojate, atsiranda paveikslėlis: didelis ekranas, 

kuriame kaip titrai kino filme eina užrašas „tai mano karminis likimo 

mokytojas“... (ir net kažkoks diktorius už kadro gali juos įgarsinti).  

Stebėkite šį žmogų... galbūt net pajusite, kaip jis su jumis netinkamai 

elgiasi..., tačiau vėl juda titrų eilutė „tai mano karminis likimo 

mokytojas“. 

Jūs jį pripažinote, priėmėte kaip mokytoją, kuris jus moko, kaip įveikti 

kliūtis, sukuria tokias situacijas, kliūtis – jūs jas priimate ir sėkmingai 

įveikiate... 

Padėkokite šiam savo likimo mokytojui... 

Netikėtai ekrane pasirodo dar vienas probleminis žmogus, kuris taip 

pat blogai su jumis elgiasi... prisimenate jį iš kažkokios situacijos...  

Vos tik jūs jį prisiminėte, apačioje iš karto pasirodo frazė: „Oǃ Dar 

vienas karminis likimo mokytojas“...  

Ir čia atsiranda trečias žmogus..., kurio požiūris į jus taip pat 

neigiamas, ir iš karto pasirodo frazė: „Oooǃ Dar vienas karminis likimo 

mokytojas“... 

Pabūkite šioje situacijoje su šiuo vaizdu... pamąstykite... 

Ir tada pagalvokite..., juk jie jūsų mokytojai... prisiminkite savo 

pradinių klasių mokytoją..., juk jis jums buvo vos ne DIEVAS, susimąstykite... 

MOKYTOJAS – DIEVAS...  

Taip jau yra, kad nieko atsitiktinio šiame pasaulyje nėra... Svarbiausia, 

to reikia jums, tai daroma dėl jūsų, jūsų labui...  

Ne tam, kad jūs būtumėte nubausti, ne tam, kad jūs kentėtumėte... o 

tam, kad jūs mokytumėtės, ir ne tiesiog mokytumėtės, o išmoktumėte pamokas 

taip, kad netektų likti kartoti kurso antriems metams, kad nereikėtų stovėti 

vienoje vietoje, o judėtumėte pirmyn dvasinio vystymosi keliu. Jumis rūpinasi 
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pats mūsų KŪRĖJAS... 

Pabūkite šioje būsenoje..., pajuskite... 

PADĖKOKITE SAVO MOKYTOJAMS... pradinių klasių ... ir 

padėkokite dabartiniams mokytojams – LIKIMO MOKYTOJAMS...  

Pabūkite šioje būsenoje, kiek norite, ir kai būsite pasirengę, 

palaipsniui... grįžkite... 

 

Dabar vėl visi kartu pabandykime išanalizuoti, ką pajautėte, kas pasikeitė, 

palyginti su pirmąja praktika. Ar atsirado daugiau suvokimo apie savo skriaudiką kaip 

karminį mokytoją? Kitų patirtis gali paskatinti jus plačiau suvokti jausmus, galbūt 

įžvelgsite panašius jausmus ir taip atsiras gilesnis suvokimas.  

• Kai kurie pirmą, antrą skriaudiką prisiminė greitai, o trečio niekaip 

nepavyko, arba labai sunkiai, ir suprato, kad jie yra pakankamai 

laimingi žmonės, nes turi ne tiek daug likimo mokytojų. 

• Kiti prisiminė du ar tris savo skriaudikus, tačiau nejaučia jiems jokio 

pykčio. Jiems kyla klausimas: galbūt tai nenormalu? J  

• Treti savo skriaudikus pamilo kaip pirmaklasiai savo mokytojus.  

• Kitiems, kai reikėjo įsivaizduoti šiuos konfliktinius žmones, nepavyko 

prisiminti nė vieno. 

Noriu jūsų paprašyti dabar pagalvoti apie įgytos patirties rezultatą, o ne 

užduoti  klausimą, kodėl yra taip, o ne kitaip. Į klausimus atsakysime vėliau. 

Jūs susipažinote su dviem metodikomis, kurias taikydami galite išplėsti 

suvokimą apie jums siunčiamą pamoką, išbandymą, – suvokimą, kad nėra taip jau 

blogai, reikia ne tiesiog kentėti tuos likimo smūgius, reikia priimti juos, kažko iš jų 

pasimokyti. Kita vertus, jūs pradedate suvokti mokinio poziciją, jaučiate žinių 

troškimą. Jums pradeda patikti mokinio pozicija, vadinasi, einate teisingu keliu. Juk 

net kai kurie šio pasaulio didieji mokslininkai atsisakė savo disertacijų ir, kaip 

Sokratas, pripažino: „dabar aš žinau, kad nieko nežinau“, ir nulenkė savo, dažnai 

jau žylančią, galvą prieš mūsų Visatos pasaulėkūros dėsnius ir priėmė mokinio 

poziciją.  

Šis mokinio pozicijos priėmimo žingsnis yra labai svarbus, nes viskas 

prasideda būtent nuo jo. Ši pozicija pradeda griauti jūsų puikybę (būtent to mes ir 

siekiame), nes kol mumyse ji tvirtai sėdi, protas neleidžia priimti jokių žinių – 
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laikome save pačiais protingiausiais. 

Ir dar, labai svarbu suprasti, kad ši pozicija priimama ne mentaliai: neva, aš 

mokinys, jis mane moko, bet vis dėlto jis niekadėjas, nes visą laiką muša iš kairės.J  

NE, taip nieko nebus. Ši pozicija priimama giliai emociniame lygmenyje. Šią 

situaciją priimate emocionaliai kaip savo, perfiltruojate per save, harmonizuojate, 

balansuojate savo būseną, nusiraminate ir judate pirmyn, aukštyn. Problema galbūt 

nedingo, dingo jos svarba, aktualumas. Atsirado laisvo laiko užsiimti kitais reikalais ir 

pamatyti, kad gyvenimas nestovi vietoje, jis eina į priekį, kad gyvenimas sudarytas ne 

tik iš problemų, jame apstu ir kitų džiugių momentų.  

Kodėl tai svarbu žinoti ir kodėl šios žinios turi tapti gyvenimo būdu? Viskas 

labai paprasta – kilniais tikslais reikia siekti savo kūno sveikatos, nes EMOCIJOS 

VEIKIA KAIP GYVAS ORGANIZMAS.  

Kas yra emocija?  

Emocija – tai energija, ji ima graužti jūsų organizmą, silpnina imunitetą, 

randa silpną vietą ir taikliai į ją smogia. Po to ima ėsti kokį nors jūsų vidaus organą ir 

siunčia jus į ligoninės lovą. 

Štai dėl ko jums to reikia: kad apsigintumėte nuo tokio poveikio, jums reikia 

emociją ne sutramdyti, o subalansuoti. Vadinasi, turite priimti šią situaciją kaip 

pamoką, ne nugalėti, o priimti šį išbandymą, kurį jums atsiuntė iš aukščiau ir stebi, 

kaip jums sekasi mokytis.  

Ar jūs galvojate, kad galite nugalėti AUKŠČIAUSIĄJĄ IŠMINTĮ, mūsų 

KŪRĖJĄ? J  
Jis kaip treneris smūgiuoja iš kairės ir stebi jūsų reakciją, ir smūgiuos tol, kol 

jūs išmoksite. Ir tik tada, kai išmoksite šią pamoką, jis išleis jus į gyvenimo ringą. 

Kyla klausimas: jis jums nori gero ar ne? Jis jūsų priešas, problema ar 

mokytojas? Dabar, labai tikiu, jūs atsakysite: TAIP, MOKYTOJAS. 

Gyvenime mums taip pat tenka mokėti, ir kartais labai didelę kainą. Ir visa tai 

dėl to, kad nežinome Visatos dėsnių. Aukščiausioji Išmintis siunčia pamoką ir kaip 

treneris stebi, ar jums reikia skirti naują užduotį, naujas pareigas, ar išmokote 

pamoką, ar turite pakankamai patirties, kvalifikacijos, kad galėtumėte imtis naujos 

veiklos. O gal iš jūsų jokios naudos ir laikas jus nurašyti? J 

Taip ir aš, galvojau, kad esu protingiausias, o iš tikrųjų dėl savo neišprusimo 

gerus dešimt metų išeikvojau įrodinėdamas savo teisumą, nesuprasdamas gautos 
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pamokos. Dešimt metų švaisčiau savo energiją tuščiai, užsidirbdamas ligų ir priešų.  

Yra geras šios situacijos pavyzdys iš vienuolių gyvenimo. Prieina vienas 

vienuolis prie motinėlės, kuri visą amžių tarnauja toje bažnyčioje, ir skundžiasi: 

„Motinėle, aš čia jau antrus metus tarnauju ir matau kiek daug nepadorių žmonių 

ateina į bažnyčią, kaip kai kurie bažnyčios tarnai nepagarbiai elgiasi, kiek daug 

netiesos čia skleidžiama...“ Motinėlė pažiūrėjo į jį ir atsakė: „Dievui nereikia tavo 

tiesos, Dievui reikia tavo tyros širdies ir tarnystės su meile žmonėms ir Dievui.“ 

Taip ir aš ieškojau tiesos, kurios niekam nereikia, klausiausi patarėjų, ilgą 

laiką negrįžau į Lietuvą po brolio laidotuvių. Visą tą laiką manyje kaupėsi 

neapykanta, ir tos neapykantos susikaupė tiek, kad jos sprogimas prilygtų atominės 

bombos sprogimui, o tereikėjo tiesiog priimti situaciją – ne, ne sukurptą baudžiamąją 

bylą, o pačią situaciją, kurioje atsidūriau, leisti jai būti, pripažinti šią situaciją kaip 

mokymo procesą. Galiausiai aš grįžau, nes nepakeliama gyventi nežinomybėje, be 

vilties ir bijant, atsiskyrus, kai šeima čia Lietuvoje, o aš kažkur toli. Prasidėjo vidinė 

kova, kol vieną rytą pabudęs supratau, kad imu nekęsti savęs dėl kažkokios silpnybės. 

Galiu jums visiškai atsakingai pasakyti, kad normaliam žmogui NEKĘSTI SAVĘS 

yra nepakeliama našta. Todėl pats, savo noru, žinodamas, kad mane gali suimti, 

uždaryti, nusipirkau bilietą ir grįžau į Lietuvą. Vien tik šis mano tvirtas 

apsisprendimas iš karto pakėlė mano dvasią, lyg našta nukrito nuo pečių. Valdžia ir 

prokuroras buvo nepasiruošę mano grįžimui. Bylos negalėjo pradėti dar visus metus, 

nes jie buvo įsitikinę, kad mano baimė bus stipresnė ir aš negrįšiu.  

Laikui bėgant pradėjo atsirasti įvairių apsukruolių, siūlančių pagalbą: siūlė 

kažkokias tarpininkavimo paslaugas su teisėjais, aišku, už didelius pinigus. Gailiuosi, 

kad byla nebuvo užbaigta tais metais. Tuo metu prezidentas dar buvo V. Adamkus, 

demokratijos ir teisingumo, palyginti su dabartiniu metu, kai teisėjai yra tiesiog 

paspausti po padu, neturintys teisės priimti savarankiškų sprendimų, buvo daugiau.  

Priminsiu ir pasikartosiu (tai turėtų kaip taisyklę priimti mūsų teisėjai): 

senovėje prieš priimdami sprendimą išminčiai, valdžia, teisėjai nuteikdavo save būti 

nešališkais, išsivaduodavo nuo emocijų, nuo bet kokios įtakos, nes be to neįmanoma 

priimti teisingo sprendimo, jų rūmuose buvo net specialios patalpos tam, kad jie 

galėtų pabūti vieni, atsikratytų mintimis visų pagundų, įtakų ir pan. Mokykitės iš 

senovės išminčių ir būsite išmintingi.  

Visiems žmonėms patariu – mokykitės iš mano klaidų. Esu puikus 
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pavyzdys, kaip galima negrabiai žlugdyti savo gyvenimą.  

Galima pateikti labai paprastą pavyzdį. Neišlaikęs vairavimo egzamino, 

negausi vairuotojo pažymėjimo. Negavęs pažymėjimo, nevairuosi automobilio. O 

jeigu jau sėsi už vairo, važiuosi iki pirmojo sustabdymo, tada, kaip dažniausia būna, 

ieškosi tiesos, kaltinsi policininką, kad jis ne laiku atsirado, ne vietoje stovėjo, tik ne 

save. Ne, mano mielieji, pradėsime nuo savęs, nes visatoje viskas vyksta teisingai ir 

be trikdžių. Visata sukurta idealiai ir joje nieko keisti nereikia. Joje veikia dėsniai, 

kuriuos reikia žinoti ir svarbiausia priimti juos kaip gyvenimo būdą. Jeigu esi per 

silpnas priimti tokius mokymus, tau nebus lemta judėti pirmyn...  

Įvairiose religijų tradicijose samprata „nuolankumas“ apibrėžiama skirtingai. 

Pavyzdžiui, stačiatikiams – tai susitaikymas, atgaila, ir tai yra dvasinės kultūros 

pagrindas. Ką reiškia atgaila? Tai ne kokia nors filosofinė, mąstymo schema, tai 

emocija, apimanti visą kūną, kuri gydo, neutralizuoja tą griaunančią emociją, kuri 

ateina iš pykčio, godumo, egoizmo, neapykantos, geismo ir pan. Jeigu atsiranda tokia 

neigiama emocija, kūnas spaudžiamas, deginamas, pradedamas naikinti koks nors 

organas.  

Tačiau džiaugtis nereikia, jei galvojame, kad tie, kurie neturi mokytojų 

skriaudikų, yra laimingesni. Tai dar didelis klausimas. Vadinasi, jie neturi likimo 

mokytojų, tiesiog mokytojų. Įsivaizduokite, kas būtų buvę, jei būtumėte niekada 

neturėję mokytojų, net ir pradinėse klasėse. Kas dabar būtų su jumis? Gyvenimas – tai 

mokykla, tai žaidimas, bet ne BAUSMĖ. Jeigu jūs neturite mokytojų, likimo 

mokytojų, nereikia atsipalaiduoti, reikia susimąstyti, atlikti savojo AŠ, savo gyvenimo 

analizę. Reikia išsiaiškinti, ar judi į priekį ar stovi vietoje kaip prisitaikėlis. 

Kas būtų atsitikę tam vaikui, kuris bėgo prie skardžio, jei jo nebūtų sustabdęs 

mokytojas – tėvas? Taigi, visi mes turime likimo mokytojų, kurie mums nuolat 

smogia tai iš kairės, tai iš dešinės, kai kurie mus moko mentaliai ir tokiu būdu patys 

auga, pereidami į aukštesnį sąmonės lygį. Todėl pripažinkite ir priimkite savo 

mokytojus, kokie jie bebūtų – to pirmiausia reikia jums... To reikia dėl dviejų dalykų 

– pirma, kad išmoktumėte pamoką, antra, kad subalansuotumėte emocijas ir 

atsikratytumėte ligų, skausmo ir taptumėte sveiki.J  

Sudėtinga tema, ar ne? Sunku mokymuose, lengva mūšyje.J Bet iš tikrųjų 

nieko čia sudėtingo nėra, tik reikia pabandyti tai atlikti praktiškai ir iš karto 

pamatysite skirtumą savo gyvenime. Priminsiu, kad vienas lašas praktikos prilygsta 
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jūrai gautos informacijos, tai yra gali perskaityti 1000 knygų ir nieko nesužinoti, 

nepajausti, jei neįgyvendinsi to praktiškai. 

Vienas žmogus mokymuose papasakojo savo istoriją, privertusią jį 

susimąstyti: „Mano gyvenime nuolat kartojasi viena situacija. Yra žmonių, dėl kurių 

nuolat prarandu pinigų. Pinigų lyg ir yra, bet nuolat kas nors prašo jų paskolinti, o po 

to negrąžina. Arba verslą kartu pradedame, o partneris dingsta su visais pinigais, arba 

kaip nors kitaip juos išeikvoja. Visą laiką kažkaip jiems atleidžiu, tai yra normaliai su 

jais elgiuosi. Paėmė ir paėmė, kada nors grąžins. Bet kodėl tokių žmonių vis 

daugėja?“J  

Nagrinėjant medžiagą atmintyje vis išlenda tokių pavyzdžių, situacijų. 

Pradedate savęs klausti: o kodėl taip atsitinka? Tačiau jau galėjote pastebėti, kad 

daugelį situacijų galima pakeisti, tereikia žengti tą pirmą žingsnį: pripažinti ir 

priimti. Tačiau kartais reikia susimąstyti – o toliau kas, kokia pamoka? Ko ji mane 

moko? Tačiau jeigu jums atrodo, kad normalu, jog tau negrąžina pinigų, tai kam tada 

klausti ir stebėtis. Kodėl tų skolininkų vis daugėja? Todėl, kad pamoką pagaliau reikia 

išmokti, nes tų skolininkų bus dar daugiau.J Patarimas paprastas – viso labo, 

nedalinkite pinigų į kairę ir į dešinę.J O jeigu kažkas atėmė, pavogė, apgavo – tai irgi 

jūsų pamoka, tai yra jūs turite rasti būdą ne tik kaip susigrąžinti, bet ir kaip išmokyti 

žmogų taip nesielgti. Kartais ta pamoka gali būti ir grubi, kaip pavyzdyje su mažu 

berniuku, kurį tėvas pargriovė dėl jo paties gerovės, saugumo, kad neįvyktų didesnė 

nelaimė. Tačiau visais atvejais pirmiausia turite užduoti sau klausimą: dėl ko jums ši 

situacija? Ir kaip jau minėjau, turite gauti tikslų atsakymą, nes priešingu atveju ši ar 

panaši situacija kartosis tol, kol išmoksite šią pamoką.   
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Aukščiausiojo prado savybės 
 

Tai ką, einame toliau, kasame giliau?J  

Mes nuėjome tik pirmąją mūsų kelio atkarpą ir galiausiai priėjome prie vienos 

iš pagrindinių mūsų žinių sampratos. Nuo pirmųjų knygos eilučių šie žodžiai 

retsykiais šmėkštelėdavo, tačiau jų reikšmė ne visiems buvo suprantama. Dabar atėjo 

laikas sudėlioti juos į lentynėles, išnagrinėti po kaulelį, kad galėtume suprasti, kas tai 

per priemonė.  

Susipažinsime su senuoju sanskrito traktatu, kurio medžiaga naudosimės 

tolesniam darbui. Tai Bhagavad Gita – tekstas, kurį prieš penkis tūkstančius metų 

užrašė išminčius Vjasadeva. Šis tekstas, kuriame aprašomas asmenybės pradas, yra 

labai svarbus mūsų tolesniam darbui. Šiame traktate teigiama, kad asmenybės pradą 

sudaro dvi realybės: aukščiausiasis pradas ir žemiausiasis pradas. Mes esame šių 

dviejų vertybių derinys.  

Prieš pradėdami nagrinėti šią temą, išsiaiškinkime, kokios yra aukščiausiojo ir 

žemiausiojo prado savybės. Galite jas kur nors atskirai užsirašyti ir esant tam tikroms 

situacijoms pasižymėti, kokia savybė pasireiškė šioje situacijoje.  

Aukščiausiojo prado savybės:  

esmė,  

dosnumas,  

laimė, 

bebaimiškumas,  

sąmonės grynumas, skaidrumas,  

dvasinio žinojimo gilinimas,  

Iabdaringumas,  

savitvarda, 

šventųjų raštų studijavimas,  

asketiškumas,  

paprastumas,  

prievartos nenaudojimas,  

teisingumas,  

pykčio neturėjimas,  

atsižadėjimas,  
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ramumas,  

nenoras ieškoti kito ydų,  

užuojauta visoms gyvoms esybėms,  

godumo nebuvimas,  

geraširdiškumas,  

kuklumas,  

ryžtas,  

energingumas,  

atlaidumas,  

dvasios stiprybė,  

švara,  

pavydo bei šlovės siekimo neturėjimas, 

meilė visoms gyvoms būtybėms. 

 

  Žemiausiojo prado savybės – jų mažiau, tačiau kokios jos:  

puikybė,  

išdidumas,  

garbės vaikymasis, 

pyktis,  

grubumas,  

nemandagumas,  

pavydas, 

gobšumas,  

veidmainiškumas,  

melagingo prestižo jausmas,  

melas,  

apgaulė, 

kančia.  

 

Susipažinę su aukščiausiojo ir žemiausiojo prado savybėmis, atliksime vieną 

užduotį, kad suprastume kaip šie du pradai veikia mumyse.  

Įsitaisykite patogiau ir pradėsime...  

Atsipalaiduokite, pajuskite dabarties jėgą, išsilaisvinkite nuo 

stereotipų, nuo vakarykštės dienos, pabūkite čia ir DABAR... 
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Pabandysime atlikti šią užduotį. Sąžiningai sakant, nežinau, kaip ji 

mums pavyks, bet pabandyti reikia.  

Lėtai dar kartą perskaitykite šias savybes, pradėdami nuo žemiausiojo 

prado savybių. Pasitelkite savo vaizduotę... Net jeigu tokios savybės jums 

nebūdingos, pabandykite jas įsivaizduoti, pajusti savyje emociškai, lyg jos 

būtų. Tai labai svarbus pratimas, reikalingas būsimam darbui, kad 

suprastumėte šių savybių skirtumus, ir jūs pajusite, kaip šios savybės veikia 

mūsų organizmą. Įsivaizduokite, kad šios savybės siaučia jumyse, 

kunkuliuoja... 

Lėtai skaitykite... 

Žemiausio prado savybės: 

puikybė... – pajuskite savyje šia puikybės energiją... tiesiog patirkite tą 

jausmą, jo emocinį atspalvį... 

gobšumas... – pajuskite šią savybę, priimkite ją fiziniame lygmenyje... 

pavydas... – pajuskite, kaip jis graužia jus iš vidaus, jei kaimynui geriau 

sekasi ar jis turi daugiau...  

garbės vaikymasis... – tuščioje galvoje puikybė per kraštus liejasi... 

išdidumas... – jūs pats protingiausias ir gražiausias, jūs – geriausias... 

Pajutote?.. 

Dabar stabtelime... ,padarome pauzę... ir skaitome toliau. 

Aukščiausiojo prado savybės: 

bebaimiškumas... 

Iabdarystė...  

ramumas...  

gerumas... 

ryžtas... 

atlaidumas...  

dvasios stiprybė... 

Net komentuoti nesinori, norisi tik jas turėti.J  

Dabar pabandykime atlikti nedidelę analizę. Ką pajutote skaitydami 

pirmąjį variantą ir ką – antrąjį? Kam patiko pirmasis, o kam – antrasis 

variantas? Tik atsakykite sąžiningai.  

Būsiu dėkingas, jei sakysite tiesą, tačiau svarbiausia būkite sąžiningi 

sau. Nes priešingu atveju teks dirbti ne su tomis savybėmis.J 
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Taigi, pirmuoju atveju – norite to ar ne – bet iš esmės vyksta gilus asmenybės 

griuvimas. Ir jeigu jūs labai rimtai atlikote šią užduotį, galėjote pajusti lyg kas 

adatėlėmis smaigytų į širdį. Atsiranda nemalonūs pojūčiai: energijos praradimas, 

silpnumas, nepatogumas. Kai kurie galėjo pajusti, lyg jie prapuola, asmenybė 

susispaudžia į tašką. Juntamas spaudimas širdies plote, pilvo srityje, tam tikras 

atsiribojimas, atstūmimas, puikybė. Jausmas tartum viską turėtum, viskas tavo, tačiau 

esi vienas lyg kevale. Jūs tiesiog dabar pajutote šį asmenybės vidinio irimo procesą, 

per šiuos terminus galėjote net pamatyti, išgirsti, pajausti, kas vyksta.  

Ką mums rodo antrojo varianto patirtis su Aukščiausiojo prado savybėmis? 

Tai visuminės asmenybės patirtis. Pabandysiu jus sugrąžinti į jūsų patirtus pojūčius.  

Tai ryškios besiplečiančios šviesos srauto, vidinės energijos, ramybės, 

vientisumo, pilnumo ir laisvės, pasitikėjimo savimi pojūčiai. Tai atvirumo pasauliui, 

atviros sąveikos su juo, pilnatvės mentaliteto pojūtis. Tai tam tikri gražių meilės 

jausmų mainai. „Einu gyvenimo keliu vedamas džiaugsmo jausmo ir atrandu tam 

tikrų savybių vidinį potencialą.“ Būtent tai, diagnostikos požiūriu, suteikia 

aukščiausiojo prado savybės.  

Ir dabar sąžiningai pasakykite: juk mums nesvetimas godumas, 

savanaudiškumas, pavydas, išdidumas, puikybė, nepasotinama aistra, pyktis ir t. t? 

Deja, taip. Turėjote pajusti, kaip pražūtingai šios savybės veikia jūsų asmenybę. 

Tiesiog anksčiau to nepastebėjote, nesusimąstydavote, nes šiandieninis pasaulis yra 

persmelktas šių savybių ir mes jas pradedame suvokti kaip realybę, nors tai žmogaus 

sugalvota iliuzija.  

Dabar pabandysiu keliais pavyzdžiais parodyti skirtumą tarp realybės ir 

iliuzijos. 

Laimė ir kančia. 

Pirmas pavyzdys. Vakare skubate namo, tamsu, kad būtų greičiau kelią 

trumpinate eidami per parką. Tamsoje nepastebite šakos ir susibraižote veidą šalia 

akies. Džiaugiatės, kad šaka nepataikė į akį. Juk būna toks dalykas, taip? Po 5 

minučių grįžtate namo, artimieji jus džiaugsmingai pasitinka ir mato, kad jūsų veidas 

subraižytas. Jie iš karto klausia: „kas atsitiko?“ Jūs stebitės: „kur?“ „Štai po akimi.“ 

Jums tai menkniekis, „šakelė per veidą perbrėžė”. Net buvote spėjęs pamiršti šį įvykį.  

O dabar kitas pavyzdys. Grįžtate vakare po darbo namo ir kažkoks piktas 

žmogus, dar blogiau, jei tai koks nors pažįstamas, su šakele rankoje perbraukia jums 

per veidą. Veidas lygiai taip pat kaip pirmuoju atveju perbrėžtas. BET ŠIO ĮVYKIO 
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JŪS NEPAMIRŠITE NIEKADA.L  

Įbrėžimas lygiai toks pat, bet reakcija visiškai skirtinga. Tai jau vadinama 

kančia. Taigi, skausmą ir kančią reikia išmokti atskirti. Visi galvojame, kad 

išsilaisvinimas iš skausmo – tai išsilaisvinimas iš kančios. NE, ir tai puikiai matome 

pagal pateiktą pavyzdį. Pirmuoju atveju jūs apsidžiaugėte: kokia laimė, gerai, kad 

šaka nepataikė į akį. Antruoju atveju lyg ir viskas tas pats, bet čia jau atsiranda ir 

kančia, ir užslėptas pyktis.  

Kam aš tai pasakoju?  

Pirma, kad jūs dar kartą pajaustumėte emociją, kurią išprovokavo žemiausiojo 

prado savybės, šiuo atveju – kančia, pyktis. O antra, tam, kad jeigu vos tik kas, mes 

bėgame pas gydytojus, prašome nuskausminamųjų, kad niekas neskaudėtų, manome, 

kad panaikinus skausmą dingsta kančia. Tačiau iš tikrųjų, kol neišmoksime mylėti, 

atleisti, būti dosnūs, neišsivaduosime iš kančios, nes meilė, atleidimas, dosnumas 

priklauso realybei, o kančia – tai žmogaus sukurta iliuzija, kuria jis griauna save.  

Godumas. 

Godumas turi du kaimynus, iš vienos pusės prie jo glaudžiasi pavydas, iš kitos 

– melas. Patenkinti godumo neįmanoma, čia kaip su laužu – kiek bemestum malkų, 

liepsnos liežuviai viską suryja, taip ir godumas – kiek beturėtum, visada bus maža.  

Melas, pyktis, apgaulė, godumas, kančia ir pan. – tai iliuzija, todėl 

priskiriami žemiausiojo prado savybėms.  

AŠ – TAI SIELA, todėl mano pagrindinė užduotis gyventi realybėje, judėti 

savo Tėvo, dvasinio pasaulio link (apie tai mes jau kalbėjome).  

Realybei priskiriamos aukščiausiojo prado savybės: tiesa, gėris, dosnumas, 

laimė, padorumas ir pan. Jūs ką tik pajutote, kad vienos savybės griauna asmenybę, 

kitos – ją kuria.  

Kaip teigia kai kurie vienuoliai, kelias į realybę, į tiesą, vadinasi, ir į sąmonės 

lygio kėlimą, eina per askezę. Aš pasakyčiau tą patį, tik nenaudodamas tokio baisaus 

žodžio askezė, nes mūsų sąmonėje asketizmo samprata siejama su apribojimais, 

kančiomis, valios išbandymais ir pan. Tačiau asketizmas pasireiškia įvairiomis 

formomis, tarp jų ir daug paprastesnėmis, taip pat ir daug švelnesniu būdu, todėl aš 

sakyčiau, kad kelias į realybę veda per gyvenimo būdą pagal mūsų Visatos 

pasaulėkūros dėsnius. Bet šiuolaikinėje civilizacijoje toks gyvenimo būdas 

reikalautų atsisakyti daugelio „malonumų“. Tačiau šie „malonumai“ tik iš pirmo 

žvilgsnio yra malonumai, todėl ir rašau juos kabutėse. Tikrąją laimę pajusite tada, kai 
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pakils sąmonės lygis ir pradėsite artėti prie tiesos. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad aš 

akcentuoju tiesą ir tikrąją laimę. Kodėl žmonės nesąmoningai vartoja šiuos žodžius ir 

pasąmonėje supranta, kad visavertė laimė gali būti tik tikra? Todėl, kad tiesa ir yra 

Absoliutas, realybė. Mes niekada nesakome: Dievas – tai blogis, melas ir pan., tačiau 

visada sakome: Dievas – tai Gėris, Tiesa, Absoliutas, Dosnumas, Kūrėjas, 

Visamatantis, Visažinantis, Visaesantis ir pan. O jeigu pradėsime vardyti 

apsireiškimus, kurių apstu vedose, turėsime tūkstančius įvairiausių vardų. 

Svarbiausia, kiekvienas vardas turi savo realybę, energiją, pavyzdžiui, Krišna, 

išvertus iš sanskrito kalbos reiškia Visažavintis. Meldžiantis į Dievą dažniausia 

kreipiamasi tuo vardu, kuris tuo metu gali suteikti daugiausia energijos toje gyvybinės 

veiklos srityje, kurią norite sustiprinti. Tai gali būti sveikatos, klestėjimo, karjeros, 

turtų, meilės ar net potencijos sritys. Tūkstančiai skirtingų vardų ir kiekvienas iš jų 

apima koncentruotą konkrečią galingą energiją ir nukreipia ją į reikiamą sritį.  

„Dievo vardas bet kuria kalba, kurios tave išmokė motina ir kuria tu šį vardą 

kartoji, duoda rezultatų. Tereikia priartėti prie Dievo ir Dievas pradeda kalbėti su 

tavimi. Jis kalbėsis su tavimi tavo gimtąja motinos kalba, kad jaustumeisi kaip 

namuose. Skirtingų religijų dvasininkai sakys tau: „Ne, Dievas gali kalbėti tik lotynų, 

sanskrito, arabų, ivrito ir pan. kalba.“ Tačiau taip nėra. Kas sukūrė visas kalbas? Jis. 

Tai kodėl Jis negali kalbėti bet kuria kalba, kuri jam patinka?  

Lygiai taip pat ir tu gali kalbėti su Dievu ta kalba, kuri tau patinka, ir Jis tave 

išgirs, jei būsi nuoširdus. Be to, po kelionės šioje žemėje pabaigos ten visi kalba 

mintimis, tuo labiau siela neturi jokios tautybės ir religinės priklausomybės. Tačiau 

kadangi kiekvienas garsų derinys turi savo fonetinę vertę, kai kurios kalbos labiau 

tinka konkretiems tikslams. Pavyzdžiui, arabų kalba labai tinka baltajai magijai, o 

sanskritas – dievybėms sukurti. Kiekvienas sanskrito abėcėlės garsas – tai bidža 

mantra. Bidža mantra – tai sėkla, kuri, pasėta į sąmonę, duoda konkretų rezultatą. 

Reikiamos bidža mantros kartojimas – tai greičiausias kelias dievybei, kurią tu 

garbini, sukurti, nes garsų vibracijos kuria formą. Todėl tokiu būdu būsi išgirstas 

greičiau.“ Taip savo knygoje „Aghora II: Kundalini“ rašo daugiau kaip 11 knygų 

autorius, amerikiečių rašytojas, ajurvedos daktaras Robert Edvin Svoboda.  

Štai kodėl realybė yra ten, aukštai, o čia – tik iliuzija. Todėl galima išvesti 

tokią paralelę: Realybė – tai Dievas, arba Dievas – tai Realybė. Bet noriu atkreipti 

ypatingą dėmesį į tai, kaip jūs kreipiatės į apsireiškimus, įsikūnijimus, pusdievius: turi 

būti ypač tikslus tarimas, neiškreipiami pavadinimai, nesutrumpinamos galūnės, turi 
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būti švari garso vibracija – viskas turi didelę reikšmę, nes galima primakaluoti ir 

prisikviesti sau bėdą. Todėl mano mokytojai pataria geriau kreiptis tiesiai į Dievą. Jis 

nekreipia dėmesio į klaidas, girdi jūsų nuoširdumą, jūsų širdį.  

Žinote, į šventąsias vietas plūsta įvairūs žmonės, vieni važiuoja ten kaip į 

ekskursiją, jiems reikia visų dabartinės civilizacijos sąlygų, tai yra viso to, be ko 

dabar negali įsivaizduoti savo egzistavimo. Kiti vyksta ieškoti tiesos, nori suvokti 

realybės paslaptį, jie vyksta į tas pačias vietas, tačiau puikiausiai išsiverčia be visų šių 

patogumų – šiuolaikinės civilizacijos žmogus tai vadina asketizmu. Taip ir gyvenime: 

vienus ir tuos pačius dalykus suvokiame skirtingai. Kai kuriems pinigai – tai turtas, 

kitiems – priemonė veiklai vykdyti, tačiau ne visada teisingai. O tam, kuris žino 

Visatos dėsnius, pinigai – tai tarnystė visuomenės ir mūsų Visatos labui, ir aš 

nepavargdamas kartosiu ir kartosiu, pinigai yra energija, kuri mums duodama 

iš aukščiau ir mums nepriklauso. Pinigai – tai energija, kuri duodama kaip 

pamoka, kaip išbandymas, todėl turime šią energiją išnaudoti ne egoistiniais, 

savanaudiškais tikslais, o kitų gerovei, teisingai ja naudodamiesi pakilti dar 

vienu laipteliu aukščiau Tiesos – Esmės, laimės link. Laimė būna tik tikra, todėl 

nesąmoningai sakome – tikra laimė,  esminė laimė.  

Dabar kitaip pažvelgsime į godumą, kaip į sistemą. Kas yra kapitalizmas? Tai 

godumas: kiek beturėtum – tau visada yra mažai, norisi ne tiesiog būti turtingu, norisi 

būti turtingiausiu, norisi gyventi prabangiai. Kažkas prisigalvojo, kad jis yra vertas, 

priešingai nei kiti, maitintis brangiuose restoranuose, važinėti brangiais automobiliais, 

skraidyti nuosavais lėktuvais ir pan. Tai vadinama iliuziniu išdidumu, Napoleono 

kompleksu, viršenybės virš kitų jausmu, noru pasirodyti ne tiesiog turtingu, bet 

besimaudančiu prabangoje. Deja, bet mūsų šiuolaikinėje civilizacijoje tai jau kultūra – 

turto kultūra. Nors teisingiausia ją būtų pavadinti godumo kultūra. Todėl 

kapitalizmas – tai gerai organizuotas godumas. O jūs manote kitaip? Niekam 

senovėje, turiu omenyje vedų laikus, nebūtų šovusi į galvą mintis kurti organizuotą 

godumą. Kas yra vakarietiškas kapitalizmas? Tai ypač gerai organizuotas godumas, 

ypač gerai organizuota materialinė visuomenė. Ir dabar susimąstykite: valstybinės 

svarbos programa – sukurti ypač gerai organizuotą godumą.J Supratote? Juokingai 

skamba? Bet juk tai ir yra tiesa.  

Dabar komunistai, socialistai trina rankas ir mano: taip ir reikia tiems 

kapitalistams. Tačiau kapitalizmas dar pusė bėdos. J  

O kas yra komunizmas, socializmas? Tai pavydas; iš to, kuris turi daugiau, 
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reikia kuo daugiau atimti ir išdalinti vargšams, atimti ir padalinti. Atrodytų, lyg ir 

teisinga. Žinoma, iš vargšų pozicijos. „Kodėl čia tie kapitalistai mus eksploatuoja ir 

viską sau grobsto? Štai, špyga jiems – Atimti! Padalinti! Nacionalizuoti!“ Tačiau toks 

sprendimas kyla ne iš humanistinių paskatų, taip pasireiškia pavydas.  

Šios dviejų skirtingų polių sistemos visada prieštarauja viena kitai, tačiau 

kiekviena sistema yra savaip teisi. Beje, kiekviena iš šių sistemų pasmerkta žlugti, nes 

jose nėra Tiesos – Esmės. Būtent todėl nė viena sistema nebus sėkminga. Vienoje – 

godumas, eksploatacija, kitoje – pavydas ir veltėdžiavimas. Ir visa tai todėl, kad tarp 

jų nėra dosnumo, arba pilnatvės suvokimo. 

 

Sampratų skirtumas 

Labai įdomu būtų parodyti trim gyvoms būtybėms – suaugusiajam, vaikui ir 

katinui – tą pačią televizijos laidą, o po to paklausti, ką jie matė ir suprato žiūrėdami 

ją. Tikriausiai pasakysite, kad kiekvienas suvoks tiek, kiek jo sąmonė yra pajėgi 

priimti. Ir jūs būsite teisus. Visi trys draugiškai žiūri, tačiau supranta skirtingai.  

Vaikui, kuris dar nemoka skaityti, įdomios knygutės su paveiksliukais, o 

visokiausi kabliukai, rutuliukai, kurie vadinami raidėms, jam visai neįdomūs, tačiau 

kai jis išmoks skaityti, jam taps įdomu, kas ten parašyta. Būtent apie tai ir kalbame – 

šiame pasaulyje stebuklų nėra, yra tik žinių ir sąmonės lygis. Labai dažnai būna, kad 

viena kompanija žiūri tą patį kino filmą, paskui jį aptarinėja, ir kartais negali suprasti 

– žiūrėjo tą patį filmą, o suprato skirtingai. Viskas labai paprasta – skiriasi jų sąmonės 

lygis.   

Įsivaizduokite paukštį, tarkime, maitvanagį, kurio rega šimtą kartų geresnė nei 

žmogaus. Kuris iš šalia gulinčių dviejų daiktų labiau patrauks jo dėmesį – knyga ar 

kokia nors padvėsusi žiurkė? Žinoma, jis visą dėmesį sukoncentruos į žiurkę, nes taip 

veikia jo sąmonė. Vadinasi, matyti – tai dar nereiškia suprasti, suvokti. Kokiame 

lygyje jo sąmonė, tokiame yra ir jo paskirtis, nes jis mato tik tai, kas užprogramuota 

jo sąmonėje.  

Būtent apie tai ir frazė, kuria ketinu užbaigti šią knygą, – tai nepamenu kur 

perskaityti gražūs žodžiai. Šventovė ne ten, kur žėri lempos, šventovė yra žmogaus 

širdyje. Kur žmogus beateitų, jis gali matyti tik tai, kas išaugo jo širdyje. Todėl 

skatinu jus auginti savo širdyje tokį suvokimą, kuris leistų jums matyti daugiau nei 

namą, automobilį, sodybą, brangų kompiuterį, telefoną ir brangius gražius daiktus, o 

kai kam ir gamyklas, kurių reikia vis daugiau ir daugiau. J (Tai aš apie save. Ačiū 



	   228	  

Dievui, kad pasikeitė mano sąmonė, ir dabar tai manęs nejaudina, nejaučiu didelio 

skirtumo.)  

Dosnumas nereiškia, kad nereikia turtingų ar vargšų. Turtingų ir vargšų 

visada buvo ir bus, nes vargšų reikia turtingiesiems, o dar labiau turtingųjų reikia 

vargšams. Vargšas visada galvoja, kad jam reikia turtingo. Nors statistika tai sunkiai 

užginčijamas dalykas ir ji įrodo, kad tik 3–10 proc. gyvenančiųjų žemėje, 

priklausomai nuo regiono, gali būti lyderiais, gebėti valdyti turtus ir būti valdžioje, 

dar mažiau yra galinčių valdyti išmintingai, žmonių labui, o ne savo pasitenkinimui, 

tačiau vis dėlto reikia žinoti ir vienų, ir kitų psichologiją.  

Dabartiniais laikais turtingas negalvoja, kad jam reikia vargšo. Jam nereikia 

vargšo prašinėtojo. Jam reikia darbininko, kuris jam dirbtų. Kai jus priima į darbą, 

žinokite, kad niekada nepraturtėsite, nes tokia programa. Apie tai rašoma net vedose. 

Jūs netapsite turtingas, nes to neleis tas, kuris jus pasamdė. Argi šiuolaikinis 

kapitalistas norės padėti jums, norės, kad jūs taptumėte turtingesnis nei jis? 

Svarbiausia, jūs netapsite turtingas ir tuo atveju, jei dirbsite pas sąžiningą ar vos ne 

šventąjį darbdavį. Kodėl?  

Kapitalistas jums pasakys, kad čia viskas jo ir už jūsų darbą sumokės jums 

grašius. Ir tai bus teisinga. Kai žmogų samdo į darbą, jam iš karto pasakoma, kiek jis 

uždirbs, ir jis sutinka. Vadinasi, šiuo atveju jokių pretenzijų būti negali, tačiau 

žmogus čia nepraturtės.  

Šventasis jums pasakys, kad visa tai priklauso Dievui ir taip pat mokės jums 

kapeikas, gal net dar mažiau nei kapitalistas. Dirbdami pas kapitalistą jūs dar galite 

užsidirbti ne tik maistui, bet ir rūbams, butui išlaikyti. O šventasis – ne materialistas, 

jis net suvokimo apie tai neturi, todėl jums pinigų duos tik maistui. Ir tai taip pat 

teisinga, nes jis tarnauja Dievui ir viskas priklauso Dievui. Ir vienas, ir kitas pasako 

kieno tai: turtingas sakys, kad tai jo, šventasis – kad visa tai yra Dievo.  

Ir čia kyla labai įdomus klausimas: kaip visa tai gali priklausyti Dievui? 

Uždirbau daug pinigų ir man sako: „tai ne tavo“. Atleiskite, tai kam aš tada visa tai 

turiu atiduoti? J Net jeigu aš sutinku ir noriu atiduoti, tai KUR? KOKIU ADRESU? 

Kaip paslaptį pasakysiu atsakymą, tačiau prieš tai priminsiu ir dar tūkstantį 

kartų priminsiu, kad pinigai, valdžia – tai energija, kuri mums nepriklauso. Todėl jūsų 

pinigai, kiek jų beturėtumėte, priklauso visiems, absoliučiai visiems aplinkui. Ką tai 

reiškia? Ir kodėl jums suteikta galimybė naudotis tokiais pinigais? ATSAKYMAS 

toks: jūs turite išminties, vadinasi, galite juos išmintingai padalinti, bet daugumai 
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trukdo tik vienas dalykas – GODUMAS.J  

 Įsivaizduokite skrandį: iš pradžių į jį patenka maistas, tada jis jį paskirsto 

kitiems organams, kad jiems netrūktų energijos, kad rankos judėtų, kojos laikytų, akys 

žiūrėtų, galva galvotų ir pan. Taip turi veikti ir turtingas žmogus, kapitalistas, nes 

pinigai – tai energija, kuri turi būti paskirstoma visiems – ir tiems, kuriems likimo 

neskirta dirbti su pinigais, ir tiems, kurie užsiima kažkokia kitokia veikla, tačiau jis 

turi gauti energijos kaip žmogaus ranka ar koja turi gauti dalį energijos iš skrandžio.  

O dabar įsivaizduokite godų skrandį.J Jis rankų, kojų, galvos nemaitina, viską 

tik savyje kaupia. Kas atsitiks? Jūs greitai kojas ištiesite, o skrandyje viskas pradės 

pūti. Realybėje tai yra įvardijama kaip tam tikra organizmo liga – nevirškinimas, 

nepraeinamumas ar kažkas panašaus. Tas pats vyksta ir visuomenėje, kurioje vieni tik 

ima ir teigia, kad viskas yra jų, o kiti miršta iš bado arba gyveną elgetišką gyvenimą. 

Tokia visuomenė serga.  

Todėl sveikoje visuomenėje vieniems pagal paskirtį yra skirta organizuoti 

darbą, vadovauti, valdyti pinigus, taip pat ir teisingai skirstyti, o kitiems – kaip mūsų 

rankoms ir kojoms – atlikti kitą darbą, būti gydytojais, mokytojais, vairuotojais ir t. t. 

Visuomenė – tai taip pat organizmas, kurio kiekvienas organas turi atlikti savo 

funkcijas. O kaip mes jau žinome, siela – tai Absoliuto, Dievo dalelė, o viskas 

priklauso Dievui. J Iš to turėtų būti aišku, kokiu adresu reikėtų atiduoti tai, kas 

uždirbta. Atiduoti reikėtų Dievui, kuris yra kaip dalelė kiekviename iš mūsų.  

Dabar jūs turėtumėte suprasti, kad visuomenėje esantys turtingi žmonės – ne 

problema, tai gerai, ir jų valstybėje turi būti kiek galima daugiau. Nuo jų priklauso 

valstybės žmonių gerovė. Ir valdžia turėtų įsikalti sau į galvą ir visais įmanomais 

būdais stengtis sudaryti sąlygas, kad jų šalyje šaknis įleistų turtingi žmonės. O ką daro 

mūsų valdžia? Švelniai pasakius, ji elgiasi kaip tikra neišmanėlė.  

Kai žmogus turi ypatingų žinių, talentų, kaip jums atrodo, kam jie skirti? 

Visiems. Ne veltui sakoma, kad talentas Dievo duotas, todėl juo reikia dalintis. O 

jeigu žmogus turi didžiulę valdžią šalyje, pasaulyje? Ji taip pat skirta nešti gėrį 

visiems! Jeigu kažkas valdo didžiulius pinigus, kam jie? Visiems. Iš tikrųjų, nors ir 

laikoma, kad šie pinigai priklauso kažkokiam savininkui, bet šiais pinigais kaip 

priemone kuriamos naujos darbo vietos, vykdoma įvairiausia veikla, tai yra šių pinigų 

energija tenka visiems. Vedose tai vadinama labdaryste. Dabar suprantate, ką reiškia 

žodis LABDARYSTĖ? Labdarystė – tai ne dalijimas, tai organizavimas, mokymas, 

galimybės suteikimas, o ne savo rinkėjų – veltėdžių armijos – auginimas. Taigi, ar 
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supratote, ar  išsiaiškinote adresą, kur reikia pinigus atiduoti, kur yra Dievas? J Jis 

yra visuomenėje, žmonėse, kurie atlieka savo vaidmenį – vieniems reikia būti 

gydytoju, kitam mokytoju, kepėju, grūdų augintoju, kosmonautu, o kai kuriems skirta 

skirstyti, valdyti ir su pagarba žvelgti į savo pareigas.  

Senovėje klestėjimo dėsnių buvo mokomi visi, kuriems likimo buvo lemta 

valdyti valstybę arba dirbti su pinigais. Nė vienam žmogui, kuris nesimokė 

labdarystės (pagal dabar jums jau žinomą šio žodžio reikšmę), tai yra nesugebančiam 

kurti gėrio kitiems, nebuvo leidžiama nei eiti į valdžią, nei pinigų valdyti. Jis negalėjo 

būti priskiriamas aukščiausiajai klasei. Vedose sakoma, kad niekas neturi teisės 

naudoti valdžios ar turtų kaip melžiamos karvės. Tai turėtų žinoti ir kiekvienas bet 

kurios šalies vadovas. Beje, ši frazė taikoma ir tiems, kurie uždirba pinigus ir laiko 

juos kojinėse ar banko sąskaitose. Vis dėlto kai kurie pasakys: o pats taip pat turi daug 

pinigų, daug turto, taip pat elgiesi. Galiu pasakyti, kad maždaug prieš 25 metus 

pradėdamas verslą rizikavau: įkeičiau savo vienintelį butą, automobilį, paėmiau 

paskolą. To nereikėjo daryti samdomam darbuotojui: jam nereikėjo įkeisti buto atėjus 

į darbą, nereikėjo rizikuoti prarasti savo vienintelio buto verslo įmonės nesėkmės 

atveju. Tačiau per 25 metus mūsų šeima tik vieną kartą paėmė dalį dividendų, likusius 

24 metus visas pelnas buvo reinvestuojamas į naujų darbo vietų kūrimą, tobulinimą, 

modernizavimą. Jau nekalbu apie tai, kaip reikėjo dirbti pačioje pradžioje, sudėtingos 

kriminogeninės situacijos laikotarpiu (apie tai jau buvau užsiminęs anksčiau savo 

knygoje). Viso to nereikėjo patirti samdomam darbuotojui. 

Kai Niujorko universiteto studentai paklausė R. Reigano, į ką jie – jaunos, 

neturinčios gilios praeities, neturinčios savo herojų valstybės piliečiai – turėtų 

lygiuotis, prezidentas atsakė, kad jų tautos herojai yra verslininkai, kurie sukūrė šią 

šalį, kiekvienas iš jų yra vertas pagarbos ir garbės. Jis leido suprasti, kad ne valdžia, 

ne valdininkai kuria šalį, o būtent verslininkai.  

O dabar pažiūrėkime, kaip mūsų šalyje valdžia elgiasi su verslininkais, kaip 

juos skirsto į savus ir svetimus, kokias pinkles rezga. Ką nors prispaudė, iš ko nors 

atėmė – kiek džiaugsmo. Valdžia didžiuojasi savimi kaip tikru herojumi. Tačiau visa 

tai iliuzija ir nieko daugiau. Tikri valdovai didžiuojasi visai kitokiais dalykais, 

pavyzdžiui, kad jie padėjo verslininkams naudingai ir efektyviai investuoti, kad 

padėjo išsiaiškinti dėl mokesčių, kad padėjo ištaisyti buhalterijos, mokesčių klaidas ir 

pan. Valdžia ir inspekcijos, įvairūs kontrolieriai verslininkams turi būti draugai, 

pagalbininkai. O mūsų valdžios didžiausias džiaugsmas ir pagyros, ji tiesiog švyti, kai 
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gali išdidžiai pranešti, jog sunaikinta viena ar kita įmonė ir pan. Kvaili jie, nes 

nesupranta, kad sunaikino dalį valstybės, kurioje gyvena. Tokius reikia vyti iš 

valdžios ir neleisti prie šalies vairo. Tačiau tauta yra taip dezinformuota, kad stoja į 

eilę ploti katučių pseudoherojams.  

Todėl tokiose šalyse ir egzistuoja skurdas, nes nėra pagarbos savo šalies 

triūsiantiems žmonėms – tiems, kurie negaili nei savo sveikatos, nei laiko, dažnai 

rizikuoja klastingos konkurencijos sąlygomis prarasti viską, kaip sakiau, ir savo 

vienintelį būstą, kurį įkeičia bankui, ima kreditus ir bankrutuoja, dažnai dėl menkystų 

politikų kaltės, kurie neturėdami jokio supratimo apie verslą kurpia žaidimo taisykles. 

Tačiau kai valdžia verslininkus vertina kaip savo draugus, kaip savo šalies herojus, 

tada ir verslininkai tampa turtingi visiems. O tai jau visai kita reakcijos grandinė. 

Todėl norisi ir verslininkams pasakyti: jeigu jūsų turtai tarnauja visuomenei, 

visuomenė palaikys jus, jūs būsite visiems reikalingi.  

Pinigai ir valdžia kaip žolė po lietus, kur palyja, ten ir auga. Jeigu palis 

piktžolių vietoje – piktžolės ir augs, jei palis gerųjų kultūrų vietoje – tokios kultūros ir 

išaugs. Pinigai ir valdžia – tai priemonės, kur juos nukreipsi, ten ir rezultatą gausi. 

Todėl jeigu mūsų valdžia galvoja tik apie represines institucijas ir tik jas pasitelkusi 

nori sutvarkyti šalies gerovę, rezultatą matome visai kitokį: vargstanti šalis, skurdžiai 

gyvenantys žmonės, didžiausias savižudybių skaičius, didžiausia emigracija, 

mažiausios pensijos, darbo užmokestis ir pan.  

Vedų laikais turtingiesiems ir savo rankose turintiems valdžią buvo 

draudžiama būti nedoriems. Tikri turtingieji vertino meną, kūrybą, ir ne kaip 

kolekcionieriai, bet kaip meno žinovai. Pavyzdžiui, Tretjakovo galerija: jos kolekciją 

surinko broliai Tretjakovai ir padovanojo ją visuomenei, kad kiekvienas turėtų 

galimybę mėgautis meno kūriniais. Tikri turtingieji steigė teatrus, mokyklas, 

ligonines, labdaros fondus, statė bažnyčias, rengė įvairius masinius renginius. Jie tai 

darė natūraliai, nes tai buvo jų prigimtinė SKOLA.  

Tačiau kai uždirbti pinigai guli tik sąskaitoje ir galvoje sukasi vienintelė 

mintis, kaip dar praturtėti, – tai jau godumas. Esant tokiai sampratai turėsime 

daugybę problemų ir kliūčių. O jeigu jūsų ketinimai yra dori, visos kliūtis, kurios 

atsiras jūsų kelyje, bus sėkmingai išsprendžiamos. Verslą, jeigu jis tarnauja kitų 

žmonių labui, tai yra ne tiesiog dalija pinigus, bet sukuria naujas darbo vietas, teikia 

kitokią naudą, turi būti palaikomas valdžios ir visuomenės. Padėti reikia tiems, kurie 

negali sau padėti, tačiau jokiu būdu nesimėtyti pinigais į dešinę ir į kairę, ypač 



	   232	  

priklausančiais valstybės iždui. Kad neatsitiktų taip, jog vieni juos uždirba ir atiduoda 

valstybei, kiti populizmo ir reklamos vardan jais švaistosi ir augina veltėdžių armiją. 

Manau, kad ateis laikas, kai bus sukurti įstatymai, įpareigojantys ir politikoje, 

ir versle užsiimti labdaringa veikla tikrąja to žodžio prasme, be to, saugos tokius 

žmones nuo valdžios savivalės ir nesąžiningos konkurencijos.  

Žmonės pradeda klestėti tada, kai pakelia savo sąmonę į aukštesnį lygį ir kaip 

savo gyvenimo normą priima tikras realias vertybes.  

Ir vaikai gimsta suaugusiųjų sukurtoje iliuzijoje, nes likusioms gyvoms 

būtybėms šioje žemėje nebūdingos tokios savybės kaip melas, pyktis, apgaulė, 

godumas, kančia ir pan. Tai būdinga tik žmonėms, kurie pasirenka tokį kelią, nes 

žmogui – vienintelei išmintingai būtybei – suteikiama pasirinkimo teisė. Todėl ir 

vaikai gyvena apsupti melo, pykčio ir pan., bandydami suvokti šį iliuzijų pasaulį. Kai 

kurie sakys, jog tai netiesa. J Tačiau prisiminkite save vaikystėje.  

Vaikystėje vogėte? Vogėte kokius nors saldainiukus, žaisliukus.J  

Apgaudinėjote? Tikrai apgaudinėjote, ypač tėvus, ir vos ne kiekvieną dieną. J  

Buvote godūs? Tikrai tokie buvote: niekam nieko neduodavote, dar ir iš kitų 

vaikų atimdavote. J 

Buvote pikti? Pykote, vos tik kas nepavykdavo, rėkėte nesavu balsu. J  

Tačiau mes mokėmės. O jeigu žmogus turi daugybę trūkumų ir nenori mokytis 

– tai jau problema.  

Veidrodyje viskas atspindima atvirkščiai: kairė tampa dešine, dešinė – kaire. 

Veidrodyje matote tik iliuziją, realybės atspindį, realybė stovi prieš veidrodį.  

Dabar iš eilės surašysime, kaip tai atsispindima. 

Tiesa atspindi melą. Melas – tai tiesos atspindys, jeigu jūs nežinote tiesos, 

negalite ir sumeluoti. Toks tiesos priešpastatymas, tiesos slėpimas vadinamas melu.  

Gėris atspindi blogį. Kai gera darote tik sau, tai jau yra blogis. 

Teisybė atspindi apgaulę. Kai teisybę taikote tik sau, tai yra apgaulė.  

Dosnumas atspindi godumą. Kai mes dosnūs esame tik sau, tai ne kas kita 

kaip godumas.  

Laimė atspindi kančią. Kai laimę kuriate tik sau, tai bus kančia.  

Sutikite, TIESA egzistuoja visiems. Ar jūs manote kitaip? Tačiau jeigu mes 

norime TIESĄ arba KAŽKĄ pasisavinti, tai tampa mūsų problema. Skrandis, kuris 

gavo maisto, tačiau niekam jo neatiduoda, pradeda pūti, metams bėgant pradeda irti ir 

kiti organai. Kodėl tai vyksta? Čia kaip su šuliniu, jeigu ilgai iš jo vandens nesemsi, 
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vanduo pradeda rūgti. Tai pamenu dar iš vaikystės. Kaip žinote, aš gimiau tremtinių 

gyvenvietėje, kur namuose nebuvo jokios civilizacijos – nei vandens, nei 

kanalizacijos, todėl vandens tekdavo eiti į bendrą šulinį, kuris buvo vienas visai 

gatvei. Tiesa, kai kurie, kad nereiktų toliau vaikščioti, kasėsi šulinius savo kiemuose. 

Tačiau buvo tokių atvejų, kai šeimininkai išvykdavo atostogų (o atostogos šiaurėje 

labai ilgos, kartais trunkančios net visą vasarą), grįžę rasdavo prarūgusius šulinius. 

Kartais jų išvalyti jau nebūdavo galima, tekdavo tiesiog užkasti. Taip atsitikdavo 

godiems, kurie išvažiuodami uždrausdavo kaimynams semti iš jų šulinių vandenį. 

Tačiau buvo ir tokių, kurie išvažiuodami prašydavo kaimynų, kad pastarieji semtų iš 

jų šulinio vandenį, todėl sugrįžę visada rasdavo jį pilną švaraus vandens.  

Tokia pati situacija su godžiais žmonėmis. Jie iki pat mirties gali būti laikomi 

„turtingais“, turėti daug pinigų, tačiau jų širdis ir siela uždarytos ir tikros laimės tokie 

žmonės niekada nepatyrė, jie tiesiog puvo gyvi su savo pinigais kojinėse.  

Dar vienas labai svarbus momentas – jeigu jūs kažką darote dėl vaizdo, tai yra 

kažkam padedate dėl savireklamos, nieko nebus, nes tai tik iliuzija, triukas protui. 

Duoti reikia su meile, tyra širdimi – tai realybė. Jeigu kažką atiduodate be meilės, 

manykite, kad nieko nedavėte, tuo labiau jeigu už tai laukiate ir apdovanojimo, 

padėkos, jūs daug prarandate. Beje, ne tik tai, ką atiduodate, jūs prarandate galimybę 

gauti meilės, gerumo, dosnumo, klestėjimo ir pan. energijos.  

Pamenu, 2002 metais buvo kuriamas filmas apie rusus visose trijose Baltijos 

šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje vienu iš herojų pasirinko mane. Kai 

nusprendžiau rašyti šią knygą, man buvo įdomu prisiminti, ką tada sakiau, kokios 

buvo mano mintys. Iškapsčiau archyve šį filmą ir peržiūrėjau; nustebau dėl vienos 

savo frazės, kuria išreiškiau tuo metu apėmusius jausmus, savo būseną ir tam tikrų 

svarbių dalykų suvokimą. Tada aš pasakiau: „Visa, ką tu padarei kitų labui, padėjai 

kažkam, pamiršk, nelauk apdovanojimo, padėkos. Priešingu atveju tu prarasi 

galimybę gauti gyvybiškai svarbios energijos. Padarei ir pamiršai...“ Pradėjau galvoti, 

iš kur ši frazė kilo mano galvoje, kaip gimė. Juk tuo metu buvau tolimas nuo tokios 

literatūros, tokių žinių, kuriomis dabar dalinuosi su jumis, tačiau toks suvokimas 

pasąmonės, intuicijos lygmenyje vis dėlto egzistavo. Pamenu, kaip mūsų Kėdainių 

miesto bendruomenė vertino mane, kaip stovėjo už mane lyg mūras, galima sakyti, 

saugojo mane nuo valdžios represijų ir nemokšiškumo, leido semtis gyvybiškai 

svarbios energijos.  

Ir kas svarbiausia, mane sudomino tai, kad peržiūrėjęs daugiau vėlesnių įrašų 
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iš savo archyvo, deja, bet turėjau pripažinti, kad mano požiūris palaipsniui keitėsi ne į 

gerąją pusę. Pastebėjau, kad atsirado egoizmas, godumas, reklaminiai triukai, kai kas 

buvo daroma tik dėl vaizdo, tam tikrą pagalbą teikiau tik dėl savireklamos, nors ir 

užslėptos, tačiau mintis pasireklamuoti vis dėlto buvo užkoduota. Rezultato ilgai 

neteko laukti. Daug kas ėmė braškėti per siūles: pašlijo santykiai su aplinkiniais, 

artimaisiais, šeima, pradėjo strigti verslas ir karjera, sušlubavo sveikata. Galiausiai 

pasiekiau tokią būseną, kokia buvo aprašyta pirmosiose knygos eilutėse.  

Ir tik tada, kai pradėjau nagrinėti savo nesėkmių priežastis, netgi pradėjau 

studijuoti psichologijos mokykloje, kad galėčiau moksliškai pagrįsti savo situaciją, 

palaipsniui pradėjo grįžti balansas, tos vertybės, kuriomis vadovaudamasis veikiau 

visa širdimi su meile ir užuojauta.  

Dabar man tapo aišku, ką norėjo pasakyti didieji praeities išminčiai, teigdami, 

jog dosnumas ugdomas trimis kryptimis. 

Pirma – teikti gėrį ir jį priimti. Pagal šiuolaikinio etiketo taisykles 

atsisakymas papietauti nėra laikoma nemandagumu. Kai jus kviečia prie stalo, jūs 

dažniausiai gražiai atsisakote, nors ir būnate alkanas: „Ne, ne, aš ką tik pavalgiau, 

ačiū, nereikia.“ Pasirodo, jeigu jums su meile siūlo ir jūs atsisakote – tai net ne 

įžeidimas, tai visatos taisyklių nežinojimas (tamsumas). Meilės neatsisakoma, meilę 

reikia mokėti priimti ir mokėti suteikti ją visiems. Kiekvienas turi dalyvauti šiame 

procese. Tačiau jeigu jums siūlo pavalgyti be meilės, priimti pasiūlymą jūs galite tik 

vienu atveju – jūs mirštate iš bado.  

Apie ką tai sako? Tai reiškia, kad žmogus minta meile, pagarba, laime. Štai dėl 

ko mes uždirbame pinigus – kad galėtume keistis, dalintis meile – teikti gėrį  ir jį 

priimti.  

Antra – vaišinti švariu pašventintu maistu, pagamintu su meile ir priimti jį iš 

kitų.  

Ir trečia – pats subtiliausias ir giliausias dosnumo veiksnys – dalintis 

švenčiausiomis mintimis ir su giliu pasitikėjimu bei nuoširdumu išklausyti kitų.  

Juk šie trys dalykai ir yra laimė. Mes teikiame gėrį, vaišiname kitus, bent jau 

šeimoje, atskleidžiame švenčiausias savo mintis... Būtent šias savybes reikia ugdyti 

kiekvieną dieną. Išminčių traktatuose teigiama, kad jeigu bet kuris, net pats 

stipriausias žmogus, neužsiims labdaringa veikla, jis taps godus ir pavydus, nes 

uždaroje širdyje gimsta netinkamos savybės. Ši nuostata šeimos žmonėms: kai jūs su 

meile gaminate pietus savo vyrui, savo šeimai, jūs gaminate jį Dievui, Jo dalelei.  
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Anksčiau šeimynykščiai nesėsdavo prie stalo, kol nepamaitindavo svečio, taip 

jis buvo įtraukiamas į savo šeimą, draugų ratą. O šiandien mes net nežinome, kas yra 

mūsų kaimynas.  

Pateiksiu vieną pavyzdį. Vieno namo gyventojas nusprendė sutvarkyti laiptinę, 

kurioje buvo pilna purvo, šiukšlių, nuorūkų, pridergta benamių. Jis ėjo į kiekvieną 

butą, norėdamas surinkti pinigų laiptinei suremontuoti, tačiau niekas nenorėjo jų 

duoti. Tada kaimynas nusprendė pats iš savo menkų lėšų daryti remontą: išvalė, 

iškrapštė visas šiukšles, įdėjo naują spyną į lauko duris, išdalino visiems raktus, 

nusipirko šiek tiek dažų ir pradėjo dažyti. Kaimynai pradėjo žvilgčioti pro duris, tada 

prisiminė, kad tas žmogus buvo pas juos užėjęs ir norėjo surinkti kažkokių lėšų, jie 

nedavė, tačiau jis vis tiek pradėjo darbą. Tada kaimynai patys pradėjo siūlyti savo 

pagalbą. Galiausiai laiptinė tapo gražesnė nei daugelis butų: ir kilimai patiesti, ir 

užuolaidos ant langų kabo, ir gėlių prisodinta. Ir nė už nieką nereikėjo mokėti, nes 

viską visi turėjo, tik buvo užkišę spintose, sandėliukuose: nei patys tais daiktais 

naudojosi, nei kitiems davė. O jeigu šiaip paklaustum – ne, nieko neturiu, tuščia. J 

Vienas žmogus pasakoja:  

- Mano labai turtingas draugas pastaruoju metu labai kenčia.  

- O dėl ko jis kenčia?  

- Jis nežino, kaip padidinti savo turtą.  

- O kam reikia daugiau to turto, jei jau yra pinigų? Tegul gyvena savo 

malonumui.  

- Ne, jo gyvenimo tikslas – padidinti turtus. Jis jau pasiekė tokį lygį, kai sunku 

kažką didinti, dėl to jis ir kenčia.  

- O ar iš tikrųjų jis kenčia?  

- Taip, net inkstai atsisako. J  

Būtent čia pradedi suvokti, kad esmė ne piniguose, o gyvenimo prasmėje. Net 

jeigu yra pinigų, bet nėra gyvenimo prasmės, nepavyks gyventi laimingai. Šio 

turčiaus gyvenimo prasmė buvo išsemta, nes mažą sumą padidinti buvo lengva, o 

didelę – sunku. Ir tada viskas persikėlė į inkstus, nes atsirado emocija, kuri griauna 

būtent juos.  

Labai įdomų pavyzdį būtų galima pateikti apie legendinį Asirijos karalių 

Sardanapalą. Šis karalius turėjo didžiulį haremą, nesuskaičiuojamų turtų, buvo 

pildomos visos jo užgaidos. Tačiau jis nežinojo, kam viso to reikia, nežinojo, dėl ko 

gyvena. Kadangi negalėjo rasti atsakymų į šiuos klausimus, jis susidegino kartu su 
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visu haremu. Luvro muziejuje Paryžiuje kabo visą Europą sukrėtęs paveikslas 

„Sardanapalo mirtis“, kuriame vaizduojama ši tragedija.  

Todėl galime sakyti, kad visus žmones galima padalinti į dvi kategorijas. 

Vieni pasiekia sėkmę, tampa turtingi ir po to nežino, ką daryti toliau. Kiti kelia 

aukštesnius tikslus ir iki paskutinės gyvenimo dienos kyla vis aukščiau ir palieka šį 

pasaulį turėdami palaiminimą iš aukščiau. Ir tie, ir kiti nesupranta vienas kito.  

Tokia pati situacija buvo ir su Bitlais. Jie sakė: „Mes jauni, turtingi, sėkmingi, 

garsūs, paskui mus eina minios žmonių, tačiau mes patys nežinome ir nesuprantame, 

kam mums tai. Ką su tuo daryti?“ Ir kaip daugelis pamenate, reikalai pakrypo 

narkotikų link. Jie sakė: „Niekas mūsų nesupranta. Visi galvoja – ko mums trūksta, o 

mes galvojame – kam mums viso to reikia.“ 

Viskas susiję su gyvenimo prasme. Gyvenimo prasmė – skleisti meilę, imti ir 

dalinti. Tada gyvenimas nenusibosta. Bet būtinai reikia paminėti, kad meilė turi būti 

dieviška ir ja reikia dalintis būnant SATVOS energijoje, reikia dalintis meile, kurioje 

yra SATVOS energijos, tik tada ji veikia ir pakelia žmogų į aukštesnį lygį. Tai reikia 

daryti ne dėl pliuso savo istorijoje, o dar blogiau, jei tai daroma dėl reklamos. 

Dar vienas labai geras pavyzdys iš Bosnijos apie du brolius.  

Broliai gyveno atskiruose namuose, tik vienas buvo nevedęs, o kitas gyveno 

su žmona ir krūva vaikų. Jie kartu dirbo žemę, kurią buvo jiems palikę tėvai, o gautą 

derlių dalijosi per pusę. Guli jie naktį kiekvienas savo lovoje, savo name, vartosi, 

niekaip užmigti negali. Vedęs galvoja:  „Kažkaip negerai, aš turiu vaikų, senatvėje 

bus kas manimi pasirūpins, o brolis vienas, niekas juo nepasirūpins, bet grūdus 

dalinamės po lygiai. Reikėtų jam padėti, tegul jam bus daugiau tų grūdų, užteks ir 

mums, parduos jis juos, susikaups pinigų senatvei.“ Atsikėlė, nusileido į sandėlį, 

pripylė maišą grūdų, nunešė broliui ir išpylė jo sandėlyje, tik tada giliai ir ramiai 

užmigo.  

Nevedęs brolis taip pat negali užmigti, galvoja: „Kaip čia yra, brolio šeima 

didelė, vaikus reikia maitinti, o derlių dalinamės po lygiai, kažkaip neteisingai 

gaunasi.“ Jis taip pat nusileidžia į savo sandėlį, pripila grūdų maišą ir išpila brolio 

sandėlyje, tada grįžęs giliai ir ramiai užmiega. Taip jie naktimis ir nešiojo grūdus 

vienas kitam. Kaip suprantate, grūdų nei daugėjo, nei mažėjo, o meilė augo. J 

Ir štai vieną naktį jie susidūrė akis į akį su maišais ant nugaros. 

- Labas.  

- Labas. 
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- O tu čia ką darai? 

- Nieko, nesimiega, išėjau pasivaikščioti. 

- Su grūdų maišu ant kupros? 

- O tu ką darai? 

- Nieko, vaikščioju. 

- O kam tas maišas? 

 Apskritai, viskas išaiškėjo ir išlindo į viešumą. Žmones toks poelgis labai 

sujaudino – jie toje vietoje pastatė bažnyčią.  

Būdami godūs ir nemokėdami tvarkytis su savo nuosavybe, niekada 

negalėsime jos pasidalinti, nesukursime normalios visuomenės. Dėl godumo ir 

pavydo kyla karai, tiksliau pasakius, dėl vargstančio proto, vagysčių vienas iš kito, 

lyg visi gyventume išsiskyrę. Juk jeigu nėra ko dalintis, ir skyrybų nereikia – 

susiruošei, apsirengei ir išėjai. Skyrybos vyksta, kai žmonės nežino, kaip pasidalinti 

turtą, prasideda baisūs tarpusavio santykių aiškinimaisi, dažnai į juos įtraukiami ir 

vaikai, vaikais spekuliuojama, jiems užkraunama nepelnyta karma. Dabar visas 

pasaulis primena vykstantį skyrybų procesą,  paprasčiau sakant, nelaimingus žmones, 

kurie nuolat kažkuo negali pasidalinti. Savo intrigomis valdantieji sukelia karus, nori 

užimti visą pasaulį. O kaip jie suprantą žodį „pasaulis“? Labai paprastai – pasaulį 

reikia padalinti atskirais žemės gabaliukais, o tai reiškia  svetimų žemių ir turtų 

užgrobimą. Vedose sakoma: tai GODUMAS. Todėl būtina praktikuoti, skatinti 

dosnumą, nes tai pagal Visatos dėsnius lemta žmogui, kad jis būtų laimingas. 

Vadinasi, norint atrasti laimę, duodami negalite galvoti, ar ne per daug atidavėte? 

Atvirkščiai, suvokimas dalintis, duoti  yra gyvenimo prasmė, nes duodamas tu gauni 

naujos energijos, naujų žinių, bet kartoju, tai turi būti daroma nuoširdžiai.  

Pateiksiu dar vieną gražų pavyzdį iš realaus gyvenimo. Viskas vyko 

devintajame dešimtmetyje, kai griuvo Sovietų Sąjunga. Tada viešpatavo visiška 

suirutė, nebuvo mokami atlyginimai. Vienas vienuolis buvo labai geras kepėjas. 

Kiekvieną rytą jis iškepdavo krepšelį žagarėlių – tokių persuktų labai skanių 

sausainių. Ateidavo į tramvajų stotelę, įlipdavo į tramvajų šypsenos nušviestu veidu ir 

visiems siūlydavo pasivaišinti. Kai pirmą kartą pasiūlė, žmonės tiesiog nusisuko nuo 

jo. Pikti, niūriais veidais, jau kelintą mėnesį negaunantys algos – jie su nepasitikėjimu 

žiūrėjo į vienuolį. Vos vienas ar du žmonės išdrįso paragauti jo žagarėlių. Kitą dieną 

vienuolis vėl įlipo į tramvajų ir pasiūlė pasivaišinti, dabar jau pusė troleibuso 

vaišinosi. Ir taip jis vaišino keleivius kelis mėnesius, kol jo vyresnybė neiškėlė jo 
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tarnauti į kitą vietą.  

Tačiau įdomiausia tai, kad vieną dieną, kai tramvajus jau buvo sausakimšas 

žmonių, o vienuolio dar nebuvo, žmonės tiesiog reikalavo vairuotojo, kad jis 

nevažiuotų ir būtinai palauktų vienuolio. J 

Vėliau vienuolio paklausė, iš kur jis gauna pinigų, nes nusipirkti miltų, 

cukraus, aliejaus nekainuoja pigiai. Jis paaiškino, kad žmonės vaišinasi žagarėliais ir, 

kas gali, įmeta jam į krepšelį šiek tiek pinigėlių, kurių visada pakanka kitai žagarėlių 

porcijai iškepti. J Taip dalindamasis meile su žmonėmis ir jis atgal gaudavo meilę. 

Meilės daugėjo, o produktų atsargų nemažėjo.  

Ir dar vienas mokytojo papasakotas pavyzdys. Vienu metu Peterburge veikė 

labdaros kavinė, jos meniu buvo surašytas tą dieną tiekiamas maistas, tačiau nebuvo 

nurodytos kainos. Kai atėję žmonės klausdavo, kas kiek kainuoja, atsakymas būdavo 

vienas – kiek kam negaila, o jeigu pinigų neturite, valgykite į sveikatą nemokamai. Ir 

įsivaizduokite, kavinė klestėjo. Buvo žmonių, kurie tiesiog ateidavo ir pasiūlydavo 

savo pagalbą. Į tą kavinę pavalgyti kiekvieną dieną ateidavo viena moteris. Ji visada 

atsisėsdavo kamputyje, nugara į salę ir buvo matyti, kaip ji dėl kažko išgyvena, 

kartais jos pečiai išduodavo raudą. Ji visą laiką išeidama palikdavo kažkiek pinigų. 

Vieną dieną kavinės darbuotojui ji pasakė, kad nori šios įstaigos labdaros fondui 

atiduoti butą. Darbuotojas paaiškino, kad tokių aukų jie negali priimti. Be to, kur ji 

tokiu atveju gyventų, apskritai, kodėl ji taip elgiasi? Tada moteriškė jam papasakojo 

trumputę istoriją. Jos kaimynė, kuri buvo panašaus kaip ir ji amžiaus, neseniai mirė. 

Po laidotuvių, grįžtant namo, kiemsargis paprašė, kad ji būtų atsargi, nes pro 

kaimynės langą buvo metami daiktai: jos akyse pro langą išmetė spintą. Iš tos 

nukritusios ir subyrėjusios į šipulius spintos pabiro laiškai ir nuotraukos. Šiomis 

nuotraukomis kaimynė labai didžiavosi ir dažnai rodydavo jai. Kitaip tariant, visas 

mirusios kaimynės gyvenimas vieną dieną buvo išbarstytas gatvėje... 

Moteriškė pasakė, kad ji taip nenorėtų numirti. Ji puikiai supranta, kodėl yra 

viena, tačiau to ištaisyti jau negali, kad gyveno tik dėl savęs ir todėl liko viena ir 

niekam nereikalinga – tai pati didžiausia bausmė už jos klaidas. Ji nieko nekaltina, 

tačiau nors senatvėje, prieš mirtį, norėtų padaryti kažką gero, supranta, kad su savimi į 

kitą pasaulį nieko nepasiims, ir mano, kad jos indėlis galėtų kažkam labai padėti. 

Pasidarė gaila jos, tačiau ir džiugu, kad bent senatvėje žmogus suprato, jog gyvenimas 

tik dėl savęs nesidalinant meile (ne daiktais, o būtent meile) su kitais yra beprasmis ir 

niekam nereikalingas. Tai joks moralas – tai gyvenimo mokslas, Visatos dėsniai.  
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Dosnumas – tai kažką duoti, dalintis meile pagal savo paskirtį, daryti gerus 

darbus, tačiau šiuo gerumu neatimti iš žmonių jų pamokų, kurias jie turi išmokti 

patys. Šioje vietoje būtų galima pateikti labai gerą palyginimą.  

Sadhu (Indijos kultūroje – tai klaidžiojantis vienuolis) eina ir mato baloje 

skęstantį skorpioną. Nieko negalvodamas, jis ištraukia jį iš balos, o skorpionas iš 

karto jam įkanda ir iš vienuolio rankų vėl įkrenta į balą. Ir kaip jūs galvojate, 

vienuolis vėl imasi jį traukti iš balos. Praeivis stebisi tokiu jo poelgiu: „Ką tu darai, jis 

tau kanda, palik jį ramybėje, tegul skęsta.“ Sadhu jam atsako: „Jei toks padaras gerai 

atlieka savo darbą – kanda, tai ir aš privalau daryti savo darbą – padėti.“ Ir toliau 

gelbėja skorpioną. J Svarbu ne tik atrasti tą dosnumą, bet ir eiti tuo dosnumo keliu, 

nuolat tai daryti.  

Pavyzdžiui, žmogus dirba kokiame nors fabrike, tarkime, saldainių. Jis labai 

bijodamas, gėdindamasis, nes puikiai supranta, kad to daryti negalima, vagia 

saldainius, o po darbo užeina į vaikų namus ir visus iki vieno saldainius atiduoda 

vaikams. Jis pats užaugo vaikų namuose ir žino, kaip jiems ten, todėl bent kažkaip 

nori juos pradžiuginti. Sakykite, kokį įspūdį jums palieka toks žmogus? Juk teigiamą? 

O kodėl? Tiesiog todėl, kad jis lyg ir vagia, bet ne sau, o Dievui. Todėl mums ir 

susidaro toks įspūdis, o jeigu saldainius jis neštų namo arba į turgų, ten juos parduotų 

ir gautų pinigų, įspūdis būtų visiškai kitoks. Juk neigiamas? Mes iš karto intuityviai 

jaučiame negatyvą.  

Šį pavyzdį pateikiau tik tam, kad galėtume palyginti savo jausmus to paties 

veiksmo atžvilgiu. Tačiau patariu tokiai veikla neužsiimti ir pasiieškoti kitokių 

tarnystės Dievui būdų. J Visiems reikia pinigų – ir vargšams, ir turtingiems, 

tačiau niekas neturi teisės vogti.  

Ką gi, labai ilgai neanalizavome gautos informacijos, pabandykime ją paversti 

žiniomis.  

Pasidalinkite savo patirtimi, kurią įgijote nagrinėdami šią medžiagą, ir 

specialiai paliktoje tuščioje vietoje įrašykite, kas, jūsų nuomone, yra skurdas, 

godumas, dosnumas, išmintis. Aš sąmoningai sakau, kad informaciją reikia paversti 

žiniomis. Kai nori pasidalinti informacija, reikia ją apmąstyti, suformuluoti ir pateikti; 

tokiu būdu informacija tampa žiniomis, o jeigu pradedate tai praktikuoti – tampa 

gyvenimo būdu.  
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Kartais atrodo, jog žmogus lyg ir išmintingas, bet vis patenka kitų žmonių 

įtakon ir pasaulį pradeda suvokti ne taip kaip reikia. Kodėl taip atsitinka? Ir kaip 

išmokti nepasiduoti tokiai įtakai?  

Išskiriami trys išminties tipai.  

Pirmasis išminties tipas – mes intuityviai suvokiame įstatymus, pagal kuriuos 

gyvename, taip pat pagal galimybes, remdamiesi civiliniais įstatymais, taikome 

Visatos dėsnius. Tai yra pagal dabartinės civilizacijos įpročius mėsą valgyti galima, 

nedraudžiama, o pagal Visatos dėsnius, kaip žinome, to daryti negalima. 

Dabartiniame gyvenime savo nuomonę apie kitą žmogų galima išreikšti net grubiai, o 

pagal vedų kultūrą ir Visatos dėsnius reikia ieškoti žmogaus gerųjų savybių ir jas 

skatinti. Šių dienų civilizacijoje kai kur jau leidžiama tos paties lyties žmonių sąjunga 

(gerai, kad to dar nedaroma privaloma tvarka). J Pagal Visatos dėsnius tai tiesiog 

draudžiama. Sąjunga su tos pačios lyties asmeniu – tai ne liga, mes patys tokius 

vaikus užauginame savo šeimose. Jeigu auginame berniuką kaip vyrą, tai jis ir užaugs 

tikru vyru, jei mergaitę auginame kaip moterį, iš jos ir užaugs moteris – kiekvienas su 

savo prigimtinėmis pareigomis. O prigimtinės pareigos byloja apie tai, kad vyras 

privalo būti vyru ir gyvenimo palydovu turėti moterį, ir atvirkščiai. Kiekvienas 

privalo vykdyti savo pareigas – moterys turi gimdyti vaikus, vyrai juos daryti. Moteris 

turi būti atspindys saulei, tai yra būti mėnuliu, vyras – saule, kuri šviečia ir tarnauja 

visuomenei ir visatai, tinkamai vykdyti šią savo misiją, nes tokia jo pareiga šiame 

gyvenime. Galbūt kitame gyvenime jūsų siela gaus moters kūną ir tada vykdys moters 

pareigas. Jeigu negyvensime pagal savo paskirtį, labai ilgai trypčiosime toje pačioje 

vietoje, mūsų dvasinis lygis niekada nepakils.  

Antrasis išminties tipas – žmogus žino įstatymus, pažeidžia juos, tačiau per 
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bausmę suvokia, kad to daryti negalima. Tačiau dažniausiai žmonės tai pripažįsta ir 

be bausmės – priimdami ir pripažindami šią situaciją jie gauna pamoką ir ją išmoksta. 

Tai yra įstatymą pažeidžia, bet suvokę savo kailiu, kokios tokių klaidų pasekmės, 

pripažįsta jas ir daugiau nebekartoja.  

Trečiasis išminties tipas – tai recidyvas. Tai yra žmogus žino įstatymus, 

pažeidžia juos, gauna bausmę ir vėl pažeidžia.  

Tas pats pasakytina ir apie Visatos dėsnius, kai gyvenime taikomi visi trys 

išminties tipai. 

Taigi, ką daryti, kad išmintis nepaklustų šiai įtakai? Atsakymas paprastas: 

reikia lavinti išmintį. Čia labai gerai padeda meditacija dosnumo tema – taip lavinama 

sąmonė, žmogus tiesiog intuityviai tampa dosnus.  

Geriausias laikas meditacijai – saulėtekis, kai geriausiai veikia gėrį siunčianti 

Visatos energija.  

Rytą būtina skirti knygoms šia tema skaityti, medituoti, o ne miegoti. Būtent 

ryte veikia satvos – dorybės energija. Tai laikas, kai savo išmintį reikia sujungti su 

Aukščiausiąja Išmintimi ir įkrauti ją dosnumu naujai dienai. Reikia ne tiesiog 

pamedituoti, reikia pasikrauti šios energijos ir visą dieną būti dosniam – palaikyti ir 

lavinti dosnumą savo veiksmais. Būtina sveikintis, kam nors padėti, pasakyti gerą 

žodį, užjausti, o su savo artimaisiais taip elgtis tiesiog būtina, nes visa kita atrodys 

kaip veidmainystė. Jeigu dosnumas nelavinamas, išmintį subtiliajame lygmenyje 

palaipsniui užgožia godumas, išmintis pradeda nykti. 

Kai kurie iš mūsų dažnai užsuka į maldos namus. Prie jų klūpi nemažai 

prašančių išmaldos žmonių. Reikia atskirti, kam jų galima duoti, o kam – ne. 

Pasikartosiu, vargšams išmaldos duoti negalima, nes tai jų pamoka, kurią jie privalo 

išmokti, jeigu duosi – pats prisiimsi jų pamoką... Aukoti galima žmonėms su negalia 

(tačiau būtina gerai pasverti, kaip, kokiu būdu), aukoti galima maldos namams.  

Galite pastebėti, kaip sunku duoti išmaldą, nes visą laiką mes galvojame, kiek 

reikėtų duoti. Kai mūsų klausia apie pinigus, mums tampa nepatogu, nesmagu. 

Tačiau, palyginkime, kaip lengvai atsisveikiname su pinigais brangiuose restoranuose, 

kiek ten paliekame arbatpinigių, kiek išleidžiame pinigų pirkdami cigaretes, alkoholį? 

Kai kurie pinigų krūvas palieka kazino, tačiau kai reikia paaukoti bažnyčiai, kažkoks 

kirminas viduje ima kirbėti. Tačiau, kas įdomiausia, būtent šventosiose vietose jums 

yra žemai lenkiamasi net už menkiausią paaukotą sumą. Niekur kitur, kur jūs 

paliekate pinigų, taip nesilenkia.  
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Šiuo atveju kalbu ir apie save. Dabar jau pradedu suvokti, ką reiškia aukoti. 

Pastebėjau vieną dalyką, tiksliau sakant, išgirdau iš savo mokytojo ir pagavau save, 

kad aš taip pat jaučiuosi. Kai čiupinėji tuos grašius kišenėje ir jei vis dėlto nusprendi 

juos atiduoti, renkantieji aukas bažnyčios remontui ar kokios nors šventovės 

gražinimui tau lenkiasi iki pat žemės. Žiūri į jų nuolankumą ir kaip jie lenkiasi iki 

žemės dėkodami tau už tavo menkus grašius, ir štai tada jauti, kad pradeda kažkas 

tave tarkuoti, plakti iš vidaus, nežinai, kur pasislėpti, kur slėpti akis, tada supranti, kad 

Dievas pirštu bado į tavo godumą, purvą, pavydą, „skalbia tavo smegenis“. Pradedi 

suvokti, kad dar esi toli nuo tos tarnystės, aukščiausiojo prado savybių kaip gyvenimo 

būdo. Ir tada tampa gėda, kad geriems dalykams duodi mažiau, nei palieki 

arbatpinigių restorane. Dabar, jeigu susiruošiu į maldos namus, iš anksto pasiimu tam 

tikrą sumą, kad galėčiau paaukoti. 

Kartais žmonės pyksta vienas ant kito, tačiau labai dažnai žmonės pyksta ant 

Dievo, neva, kaip jis galėjo leisti, kad taip atsitiktų, kodėl tiek kančios, neteisybės ir 

pan.? Žmonės pyksta ne ant Dievo. Jie pyksta ant kažko, kurį susigalvojo patys.  

Negalima išsigalvoti Dievo – tai ir yra šiuolaikinių žmonių problema. Dievą reikia 

pažinti, tada neteks ant jo pyktį. Keli iš Dievo apibrėžimų: Visų geriausias, Visų 

patraukliausias, Teikiantis džiaugsmą, Laimės šaltinis, Gyvenimo skonio šaltinis, 

Visų švariausias... Kaip galima pykti ant tokio Dievo? 

Šudha išvertus iš sanskrito kalbos reiškia „švarus“ – nepaprastas vardas! 

Gyvenime tai, kas švaru, gali tapti purvinu. Tačiau Šudha kitoks, jis niekada negali 

būti purvinas. Šudha – antiseptikas, šalinantis purvą, tai yra, kur jis beatsirastų, iš 

karto tampa švaru. Net jeigu mūsų gyvenime kyla problemų, mes negalime kaltinti 

Dievo, nes jis švarus, neklystantis. Mes kenčiame dėl savo karmos, o jis mums padeda 

įveikti sunkumus. Jeigu priimame šią jo pagalbą, kartais sunkumų galime net 

nepastebėti. Kaip vadinamas žmogus, kuris sunkią minutę kreipiasi į Aukščiausiąjį? 

Jis vadinamas didžiu žmogumi. Pasakykite man bent vieną didį žmogų, kuris būtų 

nugyvenęs lengvą gyvenimą? Nėra tokių. O kur slypi jų šventumas? Nesvarbu su 

kokiais sunkumais buvo susidūrę, jie visada dėkojo Dievui ir šlovino jį. Jie suprato, 

kas iš tikrųjų yra Dievas. Todėl mums ir reikia žinių apie mūsų Visatos Aukščiausiąją 

jėgą.  

Gal kai kurie pamena sovietų laikais leistą žurnalą „Mokslas ir gyvenimas“ – 

paskutiniame jo puslapyje vienu metu buvo spausdinamos vieno prancūzų 

karikatūristo karikatūros iš ciklo „Pasaulio sukūrimas“. Dievas ten buvo 



	   243	  

vaizduojamas tradiciškai: plikas arba apaugęs, su ilga barzda ir dideliu pilvu, 

naktiniais marškiniais, senas, kartais piktas. Šalia Visata, į kurią jis svaidosi piktais 

žaibais. Amžinai kažkuo nepatenkintas ir niekas jo nenori klausyti. Jie jį tokį 

sugalvojo, o paskui pyksta ant jo. Iš tikrųjų, ant tokio ir pykti galima. O jums patinka 

toks Dievo vaizdas? Žinoma, kad ne, nes toks Dievas neegzistuoja.  

Kaip jau anksčiau minėjau, aukščiausiojo prado savybės – tai realybė, o 

žemiausiojo prado savybės – tai iliuzija. 	  

Kad būtų aiškiau, surašykime šias savybes į lentelę.  

Realybė   Iliuzija 

Tiesa  Melas 

Gėris  Blogis 

Teisybė  Apgaulė 

Dosnumas Godumas 

Laimė  Kančia 

ir t. t.  

 

Iliuzijos stulpelyje surašyta tai, kas išgalvota žmogaus, o realybė yra ten, kur 

yra Aukščiausioji Išmintis.  

Kai kas pasakys, kad iliuzijų stulpelyje surašytos savybės egzistuoja ir 

realybėje. Taip, egzistuoja, nes žmogus jas išgalvojo ir dabar taiko savo gyvenime. 

Kada pradedame suvokti, kas yra pyktis? Tik tada, kai jį galime palyginti su gėriu, tai 

yra su realybe.  

Kad būtų aiškiau, pateiksiu dar vieną palyginimą. Didžioji dalis žmonių, o gal 

net ir visi, ir meluoja, ir pyksta, ir apgaudinėja, ir t. t. Bet kai klausiama, ką norime 

išnaikinti – gėrį ar blogį, mūsų pasąmonėje glūdintis suvokimas ir karto pateikia 

atsakymą: išnaikinti reikia blogį. O kas lieka? Žinoma, kad gėris, nes gėris yra 

realybė. Todėl, kad realybės negalima išnaikinti, tiesiog neįmanoma. Ar esate kada 

nors girdėję raginimą „išnaikinkime gėrį“? J Tik pasakose niekadėjai nori sunaikinti 

gėrį. Tačiau juk tai pasakos. O kas yra pasaka? Tai yra iliuzija.  

Jei pabandytume sukviesti į vieną vietą milijoną žmonių ir paklaustume, ką jie 

norėtų išnaikinti – dosnumą ar godumą? Galėčiau duoti šimtaprocentinę garantiją, 

kad atsakymas būtų vienintelis – godumą. Tų pačių žmonių paklauskite, ką reikia 

išnaikinti – gėrį ar blogį. Atsakymą puikiai žinote... Nes gėris tai realybė. Jeigu 

išnaikintume gėrį mūsų planetoje, ir jeigu iš tikrųjų taip pasąmonėje galvotų visi 
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žmonės, pakaktų vienos neigiamos minties, kad ji susprogtų į daugybę smulkių 

gabalėlių. Jau nekalbant apie tai, kiek šioje planetoje yra mirtį nešančių ginklų, kurie 

galėtų ne vieną tokią kaip mūsų planetą į gabalėlius sudraskyti. Įsivaizduokite, kad 

realybė yra blogis, vadinasi, visi turi siekti daryti kažką blogo dėl sportinio intereso: 

kas kiek ir greičiau pridarys blogų darbų. Kai visas arsenalas bus išnaudotas, planetos 

nebeliks.  

Ačiū Dievui, kad realybė yra gėris, o ne blogis, ir visi protingai mąstantys 

žmonės skatina kurti GĖRĮ! Kai mes gyvensime realybėje ir ugdysime realybės 

savybes, kurias energetiniais srautais siunčia mums Aukščiausioji Išmintis, nebeliks ir 

abejonių dėl Dievo egzistavimo ir jos siunčiamos į žemę aukščiausiojo prado savybių 

energijos. Tačiau, kai mes galvojame tik apie save, atsiranda godumas, egoizmas, 

nepasotinama aistra, pyktis, ginčai, nesutarimai, prievarta – visa tai žmogaus kūryba, 

nes mes pamiršome, kaip dalintis dieviškąja meile, pamiršome, kas tai yra, 

pamiršome, kad tai yra aukščiausias apdovanojimas mums, kad būtume laimingi. Šį 

apdovanojimą reikia priimti protu, o ne jausmais.  

Todėl eidami balsuoti per rinkimus pirmiausia pasidomėkite, kokiomis 

prigimtinėmis savybėmis gyvena jūsų kumyras. Užduokite sau tokį klausimą, 

atsakykite į jį sąžiningai, sąžiningai pasirinkite, prisiimkite tokią atsakomybę ir 

pasaulis jūsų dėka gal bent truputį taps geresnis. Tai yra priimdami sprendimą turite 

pasitelkti išmintį, o ne emocijas ir jausmus.  

Kai kurie sakys: „Kaip čia taip, juk, kai mylime, sakome – aš jaučiu.“ Štai čia 

ir prasideda problema – mes jaučiame, kad esame alkani, jaučiame prisirišimą, 

mylime žmogų kaip maistą jausmais ir pan. Tačiau kai pavalgome, alkio jausmo 

nebelieka. Jei persivalgome, jaučiame persisotinimą, net pasibjaurėjimą. Čia puikiai 

tinka priežodis: nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis.  

Tas pats pasakytina ir apie jausminę meilę, pasisotiname ir meilės nebelieka. 

O dieviška meilė per išmintį – tai visiškai kas kita. Tai gilus, amžinas, realus, nuolat 

pasipildantis jausmas. Ne veltui sakoma, kad dvi širdys susijungia danguje – tai 

šventas aktas. Kiek tu beatiduotum dieviškosios meilės kitiems, ji niekada nesibaigs, 

nes Dievas yra amžinybė, Jis yra Absoliutas. Štai kodėl reikia lavinti išmintį ir savo 

sielos potencialą, arba, tiksliau pasakius, ugdyti save, nes siela – tai AŠ.  

Nereikia išsigalvoti Dievo – Jis yra. Kai Jo vaizdinys yra išgalvojamas, 

iškreipiamas, mums kyla problemų. Dabartiniu tikrai nelengvu metu reikia 

visuomenėje atkurti pozityvų, realų gyvenimo būdą. Tada viskas susidėlios į savo 



	   245	  

vietas. Kaip galima pykti ant Dievo – Kūrėjo, visų gyvų būtybių draugo, visų energijų 

valdytojo, laimės šaltinio? Už ką?  

Vienas graikų filosofas pastebėjo: „Žiūrėkite, kaip puikiai Dievas sukūrė 

žmogų – dvi akys viršuje, nosis per vidurį, burna žemiau. Kaip patogu. Maistą matote 

akimis, kartu galite imti jį į burną ir užuosti. O išangę sukūrė daug žemiau, kuo toliau 

nuo nosies. Įsivaizduokite, jei išangė ir nosis būtų vienoje vietoje, o akys visai 

neaišku kur.“ Taip neatsitiko, nes Dievas kūrė žmogų su meile. Koks gyvenimas 

bebūtų, jame yra vietos pagarbai, grožiui. Puikiai matome, kokie nepakartojami šie 

Dievo kūriniai. Tačiau gyvos būtybės gali turėti trūkumų, žmogus gali turėti blogų 

savybių, nors kūnas jam geras suteiktas. Todėl mes ir sakome, kad reikia dirbti su 

savimi, su Dievu dirbti nereikia. Neieškokite Jame kokių nors trūkumų, tai taip pat 

kaip spjaudyti į dangų. Nebandėte? J Pabandykite. Tai, ką išspjovėte, gausite atgal.  

Tačiau pažiūrėkite į žmogaus kūrinius – šalia gyvenamųjų namų iš karto 

gamyklos, rūkstantys kaminai, katilinės, šiukšlynai. Tai tas pats, kaip nosis šalia 

išangės...  

Daug kam kyla ir kitoks klausimas: kaip ir kokiu būdu turtus kraunasi turtingi 

vargšai? Verslus žmogus iš pradžių kažko pasiekia, po to ima piktnaudžiauti 

išmintimi. Galiausiai prarandame viską, kuo piktnaudžiaujame, – prarandame pinigus, 

turtą, nes piktnaudžiaujame jais.  Prarandame vyrą arba žmoną, nes piktnaudžiaujame 

jo ar jos pasitikėjimu. Jeigu gyvename vadovaudamiesi ne aukščiausiojo, o 

žemiausiojo prado savybėmis, kyla klausimas – kam mums duota išmintis? Išmintimi 

negalima piktnaudžiauti, ja reikia naudotis pagal paskirtį. Priešingu atveju turime 

paradoksą – turtingas vargšas, „savo“ turto sargas, kaip sarginis šuo. Savo parašiau 

kabutėse. Kodėl? Todėl kad turtas – tai mums nepriklausanti energija, kuria privalome 

naudotis kitų arba Visatos labui. Kyla natūralus klausimas: kodėl reikia saugoti turtą, 

jeigu jis tavo? Atsakymas paprastas: jis ne tavo, vogtas, todėl ir baisu, kad jį gali kiti 

pavogti. O jeigu jis būtų padalijamas pagal paskirtį, jo būtų tiek, kiek reikia (ar net dar 

daugiau) pagal tavo gebėjimus naudoti jį kitų labui. Žmogaus išmintis ne tik žino, 

kaip uždirbti pinigus, bet ir žino, kaip juos leisti.  

Dar vienas dalykas. Mes negalime naudoti pusę tiesos – imame sau tik išmintį 

arba tik pinigus, pilame purvą ant kitų, bet iš tų pačių žmonių norime užsidirbti, 

matome tik blogąją pusę, ir nenorime matyti gerosios, nesidaliname meile, kaip 

nešeriame karvės, bet norime gauti pieno. NE, taip neveikia, bet kokiu atveju ateis 

laikas, kai reikės papildyti.  
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Ūkininkas stebėdamas vištas mato, kad vištų užpakalinė dalis yra pelninga – 

neša kiaušinius, o priekinė atneša tik nuostolius – visą laiką kažką lesa. Jeigu 

paimtume tik užpakalinę dalį, pelną būtų galima padvigubinti. Deja, pusė vištos 

nedirba. Tai vadinama piktnaudžiavimu išmintimi. Arba palikime tik karvės tešmenį, 

ar gausime pieno? Atsakykite patys... Kas bus, jeigu mes tik pjausime miškus ir jų 

neatsodinsime? O kas darosi dabar, kiek yra išpumpuojama naudingųjų išteklių iš 

gelmių ir tai niekuo nepapildoma, atvirkščiai, dar ir teršiama. Nenustebčiau, jei 

kažkuriuo momentu Žemė nušluotų nuo savo paviršiaus visą žmoniją, nes ilgai kęsti 

tokio barbariškumo neįmanoma. Per pastaruosius penkerius metus žemės vibracijos 

dažnis pasikeitė daugiau, nei per praėjusius šešis tūkstančius metų. O kas yra žemės 

vibracijos dažnis? Tai gydomoji vibracija, ir šiame dažnyje turi būti žmogus. 

Pastaruoju metu Žemė taip pat bando atsikratyti tokios žmonijos. Apie tai 

pakalbėsime šiek tiek vėliau. 

Taip ir žmonės. Yra tokių verslininkų, kurie galvoja, kad tik jie užsiima 

kažkokiu verslu. Jie nemato viso šio verslo vaizdo, nesupranta, kodėl jų verslas 

sėkmingas. Vėliau tokie žmonės tampa turtingais vargšais. Būdami protingais 

žmonėmis jie, deja, piktnaudžiauja išmintimi. Kodėl? Todėl, kad nežino TIESOS. 

Tam tikrų žinių dalį gavo, specializaciją įgijo, profesijos išmoko, o kaip gyventi 

nežino. Būtent čia ir slypi tiesa – kaip suteikti naudos visumai, Visatai. Tiesa – tai 

tarnystė Absoliutui. Mes esame ne miesto ar šalies, net ne planetos, nekalbant jau apie 

savo šeimą, mes esame VISATOS DALELĖ. Būtent tokių žinių mums reikia, būtent 

taip mes turime jaustis ir elgtis. 

Lakšmė – tai gausumo ir turtų Deivė. Tačiau su jos vardu susiję ne tik pinigai, 

bet ir įkvėpimas, entuziazmas, pozityvumas. Jeigu jūs esate kokios nors srities 

entuziastas, Lakšmės energija atneša naudos, sėmės, pinigų. Tačiau svarbiausia – 

nepiktnaudžiaukite išmintimi. Jeigu nesilaikysite šių principų, tapsite savo pinigų 

sargu, turtingu vargšu. Daugelis nesuskaičiuojamų turtų savininkų mirė būdami 

vieniši ir gyvendami skurde, ypač dvasiniame skurde.  

Kuo skiriasi nepasotinami troškimai arba aistra nuo įprastų norų ir pavydo? 

Vedose teigiama, kad žmogaus gyvenime turi būti du tikslai – sveikas gyvenimo 

būdas ir absoliučios tiesos siekimas. Jeigu jums svarbus sveikas gyvenimo būdas, tai 

nėra nepasotinamas troškimas, ar  aistra, tai jūsų dalia, jūsų teisė ir net pareiga. 

Sveikata yra viena iš gyvenimo prasmių, tai ne tik norma, bet ir pareiga, nes kūną 

gauname dovanų kaip priemonę sielos potencialui didinti, kaip automobilį, kurio 
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tinkamai neprižiūrint galutinį punktą pasiekti labai sunku arba neįmanoma. 

Naudodami savo kūną mes privalome darbuotis kitų labui, todėl jis privalo būti 

sveikas. Antrasis gyvenimo tikslas – Absoliučios Tiesos – Esmės siekimas ir siekis  

būti arčiau savo Kūrėjo Tėvo. 

Kai kalbame apie askezę, turime omenyje pertekliaus, piktnaudžiavimo 

atsisakymą.  

Tarkime, ketinu mesti rūkyti, gerti? O kam to reikia? Juk man tai suteikia 

gyvenimo ir emocijų skonį, svarbumo pojūtį. Valgau, rūkau, geriu – tai man teikia 

malonumo. Jeigu viso to atsisakau, vardan ko tai darau? Jeigu yra dėl ko, aš tai 

padarysiu. Ne, mielieji, iš savo patirties galiu pasakyti, kad sąmonei pakilus į 

aukštesnį lygį, labai daug dalykų išsisprendžia be jokių pastangų.  

Yra toks anekdotas, kaip vienas žmogelis į komunistų partiją stojo. Per 

pokalbį su juo komisijos nariai klausia: 

– Jūs rūkote? 

–Taip turiu tokį įprotį. 

– Ar dėl partijos mestumėte? 

– Vardan partijos? Mesiu. 

– Gerai, o išgeriate? 

– Kartais būna, per išeigines, kaip ir visi. 

– Ar dėl partijos mestumėte? 

– Na, dėl partijos mesiu, – atsidusę pasakė būsimasis partietis. 

– Geras kandidatas, dar vienas klausimas. O kaip jūsų reikalai su moterimis, 

bendraujate, turite kokių nors santykių? 

– Na, kaip ir visi... 

 – Ar dėl partijos mestumėte? 

Vyriškis dar giliau atsiduso ir nukabinęs nosį pasakė: 

– Na, taip, mesčiau. 

– Gerai, tada paskutinis klausimas. O jeigu reikės gyvybę už partiją paaukoti? 

Vyriškis beveik nesusimąstęs atsakė:  

– Žinoma, atiduočiau, kam man toks gyvenimas. J  

Taigi, pagal gamtos dėsnius niekas nekelia jokių sąlygų, kiekvienas pasirenka 

pats.  

Kartais kyla toks klausimas: kaip ir kur galima gauti tėvų meilės, jei tau buvo 

lemta neturėti tėvų ir augti vaikų namuose? Geras klausimas ir paprastas atsakymas. 
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Kaip jums atrodo, kas tokiems vaikams gali pakeisti tėvus – mamą ir tėtį? Žinoma, 

kad mes, visuomenė... Juos gali pakeisti DOSNŪS ŽMONĖS. Būkite tokie ir jūs, 

dalinkitės dosnumu tiesiog dabar.  

Taigi, ar suvokėte, sužinojote, kokius lobius naudojame mokydamiesi. 

Supratote, kas yra aukščiausiojo ir žemiausiojo prado savybės? Dabar jau žinote, 

kaip jos veikia ir koks skirtumas tarp jų. Išminčiai  tenorėjo parodyti mums, kas būna, 

kai gyvename su vienomis savybėmis, ir kas būna, kai gyvename su kitomis. 

Kokiomis iš jų naudositės jūs – tai tik jūsų pasirinkimas. Norisi griauti savo 

asmenybę, jūsų reikalas, pasirinkite žemiausiojo prado savybes ir tąsykitės su jomis 

per gyvenimą griaudami savo asmenybę. Norite kurti savo asmenybę? Yra toks 

metodas. Tačiau aš pabandysiu konkrečiau ir prieinamiau atkreipti jūsų dėmesį. 

Kartais gyvenime būna tokių situacijų, kai mums atrodo, kad tikslas pateisina 

priemones. Aš jums pateiksiu schemą, o jūs padarykite išvadą, pateisina ar ne. 

1) AŠ – žemiausiojo prado savybės → TIKSLAS + ASMENYBĖS 

GRIOVIMAS! 

Jeigu tikslą pasiekiate pasitelkę žemiausiojo prado savybes, griaunama jūsų 

asmenybė. Reikia jums tokios formulės? 

2) AŠ – aukščiausiojo prado savybės → TIKSLAS + ASMENYBĖS 

KŪRIMAS! 

Jeigu tikslą pasiekiate pasitelkdami aukščiausiojo prado savybes, kaip 

rezultatą gausite laimę ir asmenybės kūrimą.  

Tai yra tikslą jūs bet kokiu atveju pasiekiate, tačiau, jeigu naudojate 

žemiausiojo prado savybes, paleidžiate baisų asmenybės griovimo mechanizmą. O 

jeigu tikslą pasiekiate pasitelkę aukščiausiojo prado savybes, jūs ne tik turite rezultatą, 

bet kaip priedą gaunate laimę ir asmenybės kūrimą.  

Būtent tarp šių dviejų lygybių mes ir renkamės.  

Ir dabar, jeigu grįžtume į šios knygos pradžią, prisiminkime, ko mus turėtų 

išmokyti ši knyga, kokius tikslus kėlėme. Pagrindiniai mūsų uždaviniai – būti 

lydimiems sėkmės, laimingiems, sveikiems ir t. t. 

Todėl, jeigu sieksite SĖKMĖS pagal 1 formulę, naudodamiesi bent viena iš 

šių savybių: puikybė, išdidumas, garbės vaikymasis, pyktis, grubumas, 

nemandagumas, pavydas, gobšumas, veidmainiškumas, netikro prestižo jausmas, 

kerštas, negalime sakyti, kad turtų ar karjeros negausite. Visko gali būti, bet laimės, 

deja, jūs neturėsite niekada. Apsikrausite doleriais ir drebėsite dėl kiekvieno cento 
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visą gyvenimą. Galbūt, net kokį nors postą užimsite, gal ir patį aukščiausią, tačiau nei 

draugų, nei harmonijos jums nematyti. Ši jūsų pačių rankomis sukurta disharmonija 

griauna asmenybę.  

Tačiau jeigu sėkmės sieksite pagal 2 formulę, jūs turėsite ne tik ją, bet ir kartu 

KURSITE asmenybę. Sąžiningai pasakysiu, kad taikant šią formulę, dabartiniame 

agresyviame pasaulyje siekti tikslo yra daug sudėtingiau. Labai jau daug visko žemo 

aplink. Bet kokiu atveju, vidinis santykių balansas, asmenybės vystymasis bus daug 

aukščiau, vadinasi, jausitės laimingesni.  

Vis dėlto norėčiau šiek tiek stabtelėti ir paklausti, iš kur atsirado šis posakis 

„tikslas pateisina priemones“. Viskas labai paprasta. Kai matome tikslą, savo viduje 

nepastebime šių jausmų ir savybių. Tuštuma ir ligos aplanko vėliau, dažniausia, deja, 

būna per vėlu. Štai kodėl norėjau jums parodyti, kaip tai vyksta ir kaip galima išvengti 

šios nelaimės.  

Taigi, kad nepamirštume, pasikartosime. 

Pirmasis žingsnis – pripažinti, kad tai yra pamoka ir priimti ją. 

Antrasis žingsnis – tai neigiamos karminės pamokos analizė.  

Dabar pats svarbiausias dalykas – turite labai gerai suprasti, kokias vidines 

jūsų prado savybes nurodo karminis likimo mokytojas. 

Nepaliausiu kartoti, kad į jūsų gyvenimą atėjusi probleminė situacija – tai 

grįžtančios tam tikros jūsų skolos. Todėl jūsų užduotis žengiant antrąjį žingsnį – 

atlikti vidinę analizę, kad išsiaiškintumėte, kokias jūsų ŽEMIAUSIOJO PRADO 

SAVYBES nurodo ši situacija. Kodėl akcentuojame tas AUKŠČIAUSIOJO IR 

ŽEMIAUSIOJO PRADO savybes? Viena vertus, tam, kad suvoktume, kuo gresia šių 

dėsnių nežinojimas. Antra vertus, tam, kad suvoktume, kokios ŽEMIAUSIOJO 

PRADO SAVYBĖS veikia jus? Todėl turėsite savo veiksmus nukreipti kita linkme 

naudodami AUKŠČIAUSIOJO PRADO SAVYBES. Naudojant šias savybes 

atsiranda suvokimas, ko iš jūsų reikalauja Visata.  

Visata – tai mokymo klasės, todėl jeigu demonstruojate savo žemiausiojo 

prado savybes, pagal Visatos dėsnius grąžos gausite ligų arba agresorių, kuris grąžins 

jums jūsų skolas. Arba kaip sakoma Rytuose, pradės suktis SANSAROS ratas 

(pamenate savo uodegą ryjančią gyvatę?).  

Kodėl taip vyksta? Todėl, kad jeigu šias neigiamas savybes puoselėjate savyje, 

DEGRADUOJATE KAIP ASMENYBĖ, GRIAUNATE JĄ IR GRAUŽIATE SAVE, 

PRARANDATE SVEIKATĄ.  
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Trečiasis žingsnis – tai pozityvios karminės pamokos patirtis. 

Ji parodo, kokias aukščiausiojo prado savybes jums reikia lavinti. Tai Visatos 

mechanizmo rūpestis jumis. Šis mechanizmas skatina jus vystytis, skatina jūsų 

asmenybės raidą, jūsų evoliuciją, nes visos aukščiausiojo prado savybės – ir mes jau 

atlikome tokią diagnostiką – tai būtent asmenybės potencialo atskleidimas, konkretus 

nurodymas jums vystytis kaip asmenybei. Tai ir yra trečiasis žingsnis. 

Ir galiausia ketvirtas žingsnis – tai poelgis. Maža tiesiog žinoti, suvokti, 

pripažinti, priimti, kontroliuoti, reikia rodyti pastangas, veikti, nuteikti save lavinti 

aukščiausiojo prado savybes, kad galėtumėte realiai išmokti visas šias likimo 

pamokas. Reikia, kad tai taptų jūsų gyvenimo būdu.  

Ko gero tiek šia LIKIMO PAMOKŲ tema. J 

SVARBU. Tik prašau nepainiokite neigiamų ir teigiamų savybių su 

žemiausiojo ir aukščiausiojo prado savybėmis.  

Kalbėdami apie AUKŠČIAUSIOJO IR ŽEMIAUSIOJO PRADO SAVYBES 

mes ne vertiname, mes renkamės su kokiomis savybėmis norime eiti per gyvenimą ar 

kokio tikslo norime siekti.  

Negatyvas ir pozityvas – tai emocijos, kurios pasireiškia jau po to, kai 

pasirenkame su kokiomis savybėmis sieksime tikslo. Mes turime pasirinkimo laisvę, 

nes neatsiejama KŪRĖJO savybė yra leisti mums patiems pasirinkti, kur ir kokiu 

keliu žygiuoti, tačiau ši laisvė suteikiama tik gyvoms būtybėms, turinčioms išminties. 

Ką pasirinksime, ten ir atsidursime. Nes gyvenimas šioje žemėje – tai pasirengimas 

amžinybei. Šiame žemiškajame gyvenime privalome pasirinkti kelią, kuriuo eisime į 

gyvenimą amžinybėje, kad atsidurtume kuo arčiau AUKŠČIAUSIOJO, DIEVO 

TĖVO. Žinoma, galima apimtiems puikybės ir egoizmo paūžti kokius 80 metelių ir po 

to kokiems milijonui metų inkarnacijos ratu keliauti į žemiausią lygį gyventi 

gyvuliškomis sąlygomis, kad išmoktumėte tas pamokas, kurių nesugebėjote išmokti 

šiame gyvenimo kelyje, ir naujas pamokas, kurias užsidirbote. Ir nesistebėkite: 

milijonas metų pagal žemiškojo gyvenimo matą yra daug, o visatai ir KŪRĖJUI tai 

tik keletas atodūsių. Mūsų siela nemirtinga ir milijonas metų gyvuliškomis sąlygomis 

jums pasirodys kaip amžinybė, kitaip sakant, amžinas košmaras. Todėl nebandau jūsų 

įtikinti, tik primenu: kiekvienas pasirenka tikslą ir kelią, kuriuo to tikslo sieks.  

  Dieve, kiek aš turiu likimo mokytojų!.. J Tačiau šiandien į juos žvelgiu visiškai 

kitaip, praktiškai visi jie mano rytinėje maldoje. Meldžiuosi už juos iš visos širdies. 

Pirma, suprantu, kad jeigu nepripažinsiu, nepriimsiu ir neišmoksiu šių pamokų, jos 
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vėl sugrįš. Antra, nepadaręs to, savyje paliksiu neigiamas emocijas, kurios griauna 

organizmą. Šiandien jie yra mano mokytojai, taip juos suvokiu ir priimu, todėl jų 

siunčiamas pamokas priimu kaip mokymosi procesą. Pradėsiu vardyti nuo tų, kurie 

atsirado vėliausiai. Tai ir prezidentė D. Grybauskaitė, ir ministras pirmininkas 

A. Butkevičius su kai kuriais savo parankiniais, ir A. Kubilius, ir V. Landsbergis, taip 

pat kai kurie jų komandos nariai, ir teisėja D. Pranytė-Zalieckienė, kuri jau padarė 

savo darbą, ir kiti teisėjai, kurie dar rengiasi šiuos darbus daryti, ir prokurorai bei visi 

tie, kurie kurpė prieš mane bylą ir įvairius sąmokslus. Aš ne tik juos įvardiju 

pavardėmis, bet ir vizualizuoju savo rytinėje maldoje, meditacijoje. Tai ir mano verslo 

konkurentai, ir, kaip jau sakiau, V. Muntianas su savo buvusia kompanija, kurie 

stengėsi sugriauti partiją, ir kai kurie dabartiniai mūsų partijos nariai, dėl kurių tenka 

turėti nemalonumų. Jie taip pat man siunčia pamoką. Kai kurie skaito ir tikriausiai 

savo akimis negali patikėti: kas atsitiko su Viktoru? Iš tikrųjų, nieko neatsitiko. Taip 

veikia Visatos dėsniai ir niekur nuo jų nepabėgsi. Jei nori būti sveikas, judėti pirmyn 

ir plėtoti kūrybinį sielos potencialą, reikia gyventi pagal šiuos dėsnius. O dar geriau –

nekurti sau tiek priešų, problemų ir ligų. J 

Žinoma, mano maldoje visada yra ir tie, kurie man padeda, mane myli, kurie 

suteikia teigiamų emocijų – tai mano šeima, artimieji, draugai ir tie artimi žmonės, 

kurie jau paliko šį žemiškąjį pasaulį. Būtinai jiems reikia padėkoti, nepakanka tiesiog 

priimti jų pagalbą ir meilę – reikia užimti dėkingumo poziciją.  

Grįžtame prie mano spalvingos patirties, kurioje figūruoja tokios žymios 

pavardės. Pirmasis žingsnis – tai PRIPAŽINTI IR PRIIMTI SITUACIJĄ KAIP 

SAVO. Tai yra visas verslo, šeimos, politikos problemas, susijusias su teisėsaugos 

institucijomis ir teismais, ir kitokias panašias problemas būtina pripažinti ir priimti. 

Jeigu nežengiamas pirmas žingsnis, kiti žingsniai bus blokuojami. Kiek 

besipriešinčiau ir sakyčiau, kad esu teisus ir visas šis politinis susidorojimas specialiai 

suorganizuotas, sukurtas prieš mane, net jeigu ir yra taip, nesakoma, kad reikia 

nepripažinti sufalsifikuotos bylos, ir tai bus teisinga, nes neteisybės pripažinimas 

subtiliajame lygmenyje lemia naujas problemas. Tačiau bet kokiu atveju turiu 

pripažinti pačią situaciją, pamoką, problemą, keliamus nepatogumus. Pamokos esmė 

glūdi mūsų būsenoje, gebėjime priimti ir susitaikyti, ir nesvarbu, ką ši pamoka lėmė – 

ar sufalsifikuotą bylą, ar ligą, ar kokią nors nelaimę arba nuostolius. Tai tik 

simptomai, kaip automobilio prietaisų skydelyje, todėl reikia rasti savyje jėgų 

susitaikyti, sutramdyti puikybę, egoizmą ir kitas žemiausiojo prado savybes. Kovoti 
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su likimo mokytojais nėra prasmės – jie šioje situacijoje yra tik vykdytojai, 

žemiausiojo prado savybių nešėjai. Iš esmės tai ne jų situacijos, ne jie jas sukūrė (nors 

reikėtų priminti ir jiems, kad tai ir jų pamoka, ir jeigu jie, likimo mokytojai, savo 

mokymosi arsenalui pasitelks aukščiausiojo prado savybes, galės judėti pirmyn ir bus 

laikoma, kad jie išmoko pamoką ir pagerino savo padėtį, arba žengė dar vieną žingsnį 

į priekį). Be to, jei nebūtų tos man iškeltos bylos, būtų kitokių problemų. Tokia 

pamoka tau jau paruošta ir tu jos niekada neišmoksi, net jeigu pasėdėsi kalėjime, nes 

PAMOKĄ REIKIA PRIPAŽINTI IR PRIIMTI, priimti su džiaugsmu. Galite sakyti: 

na, jau ne, galima pripažinti ir priimti, bet kur čia džiaugsmas? Galimybė mokytis 

visada suteikiama iš aukščiau, o visa, kas iš ten siunčiama, reikia priimti su 

DŽIAUGSMU. Jei jūsų širdyje lieka bent menkiausia dalelė tokių emocijų kaip 

sudirgimas, pyktis, nuoskauda, vadinasi, situacijos nepriimate, jūs ją atstumiate. Jūs 

visą laiką judėsite SANSAROS ratu ir lipsite sau ant uodegos, rysite ją, tai yra nuolat 

graušite savo organizmą, savo asmenybę. Išeiti iš šio rato atlikus bausmę nepavyks, ji 

nieko neduoda, bausmė – tai simptomas, priežastis glūdi giliau. Vienintelis išėjimo iš 

šio rato būdas – pripažinti ir priimti situaciją, tai yra SUSITAIKYTI, atsikratyti visų 

neigiamų emocijų. Galiausiai, jei jus kankina kokia nors liga, nepriėmus šios 

pamokos, ji nedings, sėdėkite kalėjime kiek tik norite, bet tik pripažinę ir priėmę 

pamoką, be to, priėmę su džiaugsmu, sulauksite efekto.  

Būtina suvokti ir dar vieną labai svarbų dalyką, mano požiūriu, vos ne 

svarbiausią. Jei tokios emocijos yra, vadinasi, nepriėmėte ir nesusitaikėte, neturite 

jėgų išmokti šią pamoką ir pripažinti ją – prasidės blokavimas. O jeigu yra blokas – 

DĖMESIO! JŪS NIEKADA NESUŽINOSITE, KOKIA PAMOKA JUMS 

SIUNČIAMA, IR KĄ REIKIA KEISTI. Štai ką reiškia mano žodžiai, kad galima 

pasėdėti kalėjime, galima net ir numirti dėl kokios nors ligos, bet taip ir nesužinoti, 

kokia tai buvo pamoka? Dėl ko?  Ką turėjote išmokti? Vadinasi, neturėsite galimybės 

jos išmokti. Todėl ši pamoka nuolat kartosis tol, kol jūs šią situaciją pripažinsite, 

priimsite kaip savo ir pradėsite keistis. 

Kad būtų lengviau suprasti, reikia atsidurti mokinio pozicijoje, o kad būtų 

paprasčiau pajusti, prisiminkime, kokie buvome pirmoje klasėje. Kaip žinome, 

pirmoje klasėje mokinys visada yra nuolankios būsenos, ir tik tapęs vyresnis pradeda 

reikšti savo teises. Todėl pyktis, sudirgimas, nuoskaudos parodo, kad jūs dar nesate 

mokinys, šiuo metu dar užimate pono poziciją: „Aš žinau, kaip turi būti, nesutinku 
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su tuo, kas vyksta.“ VISKAS. TAŠKAS. STABDIS. Atplaukėme.J  

 Kodėl taip atkakliai visa tai kartoju ir stengiuosi, kiek galima aiškiau aiškinti, 

kalti jums į galvą? Todėl kad visur, kur bebūčiau – paskaitose, seminaruose, kokiuose 

nors susitikimuose, privačiuose pokalbiuose – nuolat užduodamas svarbiausias 

klausimas: kaip sužinoti, kokią pamoką man siunčia ši situacija, kokia mano 

paskirtis šiame gyvenime? 

 Nežinau, ar man pavyko pakankamai aiškiai paaiškinti, tačiau, bet kokiu atveju, 

aš labai stengiausi ir norėjau savo gyvenimo pavyzdžiais parodyti, kaip visa tai 

išgyvenau pats, kad jūs suprastumėte, ką ir kaip reikia priimti. Simptomo priėmimas 

nieko neduos (liga, praradimas, kalėjimas, skyrybos ir pan., net mirtis – tai tik 

simptomai), naujame gyvenime vėl būsi vaikomas ratu tol, kol visa tai pripažinsi. 

Reikia išmokti priimti situaciją, būti nuolankiu, būti mokiniu, išmokti gerbti ir dėkoti 

tiems likimo mokytojams, treneriams, nes jie mums parodo simptomus, atkreipia 

dėmesį į mūsų klaidas. Reikia priimti juos ir pamilti už tai, kad neišleidžia mūsų į 

ringą neišmokę priimti smūgio iš kairės. Žemai lenkiamės jiems! 

O dabar siūlau jums atidėti kuriam laikui knygą į šalį, kad praktiškai 

galėtumėte patikrinti tai, ką išmokote. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas, kuris pabandys 

vieną ar dvi dienas pagyventi taikydamas AUKŠČIAUSIOJO PRADO SAVYBES, 

bus nepaprastai nustebintas rezultato, grįš su plačiai atvertomis iš nuostabos akimis. 

Pabandykite nustatyti savo likimo mokytojus ir pajusite, kaip jie skatina jus priimti 

šias AUKŠČIAUSIOJO PRADO SAVYBES, gyventi KŪRIMO, O NE GRIOVIMO 

sąlygomis. Argi tai neverta dėkingumo? SĖKMĖS JUMS! 

 Tačiau nepraleiskite vieno labai svarbaus dalyko. Suprasdami, kad Visatos 

energijos jėga yra neišsemiama, naudokitės ja taip, kad būtų išvengta vartotojiško 

požiūrio į ją: „Jeigu jau ji neišsemiama, vadinasi, pakaks jos visiems, galiu net 

atsargai jos pasisemti.“ Reikia niekada nepamiršti dėkingumo, gyventi pilnatvės 

mentaliteto pozicijoje.  

 Įsivaizduokite, kad yra žmogus, kuris visą laiką duoda, o jūs net 

nesusimąstydami visą laiką tik imate, lyg taip ir turėtų būti. Kiek jis jums beduotų, jūs 

į jį net nepažvelgiate. Kaip jums atrodo, kokie santykiai gali susiklostyti ateityje? 

Galiausiai tokie vartotojiški santykiai žlunga. Iš jūsų reikalaujama labai nedaug: 

neįsileiskite į save egoizmo, gobšumo, jauskite ir rodykite dėkingumą.  

Kitaip tariant, kai jaučiate pagalbą ir palaikymą iš aukščiau, jūs privalote būti 

dėkingi. Privalote elgtis kultūringai meilės santykiuose, nes egoizmas santykius 
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griauna. Labai svarbu, jeigu jums kažkas pavyksta, atsakyti į dieviškąją meilę tuo 

dėkingumo impulsu.  

	  
	  
   Sveikinu visus sugrįžusius iš praktikos! 

 
Mes nagrinėjome ypatingą sąmonės modelį, kai žmogus tampa mokiniu ir 

mokosi iš gyvenimo. Pasiūliau jums vieną ar dvi dienas pagyventi su šia patirtimi, kad 

gautas žinias galėtumėte pritaikyti praktiškai.  

Būtinai nuolat praktikuokite. Jeigu tik kaupsite žinias ir jų netaikysite 

praktikoje, nesuprasite, nesuvoksite jų, nes medžiagos labai daug – tokia situacija 

pradės dirginti. Kai žinias pritaikome praktiškai, po to aptariame, mes įsisaviname 

medžiagą, perleidžiame ją per savo jausmus. Labai svarbu, kad šios žinios taptų 

gyvenimo būdu, bent jau laikinai. Jūs nustebsite, kiek šiame pasaulyje yra nuostabių 

dalykų, kurių anksčiau nepastebėjote. Pamatysite, kaip keičiasi jūsų požiūris į 

gyvenimą, save, jus supančius žmones, aplinką. Aš jus skatinu tai daryti, nes pats tai 

dariau, kad pasiekčiau rezultatą. Ir tai dabar darau kiekvieną dieną, gerai suvokiu, ką 

ir kokiomis situacijomis reikia daryti, darau tai automatiškai, bet apmąstydamas. 

Būtent šiuo postūmiu praktikuoti nenoriu jūsų vytis ir brukti gėrį.J Aš noriu, 

kad šį gėrį kurtumėte patys ir būtumėte labai laimingi! Tikiuosi, kad supratote šį 

mano patarimą, nes vienas lašas praktikos prilygsta jūrai gautos informacijos. 

Dabar pasidalinsime savo patirtimi, ką jautėme, kas pasikeitė mūsų gyvenime.  

• Kai kurie iš jūsų anksčiau ne visada kreipdavosi į Aukščiausiąją jėgą, 

nors ir žinojo, jog ji neišsemiama. O dabar pabandę pagyventi iš peties 

su Aukščiausiąja jėga pasijuto laimingi. Puiku, taip ir toliau tęskite... 

Svarbiausia, nepamirškite už tai padėkoti.  

• Kiti pakankamai giliai išanalizavo šį procesą išoriniame fiziniame 

lygmenyje. Jie priėmė šią pamoką kaip savo, ir situacija pasikeitė. 

Tačiau netrukus ji vėl pasikartojo, bet jie patys rado priežastį, pajuto, 

kad viduje liko kirbėti mažas nepasitenkinimo kirminėlis, kuris 

išprovokavo situacijos pasikartojimą.  

• Daugelis suprato, kad be atgailos nieko neįmanoma pasiekti.  
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O ką jūs pajutote? Užrašykite čia savo pojūčius. Ši laisva vieta specialiai 

palikta tam. Pirma, jūs geriau pažinsite save, antra, ateityje jūs visiškai kitaip 

įvertinsite šias savo užrašytas mintis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar vieną labai gerą pavyzdi šia tema pasitelksime iš Styveno Koeno (Stephen 

R. Covey), žinomo konsultanto gyvenimo valdymo klausimais, knygų, kurios 

leidžiamos milijoniniais tiražais įvairiose pasaulio šalyse. Jis pasakoja apie tai, kaip 

gali sugriūti visa, kas buvo pasiekta manipuliuojant situacija, ir įrodo, kad tikros 

sėkmės galima pasiekti tik pasitelkus aukščiausiojo prado savybes ir niekaip kitaip. 

Tik tokiu atveju šis asmenybės tikslas bus švarus ir ekologiškas (beje, jo knygoje „7 

sėkmės lydimų žmonių įpročiai“ („The 7 Habits of Highly Effective People“) sąvoka 

„sėkmės ekologija“ minima labai dažnai). Šis pavyzdys dar kartą patvirtina, koks 

gilus žmogus, suvokiantis Aukščiausiosios jėgos poveikį, yra Styvenas Koenas. 

 

                                Netikras prestižas 
 

Koeno šeima, nenumanydama nieko blogo, gyvena savo įprastą sėkmingų ir 

žinomų žmonių gyvenimą. Tačiau vieną dieną sūnaus mokytojas praneša, kad jų 

sūnus neįveikia programos ir pažangumu stipriai atsilieka nuo visų klasės draugų.  

Kaip tai galėjo atsitikti? Žmona – pedagogė, jis – žinomas psichologas, 

konsultuojantis ir fizinius, ir juridinius asmenis, kaip būti sėkmingiems, kaip auklėti 

sėkmingus vaikus. Ir še tau, kad nori, tokia klaida, toks smūgis taip sunkiai uždirbtam 

įvaizdžiui, prestižui. Žinoma, jie nenorėjo, kad šis faktas iškiltų į viešumą. 



	   256	  

Pokalbiai su sūnumi nedavė jokių rezultatų, tačiau tėvai pastebėjo, kad su juo 

vyksta kažkas neįprasto. Jie kreipėsi į labai brangią prestižinę kliniką, kurioje išgirdo 

baisią diagnozę – sūnus sunkiai serga, geriausiu atveju išgyvens iki 30 metų. Po 

pusmečio tėvai sūnų perkėlė į specialią mokyklą protiškai atsilikusiems vaikams. 

Jie kreipiasi į įvairias prestižines klinikas, moka didžiulius pinigus, pajungia 

visus savo išteklius, ryšius – viską, ką turi, kad išgelbėtų savo vaiką, tačiau reikalai 

negerėja, vaiko liga progresuoja.  

Vakarais namuose, kiekvienas savo kambaryje, apimti visiškos nevilties, 

mąstydami ir melsdamiesi, klausia savęs: dėl ko mums tai, kokią pamoką mums 

siunčia ši situacija, kaip iš jos išeiti?  

Netikėtai Koenas užduoda sau kitą klausimą: o ką aš darau šioje situacijoje? 

Bandau toliau dirbti, uždirbti pinigų, saugau savo prestižą, problemą bandau spręsti 

pinigais.  

Jis pagaliau supranta, kad eina neteisingu keliu – bando gydyti savo sūnų 

vadovaudamasis neteisingais, egoistiniais motyvais, nepaliaudamas užsiimti karjera. 

Kaip bebūtų keista, bet ir žmonai, kuri apimta nevilties užsidariusi kambaryje visais 

vakarais verkė, atėjo tokia pati mintis.  

Kaip manote, kas tai buvo, kas lėmė tokį beviltiškumą? Teisingai, būtent 

netinkamas, apgaulingas požiūris į prestižą, baimė prieš visuomenę. Kaip į mane 

žiūrės? Ką apie mane pasakys? Kas bus su šiuo gražiu ir blizgančiu įvaizdžiu – visus 

konsultuoju, o pats savo problemos negaliu išspręsti?  

Dabar paklauskime savęs: ką tėvai darė, kokius klausimus pradėjo spręsti? 

TEISINGAI, jie pamatė SIMPTOMĄ ir puolė jį gydyti vaistais, pasitelkdami 

gydytojus, mokėdami didžiulius pinigus, bandė panaikinti šią problemą įvairiausiose 

prestižinėse klinikose. Tačiau jie nesusimąstė dėl pamokos, nepaklausė savęs – dėl ko 

jiems siunčiama ši pamoka? 

Tai buvo tikrų tikriausias netikras prestižas, ir štai kokios liūdnos 

pasekmės. 

Tai dar kartą įrodo, kad simptomo pripažinimas ir jo gydymas – tai neteisingas 

kelias. Reikia surasti, priimti ir pripažinti priežastį (priežastis dažniausiai būna 

subtiliajame lygmenyje) ar bent jau situaciją. Pripažinimas ir susitaikymas turi 

nugalėti puikybę.  

Šis pavyzdys mane sužavėjo ir įkvėpė, pabandžiau į savo problemą pažvelgti 

per Styveno Koeno patirties prizmę. 
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Mano gyvenime buvo daug situacijų, kurias kartais pavykdavo greitai 

išsispręsti automatiškai, intuityviame lygmenyje. Tačiau situacija su baudžiamąja byla 

privedė mane prie aklavietės. Svarbiausia, mane kankino mintis, kaip čia taip atsitiko 

man – tokiam populiariam politikui, verslininkui, kas bus su mano karjera, apskritai, 

kaip aš galiu būti kažkoks įtariamasis, be to, man grėsė įvairios kardomosios 

priemonės. Kai visada būna tokiose situacijose, atsirado įvairiausio plauko 

konsultantų, patarinėjančių neskubėti grįžti į Lietuvą. Kaip tik tuo metu mano 

gimtinėje įvyko nelaimė – sudegė namas ir motinos akyse žuvo brolis. Išvykau ten, 

kad kaip nors padėčiau artimiesiems sunkią minutę. Apskritai, likimas vienu metu iš 

visų pusių trenkė kaip kūju per galvą. Ir aš priėmiau neteisingą sprendimą – pradėjau 

kovoti su simptomu. Pamačiau sufalsifikuotą bylą ir supratau, kad su manimi norima 

suvesti sąskaitas ne tik klastojant bylą, bet ir šiai bylai pritaikant naujus įstatymus. 

Komandoje taip pat atsirado žiurkių, kurios stengėsi, kad aš negrįžčiau ir kad man 

būtų pateikta kuo daugiau išgalvotų kaltinimų. Valstybės slaptosiose tarnybose, 

prokuratūroje buvo „apdorojami“ liudytojai, jiems buvo žadamos įvairiausios 

privilegijos už tai, kad mane apšmeižtų, beje, apie tai man pasakė patys apklaustieji. 

Kadangi byloje prieš mane nebuvo jokių įrodymų, viskas buvo klastojama. Paėmė net 

visus popierius, informaciją iš kompiuterių, kuriuos surado privačioje agentūroje, 

konsultuojančioje verslo įmones. Viską priskyrė partijos buhalterijai, nes kažkada jų 

buhalteris dirbo partijoje. Prokuratūrai sunkiai sekėsi rasti pinigų ir jų panaudojimo 

šaltinius. Teisingiau pasakius, jie rado, tačiau viskas vedė ne į partiją. Todėl šie 

parodymai buvo išmesti iš bylos, nes būtų ją sužlugdę. Bylą klastojo kaip tik norėjo, 

nes toks buvo duotas valdžios nurodymas. Valdžiai reikėjo mano galvos, todėl 

žaidimas vyko be jokių taisyklių. Visa ši pseudoteisinė sistema siekė sunaikinti mūsų 

partiją ir mane kaip lyderį. Politiniai oponentai trynė rankomis. Kai kurie 

bendrapartiečiai taip pat gerokai apsunkino visus reikalus. Pastebėjau, kad vos tik 

pradėjau šią kovą, pradėjo rastis vis daugiau agresorių, kuriuos šiandien vadinu likimo 

mokytojais, tačiau tada mano suvokimu jie buvo priešai. Visą savo energiją skyriau 

kovai su jais, su tais simptomais. Ir tai tęsėsi net aštuonerius metus. Per tą laiką 

praradau ne tik sveikatą, praradau gyvenimo metus, nes visą tą laiką negyvenau, nieko 

nekūriau, nepastebėjau, kaip auga vaikai. Ši kova atėmė iš manęs ir mano vaikų 

bendravimo džiaugsmą, tas gražias buvimo kartu akimirkas. Smegenys buvo užkištos 

vienu – netikro prestižo išsaugojimu, baime, pykčiu, neapykanta, agresija ir kerštu. 

Deja, šia padėtimi pasinaudojo ir kai kurie artimieji. Aš buvau puikus žemiausiojo 
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prado savybių atspindys, užkirtau bet kokį kelią gyvybiškai svarbiai energijai priimti. 

Mano angelui sargui net nebuvo už ko užsikabinti, kad bent kažkiek galėtų man 

padėti. Yra toks posakis: „Viršininkas – parazitas, žmona – gyvatė, vaikai – 

dvejetukininkai, draugai – išdavikai.“ Angelas žiūri ir galvoja: „Tai bent poreikiaiǃ“ 

J O kadangi mes atspindime tai, ką galvojame, ką valgome, o mūsų mintys – tai 

mūsų veidrodinis atspindys, kaip mąstome, tokie ir esame, todėl mums tai ir siunčia 

likimas. 

Ir tik tada, kai mane naktį greitąja išvežė į ligoninę, susimąsčiau. Tada 

perverčiau šimtus knygų, dalyvavau daugybėje paskaitų, seminarų, perleidau visas tas 

žinias per save, kol galiausiai suvokiau: reikia pripažinti situaciją kaip savo, atmesti 

puikybę, nuoskaudas, reikia priimti šią pamoką, kuri moko susitaikyti, moko išsivalyti 

ir atrasti vietos smegenyse, kurios buvo užkimštos kova, pykčiu, neapykanta, kerštu, 

savanaudiškumu, gobšumu, t. y. visomis tomis žemiausiojo prado savybėmis, bet 

vietos naujoms idėjoms ten nebuvo. Tai buvo pamoka, kuri padėjo man pasiekti šią 

būseną ir pamatyti, kaip veikia žemiausiojo prado savybės. Ši pamoka gerokai 

trinktelėjo per galvą ir parodė: atverk akis, gyvenimas praeina pro šalį, tu prarandi 

viską – sveikatą, santykius, karjerą... Ji man, tokiam užsispyrėliui, parodė didžiulį 

kontrastą tarp žemiausiojo ir aukščiausiojo prado savybių. Galiausiai to nepastebėti 

tiesiog buvo neįmanoma. Ši pamoka paskatino mane siekti aukščiausiojo prado 

savybių – savitvardos, sąmonės švarumo, teisingo labdarystės suvokimo (naudojamo 

ne savireklamai), bebaimiškumo, dvasinio žinojimo gilinimo, paprastumo, pykčio 

neturėjimo, ramumo, nenoro ieškoti kito ydų, nepalaužiamo ryžto, tikslo siekimo, 

atlaidumo, godumo nebuvimo, geraširdiškumo, kuklumo, pavydo bei šlovės siekimo 

neturėjimo, laisvumo nuo netikro prestižo ir pan.  

Ir mano angelas su palengvėjimu atsiduso: yra už ko užsikabinti.J  

Tačiau to galima pasiekti tik tada, kai atsiras ryžtas susitaikyti priimti mokinio 

poziciją, kai smegenyse atsiras laisvos vietos šioms savybėms.  

Nekartokite mano klaidų, nekovokite su simptomais (ligomis, nuostoliais, 

apgaule, skyrybomis, agresoriais ir pan.), eikite trumpesniu keliu šių aukščiausiojo 

prado savybių link, ieškokite priežasties, kurią dažniausiai lemia žemiausiojo prado 

savybės – puikybė, išdidumas, garbės vaikymasis, grubumas, nemandagumas, 

pavydas, gobšumas, veidmainiškumas, netikro prestižo jausmas ir pan. 

Šis pavyzdys tinka ir man, ir  jums, nes užduodami klausimus stengiamės į 

juos atsakyti. Net šventieji negyvena nė vienos dienos neužduodami klausimų, nes 
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šventasis taip pat yra mokinys ir turi savo mokytoją. Tik atsakydami į klausimus, 

spręsdami problemas ir priimdami mums siunčiamas pamokas judame pirmyn.  

Oskaras Vaildas (Oscar Wilde) yra pasakęs „Kiekvienas šventasis turi 

praeitį, o kiekvienas nusidėjėlis – ateitį.“ Tai yra savo teisingais veiksmais, 

mintimis, poelgiais laviname savo sielos kūrybinį potencialą, keliame sąmonės lygį, 

nes tai mums leidžia judėti į ateitį, paliekant praeitį. Šventieji turi tik praeitį, nes jie 

gyvena dabartyje vadovaudamiesi aukščiausiojo prado savybėmis ir negalvoja apie 

ateitį, nes gyvenant su šiomis savybėmis ji visada bus šviesi. Nusidėjėlis turi ateitį, 

tačiau jos nepasiekia, nes neina sielos lavinimo ir sąmonės lygio kėlimo keliu, gyvena 

su žemiausiojo prado savybėmis, pasiduodamas šios civilizacijos vilionėms ir apie 

ateitį gali tik svajoti. 

Todėl mūsų pokyčiai galimi tik tada, kai prasideda mūsų darbas, praktika, kai 

užduodame klausimus, pradedame galvoti, formuluoti, gilintis, įprasminti gautą 

medžiagą ir ieškoti atsakymų. Pamatysite, šiuos atsakymus jūs būtinai rasite.  

O dabar grįšime prie Styveno Koeno šeimos dramos ir sužinosime, kaip toliau 

plėtojosi įvykiai.  

Taigi, jis kartu su žmona aptaria šią situaciją ir padaro išvadą, kad reikia ją 

pripažinti kaip savo. Jie kaip tėvai privalo grąžinti skolą savo vaikui – suteikti jam 

meilės jausmą. Palieka nuošalyje savo netikrą prestižą, kartu su juo egoizmą, godumą, 

puikybę, ir visą savo laiką skiria sūnui: eina su juo į kiną, zoologijos sodą, 

organizuoja iškylas į gamtą ir pan., tai yra kiek galima daugiau meilės ir laiko 

atiduoda sūnui. Netrukus gydytojai konstatuoja, kad liga nebeprogresuoja, o dar po 

pusmečio sūnus grįžta į savo mokyklą.  

Ši kritinė situacija parodo ir tai, kad vaikai gyvena savo tėvų karmoje. Tai 

labai geras pavyzdys, kai tėvai pradeda dirbti su savo pamokomis, kurios turi įtakos ir 

jų vaikui.  

Reikia pažymėti, kad netikras prestižas – tai viena iš stipriausiai veikiančių 

karmų, kuri bet kokiu atveju grįš į jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimą. Todėl noriu 

atkreipti tų prestižinių profesijų atstovų, užimančių prestižinius postus, sukeliančių 

žmonėms problemų, dėmesį į tai, kad vieną gražią dieną gali kilti didelių problemų 

gyvenime, ir, deja, ne tik jums. Dėl jūsų bukumo, kenkimo kitiems, prisitaikėliško 

gyvenimo būdo likimas smogs jūsų artimiesiems. L 

Mes ir vėl nepaliaujame kartoti, kad bet kokio lygio valdžia, pinigai, turtai – 

tai energija, kuri mums nepriklauso, todėl su ja reikia elgtis labai atsargiai, kad 
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neužsidirbtumėme nei sau, nei savo artimiesiems daugybės problemų. Aš tai nuolat 

specialiai kartosiu, kad neapgaudinėtų savęs tie, kurie eina pas brangiai apmokamus 

psichologus tikėdamiesi, kad jie padarys sugebės paveikti jų ateitį. Ateitį daugelis 

sieja, suvokia kaip valdžią, pinigus, turtus, nes galvoja, kad būtent juose slypi laimė. 

NE, mielieji, laimė jus aplanko tada, kai gyvenate pagal savo paskirtį. Žinoma, būna 

ir taip, kad kai kurių žmonių paskirtis sutampa su valdžia, pinigais ir turtais. TAČIAU 

BŪTINA ŽINOTI, KAIP SU JAIS ELGTIS. Dažniausiai nelaimingomis tampa šalys 

ir tautos, kurios valdovai gyvena ne pagal savo paskirtį. 

Žinote, aš dar esu studentas, tačiau kartais artimų žmonių ar draugų prašymu 

teikiu konsultacijas. Kartą, konsultuojant vieną merginą (jos pavardės neminėsiu), 

man teko gerokai paprakaituoti, kad ji atvertų savo vidų, nors mergina yra gera mano 

pažįstama. Per pusantros valandos konsultacijos tesugebėjau paskatinti žmogų 

atsiverti, kad ji galėtų giliau pažvelgti į save. Mes pradėjome su ja „kasti“ giliau. Ir 

kaip jūs manote? Iškasėme. Jai dar besimokant mokykloje, nutiko nelamingas 

atsitikimas – grįžtančią iš mokyklos partrenkė automobilis. Traumos buvo rimtos. 

Įsigilinus į jos praeitį pradėjo aiškėti ir visas paveikslas – ji prisiėmė atsakomybę už 

savo tėvus: merginą ištikusi nelaimė prikaustė ją mylinčius mamą ir tėtį prie jos 

ligoninės lovos, privertė juos iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir daug ką jame 

pakeisti. Tačiau nesigilinsiu į smulkmenas ir laikysiuosi profesinės etikos, tik 

pasakysiu, kad keisti tikrai buvo ką ir dėl ko. Noriu atkreipti dėmesį, kad labai dažnai 

už savo tėvų klaidas atsako juos mylintys ir jų mylimi vaikai.  

Taigi, kokias išvadas galima padaryti iš šių pateiktų pavyzdžių?  

Pirma, kad simptomas – tai tam tikra signalinė lemputė mūsų automobilio 

prietaisų skydelyje, užsideganti tada, kai kyla tam tikra problema. Ir jei ši lemputė 

signalizuoja, kad automobilio bake benzino liko visai nedaug, juk jūs nekovojate su 

šia lempute, o važiuojate į degalinę ir prisipilate kuro. Tačiau galima pabandyti 

pakovoti su ta lempute, pavyzdžiui, ją užklijuoti arba sudaužyti, bet ar kas nors 

pasikeis? Benzino bake nepadaugės. Ar jūs galėsite toliau važiuoti? Šiuo atveju 

signalinė lemputė – tai simptomas, kurį mes matome, girdime, suprantame ir šią 

situaciją PRIPAŽĮSTAME IR PRIIMAME kaip savo, t. y. važiuojame į degalinę ir 

net nebandome kovoti su lempute. 

Šis lemputės pavyzdys niekuo nesiskiria nuo kitų simptomų, kurie atsiranda 

mūsų gyvenime. Jie taip pat pasirodo ir signalizuoja, kad kilo problema ir ją reikia 

spręsti.  
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Ir jeigu būčiau nesiliovęs kovoti su šia signaline lempute, tai yra simptomu, 

kaip su kažkuo, kas trukdo man gyventi, šis simptomas būtų smogęs vis skaudžiau, 

sudėtingiau, pavojingiau. Jeigu galiausia nebūčiau supratęs, pripažinęs ir priėmęs šios 

situacijos kaip savo, būtų „pasibaigęs benzinas“, tiesiog sustočiau ir mane išsiųstų 

„perlydyti“, kitaip sakant, kojomis į priekį, nes jau buvau visiškai išsekęs.J Ar jums 

reikia tokios patirties? O gal pakaks mano ir jūs jos nekartosite? J J J 

Kalbant apie Styveną Koeną ir jo žmoną, jie norėjo šią lemputę sudaužyti 

pinigais, tačiau tai pasirodė neįmanoma, nes to priežastis buvo netikras prestižas, 

karjeros siekimas, puikybė, pinigai ir pan. Šios situacijos sprendimas tik vienas – 

reikia gyventi ekologiškai, su aukščiausiojo prado savybėmis, išsilaisvinti nuo netikro 

prestižo, puikybės, pripažinti ir priimti šią situaciją kaip savo. Ir jie rado šį sprendimą. 

Deja, bet merginos, kurią konsultavau, atveju, simptomas buvo labai klastingas, 

sukeliantis didžiulį pavojų ir priverčiantis balansuoti ant mirties ir gyvybės ribos, ir 

dar šiandien dėl tos avarijos ji turi fizinių negalių, į kurias numoja rankas, nors jas 

reikia nedelsiant sutvarkyti.  

Deja, žmonės bando ieškoti kitokios išeities. Nežinodami Visatos dėsnių jie 

dažniausia eina neteisingu keliu ir galiausiai pradeda nekęsti šio pasaulio, kitų 

žmonių, ieško neva kaltų dėl šios problemos, kartais net kaltina Dievą – iš tikrųjų tai 

aukos nuotaika ir pozicija. Todėl nebūkite aukomis.J  

Yra dar vienas labai geras pavyzdys, kaip girdėti kitus ir save. Tai pasakojimas 

apie vieną profesorių, kuris atėjo pas meistrą dzen (meistras dzen – tai dvasininkas, 

išmintingas vienuolis). Prieš tai profesorius ilgai kopė į kalno viršūnę iki trobelės, 

stipriai suprakaitavo, pavargo. Vos įėjęs į trobelę, jis buvo pasiruošęs dar neperžengęs 

slenksčio uždavinėti klausimus. Meistras dzen, matydamas tokį svečio nusiteikimą, 

pasakė: „Jūs prisėskite, pailsėkite, išgerkite arbatos.“ Tačiau profesorius nebūtų 

profesorius – klausimai tiesiog kunkuliavo jo viduje, jis negalėjo liautis klausinėjęs. O 

meistras dzen niekur neskubėjo. Vienas uždavinėjo klausimus, o kitas ramiai ir labai 

lėtai pylė arbatą į jo puodelį. Profesorius jau ne tik uždavinėjo klausimus, bet ir pats į 

juos atsakinėjo.J Meistras, ir toliau neskubėdamas, pylė arbatą į puodelį. Kažkuriuo 

momentu arbata ėmė lietis per kraštus. Profesorius nesiliovė klausinėti, o meistras, 

įdėmiai klausydamasis profesoriaus, toliau pylė. Arbata ėmė tekėti stalu, kol 

galiausiai išsiliejo ant profesoriaus rūbų. Pajutęs kažką karšto, profesorius staiga 

pašoko, atsitokėjo ir pasipiktinęs šūktelėjo: „Kodėl jūs pilate? Juk viskas liejasi per 
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kraštus!“ Meistras dzen ramiai pažiūrėjo į jį ir pasakė: „Aš jums atsakysiu į visus 

klausimus, bet kol jūs neišlaisvinsite savo proto, neturėsite kur padėti tai, ką išgirsite.“  

Mokiniui yra svarbus šis atvirumas, tuščia proto taurė, kurioje būtų vietos 

suvokimui – reikia rasti vietos smegenyse šioms žinioms priimti. 

Taigi pirma, ką reikia padaryti, – tai atsiverti, išsilaisvinti ir išmokti priimti.  

Pateiksiu dar vieną realų pavyzdį, susijusį su viena didžiulę apyvartą turinčia 

verslo struktūra, kuri ir šiuo metu yra rinkoje, tačiau neminėsiu jos pavadinimo. 

Valdžia priima kelis neapgalvotus įstatymus, kurie beveik mirtinai kerta tokios 

veiklos rūšies įmonėms. Susirenka šios įmonės vadovai, akcininkai ir pradeda 

svarstyti, ieškoti variantų, kaip išbristi iš susidariusios situacijos. Pagrindiniai 

akcininkai į šį verslą sudėjo visą savo turtą, net savo butus ar namus, rizikavo likti 

gatvėje pliki ir basi. Ceitnoto situacija, penki labai protingi žmonės dvi–tris paras 

beveik nemiega. Tačiau neranda jokios išeities, į galvą neateina jokių variantų. 

Generalinis direktorius pasiima savo švarką ir sako: „Viskas, daugiau nebegaliu. Jeigu 

pasiliksiu čia dar nors vieną minutę, man sprogs galva.“ Jis išvažiuoja į savo 

užmiesčio sodybą su vienintele mintimi, kaip nors užmigti, o ryte sėsti į valtį, 

paplaukioti, pažvejoti ir pailsėti. Ryte jis pasiima meškerę ir išplaukia.  

Ankstyvas rytas, rūkas, absoliuti tyla... Ir staiga vyriškis pradeda girdėti tą 

tylą, jį veikia dabarties jėgos. Jis lyg susilieja su šiuo pasauliu ir tam tikrą laiką negali 

atsigauti nuo jį užplūdusio ramybės jausmo. Ir tada jo galvoje palaipsniui atsiranda 

schema, suvokimas, ką reikia daryti, kad būtų galima išsikapstyti iš šios situacijos – 

visa veiksmų grandinė. 

Jis susirenka meškeres, grįžta į krantą, sėda į automobilį ir važiuoja į biurą. 

Sušaukia visą grupę, duoda nurodymus. Ši įmonė iki šio laiko gyvuoja ir klesti, nors 

kitos analogiškos įmonės išėjo į nebūtį. 

Tai dar vienas pavyzdys, kaip būdami atviri suvokimui, išsilaisvinę nuo 

stereotipų, apvalę smegenis nuo žemiausiojo prado savybių, randame sprendimą, 

kuris egzistuoja, tačiau reikia jį surasti Visatos bibliotekoje ir pasiimti iš reikiamos 

lentynos.  

Kai kuriems sąvoka „Visatos biblioteka“ gali pasirodyti nesuprantama. 

Pabandysiu trumpai paaiškinti. Viskas šiame pasaulyje jau išrasta ir nieko naujo 

išradinėti nereikia, reikia tik turėti daugiau žinių apie mūsų visatą. Raktas nuo tos 

Visatos bibliotekos – tai vibracijos dažnis ir sąmonės lygis. Kaip teigė didysis Styvas 

Džobsas (Steve Jobs): „Ne aš viską sukūriau („iPod“, „iPhone“, “„Apple“ ir pan.). 
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Mintys apie šiuos išradimus atsirado vos tik išsivadavau iš stereotipų, įvairiausių 

gyvenimiškų taisyklių, kurios uzurpuoja veiksmų ir mąstymo laisvę. Tereikia pajusti 

dabarties jėgą (tai dar vienas mokslas, apie kurį vėliau pakalbėsime) ir širdis 

kažkokiu būdu pati suvokia, kur reikia eiti.“ Štai ką sakė Styvas Džobsas apie savo 

išradimus, kuriais šiandien naudojasi visas pasaulis.  

Tai įrodo tik viena: jeigu kažkokias situacijas bandome spręsti būdami streso 

būsenos, nuolat einame ratu, išėjimo apskritai nerandame. Mūsų smegenys yra 

užkištos, būtina padaryti vietos jose.  

Suvokimas mums duodamas, jo nėra mumyse. Jis susijęs su Aukščiausiąja 

Išmintimi, Jos energija, tačiau norint ją įsileisti, reikia išlaisvinti vietos palėpėje, kuri 

vadinasi galva.J  

Ir kitas metodas – jūs ieškote atsakymo taip kaip Styvenas Koenas, kai jis, 

apimtas nevilties, tikėdamas, melsdamasis ir prašydamas, ieškojo atsakymo į 

klausimą: „dėl ko tai man, kokia pamoka man siunčiama, be to, per sūnaus 

kančias?“ Suvokimas ateina tik priėmus Aukščiausiąją Išmintį, Jos jėgą ir pasitikint 

ja. Reikia suprasti, kad siunčiama pamoka, simptomai nėra bausmė, niekas mūsų 

nebaudžia, tiesiog pirštu parodo mūsų problemas, o kartais net tikslią priežastį, jos 

padeda mums, moko spręsti priežastis ir keistis.  

Kad geriau įtvirtintume šias žinias, pateiksiu dar vieną pavyzdį. Šią istoriją 

papasakojo vienas pakankamai protingas verslininkas. Kažkuriuo momentu jo verslas 

ėmė griūti. Jis iš visų jėgų kovojo, kad išsaugotų verslą, be to, viską darė teisingai, 

idealiai atliko visus skaičiavimus, tačiau niekas nepadėjo, reikalai tik blogėjo. Jis kaip 

protingas žmogus pradėjo suvokti, kad viskas vyksta ne šiaip sau ir už viso to kažkas 

slypi. Jis kreipėsi į specialistus, psichologus ir pradėjo pasakoti, kad jis supranta, jog 

versle galimos bangos ir kartais reikia išlaukti tinkamo momento, „užkonservuoti“ 

veiklą. Jei smogia uraganas, neatsilaikysi prieš jį, reikia palaukti, kol jis baigsis. 

Tačiau visą laiką jį kamuoja klausimas: „Dėl ko man tai? Ne kodėl, o būtent dėl ko. 

Ir staiga jis prisimena, kad tuo metu kai pradėjo verslą, tai yra prieš 20 metų, jis 

svajojo apie vieną idėją, kurį labai norėjo įgyvendinti. Tačiau draugai jam sakė: „Kam 

tau to reikia, yra jau įsuktas verslas, aiškios ir stabilios pajamos, ateik, prisidėk 

pinigais ir gyvenk savo malonumui.“ Jis pasidavė šiems įkalbinėjimams ir prisidėjo 

prie jų. Tačiau visus tuos dvidešimt metų jis vis prisimindavo savo svajonę, tik slėpė 

kažkur labai giliai, nedrįsdamas prie jos sugrįžti – kam pradėti kažką naujo, kai 

dabartiniame versle viskas sustyguota, ir jis nuolat šią idėją, kaip automobilį, parkavo 
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toliau nuo savęs. Ir būtent tuo krizės laikotarpiu šie prisiminimai sugrįžo. Tačiau jis 

suvokė ir tai, kad jau pusmetį degraduoja kaip asmenybė, kad vadybininkai puikiai 

susitvarko be jo, o jis tik kartą ar du per mėnesį atvažiuoja pasiimti pelno ir švaisto jį į 

kairę ir į dešinę. Ir staiga prasideda krizė, kuri pastūmėja jį iš naujo suvokti realybę ir 

galimas degradacijos pasekmes. Jis suvokia, kad situacija dėl verslo problemų susijusi 

būtent su tuo, todėl atsisveikina su dabartiniu savo verslu, nors kai ką dar galėjo jame 

ištaisyti, gauna už jį šiek tiek pinigų ir pradeda naują. Tai buvo pakankamai rizikinga, 

tačiau, pasak jo, verslą jis įsuko per 3–4 mėnesius.  

Dažnai būna, kad mes pasiduodame kieno nors įkalbinėjami, einame prieš 

savo paskirtį, susireikšminame, sukuriame netikrą prestižą, patenkame į aklavietę. 

Pasirinkdami ne savo norus, ne savo programas, mes degraduojame. Tačiau 

gyvenimas yra gerasis mokytojas, kuris visada padeda mums. Jeigu grįžtame prie 

savo norų, prigimtinių programų, ieškome išeities iš susidariusios situacijos, 

KŪRĖJAS vėl ateina į pagalbą. Tačiau pirmiausia reikia atgniaužti ranką, išlaisvinti 

viską, ką esate sugriebę ne pagal savo paskirtį, kad būtų galima į ją įdėti kažką naujo.  

Todėl užduokite klausimus sau, savo širdžiai, tačiau prieš tai išvalykite 

šiukšles iš savo sąmonės taurės, išmokite klausyti ir visada gausite teisingą atsakymą, 

tiesiog lemiamu momentu ateis reikiamas suvokimas, žinios. Taip atsitinka ar atsitiko 

visiems, kurie kažką reikšmingo nuveikė šiame pasaulyje. Galvoje niekas negimsta, į 

galvą viskas ateina. 

Kad suprastume viso to vidinę esmę, o nesikabintume už išorinio suvokimo ir 

neteisintume savęs, pateiksiu vieną pavyzdį. Pamenate, aukščiausiojo prado savybių 

sąraše, kurį sudarėme, buvo ryžtingumas?  

Papasakosiu vienos moters istoriją. Viena iš praktinių mokymų dalyvių Irina, 

kuri gyveno vadovaudamasi stereotipu „būti gerai kitų akyse“ ir tuo manipuliatoriai 

sėkmingai naudojosi, žinodami, kad ji negali atsisakyti (žinote, yra tokia savybė 

„privalau būti geras ir nėra čia ką daugiau sakyti“), papasakojo, kas su ja atsitiko po 

užsiėmimo, kuriame buvo nagrinėjamos aukščiausiojo ir žemiausiojo prado savybės.  

Grįžta ji vakare namo, galvoje viskas pinasi – aukščiausios, žemiausios 

savybės. Su entuziazmu puola mokytis: pradeda ryškėti tiesa, atsiranda suvokimas, 

kad ji kai ką žino ir supranta. Irina tvarkosi namuose ir staiga skambutis. Atidaro 

duris, o prie jų stovi kaimynė ir kaip visada ramiu balsu: „Einam, Irina, padėsi man 

tapetus prieškambaryje išklijuoti.“ Irina girdi šį jos prašymą ir staiga jos galvoje 

pradeda suktis tam tikra grandinėlė. Ji prisimena daugelį metų nuolat besikartojančius 
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atvejus, kai kaimynė vis ko nors jos prašo – tai kažką padaryti, tai nunešti, atnešti, 

pagelbėti, palaikyti ir pan. Kartu suveikia vidinis suvokimas – kaimynė ja 

manipuliuoja, tai yra savanaudiškais tikslais manipuliuoja aukščiausiojo prado 

savybėmis, kurių Irina laikosi savo gyvenime.  

Visa informacija, kuri buvo pateikiama šiame kurse, giliai pasiekė jos sąmonę, 

ir staiga ateina vidinis nušvitimas. Ji labai lėtai taria kaimynei: „J u k  t u  t u r i  v y r ą  

i r  s u a u g u s į  s ū n ų ,  t e g u  j i e  t a u  p a d e d a . “ Kaimynė, išsakiusi savo 

prašymą, jau buvo besukanti savo buto link, nes tikėjosi, kad Irina kaip visada eis 

paskui ją. Ir staiga išgirsta šią lėtai, bet labai aiškiai ištariamą frazę. Iš pradžių jai net 

žandikaulis atvimpa, kaip transo būsenoje. O transas, kaip žinome, atsiranda, kai 

žmogus susiduria su kažkuo nesuvokiamu; kaimynė iš tikrųjų niekaip negalėjo 

suprasti, kas čia atsitiko.J Kad išeitų iš šios transo būsenos, ji pradeda garsiai 

piktintis. Irina žiūri į ją ir l ė t a i  u ž d a r o  d u r i s .J  

Žinote, yra toks malonus momentas kiekvieno gyvenime, kai pavargęs grįžti 

namo, uždarai duris ir duryse pasigirsta toks spragtelėjimas, kaip signalas: viskas, tu 

namuose, erdvėje, kurioje niekas netrukdys. Apima tokia palaima, atsipalaidavimas, 

kad kai kurie net nenusiavę atsisėda prieškambaryje, su palengvėjimu atsikvepia ir 

džiaugiasi ta palaimos akimirka – kažkiek laiko sėdi net nejudėdami. 

Todėl vos tik spragtelėjo durys, kažkoks vidinis Irinos balas tarė: „Yes, 

išmokau!“J  

Dabar šiek tiek panagrinėsime šį pavyzdį. Anksčiau Irina visą laiką padėdavo 

savo kaimynei, vadinasi, ji veikė vadovaudamasi aukščiausiojo prado savybėmis. Juk 

taip? Išoriniu požiūriu, viskas lyg ir gerai, kilnu, tačiau vidiniu – vargu. Vidiniu 

požiūriu, ji kiekvieną kartą sakė TAIP savo vidinei neteisingai savivertei, netikram 

prestižui, norui būti gerai kitų akyse. Todėl, viena vertus, ji kiekvieną kartą savyje 

puoselėjo šias neteisingas aukščiausiojo prado savybes, kita vertus, nuolat skatino 

kaimynės egoizmą. Būtent frazė „vytis ir brukti gėrį“ šiuo atveju kuo geriausiai 

tinka. Pasikartosiu, kad atimti iš žmonių galimybes patiems spręsti savo užduotis – tai 

labai pavojingas užsiėmimas. Negalima iš savo artimųjų atimti jų pareigų ir atlikti už 

juos kokius nors darbus... Negalima užsikrauti sau ne tik jų darbų, bet ir problemų, 

svarbiausia, negalima atimti iš jų  pamokų, kurias jie privalo patys išmokti (net 

negalima jų dėmesio atitraukti nuo jiems skirtų pamokų)... Netgi daugiau pasakysiu, 

atimdami iš jų pamoką ir, iš pirmo žvilgsnio, darydami gerą darbą subtiliajame jų 

sąmonės vystymosi lygmenyje, jūs darote meškos paslaugą. Aišku, mes nekalbame 
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apie tai, jei žmogus su negalia gyvena vienas ir jam nuolat reikia kitų pagalbos.  

Tačiau net ir šiuo atveju reikia gerai pagalvoti, kiek tai galima daryti, nes šiame 

pasaulyje nieko atsitiktinio nebūna. Kaip nehumaniškai tai beatrodytų, bet žmogaus 

negalia taip pat yra pamoka jam ir jo artimiesiems.  

O dabar pagalvokite, kas vyko kaimynės, kuriai nuolat padėdavo Irina, 

pasąmonės arba subtiliajame lygmenyje? Pagalvojote? Kas vyko kaimynės vidiniame 

lygmenyje, kai Irina savo gerais poelgiais padėjo jai išoriniame lygmenyje? 

Atsakykite... 

Teisingai. Ji nuolat skatino kaimynės vartotojišką egoistinį požiūrį į gyvenimą. 

Skatinti tokias kitų žmonių savybes – tai rimta nuodėmė. Šiuo mažu, nekaltu 

pavyzdžiu norėjau jums parodyti, kaip viskas vyksta pačiose paprasčiausiose 

buitinėse situacijose. O kokiu mastu vyksta tokie neteisingi dalykai šiame globaliame 

pasaulyje, kuriame įsukama didžiulė industrija socialinėje politikoje, vyksta įvairiausi 

kursai, mokymai, neatsižvelgiant į žmogaus prigimtį. Žmonės tiesiog stumiami ne į 

savo programas. Vykdoma iškreipta neteisinga socialinė politika – visais šiais 

veiksmais žalojami milijonai žmonių, iš jų atimama galimybė išmokti savo pamokas 

ir jie paleidžiami SANSAROS ratu ryti savo uodegų. Todėl nepakliūkite ant šių 

simbolių – gerai ir blogai – kabliuko, analizuokite, kas yra teisinga, o kas – ne, kas 

yra jūsų, o kas – ne, vadovaudamiesi Visatos dėsniais. Priimkite juos kaip duotybę iš 

aukščiau. Akimirkai užsimerkite ir pajuskite skirtumą, kai jūs padedate bejėgiui ir kai 

visiškai sveikam. Kokie jausmai jus aplanko subtiliajame lygmenyje?.. 

Pirmuoju atveju, kaip padedate negalią turinčiam žmogui, ši pagalba eina iš 

vidaus, jūs net jaučiate tam tikrą Dieviškąjį pradą. Labai dažnai iš tokio bejėgio 

žmogaus galite išgirsti: „Tave Dievas man atsiuntė!“ 

Antruoju atveju jūs pajusite šį išorinį apsimestinumą, šias netikras 

aukščiausiojo prado savybes – turiu būti geras, tai yra savybes, kuriomis 

manipuliuoja kiti. Tačiau tai tik pusė bėdos, yra daug baisesnių atvejų.  

Aš jau pateikiau pavyzdį, kai mano kolegė, Europos Parlamento narė, buvusi 

socialinės politikos ministrė, su kuria kažkada kartu dirbome vienoje vyriausybėje, 

anksčiau tokią savo politiką kišusi visai mūsų šaliai, dabar tas idėjas skleidžia 28 

Europos šalių tribūnoje (aišku, ne tik ji, yra daug tokių populistų). Jos tikslas yra 

vienas ir tikrai ne meilė žmonėms, ji nori reklamuoti save ir kuo ilgiau pabūti šiltoje 

prestižinėje vietelėje, kurti save palaikančių alkanų, nepatenkintų žmonių, kurie 

atiduotų už ją savo balsus, armiją, ugdyti žmonėse pliką vartotojišką egoizmą ir, kas 
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yra dar baisiau, atimti iš jų galimybę išmokti savo pamokas, tai yra paleisti milijonus 

žmonių SANSAROS ratu ryti savo uodegų be galimybės ištrūkti iš šio labirinto.  

Tikra meilė – tai ne tik dalinti išmaldą, tai reikia daryti labai atsakingai. 

Padėdami žmonėms neturime teisės atimti iš jų pamokos, nesuteikdami galimybės 

jiems kažko išmokti. Meilė – tai ne atimti sudėtingą likimą iš kitų, bet padėti 

jiems įveikti sunkumus. Tai labai didelis skirtumas ir jį svarbu žinoti.  

Dar vienas puikus pavyzdys šia tema. Viena labai turtinga moteris vasarą į 

vaikų stovyklą atvežė sūnų. Korespondentas jos paklausė: „O jūs žinote, kokiomis 

sąlygomis gyvena vaikai šioje stovykloje?“ Moteris jam paaiškino, kad puikiausiai 

viską žino. „O jums negaila sūnų palikti gyventi tokiomis sąlygomis, juk jis galėtų 

vasarą praleisti kokiame nors prabangiame kurorte?“ Ir tada ji papasakojo vieną 

gyvenimo atvejį iš savo gyvenimo. Kai ji buvo labai jauna, maždaug 22 metų, 

būdama gamtoje krūmuose pamatė judantį kokoną, kurio viduje buvo drugelis. Matė, 

kaip jis stengiasi ištrūkti iš kokono, bet niekaip nepavyksta. Iš kuprinės išsitraukė 

mažą peiliuką ir įpjovė kokoną, džiaugėsi, kad padėjo drugeliui išsivaduoti iš jį 

supančių pančių ir laukė, kada pagaliau drugelis pakils. Tačiau, kiek belaukė, drugelis 

taip ir neišskleidė savo sparnų. Jis žuvo. Tada moteris suprato, kad ji atėmė iš jo 

pamoką, atėmė galimybę įveikti sunkumus ir įgauti jėgų, pasikrauti teigiamos 

energijos. Drugelis žuvo, nes būtent ji padėjo drugelio raumenims atrofuotis. Štai ką 

reiškia frazė „pasivyti ir brukti gėrį“.  

„Mano kaip geradarės meilė, teikiama neturint reikiamų žinių, atėmė gyvybę 

iš gyvo padaro, – pasakė moteris. – Dabar, turėdama reikiamų žinių, visai kitaip myliu 

sūnų – jis man nekelia jokių problemų, dažnai yra puikus pagalbininkas ir gerai 

supranta savo paskirtį šioje žemėje.“  

Norėčiau, kad šias eilutes perskaitytų mano bendrapartiečiai, apskritai, 

politikai, politologai, žurnalistai ir suprastų, kad kova už tokį à la teisingumą, tai tas 

pats, kaip daryti tą neteisingumą. Ant melo, bailumo ir manipuliacijų pamato 

nepastatysi gero namo, nesukursi civilizuotos, einančios pažangos keliu šalies, 

neišugdysi visavertės visuomenės. Tai susiję ne tik su socialine sritimi, bet ir su 

visomis šalies gyvenimo sritimis. Politinės manipuliacijos, dirbtinai sukuriant priešus, 

nacionalistinės nuotaikos, manipuliacijomis kuriama laisvoji rinka, kurioje apstu 

protekcionizmo, militaristinių nuotaikų kurstymas, dirbtinai dalinant visuomenę į 

savus ir svetimus, – visa tai netikras prestižas, kuris visada turės neigiamos įtakos 

šalies ir visuomenės plėtrai.  
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Dezinformuota visuomenė visada bus netinkamai orientuota, todėl į valdžią 

ateis daugybė menkystų apsišaukėlių, kurių galvoje sukasi vienintelė mintis, kiek 

galima ilgiau pabūti prie lovio.  

Per visą mano aktyvios politinės veiklos laikotarpį niekas niekada negirdėjo, 

kad būčiau kalbėjęs apie socialines išmokas. Tačiau daugelis galėjo girdėti mane 

nuolat sakant, kad reikia suformuoti tokią valstybės politiką, kuri skatintų žmones 

dirbti, užtikrintų tinkamą darbo atlygį, o ne maitinti juos išmaldomis.  

Taip ir 2012 metų rinkimuose pakankamai sąžiningai agitavau, kad minimalus 

darbo užmokestis būtų daug didesnis, palyginti su nedarbo išmokomi, kad minimalus 

darbo užmokestis būtų valstybės politikos objektas. Tačiau mūsų politikai kartu su 

pripenėtais politologais, pseudoekonomistais purvais drabstė šią idėją, galėjusią 

išspręsti daugybę problemų. Siūliau visą paketą priemonių, susijusių tarpusavyje ir 

turinčių sveiko poveikio šalies ekonomikai; darbo užmokesčio darbuotojams 

didinimas automatiškai mažintų šešėlinės ekonomikos mastą, todėl rinka taptų daug 

patrauklesnė. Jau nekalbu apie savo pasiūlymus sukurti ypatingas sąlygas tam verslui, 

kuris iš esmės yra „naudingoji iškasena“, t. y. kuris konkuruoja su importu vidaus 

rinkoje ir eksportuoja savo produkciją už šalies ribų. Tačiau, deja, meistrų drabstytis 

purvais daug, o suprasti esmę arba patiems kažką pasiūlyti, proto nepakanka. Taip ir 

kankina žmones, vedžioja juos už nosies, pametėdami pašalpas, o protingus 

priversdami emigruoti iš šalies. 

Taigi, grįžtame prie pavyzdžio – „reikia būti geru žmogumi“. Įvertinkite tai, 

kad šis labai rimtas darbas su savimi turi labai plonytę ribą, kurią peržengus, iš 

geradėjo galima tapti žmogumi blogiečiu, tais pačiais veiksmais darančiu meškos 

paslaugą, tai yra didžiulę žalą mylimam žmogui ir apskritai visai visuomenei tik dėl 

to, kad neturite reikiamų žinių.  

Reikia būti nuoširdžiu žmogumi ir labai atviru šiai Aukščiausiajai Išminčiai, 

kad jūsų darbai žengtų koja kojon su Ja. Reikia įsisąmoninti šias pamokas ir daryti 

gerus, kilnius darbus neprovokuojant ir neskatinant kitų egoizmo. Būtent dėl tokių 

pseudo socialinių programų mūsų Visatoje tokiu neįtikėtinu greičiu sklinda egoizmas. 

Įprasminkite savo veiksmus, susimąstykite, ką jie reiškia, nebūkite abejingi tam, kas 

vyksta aplink jus.  

Todėl reikia ryžtingai atsisakyti padėti žmogui, kuriam tavo pagalba ugdo 

egoistines savybes.  

Ir ryžtingai reikia padėti tam, kuriam iš tiesų reikia tavo pagalbos. 
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Manau, jog nagrinėdami šią medžiagą, pastebėsite, kad tomis dienomis tam 

tikros jūsų problemos paaštrėja. Tikėtina, kad sprendžiasi kažkokios problemos, 

keičiasi požiūris į jas ir, apskritai, į gyvenimą. Užlenkite vieną pirštą tie, kurie pastebi 

tokius pokyčius. Šaunuoliai, jūs esate teisingame gaunamų žinių kelyje, vadinasi, 

gerai įsisavinate medžiagą.  

Užrašykite čia savo pastebėjimus. Jūs net neįsivaizduojate, kaip bus įdomu 

grįžti prie šių užrašų ir matyti, kaip vyko jūsų evoliucija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptarėme kai kurias situacijos suvokimo, įprasminimo, naudojant įvairius 

įgūdžius, technologijas.  

Dabar paprašysiu prisiminti kokią nors labai sudėtingą dabartinio jūsų 

gyvenimo situaciją. Jums nereikės jos pasakoti, tiesiog prisiminkite tai, ką jums sako 

vidinis balsas.  

Prisiminėte ar dar palaukti?... Gerai, palauksime... J 

Kas nori, gali įsijungti ramią, dvasingą muziką... 

Ateina tas sakralinis momentas, kai pabandysime suprasti, kam mums 

duodama ši problema, ši pamoka.  

Atsisėskite patogiau, nesukryžiuokite rankų ir kojų..., mintis 

nukreipkite į tas vietas, apie kurias kalbėsime.  
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Atsiremkite į atlošą, tačiau pasistenkite išlaikyti kiek galima tiesesnę 

nugarą...  

Čakros turi būti laisvos..., atviros...., kad energija galėtų laisvai judėti 

stuburu iš apačios aukštyn... 

Iš pradžių reikia šiek tiek nusiraminti..., atsipalaiduoti... ir susitelkti 

ties savo vidiniu pasauliu, tai yra pajusti dabarties jėgą... 

Tiesiog pajuskite, kaip jūsų kojos paliečia grindis... Pajudinkite kojų 

pirštus..., jei esate ne basas, pajuskite avalynę, kurią esate apsiavęs..., 

pajuskite ant ko sėdite..., pajuskite rankas..., alkūnes..., pečius..., kaklą..., 

galvą... 

Ir palaipsniui atsipalaiduokite viduje... 

Palaipsniui mažėja jūsų kūno judesių..., kvėpavimas tampa gilesnis..., 

lygesnis... ir ramesnis... 

Patikrinkite tai... 

Lėtai... įsivaizduokite, kad daug laiko praplaukė į priekį... ir dabar jūs 

savo gyvenimo kelio pabaigoje... 

Praeityje lieka pergalės ir pralaimėjimai..., visam gyvenimui 

prilygstantis kelias... 

Ir jūs gyvenimo pabaigai sukaupėte labai daug išminties, patirties... 

Pajuskite savyje... tą išminties energiją, jėgą... Pajuskite savyje..., 

įsivaizduokite ir jauskite ją... Raskite ryšį su ja... 

Ir per tą išminties energiją... pažvelkite į savo probleminę situaciją... 

Tiesiog išminties akimis pažiūrėkite į ją... Ir pagalvokite, ko jus mokė 

ši situacija?... 

Leiskite išminties energijai vis labiau atsiskleisti... 

Tiesiog atsainiai pasižiūrėkite į šią situaciją... 

Nereikia nė apie nieką galvoti... stebėkite šią situaciją lyg būtumėte 

stebėtojas iš šalies... 

Tam tikru momentu gyvenimo šioje žemėje pabaigoje atsitinka įvykių, 

kai siela palieka kūną... 

Jūs lėtai paliekate savo kūną ir skriejate kosmoso link... 

Skrendate, paskui save palikdami šią planetą... 

Vis toliau ir toliau... 
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Tam tikru momentu atsigręžiate ir matote žemės planetą, kurioje 

prabėgo jūsų gyvenimas... 

Stebite ją iš kosmoso...  

Matote įvairiausius įvykius skirtinguose pasaulio kampeliuose – ir 

milžiniškos reikšmės, ir visai nereikšmingus... 

Ir tarp šių įvykių pastebite savo probleminę situaciją... Žiūrite į ją 

akimis sielos, kuri  paliko Dievo dovanotą jums kūną ir  pasitraukė iš šio 

pasaulio... 

Visų įvykių sūkuryje jūsų problema atrodo tokia nereikšminga, visiškai 

nereikšminga šalies mastu, ką ten šalies, net jūsų miesto ar kaimo. O jeigu 

vertinti Visatos mastu, tai ji apskritai nepastebima. Bet... ji kažko jus moko...   

Užduokite dabar sau klausimą: ko jus išmokė ši situacija?.. 

Kokią pamoką joje išmokote?.. 

Vertinkite tai iš sielos pozicijos... 

Ko ji jus mokė gyvenime?.. 

KOKIŲ AUKŠČIAUSIOJO PRADO SAVYBIŲ NURODĖ 

LAIKYTIS?.. 

Kokias aukščiausiojo prado savybes ji skatino lavinti?.. 

Pamatykite tuos žmones, kurie kartu su jumis buvo įtraukti į šią 

situaciją... 

Ir padėkokite jiems... 

Padėkokite jiems kaip savo mokytojams... 

Pagalvokite, kokius poelgius galite atlikti atradę naują suvokimą... 

Ką darytumėte, jei grįžtų ši situacija?... Kaip veiktumėte?  

Prisiminkite šį jausmą... 

Pabūkite kosmose dar truputį... pabūkite, kiek jums norisi..., 

pamąstykite... 

Ir kai tik būsite pasiruošę grįžti..., lėtai... mintimis... grįžkite į savo 

kūną. Kūnas sėdi, laukia jūsų, grįžkite į savo gyvenimą... 

Palaipsniui... atsimerkite... išsaugodami savyje tą palaimingą jausmą, 

tą patirtį, kurią įgijote...  

Žinau, kokia palaima ateina po tokių pratimų, kokį malonų lengvumo, 

laisvumo, nepriklausomybės ir visiškos laisvės nuo bet kokių problemų jausmą 

patiriate. Daugeliui net nesinori grįžti iš tokios palaimos būsenos.  
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Pasidalinkite savo patirtimi su visais ir specialiai paliktoje tuščioje vietoje 

įrašykite savo jausmus. Vėliau pažiūrėsime, galbūt kai kurių jausmai sutampa.J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vieni teigia, kad dabar jie suvokė, jog tie žmonės, kurie anksčiau 

kažkaip trukdė, iš tikrųjų buvo jų mokytojai, padėjo koncentruotis ties 

savo tikslais ir nenukrypti į smulkmenas. Po šios meditacijos tapo 

visiškai aišku, kad jie juos skatino eiti reikiama kryptimi.  

o Kiti tiesiog akivaizdžiai pajuto, kaip tolsta nuo žemės. Jie matė ją ir 

labai giliai suprato savo problemą.  

o Kai kurie pajuto, kad ši problema, pažvelgus protingomis akimis, toje 

gyvenimo pabaigoje pasirodė esanti tokia menka ir ją išspręsti buvo 

labai lengva ir paprasta. 

o Kiti atsivėrė atviruose pokalbiuose su artimaisiais ir suprato, kad tai 

reikėjo padaryti anksčiau, ir viskas gyvenime būtų buvę kitaip.  

o Kai kurie pajuto, kad jais buvo naudojamasi ir nelabai suvokė, kad 

buvo manipuliacijų objektas. 

o Daugelis atlikdami meditaciją suvokė, kad širdžiai mielas darbas juos 

įkvepia, kad negalima daryti ne savo darbų, kurie neskirti pagal tavo 

paskirtį, vien tik todėl, kad kažkas paprašė, o tu negali atsisakyti. Jie 

suprato, kad reikia būti ne tik geriems, bet ir teisingiems, gyventi pagal 

pasaulėkūros dėsnius.  

o Kai kurie labai aiškiai suvokė žemiausiojo ir aukščiausiojo prado 

savybių esmę ir jų poveikį.  



	   273	  

o Kai kuriems atsirado baimė, nepasitikėjimas, kad nepavyks tai, ką 

daro.  

o Kiti pajuto, jog aukščiausiojo prado savybės padeda jiems subalansuoti 

visus darbus.  

o Dar kiti suvokė, kad perlenkė lazdą bendraudami su artimaisiais, 

vaikais. 

o Kai kurie suprato, kad anksčiau, baimindamiesi dėl savo vaikų, ribojo 

jų vystymąsi, dabar privalo jų nebekontroliuoti ir suteikti teisę lavėti, 

gyventi savo gyvenimą.  

o Kai kurie padarė labai gilią ir svarbią sau išvadą, kad suvokimas apie 

savo pasiekimus buvo labai neteisingas. Kokie bebūtų šie pasiekimai, 

bet pradėjęs juos vertinti žemiausio prado savybių požiūriu, suvoki, 

kad neteisingas savęs vertinimas trukdo tolesniam augimui ir tu imi 

degraduoti.  

o Kai kurie suvokė savo žinių neteisingumą. Jie nusprendė, kad reikia 

tobulėti, nes priešingu atveju jų laukia vegetavimas.  

o Bet daugelis suvokė, kad problemų nereikia kaupti, nereikia jų 

atstumti, nereikia numoti į jas ranka, negalima bandyti pabėgti nuo jų.  

Beveik visi suprato, jog reikia jas priimti, vertinti vadovaujantis  

aukščiausiojo prado savybėmis, ir tada ateina teisingas atsakymas, 

nustatoma teisinga priežastis ir teisingas sprendimo būdas. Visi 

supranta, kad problemas reikia spręsti pasitelkiant aukščiausiojo prado 

savybes – tada neigiamų įvykių ratas nutrūksta.  

Labai svarbu suprasti, kodėl negalima judėti pirmyn neišnagrinėjus, 

nesudėliojus į lentynėles visos išnagrinėtos medžiagos. Jeigu ji neįsisavinama, 

nesuvirškinama, gali atsirasti sudirgimų, nesusipratimų. Teorija niekur nedings, o štai 

nušvitimo kaip saulėtekio pražiopsoti negalima.  

Žinių įsisavinimo procesas primena virškinimo procesą. Galima išbandyti 

švedišką stalą – o ten visko pilna ir taip skanu, ir vieno, ir kito reikia pabandyti, ir kuo 

daugiau, o paskui neaišku, kas pilve darosi.J Smegenys, kaip skrandis, tik maistas 

jam kitas – mentalinis, t. y. žinios. Ir jeigu mes jas imsime, kišime į save, tačiau 

neįsisavinsime, nesuprasime, kas su mumis vyksta. Jeigu mums bus neaišku, 

nežinosime, kur pritaikyti šį momentą, o kur kitą, kaip su tuo elgtis, – gali apimti 

apatija, sudirgimas, nesuvoksime, kas vyksta. Galiausiai dingsta susidomėjimas tuo, 



	   274	  

kas slypi giliai širdyje, tai yra Visatos dėsniais. Ir vėl grįžtate į tą pasalūnišką, 

reklaminį, materialų pasaulį, prie žemiausiojo prado savybių, kur vyksta arši kova už 

būvį dėl aistros, – ten, kur griaunama asmenybė. Visa tai mentalinio nesuvokimo 

požymiai.  

Būtina dalintis tuo, kas vyksta sieloje. Negalvokite, kad jeigu jūs vienas 

skaitote šią knygą, niekas kitas nieko nežino, nemato, nejaučia. Ne, mielieji mano, jūs 

jau keičiatės ir, pastebėkite, į gerąją pusę, visa tai pastebi ir kiti. Išorinis pasaulis jums 

siunčia grįžtamąjį ryšį. Todėl dalinkitės savo jausmais, užsirašykite, analizuokite, 

įtvirtinkite šią medžiagą. Tapkite vis geresni, nes tai ir yra gyvenimo prasmė!  

Todėl prieš jums gaunant dar vieną eilinę žinių porciją, norėčiau užduoti kelis 

klausimus. Kur jūs dabar esate? Ką jau suvokėte kaip žingsnį į priekį? Ar įvyko kas 

nors emociniame lygmenyje? Kas jus sukrėtė, pradžiugino? Kokie momentai jus 

labiausiai sudomino? Atsakymai į šiuos klausimus parodo, kai jums sekėsi įsisavinti 

žinias, parodo jūsų sąmonės vystymosi lygį.  

Ši vieta specialiai palikta jūsų atsakymams užrašyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu nuo pat pradžių įdėmiai gilinotės į visą pateiktą medžiagą, pastebėjote, 

kad išnagrinėjome kelias pagrindines temas, tai yra mes kalbėjome apie technologijas, 

padedančias suvokti pateiktą medžiagą. Paprasčiau sakant, jums buvo suteikta 

didžiulė galimybė. Galimybė, kuria pasinaudojus galima įveikti karmines bausmes, 

kurios velkasi paskui jus per gyvenimą, – tai labai didelis resursas. Kalbėjome apie 

tai, kad Visata labai gera mums. Ji labai dėmesinga tam, ką darome, todėl koreguoja 

mus suteikdama grįžtamąjį ryšį.  
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Kaip pasireiškia šis grįžtamasis ryšys? Tai tam tikros probleminės situacijos, 

kuriose atsiduriame dėl kažkokių kvailų savo norų. Jei permąstysime šias situacijas 

remdamiesi įgytomis žiniomis GALĖSIME KOREGUOTI SAVO VEIKSMUS 

PASITELKDAMI AUKŠČIAUSIOJO IR ŽEMIAUSIOJO PRADO SAVYBES.  

 Pagalvokite, ar gavę tokių žinių, nieko nenorite keisti prieš tai pateiktoje 

frazėje? Žinoma, kam jums ŽEMIAUSIOJO PRADO SAVYBĖS? Savo gyvenimą 

koreguoti reikia pasitelkiant tik AUKŠČIAUSIOJO PRADO SAVYBES.J  

Pamenate, kaip pavyzdyje apie Styveno Koeno šeimą: tik aukščiausiojo prado 

savybės padeda kurti asmenybę. Rezultato galima pasiekti ir pasitelkus žemiausiojo 

prado savybes, tačiau priedo gaunant ir žlungančią asmenybę, iš tikrųjų – tai 

pabaiga... 

 Aukščiausiojo prado savybės nukreipia mus į asmenybės augimo kelią, 

vystymosi ir sąveikos su Aukščiausiąja energija kelią. Vadinasi, tai darys įtaką 

ateičiai. Reikia analizuoti, kas vyksta aplink dabar, kad nesuklystumėte, kitaip tariant, 

reikia matyti grįžtamąjį ryšį ir jį suvokti, juo pasinaudoti.  

 Tai ir yra visa gyvenimo technika. J Tai pagrindinė medžiaga.  

Skirstomės ar keliaujame toliau?J  

 

Energijų įvairovė ir jų įtaka asmenybei 
 

 Dabar aš jau tikrai nesuklysiu, jei pasveikinsiu tuos, kurie perskaitė šią knygą 

iki šio puslapio. Vadinasi, jūs eisite iki galo, ir tai mane džiugina. Džiaugiuosi, kad 

šioje žemėje, mūsų Visatoje padaugės žmonių, norinčių žinoti pasaulėkūros dėsnius ir 

taikyti juos savo gyvenime, perduoti šias žinias kitiems, tai yra žmonių, norinčių būti 

laimingais. Kuo daugiau bus tokių žmonių, tuo pasaulis bus geresnis ir gražesnis. 

 Skaitydami vis labiau gilinsimės į pasaulėkūros dėsnius, o atlikdami praktines 

užduotis įtvirtinsime gautas žinias. Su nuostaba įsitikinsite, koks įdomus šis pasaulis, 

kaip paprasta jame gyventi, jeigu žinai paprastus mūsų Visatos įstatymus, taisykles.  

Toliau nagrinėsime vieną iš pagrindinių temų, kad suprastume, kaip šiame 

reklamos, pagundų pilname pasaulyje neleisti manipuliuoti mumis ir kaip judėti 

aukštyn, kad pasiektume lygį, kuriame prasideda žmogus, asmenybė. 

Įsiklausykite: mes judėsime giliau į asmenybę (ten dar nebuvome).J Labai tikiu, 

kad jums šis kelias bus įdomus.  
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Pakalbėsime apie sielą praktiniu požiūriu. Pamenate, pačioje knygos pradžioje 

kėlėme sau klausimą: kas yra subtilioji plotmė, subtilusis lygis ir pan.? Ir atsakėme – 

tai mūsų psichika, kurios centras yra siela. Iš pradžių yra siela, po to – subtilusis 

kūnas, kuris kartu su siela veikia pasąmonės lygmenyje, ir tada mums duotas fizinis 

kūnas, kurį naudojame kaip priemonę savo kūrybiniam potencialui arba, paprasčiau 

pasakius, sielos potencialui ugdyti. Šiuo kūnu, pasitelkdami aukščiausiojo prado 

savybes, mes veikiame sociume, aplinkoje, bendraudami ir pan.  

Šiandien jau tiksliai galima pasakyti, kad niekas negali abejoti sielos 

egzistavimu. Kūnas – tai tik mūsų sielos apvalkalas. Siela – tai mes ir kiekvienas iš 

mūsų, AŠ – tai SIELA.  

O štai kokį fizinį kūną gausime kitam gyvenimui priklausys nuo to, kaip 

nugyvenome šį gyvenimą, kaip praėjome šį žemiškąjį kelią.  

Reinkarnacija – tai ne tikėjimas, tai realybė, ir aš neketinu įrodinėti, nes yra 

daugybė to įrodymų. Tačiau pabandysime trumpai panagrinėti į ką reinkarnuojasi 

siela, kokį fizinį kūną, su kokiomis savybėmis ir kokiame etape gauna siela? 

Tai paaiškinti galima naudojant gunas: kokiose gunose  gyvenote šiame 

gyvenime, tokį gausite ir fizinį kūną. Kas yra gunos? Tai energijos, persipynusios 

tarpusavyje kaip virvelė. Kaip raudona, mėlyna, geltona spalvos, kurios tarpusavyje 

susimaišydamos sukuria visų spalvų ir atspalvių paletę, trijų gunų tarpusavio sąveika 

yra šio pasaulio neaprėpiamos įvairovės šaltinis. Vedose šios trys gunos yra 

vadinamos dorybe, aistra ir neišmanymu-tamsumu. Dabar išnagrinėsime savybes, 

kuriomis pasižymi šios energijos.  

Dorybės guna 
n Dvasinis gyvenimo suvokimas 

n Kiekvieno kaip Dievo dalelės suvokimas 

n Švara (vidinė ir išorinė) 

n Susitaikymas 

n Vadovavimasis dvasiniais dėsniais 

n Dvasinių tradicijų puoselėjimas 

n Sąžiningumas  

n Atsargumas  

n Gebėjimas kontroliuoti save 

n Pareigos ir atsakomybės jausmas 
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n Pasitenkinimas 

n Nesavanaudiškumas 

n Gebėjimas gyventi dabartimi 

n Saiko jausmas 

n Dosnumas 

n Pagarba kitiems 

n Kolegiškumas 

 

Aistros guna 
n Dinamiškumas 

n Kūrybiškumo impulsas (ne visada naudingas ir teigiamas) 

n Nepasitenkinimas dabartimi 

n Ateities tendencijos (negyvena dabartimi) 

n Stiprios prieštaringos emocijos  

n Padidėjęs išorinių malonumų troškimas  

n Gudrumas 

n Siekis išvengti atsakomybės 

n Sustiprėjęs materializmо jausmas 

n Savanaudiškumas 

n Prieraišumas prie išorinių dalykų 

n Vidinių dalykų nepaisymas 

n Pavydas  

n Išdidumas  

 

          Neišmanymo (tamsumo) guna  
n Lėtumas 

n Tingumas 

n Apatija 

n Nesugebėjimas numatyti veiksmų pasekmių  

n Praeities nostalgija 

n Dvasinių žinių nebuvimas 

n Destrukcinės tendencijos 

n Polinkis į intoksikacijos 
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n Kvailas užsispyrimas 

n Grubus materializmas 

n Tikėjimas gyvenimu dykai 

 

Koks yra žmogus, kai jame vyrauja neišmanymo-tamsumo guna? Tai 

žmogus, kuris miega daugiau nei reikia, keliasi ir eina miegoti ne laiku, rūko, geria, 

linkęs į intoksikacijas, į prievartą, jo namuose betvarkė. Jis linkęs į agresiją – jam 

patinka žiūrėti, kai kas nors ką nors muša, patinka žiūrėti kovinius, siaubo filmus, 

pornografiją. Šie žmonės gyvena baimėje, jiems sudėtinga pradėti kokį nors asmeninį 

verslą, visą laiką viską atidėlioja vėlesniam laikui, nuolat viskuo nepatenkinti, 

nesugeba prisiimti atsakomybės, perkelia ją kitiems. Šie žmonės kupini egoizmo, 

klastingi, nuolat kaltina ir žemina kitus, pripažįsta tik savo teisumą.  

Jeigu žmogus šį gyvenimo kelią nuėjo su tokiomis gyvenimo būdo savybėmis, 

tikėtis gauti aukštesnį statusą kitame gyvenime nėra jokios tikimybės. Tai dar per 

švelniai pasakyta, dažnai persikūnijimas susijęs su perėjimu į žemesnį lygį, gyvulišką 

pasaulį, ir tada žmogus gali būti pasiųstas praeiti naują ratą, tačiau iš ten kelias į 

protingą kūną labai sudėtingas. Galiausiai galite nusiristi dar žemiau – iki sliekų lygio 

ir pan.  

Dažniausiai mūsų gyvenimas surėdytas taip, kad dorybės laiko 

nepanaudojame pagal paskirtį, tai yra vėlai einame miegoti, vėlai keliamės ir iš karto 

iš neišmanymo pereiname į aistros laiką, praleisdami dorybės laiką. Esant tokiam 

grafikui atsiranda visiškas arba labai stiprus dvasinis skurdas. 
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Gunų įtaka skirtingais gyvenimo atvejais  

 
16 pav. “Gunos – energijos” 

 

 

Laimė dorybėje 

Tai, kas iš pradžių atrodo kaip nuodas, galiausiai tampa nektaru, būsena, 

kurioje ugdoma ir kyla žmogaus savimonė – tai vadinama laime dorybės gunoje. 

 

Laimė aistroje 

Laimė, kurią žmogus patiria prisiliesdamas jausmais su objektais, kurie iš 

pradžių atrodo kaip nektaras, galiausiai tampa nuodais – tai vadinama laime aistros 

gunoje.  
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Laimė neišmanyme-tamsumoje 

Laimė, kuri apakina žmogų ir atima iš jo galimybę suvokti sielos prigimtį, 

apgaulinga pradžioje ir pabaigoje, gimusi iš sapnų, tingulio ir iliuzijų – tai vadinama 

laime neišmanymo gunoje.  

DĖMESIO! 

Būkite atsargūs su savo   MINTIMIS –  jos tampa ŽODŽIAIS!  

ŽODŽIAI tampa jūsų POELGIAIS! 

POELGIAI  tampa jūsų ĮPROČIAIS! 

            ĮPROČIAI   tampa jūsų CHARAKTERIU! 

            CHARAKTERIS tampa jūsų KULTŪRA,  

ir galiausiai – jūsų LIKIMU! 

 

LAIMĖ – TAI NATŪRALI TYROS SIELOS BŪSENA! Ir ją galima 

pasiekti tik DORYBĖS GUNOJE. 

Ką gi, tikiuosi, kad įsisavinote pateiktą medžiagą, ir manau, galime judėti 

toliau.  

Užfiksuokime šį suvokimą. Vadinasi, jeigu yra atsakomybė, yra ir 

pasirinkimo laisvė, jeigu yra pasirinkimo laisvė, yra ir atsakomybė. Būtent dėl to  

subtiliajame lygmenyje atsiranda priežasties ir pasekmės dėsnis.  Mums vienintelėms 

išmintingoms gyvoms būtybėms suteikiama pasirinkimo laisvė. Turėdami 

pasirinkimo laisvę mes savarankiškai prisiimame atsakomybę už savo sprendimus, 

todėl ir patys pasirenkame, kokiose energijose (gunose) norime gyventi.  

Mes patys pasirenkame tam tikrą gyvenimo būdą. Priklausomai nuo mūsų 

pasirinkimo subtiliajame lygmenyje gauname teigiamą arba neigiamą priežastį,  o jau 

fiziniame lygmenyje, priklausomai nuo priežasties, gauname pasekmę (simptomą) su 

pliusu ar minuso ženklu.    

Klausykite įdėmiai: jeigu gyvename nemokšiškumo-tamsumo gunoje, tai, 

deja, karma su minuso ženklu ne mažės, o tik didės. Ateityje tai gresia nemažomis 

problemomis, todėl verta susimąstyti ir palaipsniui keisti tokią situaciją. 

Paprasčiausia ir tinkamiausia pradžia – atsikratyti neigiamos karmos. Galima 

pradėti nuo maisto, kurį valgome kiekvieną dieną, pašventinimo, o jau tada judėti 

dorybės gunos link.  Tai galima padaryti pačiu paprasčiausiu būdu – reikia pasiūlyti jį 

Aukščiausiajam. Pirma, viskas šiame pasaulyje priklauso Dievui, antra, šeima – tai 

giminystės ryšys su Aukščiausiuoju. Atsisėdus prie stalo, iš pradžių reikia pasiūlyti 
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maistą Dievui, Dangaus Tėvui, kaip šeimos vyriausiajam, ir tik po to pradėti valgyti 

patiems.  

Jeigu jums į rankas pateko koks nors maistas, vadinasi, jūs jo nusipelnėte, ir 

prieš pradedant pačiam jį valgyti, reikia pasiūlyti jo šeimos vyriausiajam – Dangaus 

Tėvui, tada jo niekada netrūks, tai yra reikiamu momentu maisto visada atsiras viena 

ar kita forma – jūs turėsite kažkokį darbą arba kokių nors pajamų ir pan. Tačiau 

būtina sąlyga: maistas turi būti gautas nenaudojant prievartos; maisto, gauto naudojant 

jėgą, Aukščiausiasis nepriima.  

Kai kurie gali suabejoti: kaip gali būti pašventintas? Kokiu būdu žodžiai gali 

veikti maistą? Taip, veikia, ir dar kaip.  

Pirmiausia mintis nukreipiame Aukščiausiajam, o tik po to kreipiamės į jį 

žodžiais, garsais.  

Japonų mokslininkas Masaru Emoto, vykdęs eksperimentus su vandeniu, 

padarė sensacingą atradimą: jis nustatė, kad gražūs, geri žodžiai pakeičia vandens 

struktūrą, suformuodami gražų snaigių formos piešinį. Ir atvirkščiai, jeigu vartojami 

pikti, blogi žodžiai, struktūra įgyja netvarkingo piešinio formą. Gera mintis, gražūs 

žodžiai turi kuriamosios galios vandens struktūrai, o pikta mintis, pikti žodžiai 

griauna ją. O juk mes žinome, kad didesnę mūsų kūno (taip pat vaisių ir daržovių) dalį 

sudaro vanduo. Vėliau mokslininkas nustatė, kad geriausiai vandenį išvalo dviejų 

žodžių junginys: meilė ir dėkingumas. O ką mes darome, kai kreipiamės į Dievą? 

Mes išreiškiame meilę ir dėkingumą. Šių žodžių skambesys ir prasmė turi didelės 

įtakos organizmo valymui ir gydymui nuo daugelio ligų. Vadinasi, šis sąskambis turi 

egzistuoti ne tik vandenyje, bet ir visame kitame, ką sutinkame savo gyvenime.  

Apskritai, garso ir muzikos įtaka žmogui – tai pakankamai rimtas reiškinys. Senovės 

graikų rankraščiuose sakoma: „Muzikinis auklėjimas – pats galingiausias ginklas, nes 

ritmas ir harmonija prasiskverbia į pačias žmogiškosios sielos gilumas."  

432 hercų dažnis turi gydomąjį poveikį, o 440 hercų – slegiantį. Gaila, bet 

dauguma radijo ir televizijos garso ir vaizdo įrašų yra įrašyti 440 hercų dažnyje, ir tai, 

tikriausia, neatsitiktinai.  

Bandymų pakeisti dažnį buvo ne vienas, „Verdžio dermė“ kilusi nuo 

Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi) pavardės; būtent jis apgynė pirmuosius išpuolius 

prieš harmonizuojantį dažnį „A=432“ Hz. Tačiau 1936 metais masių valdymo 

monstras Gebelsas (Josef Goebbels) pakeitė dažnį į 440, vėliau – į 449 hercų. Toks 
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dažnis veikia smegenis, stabdo žmogaus vystymąsi, keičia psichiką, žmogus tampa 

gerai valdomas.  

Daugelis nori suderinti savo vibraciją taip, kad atrastų raktą į naujas gėrio, 

pilnatvės ir meilės energijas. Svarbu yra suvokti, kokio dažnio ir kokios minties 

muzikos mes klausomės ir kaip ji veikia mūsų organizmą: harmonizuoja ar sukelia 

destrukciją. 

Indijos filosofai daugybę amžių gydė ir palaikė sveikatą naudodami kalbą. 

Aiškiai ir tiksliai tariami garsai „om“, „hram“, „hrim“, „hrum“, „hraim“, „hraum“ ir 

„hra“ turi teigiamos įtakos gyvybiškai svarbiems žmogaus organams.  

Garsas veikia virškinimą, kraujotaką, mitybą ir kvėpavimą... Garsas veikia 

ląsteles ir organus, emocijas, kurios daro įtaką daugeliui žmogaus kūno procesų.  

Aristotelis bandė mums parodyti, kad reikia saugotis eksperimentų muzikoje – 

kaip galimo pavojaus valstybei ir visai žmonijai.  

Klausydamiesi radijo mes galime vizualizuoti vaizdinius. Jeigu vykstant 

koncertui įjungtume baimės vibracijos dažnį (7 Hz), panikos apimti žmonės išlaužtų 

duris ir išsibėgiotų. Ir daugelis žino, kai pradeda groti rokenrolą, sunkųjį roką, metalą, 

daugelis koncertų baigiasi muštynėmis, nes tokia muzika skatina agresiją. Visiškai 

priešingai veikia Šopeno, Mocarto muzika – tokia muzika harmonizuoja, skatina 

mintis apie tiesą-esmę.  

Žemės vibracijos dažnis yra gydomasis, todėl atstumas, didesnis nei antras 

aukštas virš žemės, veikia psichiką ir provokuoja depresiją.  

Labai svarbu, kad moterys gyventų pagal savo prigimtį, nes maždaug iki 3 

metų vaikai jaučia motinos meilę ir saugumą pagal vibracijos dažnį, kuris sutampa su 

motulės žemės dažniu.  

Šiandien žmonės apgaubė žemę betonu ir asfaltu ir pradeda brangiai mokėti už 

tai. Taip pat eksperimentas parodė, kad garsas stipriai veikia augalus.  

Dar kartą priminsiu, garsas gali būti ir griaunantis, ir kuriantis. Todėl tie, kurie 

praktikuoja meditaciją, naudodamiesi tam tikromis mantromis, turi nepamiršti, kaip 

jos veikia, nes galima ne tik padėti, bet ir stipriai pakenkti.  

Giliai nenagrinėsiu šios temos, ji pakankamai plati,  tačiau mano Mokytojas, 

praleidęs vienuolyne dešimtmečius, aiškino, kad jeigu medituodamas kreipiesi į 

Dievo pagalbininkus, pusdievius, Dievo apsireiškimą, kyla didelis pavojus padaryti 

kokių nors klaidų. Todėl jis pataria kreiptis tiesiogiai į Dievą ir visa širdimi, tada Jis 
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priims jus pagal širdies šauksmą ir nekreips dėmesio į klaidas; tuo metu protas 

išsilaisvina nuo neigiamų reiškinių, kyla sąmonės lygis ir auga sielos potencialas.  

Įdomus palyginimas, kaip esant skirtingiems sąmonės lygiams reaguoja gyvos 

būtybės, pavyzdžiui, kaip į paprastą namų dulkių siurblį reaguoja žmogus ir katė. 

Žmogui – tai priemonė, padedanti įvesti tvarką, o katei – tai pabaisa, galinti susiurbti 

jos uodegą ir sukelti skausmą.J  

Grįžtame prie maisto šventinimo. Įdomu, kad daržovės ir vaisiai, kurie kaip 

auka patenka ant altoriaus su malda, atneša dešimt kartų didesnį gėrį, nes jie ką tik 

surinkti, nukrito ar yra nuskinti nuo medžio, jie dar nėra numarinti. Toks maistas, 

patekęs į mūsų skrandį, susijungia su Dieviškąja dalele – siela, esančia fiziniame kūne 

ir perduoda daug Visatos energijos. 

Šiandien materializmas taip giliai įsišaknijo mūsų sąmonėje, kad vyksta 

sunkiai paaiškinami dalykai: Kaip jau žinome, „AŠ – tai Siela“, ir Siela teigia, kad ji 

neturi sielos. Įsivaizduojate, siela pati apie save sako, kad ji neturi sielos.J  

Įdomus pastebėjimas. Kas labiausiai bijo pasaulio pabaigos? Tie, kurie 

nepatiria tikros laimės, kuriems materializmas – aukščiausias gėris. Žinoma, kad daug 

turtingų žmonių stato požemines slėptuves, kaupia atsargas juodai dienai. Spaudoje 

rašė apie vieną tokį personažą – kaip jis įsirengė tokią slėptuvę ir vos neįstrigo joje. 

Visa  tai parodo tokių žmonių materialaus turto svarbumą ir dvasinį skurdumą. Būtent 

jiems ateina pasaulio pabaiga, nes žmogus, kuris nelaiko savęs siela (tuo labiau 

amžina), skausmingai išgyvena viso to, kas materialu, praradimą, ir kuo daugiau turi, 

tuo labiau kenčia. Atkreipkite dėmesį į frazę „kuo daugiau turi, tuo labiau kenčia“. 

Galiausiai daugelio tokių žmonių laukia nusivylimas dėl savo nugyvento gyvenimo. 

Todėl pasaulio pabaigos diena labiausiai susijusi su žmogaus sąmone, jo 

prisirišimu prie materialaus pasaulio.  

Lyg ir natūraliai kyla klausimas: jei viskas eina iš Aukščiausiosios Išminties, 

tai kodėl Ji nesukūrė to, kas yra materialu, kaip amžino dalyko, kad materija laikui 

bėgant nesunyktų? Tuo labiau, kad Dievas – tai meilė, o pas mus vyrauja tvirtas 

įsitikinimas, kad meilė yra tada, kai duodama.  

Visatos materialinį dėsnį sudaro du Dieviškieji poliai: dovanoti iš meilės ir 

naikinti iš meilės. Ir tai daroma išimtinai mums, kad suprastume, jog materialinis 

pasaulis nėra mūsų nuolatinė prieglauda, mūsų buveinė. Tai daroma tam, kad mums 

būtų suteikta galimybė pasiruošti, mokytis, išmokti pamokas, sukaupti žinių. 

Galiausiai, kad suprastume, kokio bagažo, kokios sąmonės reikia tam, kad grįžtume į 
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dvasinę Amžinybės visatą ir gyventume harmonijoje su ja. Kiekvienos sielos užduotis 

ir didžiausias troškimas – patekti į amžinybę arba, kitaip tariant, tikrąją laimę siela 

gali rasti būtent ten.  

Griaudama materiją, Aukščiausioji Išmintis griauna iliuziją, kurioje mes 

dažniausiai ir gyvename. Griaudama materiją, Ji parodo mums, kad vertybės slypi 

visai kitur, kad pinigai, turtai – ne amžini. Ji sudaro mums sąlygas grįžti į realybę.  

Dar vienas momentas, kuriuo galima tvirtai pasikliauti – amžinybėje 

neegzistuoja laikas, siela nepaklūsta laikui, todėl ji amžina ir nemari. Materialiame 

pasaulyje viskas susieta laiku, o, kaip žinote, laikui bėgant visa, kas materialu, nyksta.  

Taigi, siela yra amžina ir gyvena neribojama laiko, ateina į Žemę mokytis, 

gauna fizinį kūną kaip  instrumentą savo potencialui didinti, įgyti savybių, kurių 

reikės dvasiniame pasaulyje, tai yra kitoje dvasinėje Visatoje, į kurią mes taip 

veržiamės. Siela – tai amžinybė. Žinios ir laimė – tai pagrindiniai sielos poreikiai 

šioje planetoje, šiame žemiškajame kelyje.  

Sielai suteikiamas fizinis, materialus, kūnas, kuris laikui bėgant nyksta, siela 

pereina į kitą kūną, ir taip tęsiasi tol, kol ateina suvokimas, jog reikia pereiti į 

reikiamą vibracijos dažnį, sąmonės lygį ir visus savo veiksmus nukreipti į amžinybės 

satvos energiją – dorybės energiją.  

Deja, bet šiame pasaulyje tiek pagundų, kad siela įstringa materialioje Visatoje 

ilgam, o kai kas apskritai negali iš jos išsikapanoti ir nepatenka į dvasinę Visatą pas 

savo dangiškąjį Tėvą.  

Pats didžiausias mums gresiantis pavojus – nenaudoti žmogiškosios formos, 

vyriškojo ir moteriškojo kūnų sielai lavinti ir vėl patekti į sielos gimimo ciklą, kurį 

sudaro 8 400 000 kartų. Štai kodėl moteris turi vykdyti savo paskirtį, o vyras – savo, 

priešingu atveju laukia SANSAROS ratas. J Ir tada nebus juokinga.  

 

                                                 SIELA – TAI AŠ 

 

Pagaliau priartėjome prie to, kad suprastume, o kas vis dėlto yra tas AŠ, 

keliaujantis šia Visata. Kur tas AŠ eina ir kam jam reikia šių pamokų jo kelyje? Iš 

tiesų, kam mums reikia tų pamokų, kokiai ateičiai? Ko mus moko šis grįžtamasis 

ryšys?  

Tai buvo tik įvadas. J Išsigandote? Pagaliau priėjome prie SIELOS temos. 
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Ką gi, eisime toliau, kad sužinotume, kaip ir kokiais veiksmais kiekvienam 

asmeniškai reikia siekti paskirties, nes kiekvieno paskirtis yra kitokia. Kitaip tariant, 

makroekonomiką jau išmokome, laikas imtis mikroekonomikos. J 

Dabar kiekvienas iš mūsų gyvenimo keliu eisime atskirai. Aš jums padėsiu 

judėti šioje Visatoje. Ar to norite? Būtinai atsakykite. Taip ar ne?  

Jeigu „taip“, pasirengęs toliau su jumis tęsti šį kelią, ir ne tiesiog pasirengęs – 

to labai noriu. Noriu, kad kiekvienas iš jūsų visą šią pateiktą medžiagą perkeltų į savo 

gyvenimo būdą (apie tai jau kalbėjome knygos pradžioje). 

Kad įsitikintume, jog siela egzistuoja, tiesiog dabar pajauskime ją, 

pabandykime ją paliesti. J 

Kartokite paskui mane garsiai (tik būtinai kartokite), taip pat garsiai 

atsakykite į klausimus, ir jūs pajusite sielą. 

Pakelkite laisvą ranką ir paklauskite: kas tai? 

Jokio kito atsakymo nesugalvosite, kaip tik: tai mano ranka. 

Pažiūrėkite į savo koją ir paklauskite: kas tai? 

Atsakymas: tai mano koja. 

O gal jūs norite užginčyti tokią nuomonę?J   

Pažiūrėkite į savo kūną ir paklauskite: kas tai? 

Atsakymas: tai mano kūnas. O gal tai ne jūsų kūnas?J 

Pagalvokite, kas viso to klausia ir atsako? Taip, TIK AŠ – SIELA.  

Ir dar pamatėte, kad jūs – SIELA – turite savo fizinį kūną. Netikite? Galite 

pačiupinėti jį.   

Taip, tai jūs turite fizinį kūną, o ne kūnas turi jus.    

 Dėl sielos ir jos egzistavimo vyksta daugybė ginčų, atliekami įvairūs tyrimai. 

Mes dažnai nesąmoningai vartojame tokius posakius kaip „širdis į kulnus nuėjo“, 

„siela dainuoja“, „siela skauda“ ir panašius. Galima būtų vardinti daugybę pavyzdžių, 

susijusių su siela, bet ginčai dėl jos egzistavimo netyla. Tačiau jeigu žmogų 

pavadinsime „bedvasiu“, „besieliu“, jis pradės protestuoti. 

Žymusis Bhaktivedantas ir jo įsteigto tarptautinio instituto mokslininkai sielą 

pavadino „spiritonu“.  

Pagrindinės spiritonų savybės: 

Jie yra gyvybės nešėjai. 

Jų skaičius beribis. 

Jie pasižymi valios ir sąmonės laisve.  
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Jie individualūs ir asmeniški. 

Jie amžini – negali būti sukuriami ar sunaikinami.  

Spiritonas yra kilęs iš anglų kalbos žodžio spirit (dvasia, siela). 

Ši sąmonės dalelė iš esmės skiriasi nuo materijos dalelių. 

Spiritonas priskiriamas aukščiausios energijos, o materija – žemiausios 

energijos kategorijai. Spiritonas neturi materialių charakteristikų, todėl jo negalima 

aptikti taikant materialų eksperimentą. Tačiau yra netiesioginių požymių, pagal 

kuriuos galime nustatyti, jog spiritonas egzistuoja materijoje. 

Kai materijoje nėra sąmonės, ji yra inertiška arba mirusi, kai spiritonas yra 

materijoje, materija rodo gyvybės ženklus. Panašiai kaip automobilis, kuris atgyja, kai 

žmogus automobilį užveda.  

Materijai būdingas mažas informacijos kiekis. Joje esantis spiritonas pripildo 

materiją informacinio turinio ir suteikia jai konkrečią specifinę formą.  

Negyva materija linkusi prarasti savo formą ir transformacijas, tačiau materija, 

kurioje yra spiritonas, transformuodamasi nepraranda savo sudėtingos specifinės 

formos. Negyva materija negali gimdyti, o gyva – gali. Pavyzdžiui, automobilis negali 

„pagimdyti“ naujo mažo automobilio, tačiau gyvi organizmai (augalai, gyvūnai) gali 

atkurti į save panašios formos organizmus.  

Žmogus kaip gyvas organizmas augdamas keičia savo sąmonę ir praeina 

tokias stadijas kaip kūdikystė, vaikystė, jaunystė, branda, senatvė.  

Inertiška materija gali tik pasyviai pasipriešinti. Organizme esantis spirtitonas 

sukuria išorinio poveikio adaptacijos mechanizmą ir organizmas gali aktyviai 

pasipriešinti įvairioms kliūtims. Kai karšta, mes nusirengiame, atidarome langus, 

įjungiame kondicionierių. Jei mums šalta, apsirengiame, įjungiame šildymą, tai yra 

spiritonas – sąmonės nešėjas – skatina mus prisitaikyti prie aplinkos.  

Tą sekundę, kai žmogus miršta, ar biochemijos požiūriu kas nors pasikeičia 

žmogaus kūne? Ne. Tada kur skirtumas? Skirtumas tas, kad gyvame kūne yra sąmonė, 

o mirusiame – jau nėra, tiksliau sakant, siela išėjo ir kūnas liko negyvas.  

Ar gali būti lavonui karšta arba šalta? Žinoma, kad ne. Jam nereikia 

kondicionieriaus, jam nereikia šildytuvo, jame jau nėra spiritono.  

Įdomus atvejis buvo užfiksuotas Austrijoje. Akla nuo gimimo moteris pateko į 

reanimaciją, ją ištiko klinikinė mirtis. Sąmonė arba siela išėjo iš kūno, ir moteris 

pamatė save iš šono. Iki tol ji apskritai nieko nematė, o čia ji pamatė save, savo kūną 

ir net žiedą su brangakmeniu ant savo piršto, įsiminė ir kitas detales. Kai ji buvo 
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reanimuota, po tam tikro laiko ji papasakojo, ką matė. Tai visus labai nustebino, nes ji 

ir prieš panirdama į komą, ir grįžusi iš jos buvo akla. Tokie liudijimai ir daugybė 

bandymų įrodo, kad siela turi visus penkis jutimo organus. Kaip kitaip kurčias 

Bethovenas būtų girdėjęs muziką?!  

Leninas kažkokiu būdu sukūrė genialią teoriją, kuri visiškai neatitiko jo 

pasaulėžiūros ir neigė materializmo teoriją. Kaip jam gimė tokia mintis, kad materija 

– tai objektyvi realybė, duota mums jausmuose, pojūčiuose, nepriklausančiuose 

nuo jų. Šis apibrėžimas visiškai paneigia materializmą (tikėtina, kad jis pats 

nesuprato, ką parašė). Jeigu jis būtų aiškiai supratęs, ką parašė, arba paaiškinęs šį 

apibrėžimą iš dvasinės pozicijos, būtų suvokęs, kad pasirašė nuosprendį savo 

materializmo ideologijai. Pabandykime pasiaiškinti šią nuostatą.  

„Materija – tai objektyvi realybė, duota mums.“ Materija, duota mums, – 

vadinasi, materija egzistuoja ir DUOTA MUMS. Kas davė? Tai paaiškina, kad 

mes – ne materija. Mes – tai siela, o materija – mums duotas kūnas. 

Pateiksiu dar kelias man patikusias logines išvadas, įrodančias sielos 

egzistavimą. Žinome, kad nevyksta jokių sudėtingų procesų, kurių kas nors 

nekontroliuotų. Elektrą gaminančios elektrinės darbą kontroliuoja joje dirbantis 

didelis žmonių kolektyvas. Vairuotojas kontroliuoja važiuojantį automobilį. Lakūnas 

kontroliuoja skrendantį orlaivį. Virėjas kontroliuoja verdamą sriubą. Tačiau kas 

kontroliuoja virškinimą žmogaus skrandyje? Ir kaip tai vyksta? Gal ir galima sakyti, 

kad, tarkime, koks nors gydytojas, kuris gali paaiškinti, kaip šis procesas vyksta, 

kontroliuoja šį procesą. O kaip tai kontroliuoja vaikas? Arba gyvūnai, kurie apskritai 

neturi išminties? Jeigu katė susirgo, pastebime: ji išeina į kiemą, pradeda uostinėti, 

susiranda kažkokią žolę ir pradeda ją ėsti. Iš kur ji žino, kokią žolę ir kiek jos ėsti? 

Juk ji jokių mokslų nebaigusi. Jeigu mes išeitume į pievą, ar žinotume, kokią žolę 

pasirinkti? Ne. Tai todėl, kad visa, kas gyva, susiję su Aukščiausiąja Išmintimi, ir Ji 

veda per gyvenimą visa, kas gyva, nurodo, ką reikia daryti. Tačiau žmogui suteikta 

galimybė rinktis ir jis, pamindamas pasaulėkūros dėsnius, prigalvojo daugybę savo 

įstatymų – taip jis atima iš savęs laimę. Nes tikra laimė – būti vieningam su gamta, 

vykdyti prigimties suteiktas pareigas. Ar katė protingesnė už mus? O gal ji botanikas? 

Lyg ir ne. Tai kodėl ji randa reikiamą žolę, o mes – ne? Arba voras audžia tinklą – jis 

toks gražus, kokybiškas, tvirtas. Gal voras turi kokį nors išsilavinimą? Neturi, bet 

sukuria tokį nepakartojamą kūrinį. Arba bitės: kaip jos sužinojo, kad šešiakampiai 
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koriai idealiausiai tinka medui saugoti? Gal jos baigė statybos universitetą? Paukščiai 

be kompaso nuskrenda tūkstančius kilometrų ir nenukrypsta nuo kurso.  

Visos gyvos būtybės ne tiesiog žino, jos yra vedamos Aukščiausiosios 

Išminties, nes nenukrypsta nuo gamtos dėsnių ir todėl nenutraukia šio ryšio. Jos neturi 

išminties, todėl nieko neprisigalvoja, o tiesiog atsiduoda Dievo valiai. Per vieną iš 

paskutinių cunami, praūžusių Puketo saloje (Indonezija, Tailandas), laukinių gyvūnų 

aukų beveik nebuvo. Daugelis prisiminė, kokie neramūs stichijos išvakarėse buvo 

naminiai gyvūnai. Kodėl? Todėl kad jie gauna šį signalą, jų ryšys su Aukščiausiąja 

išmintimi nenutrūkęs, jų kanalai neužkimšti įvairiausios nereikalingos informacijos, 

jie neskaito laikraščių, nenaršo po internetą, nežiūri televizoriaus, nesimoko 

universitetuose, negamina cheminių medžiagų, nekuria mechanizmų, naikinančių 

gamtą, ir pan. O štai tie gyvūnai, kurių prigimtį žmogus pakeitė savo valia 

(pavyzdžiui, tokie įsikišimai kaip kastravimas, jų prigimties neatitinkantis maistas, 

harmoniniai vaistai ir pan.), ima prarasti šią gamtos vibraciją, ryšį su Aukščiausiąja 

Išmintimi, ir žūsta kartu su žmonėmis.  

Jeigu įdėmiau pažiūrėsime, pamatysime, kiek daug gamtoje yra nepaprastai 

išmintingų veiksmų. Mes stebimės: kaip viskas taip protingai vyksta be kieno nors 

pagalbos? Juk gyvūnų pasaulio atstovai neturi išminties! Tai Aukščiausioji Išmintis 

juos veda per gyvenimą.  

Todėl tiksliai žinau: kai mes pradedame dvasiškai tobulėti, aplink mus viskas 

keičiasi, mums tiesiama pagalbos ranka, suteikiama meilė, mums padedama eiti šiuo 

gyvenimo keliu.  

Labai dažnai būna taip: visa gera, kas vyksta aplink mus, – tai mes; mes 

susiję su tuo, tai mūsų nuopelnas, mes to pasiekėme arba tam turėjome įtakos. J   

Stebėtina, bet visa tai, kas nėra labai gerai, kas griauna mūsų planus, – tai jau 

ne mūsų rankų darbas. Visada turime paruošę atsakymą, kad neigiamų mūsų 

gyvenimo įvykių priežastis – tai ne mūsų kaltė. 

Pasitikrinkite, kaip veikia šis kasdienis sąmonės modelis. Išminčiai tokį 

modelį vadina dvigubu, arba iliuzija, tam tikru nesąmoningu melu. Tai, kas mums 

patinka dėl to, kas vyksta, – mūsų nuopelnas, aš – kūrėjas. O tai, kas nepatinka, – 

kažkas kitas pasistengė. J  

Ne, mielieji mano, šiame pasaulyje iš tikrųjų niekas nevyksta be priežasties. 

Kaip sakoma, be Dievo žinios nė plaukas nenukris.  
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Ši tiesa ne šiaip sau kam nors sugalvota ir skelbiama, su ja reikia gyventi. 

Aukščiausios vertybės turi būti skleidžiamos ne tik tada, kai ateinate į bažnyčią, jos 

turi būti jūsų kasdienio gyvenimo pagrindas. Taip pat labai svarbu suprasti, kad 

dvasingumas neturi atskirti mūsų nuo pasaulio, nuo kasdienių darbų (tai yra kunigas 

sau, mes – sau). Neturėtų būti ir taip, kad kunigas skelbia vieną tiesą, o gyvenime 

vadovaujasi visai kitais principais. Todėl jokios maldos ir meditacijos neduoda 

naudos, jei mes į jas neįdedame šios kasdienės nuotaikos. 

Dvasingumą reikia suprasti teisingai – tai sąmonės savybė, o ne ritualas. Dėl 

to tarp skirtingų konfesijų kyla daugybė prieštaravimų, nes skiriasi jų naudojami 

ritualai, ir tada atsiranda skirtingas Aukščiausiojo suvokimas. Bet juk JIS vienas 

visiems!  

Gaila, bet skirtingos religijos, kurios bando „pasisavinti“ Dievą, yra 

pakankamai amoralios. Čia reikėtų prisiminti posakį: visos religijos priklauso Dievui, 

tačiau Dievas nepriklauso nė vienai religijai. Ir tai teisinga.  

Todėl ir bet koks mokslas, neturintis dvasinio pagrindo, yra amoralus. Eiti šiuo 

keliu labai pavojinga. Ne tik mokslas, absoliučiai viskas – kultūra, menas ir bet kokia 

kūryba – pirmiausia turi skleisti dvasingumą.  

Mes vėl grįžtame prie pirminės šios knygos užduoties – visi mūsų poelgiai turi 

lemti visuminį gyvenimo būdą ir vertybes, apie kurias čia kalbame. Ką besakytų, bet 

dvasingumas – tai ne ritualas, tai vieninga visuma harmonijoje su Visata, ir šie 

Visatos dėsniai visiems vienodi, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje gyvena 

žmogus, kokios jis tautybės ir kokią religiją išpažįsta. Aukščiausiasis vienas visiems. 

Tai, kas buvo pasakyta, vaizdžiai galima pavaizduoti naudojant stiklinę 

vandens. Galite atlikti vieną ir tą patį ritualą – tiesiog galite atlikti kažkokius 

ypatingus ceremonijos ritualus, nusilenkimus su prisėdimais: vienu atveju nešdamas 

pilną stiklinę vandens, kitu – tuščią. Ir kaip jūs bebandytumėte atlikti šiuos ritualus, 

vandens tuščioje stiklinėje tikrai neatsiras. Vadinasi, pats ritualas esmės nekeičia, jos 

nesuteikia.  

Tai taip pat kaip supakuoti du dovanų maišelius – vieną tuščią, kitą – su 

dovana. Su kokiomis ceremonijomis jūs beteiktumėte tuščią dovanų maišelį, jame 

dovanos neatsiras. 

Todėl galime sakyti, kad ritualas – tai tuščia vieta. Jei atėjote į bažnyčią nė su 

niekuo, su niekuo ir išeisite, jūs neturite ko perduoti Aukščiausiajam. Tai rodo, kad į 

Dievo namus (su ritualais ar be jų – ne taip svarbu) reikia nešti gerus darbus, 
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dėkingumą už meilę ir pasitikėjimą, už mokymą ir gauti palaiminimą naujiems 

darbams.  

Vadinasi, jeigu jūs atėjote į maldos namus tuščiomis, nė su niekuo, jūs 

negalėjote išreikšti visos meilės ir negalėjote gauti Dieviškosios meilės. Ir jokie 

ritualai čia nepadės.  

Čia ir slypi šiuolaikinio pasaulio bėda, kai dvasingumas matuojamas ritualais, 

o ne kasdieniu gyvenimu.  

Daugelis jau pradeda suvokti, kad yra siela ir yra Aukščiausioji Išmintis, 

pradeda susimąstyti, kas įvyks, kai AŠ – siela paliks šį fizinį kūną (o taip tikrai 

atsitiks). Ir jeigu mes nepasiekiame naujo dvasinės sąmonės lygio, pirma, mes 

sudėtingai, skausmingai ir su baime paliekame kūną, antra, vėl gauname fizinį kūną 

kaip priemonę savo dvasiniam potencialui lavinti. Tačiau didelis klausimas, kokį kūną 

gausite, nes siela, kuri nenaudojo fizinio kūno pagal paskirtį, tai yra nepakilo nė vienu 

rojaus laipteliu aukštyn, su nauju atėjimu nusileidžia žemiau nei buvo prieš tai.  

„Žmogus, kuris nepašvenčia savo gyvenimo savimonei kelti, vadinamas 

„atma-ha“ – „sielos žudiku“. Sielos žudiko laukia amžinos kančios ten, kur 

viešpatauta tamsa ir neišmanymas.“ 

Taigi, SIELA!!! 

Kūnas yra tik išorinis fizinis apvalkalas. Asmenybė nėra kūnas.  

  Sanskrito kalba asmenybė – tai DŽIVA = SIELA.  

Ką jums primena žodis „dživa“? Gyvas, gyvenimas, egzistavimas, amžinybė. 

O argi kūnas gyvena amžinai? NE. O štai siela – dživa – TAIP.  

Asmenybės centras yra SIELA, kuri, pasak išminčių, yra širdyje. Sielą ir 

pažymėsime kaip širdį. Siela padengta dviem apvalkalais, dviem kūnais. Pirmas – tai, 

plonas, subtilusis kūnas, antras – tai fizinis kūnas.  

 
17 pav. „Žmogaus struktūra“ 
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Šios temos pradžioje jau atlikome trumpą pratimą ir bandėme pajusti save – 

SIELĄ. Taigi, SIELA yra širdyje. Uždėkite ranką ant širdies. Būtent taip mes 

intuityviai branginame savo širdį. Mes labai bijome, kai širdį ima skaudėti, nes 

nevalingai suprantame, kad asmenybės centras yra būtent čia. Kai mes sakome 

„širdingas žmogus“ – ką galvojame? Teisingai – sielos žmogus.  

Sielos prigimtis – tai meilės energija. Sanskrito kalba – tai Bhaktis. Mūsų 

gyvenimo kelio tikslas yra atskleisti šią energiją. Būtent čia slypi esmė viso to, ką 

mes darome. 

Jeigu įdėmiai pagalvosite, suprasite, kad visos aukščiausiojo prado savybės – 

tai meilės apraiškos, būtent todėl jos pasižymi kuriančiąja jėga. O visos žemiausiojo 

prado savybės šią energiją griauna. Todėl nieko gyvenime nesiekite naudodamiesi 

žemiausiojo prado savybėmis. Nuolat tai priminsiu visiems, norintiems kurti, o ne 

griauti.  

Ką reiškia subtilusis kūnas? Labai dažnai ši sąvoka neteisingai aiškinama. 

Man teko daug kartų, netgi iš pakankamai autoritetingų žmonių, girdėti neteisingą 

šios sąvokos aiškinimą. Ką jau čia kalbėti, juk ir aš kažkada neteisingai galvojau. 

Tiesiog egzistuoja materiali samprata, kad mes turime tik vieną kūną, būtent tą, kurį 

matome.  

Daugelio psichologijos ir meditacijos metodikų autorius Borisas Malaevas 

(Борис Малаев) užduoda jums klausimą: kiek sveria mintis? Arba kiek sveria 

džiaugsmo emocija? Mes viską matuojame materialiais matais – kilogramais, 

gramais, metrais ir pan.  

O kiek sveria mintis? Nieko! Patikrinkime. Atsistokime ant svarstyklių ir 

mintyse įsivaizduokime, kad turite milijoną dolerių.J Didelė mintis? Daug sveria? 

Kiek ten ta svarstyklių rodyklė šoktelėjo? Pridėkite dar kokių 10 milijonų, ar rodyklė 

pajudėjo? Vėl stovi toje pačioje vietoje?J  

Tokia yra subtiliojo kūno savybė – subtiliosios medžiagos negalima nei 

pasverti, nei pačiupinėti, bet ji yra. Mintyse mes daug ko turime, turime ir įvairiausių 

emocijų, bet pasverti jų negalime. J 

Subtilusis kūnas – tai mintis, psichika.  

Pateiksiu vieną tekstą, kuris pakankamai gerai atspinti pirmiau išdėstytą 

medžiagą ir parodo, kas vyksta kūne, kas atsiranda kaip simptomas fiziniame 

lygmenyje ir rodo mums kelią, kuriuo turime eiti į ateitį. 

Dievas man pasakė „ne“. 
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Paprašiau Dievo pasiimti mano puikybę – ir Dievas man pasakė „ne“. 

Jis pasakė, kad puikybės pasiimti negalima, jos galima tik atsisakyti. 

Paprašiau Dievo išgydyti mano dukrą, prikaustytą prie lovos, – ir Dievas man 

pasakė „ne“. 

Jis pasakė, kad kantrybė – tai išbandymų rezultatas. Jos duoti negalima, ją 

reikia užsitarnauti.  

Paprašiau Dievo padovanoti man laimės – ir Dievas man pasakė „ne“. 

Jis pasakė, kad laimina mane, bet ar būsiu laimingas, priklausys tik nuo 

manęs. 

Paprašiau Dievo apsaugoti mane nuo skausmo – ir Dievas man pasakė „ne“. 

Jis pasakė, kad kančia atskiria nuo žemiškų rūpesčių ir priartina prie Jo. 

Skausmas – tai simptomas, signalizuojantis apie neišmoktą pamoką.  

Paprašiau Dievo dvasinio augimo – ir Dievas man pasakė „ne“. 

Jis pasakė, kad dvasia turi augti pati, o jis tik vis pakirps mane, kaip augalą, 

kad priverstų duoti vaisių. 

Paprašiau Dievo padėti man mylėti kitus taip, kaip jis myli mane, – ir Dievas 

pasakė, kad aš pagaliau supratau, ko reikia prašyti. 

Paprašiau jėgos – ir Dievas atsiuntė man išbandymų, kad užgrūdintų mane.  

Paprašiau išminties – ir Dievas atsiuntė man problemų, kurias sprendžiant 

reikėjo gerokai palaužyti galvą. 

Paprašiau ryžto – ir Dievas atsiuntė man pavojų. 

Paprašiau meilės – ir Dievas atsiuntė man tuos, kuriems reikia mano pagalbos. 

Paprašiau gerovės – ir Dievas suteikė man galimybių. 

Aš negavau iš jo nieko, ko prašiau, bet gavau viską, ko man reikėjo. 

Dievas išgirdo mano maldas! 

O dabar įdėmiai išsiaiškinkime labai svarbius momentus, susijusius su šiuo 

tekstu. Šį tekstą, parašytą prieš daug tūkstančių metų sanskrito kalba, mums paliko 

didieji išminčiai. 

Pirma, visi žinome, kad iš dangaus manai nekrenta, kaip sakoma „Dievas 

padeda prašančiam prašančiojo rankomis.“ Tai yra Dievas suteikia palaiminimą 

teisingiems darbams daryti, o gerovę turime susikurti patys savo darbu, TAČIAU tai 

turime daryti ekologišku būdu, pasitelkdami aukščiausiojo prado savybes. 

 Ir NEPRALEISKITE dar vieno svarbaus momento: „Paprašiau Dievo ryžto – 

ir Dievas atsiuntė man pavojų.“ Kaip tai suprasti? Norime ryžto, o mums siunčia 
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pavojus. Taigi, būkite labai atsargūs ko nors prašydami Aukščiausiojo. Pasverkite 

savo galimybes, ar esate pasiruošę įveikti pavojų, kad įgytumėte ryžto? Kad vėliau 

netektų bėgti į bažnyčią su nauju prašymu ir prašyti Dievo, kad jis gelbėtų jus nuo 

pavojaus.J 

Kita vertus, manau, kad daugelis kitų maldose girdi, kartais ir patys 

meldžiame, kad mūsų Tėvas visagalis gelbėtų nuo pavojaus. Ko mes prašome? Kas 

darosi mūsų galvose? Tai vis dėlto ko mes norime – ramybės ar ryžto? 

Jeigu norime išmokti skaityti ir rašyti – pasimelsime, paprašysime Dievo duoti 

mums šių įgūdžių, ar mes gausime juos iš Aukštybių? NE, pasimeldę eisime į 

mokyklą pas MOKYTOJUS, kad mus to išmokytų. Vadinasi, malda reikalinga dėl 

palaiminimo, kad mums atsiųstų mokytoją. Todėl žinokite, jei artėja pavojus ir jūs 

prašote Dievo stiprybės įveikti šį pavojų, jums siunčiamas dar didesnis pavojus, kad 

įgytumėte ryžto – jums siunčiama pamoka, nes jūs to prašote.  

Tačiau jeigu norite lavėti, įgyti turtų, kilti karjeros laiptais ir norite įsisukti į tą 

verpetą, o savo maldose Dievo prašote ramybės, tai greičiausiai gausite nelabai 

atsakingą darbą, nedidelį darbo užmokestį, gyvensite ramų gyvenimą ir nuolat 

galvosite, o kodėl jums nepavyksta turėti daugiau. Todėl, kad Tas, Kuris NUO 

NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS, negali 

suprasti, ko jūs norite, ir suteikia jums minimumą, nes jūs ir patys nežinote, ko norite. 

Tuo labiau, mes jau žinome, kad kuo daugiau turi, tuo daugiau turi prisiimti 

įsipareigojimų, atsakomybės, vadinasi, ir išbandymų. O ar esame pasirengę šiems 

išbandymams, žinome tik mes patys.  

Taip veikia Visatos dėsniai.  

„Paprašiau Dievo meilės – ir Dievas atsiuntė man tuos, kuriems reikia 

mano pagalbos.“ Prieš prašydami, gerai įvertinkite, ar esate pasirengę kažkuo 

rūpintis, kad paskui netektų bėgti į bažnyčią ir melsti Dievo, kad jis padėtų tiems, 

kuriems reikia pagalbos ir kuriuos patys sukūrėte. Tikra meilė – tai tarnystė, tai 

išmintingas gyvenimo būdas.  

Todėl labai dažnai būna, kad  nesuprasdami prašome sau VISKO, ir krauna 

mums, patiems panorėjus, visą vežimą problemų, pavojų, išbandymų ir pan. Mintys 

turi galingą jėgą, kuri gali ir kurti, ir griauti, todėl reikia to nepamiršti ir teisingai ją 

valdyti.  
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Šiandien atsukdamas savo gyvenimo filmą, pradedu suprasti, kad pats, savo 

rankomis ir smarkia galva paprašiau prikrauti man pilną VISKO vežimą... Ir tik dabar 

pradedu tai suprasti ir bandyti tai iškopti.J  

Matyt, man viso to reikėjo, nes tų pamokų, to užsigrūdinimo, kurį įgijau, nė 

vienoje mokslo įstaigoje negausi. Šiandien esu savo sielos vystymosi kelyje ir labai 

tuo džiaugiuosi. 

Likimas turi vidinį matavimą ir jis susijęs su suvokimu, kad Aš – tai siela. 

Kiekvienoje gyvenimo situacijoje mes galime degraduoti sielos lygmenyje arba kilti į 

aukštesnį lygį.  

Atkreipkite dėmesį: kiekvienas veiksmas, mintis, žodis naudojant žemiausiojo 

prado savybes – tai sielos degradacija, kiekviena aukščiausiojo prado savybė, 

kiekvienas poelgis taikant tokią savybę – tai sielos vystymosi procesas.  

Šios žemiausiojo ir aukščiausiojo prado savybės – tai ne kas kita, kaip 

medžiagos, sudarančios subtilųjį kūną. Jeigu pasirenkame aukščiausiojo prado 

savybes, ši medžiaga tampa švaresnė ir tauresnė, joje daugiau meilės energijos, 

trykštančios iš dživos vidinio šaltinio – iš sielos.  

 Galite paklausti: o kam mums tai reikia žinoti? Reikia bent jau dėl to, kad 

gyvenimo kelio pabaigoje mes atsisveikiname su fiziniu kūnu ir siela subtiliojo kūno 

apvalkale palieka jį. Iš esmės, nors šiuolaikinė visuomenė ir neturi žinių apie tai, mes 

intuityviai tai žinome ir suvokiame. Iš kur?  

 Jeigu kažką palydime į paskutinę kelionę, sakome: jis išėjo, paliko mus. Bet 

juk jis guli čia salėje, kur sėdime mes, matome jį. Kodėl taip sakome? Net nebandome 

ginčytis šia tema. Kodėl? Mes intuityviai suvokiame, kad žmogus kaip fizinis kūnas 

nėra asmenybė. Tada kyla klausimas, vis dėlto, kas išėjo?J Išėjo asmenybė, siela 

subtiliajame apvalkale.  

Kas mums davė šių žinių, šią intuiciją? Tai siela neša atmintį su savimi iš 

vieno gyvenimo į kitą, todėl pasąmonėje intuityviai tai jaučiame. Siela taip pat iš 

gyvenimo į gyvenimą neša mūsų vystymosi lygį. 

Tada KYLA pagrindinis klausimas: VIS DĖLTO KAS MIRĖ? JEI SIELA 

IŠĖJO, VADINASI, JI GYVA, MES JOS NEUŽKASAME Į ŽEMĘ?  

Štai jums ir atsakymas: gyvenimas šioje žemėje – tai pasiruošimas 

amžinybei. O kūną – perlydymui.J  



#*&!

Tod!l privalome &inoti, kaip ruo%ti save – SIEL0 tai am&inybei ir ( kok( lyg( 

(arba liaudi%kai sakant, ant kokio rojaus laipt$ laiptelio) pateksime. O ten tikrai yra 

nepavyd!tin$ vieteli$ ant &emiausi$j$ laipteli$.  

B#tent tam mums reikia vis$ %i$ Visatos d!sni$ &ini$. Tam, kad ruo%tume 

save auk%'iausiems rojaus laipt$ laipteliams, ant kuri$ galime prab#ti milijonus met$, 

o mums tai am&inyb!. Ta'iau tai tik vienas etapas, o, kaip jau &inome, kiekvienos 

sielos pagrindinis u&davinys – gr(&ti ( dvasin* Visat", ten, i% kur jau nereik!s gr(&ti ( 

,em*. Dvasinis pasaulis – tai auk%'iausio lygio rojus.

Vibracijos da&nis, m*s+ imunitetas 

Vibracijos da&nis tai ne tik s$mon#s lygis  – tai ir m*s+ imunitetas.  

Tada kyla klausimas: ar galima patekti ant auk!"iausi+ rojaus laipt+ 

laipteli+ gyvenant su &emiausiojo prado savyb#mis? Geras klausimas? Atsak#te? 

Pasirinkote? %inoma, kad NE – su &emiausiojo prado savyb#mis pateksite tik ant 

&emiausi+ rojaus laipt+ laipteli+, nes &emiausiojo prado savyb#s pasi&ymi &emu 

vibracijos da&niu, kuris visi!kai neatitinka auk!"iausi+ rojaus laipteli+ 

vibracijos, vadinasi, su &emiausiojo prado savyb#mis galima pretenduoti tik - 

labai nepavyd#tin$ viet$.  

Pabandysime prakti%kai i%siai%kinti, i% kur atsiranda auk%tas ir &emas 

vibracijos da&nis ir kokios (takos jis turi m#s$ gyvenimui. 

Visi &ino begalyb!s ir am&inyb!s simbol( – apverst" a%tuonet".  

18 pav. „Begalyb!s  simbolis” 

Standartinis &em!s vibracijos da&nis buvo arti 8 herc$ ribos (7,83 Hz) – tai 

gydomasis da&nis. Ta'iau nuo 2013 met$ ,em!s vibracijos da&nis prad!jo spar'iai 

did!ti. Apskritai, pastaraisiais metais &em!s vibracijos da&nis pastebimai kito, ir per t" 

trump" laik" poky'iai buvo didesni nei per pra!jusius penkis t#kstan'ius met$. M#s$ 

planetos gyventojai turi susim"styti – kod!l ,em!s ir &mogaus vibracijos parametrai 

!m! tolti vienas nuo kito ir kokiomis pasekm!mis tai gresia?  



#*'!

Taigi, ,em!s vibracijos da&nis yra gydomasis. Jeigu &moni$ da&nis b#t$ toks 

pat, tai yra visos 12 organizmo sistem$ ($irdis, plau'iai, skrandis, kepenys, 

skydliauk", kraujas ir t. t.) ir visi kanalai, 'akros, per kurias gauname energij" (nors ir 

laikoma kad pagrindini% 'akr% yra 7, ta'iau i$ tikr%j% j% taip pat yra 12), tur!t$ tok( 

pat( da&n(, &mon!s niekada nesirgt$. M#s$ imunitetas apsaugot$ mus nuo (vairiausi$ 

nelaimi$, bacil$, virus$, okultini$ ap&av$, u&kalb!jim$ ir pan. Ir tai ne atsitiktinis 

sutapimas, kad ,em!s vibracijos da&nis ir am&inyb! yra &ymimi tuo pa'iu skai'iumi. 

)iandien daugeliui teks gerokai pasukti galv": k" reikia daryti ir kaip 

paai%kinti tok( ,em!s vibracijos %uol(.  

Dabar, kad geriau suprastume, simboliais pavaizduokime %imtaprocentin( 

imunitet", a%tuonias mus juosian'ias str!les, arba „8“ – gydom"j( ,em!s vibracijos 

da&n(. Jei kam nors patogiau, galite &i#r!ti ( u&dar" rat", per kur( nepraeis jokia bacila, 

virusas ir pan.  

 
19 pav. „Absoliutus imunitetas“ 

Taigi, vos tik &mogaus vibracijos da&nis suma&!ja ir nutolsta nuo gydomojo 

,em!s vibracijos da&nio, &mogus tampa pa&eid&iamas lig$ ir (vairiausio pob#d&io 

nelaimi$. Pa&ym!kime vibracijos da&n( „7“ ir nupie%kime paveiksl!l( su pa&eista 

apsauga, be vienos str!lyt!s, arba pa&eist" apsaugos rat". 

B*tent "ia, - !i$ tu!"i$ viet$, smogs problemos.  

 
20 pav. „Pa&eistas imunitetas“ 

Tai dar viena ma&a skyl! imunitete 

Kai a% pirm" kart" patikrinau savo vibracijos da&n( (tai buvo b#tent tuo 

momentu, kai sveikata ir nervai buvo ties riba, pyk'io ir ker%to tro%kimo – auk%'iau 



#*(!

stogo) mano vibracija atitiko „-3“ da&n(. Prakti%kai tai &mogus i%sekimo riba, kai 

vienas neteisingas judesys – ir baigtis ai%ki: perlydyti, kaip sen" susid!v!jus( 

automobil(, o siel", kaip prastai i%mokusi" pamok", – ratu. Mano energija baig! 

i%sekti. 'tai taip atrod# mano nusilp.s imunitetas ir labai &emas vibracijos da&nis 

prie! tai, kai prad#jau ie!koti i!eities i! kriz#s (nepatariu savo energijos i!eikvoti 

iki tokios b*kl#s).  

 
21 pav. „Riba, kuri" per&engus atgal gr(&imo n!ra“ 

+ bet kuri" pus*, bet kuri" viet" smok – nepra%ausi.  

Mano oponentai tuo be jokios s"&in!s grau&aties naudojosi, mano 

pa&eid&iamumas jiems buvo labai naudingas. Po to, kai prad!jau ie%koti &ini$, 

galimybi$ subalansuoti save, b#d$ kaip i%silai&yti &aizdas be vaist$, padariau did&iul( 

%uol(, padidinau savo gydom"j( da&n(, sustiprinau imunitet", ir %iandien man*s 

plikomis rankomis taip paprastai nepaimsi. Mano imunitetas da&niausiai prilygsta „8“, 

ir tik dviejose sistemose i% 12 vibracijos da&nis sudaro „6–7“.  

Norint pramu!ti toki$ apsaug$, reikia nema&ai padirb#ti. !  

 
22 pav. „Atstatytas iki 90% imunitetas“ 

Visus tikriausiai domina, kaip man tai pavyko, kaip sustiprinau savo 

imunitet"? Ir atvirk%'iai, kokie veiksmai ma&ina vibracijos da&n(?  

+ pirm"j( klausim" atsako visa %i knyga, nes ji b#tent to ir moko. O ( antr"? 

Taip pat atsako %i knyga. ! Viso to, k" a% dariau neteisingai, j#s netur!tum!te kartoti. 

Mokykit!s i% mano klaid$. Ta'iau mes susitar!me, kad a% paai%kinsiu visus kylan'ius 

klausimus. Pabandysiu tai padaryti trumpai.  
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Keturios pagrindinės sritys, kurios mus nuleidžia arba pakelia: minties 

suvokimas, mityba, fizinis vystymasis ir mūsų veiksmai.  

Taigi, sąmonės lygį galima pakelti naudojant dorybės energiją (guną) (žr. 

lentelę 279 psl.). Lentelėje nurodyta, ką ir kokiu metu reikia daryti, kaip reikia 

maitintis ir kokie turi būti mūsų veiksmai. Viskas priklauso nuo gyvenimo būdo, nuo 

to, kokiomis prado savybėmis naudojamės. Būtent tai arba pakelia mūsų sąmonės lygį 

ir vibracijos dažnį, arba nuleidžia.  Jei mūsų gyvenimo būdas atitinka aistros energiją, 

tada laukia kelias žemyn, o dar pražūtingesnis poveikis laukia tų, kurie gyvena 

neišmanymo-tamsumo energijoje. Toje pačioje lentelėje pateikti nurodymai ir dėl 

mitybos.  

Norėtųsi šiek tiek stabtelėti ties fiziniu vystymusi. Geriausia būtų užsiimti 

joga, tačiau tai reikia daryti teisingai. Užsiimkite joga TIK TOKIA TVARKA: iš 

pradžių – atsipalaidavimas, apsivalymas nuo nereikalingų minčių, tai yra ryšio (jogos) 

užmezgimas, po to – tempimas, energetinių kanalų atidarymas, ir tik po to – raumenų 

stiprinimas. Tik tokiu atveju mūsų energetiniai kanalai gerai funkcionuos. Tai ne tas 

pats, kaip nueiti į kultūrizmo klubą ir užsiauginti raumenis – tai tikrai ne tas būdas, 

tai, mielieji, tiesiog pražūtinga. Į klubą eiti reikia, tačiau sportuoti reikia protingai.  

Sąmonė – tik pozityvas, visose situacijose susitaikymas ir mokinio pozicija. 

Gyvenimas žemėje – tai mokymasis ne tik iš praradimų, suvaržymų, bado, šalčio, 

įvairių problemų, tai ir išbandymai gausa, komfortu, valdžia, turtu. Neteisingas 

veikimas šiose srityse gali grėsti klastingomis pasekmėmis. Nepraėję šio išbandymo 

grįžta į Žemę į patį žemiausią lygį, nusileidžia iki gyvulių lygio, ir viską pradeda iš 

pradžių – taip grįžti galima tūkstantį ar net milijoną kartų, nes iš žemiausio lygio 

ištrūkti nėra taip paprasta. Dievas, sukurdamas mus ir mūsų nemirtingą sielą, atidavė 

mums savo meilę, išsiuntė į Žemę mokytis ir nurodė, kaip gyventi. Kiek kartų 

padauginsime šią meilę ir su kokia meile grįšime, tokios dalios ir būsime verti. Meilė 

– tai stipri energija, turinti aukštą vibracijos dažnį.  

Ką grįžusi siela parsineš su savimi, ant tokio laiptelio pagal vibracijos 

suderinamumą ir pateks. Ir niekas čia nieko pakeisti negalės. Egipto piramidėse yra 

daug neįmintų mįslių, ant jų yra piešinys, vaizduojantis sugriautą planetą. Pati planeta 

Visatai didelio pavojaus nekelia, tačiau jos vibracinis laukas pažeidžia harmoniją 

aplink planetą. Kažkas panašaus dabar vyksta ir su mūsų Žemės planeta: kritinė 

neigiamų minčių, veiksmų masė vis labiau plinta Visatoje, o mintys, kaip žinome, – 

tai labai stipri energija. Mūsų planetoje kiekvieną dieną kyla įvairiausių kataklizmų, 
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epidemijų. Tokias griaunančias pasekmes lemia mūsų egoizmas, puikybė, potraukis 

materialiniams turtams, pyktis, klasta, apgaulė, pavydas, puikybė, apsirijimas, 

gobšumas, daiktų kultas ir pan. Visa tai skatina mūsų planetos griuvimą.  

Iki šių dienų išliko daugybė neatsakytų klausimų, kaip ir kokiu principu buvo 

statomos piramidės. Piramidėse yra angos, per kurias tik vieną kartą per metus, 

konkrečią valandą ir minutę, patenka šviesa. Jeigu toks spindulys apšviečia žmogų, jis 

gauna tokį nušvitimą ir jo vibracijos dažnis pakyla į tokį lygį, kad jis rojaus laiptais 

užlipa ne vienu laipteliu aukščiau ir tampa pamokslininku, Mokytoju globėju, 

pranašu. Mūsų mokslui tokie reiškiniai nepavaldūs. Arba cilindro formos angos 

kalnuose, tokiose uolienose ir tokio ilgio, kad mokslininkai iki šiol suka galvas ir 

negali suprasti, kokiais instrumentais tai buvo galima padaryti. Šiuolaikinis mokslas 

yra embriono būsenos. Mūsų Visatoje viskas jau išrasta, ir raktas nuo šių išradimų tas 

pats – vibracijos dažnis.  

Daug kas iš to, kas prieš 50 metų buvo iš fantastikos srities, šiandien – 

realybė. Pavyzdžiui, kino filmas „Fantomas“: mobilieji telefonai, skraidančios 

mašinos, plazma, skaidrūs ekranai – visa tai prieš pusę amžiaus atrodė nerealu. Tačiau 

kaip autoriui galėjo ateiti į galvą mintis apie tokius dalykus? Tokios žinios ateina tik 

per vibracijos dažnį. Tai įrodė Einšteinas, Mendelejevas. Mūsų laikų herojus Styvas 

Džobsas aiškiai pasakė, kad ne jis išrado tai, kuo šiuo metu naudojasi visas pasaulis; 

jis sugebėjo atrasti dabarties jėgą, išsilaisvino nuo primestinių stereotipų, įstatymų, 

ribojančių veiksmų, mąstymo laisvę, ir taip atlaisvino vietos naujoms idėjoms. Jo 

garsiai išsakyti samprotavimai iš tikrųjų verčia susimąstyti. Širdis kažkokiu būdu 

pati pasako, kur reikia eiti, nurodo kelią siekiant Visatos žinių. Turėkite ryžto eiti 

vedami širdies. Tai akivaizdžiai matoma ir kūrybiniame pasaulyje. Kompozitoriai, 

dailininkai, poetai sako: aplankė mūza, ir pirštai patys bėgioja klavišais, ranka pati 

vedžioja teptuką, eilėraščio eilutės gulasi lyg kažkam paliepus. Visa tai, mielieji, ir 

yra vibracijos dažnis, į kurį jie pateko. Tačiau pakanka jiems pasakyti, kad tai jų pačių 

nuopelnas ir imti didžiuotis tuo, mūza kaip mat paliks. Štai taip.  

Mityba – be alkoholio, mėsos ir cheminių medžiagų, geriausia – 

žaliavalgystė. Galbūt ir ne patį gražiausią pavyzdį pateiksiu, bet jis labai suprantamai 

paaiškina kai kuriuos dalykus. Jau ne vieni metai kirmėlės iš žmogaus organizmo 

valomos naudojant ultragarsą. Kas tai? Tai ne kas kita, kaip joms netinkantis 

vibracijos dažnis. Mėsa, alkoholis, tabakas, narkotikai, vaistai pasižymi žemu 

vibracijos dažniu, kuris visiškai nesutampa su pakilusiu sąmonės lygiu ir to verta vieta 
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ant rojaus laiptų. Jei mūsų organizme patogu būti ir daugintis tokiems parazitams kaip 

kirmėlės, tai jokios kalbos net apie žemesnį rojaus laiptų laiptelį būti negali. Jums 

kelias ten, žemyn, pas kirmėles (o jos žemiau net gyvulių lygio). Nors, reikia 

pasakyti, kad toks pat rezultatas bus, jei jūsų sąmonėje šaknis suleis egoizmas, 

puikybė, netikras prestižas, pavydas, materializmas, valdžios troškimas, 

savanaudiškumas. Vietelė ten pat, šalia, paruošta.  

Veiksmai, veiklos pobūdis – tik pagal savo paskirtį. Mes jau anksčiau 

minėjome, kad gyventi, veikti ne pagal savo paskirti – tai gana didelė nuodėmė. 

Net skiepai, kurie mums daromi „savanoriškai priverstinai“, sustiprina vieno 

organo apsaugą, tačiau būtinai susilpnina visų kitų imunitetą. 

Vaikas Žemėje turi laikinus tėvus, arba, tiksliau pasakius, žemiškojo fizinio 

kūno tėvus, kurie lyg ir nori savo vaikams gėrio, bet nežinodami Visatos dėsnių, 

nesilaikydami šių keturių komponentų taisyklės, padeda silpninti savo vaikų 

imunitetą, kiša jiems netinkamą maistą, savo išgalvotas programas, daro iš jų įvairių 

rūšių specialistus prieštaraujant jų paskirčiai. Taip griaunama vaikų asmenybė ir 

stabdomas jų sielos kūrybinio potencialo vystymasis – mažėja sielos ir kūno sąmonės 

lygis bei vibracijos dažnis.  

Todėl gyvenimo šioje Žemėje trukmė, jo kokybė ir tai, ant kokio rojaus laiptų 

laiptelio baigę šį žemiškąjį kelią pateksime, priklauso tik nuo mūsų pačių.  

 

                                           Rojaus laiptai 
 

Trumpai pakalbėsime apie tai, kas yra rojaus laiptai (labai glaustai, nes viską 

žinoti gali tik MŪSŲ VISATOS KŪRĖJAS).  

Visatą sudaro trys pasauliai – sluoksniai, kurie yra skirtinguose lygiuose. 

Kiekviename iš pasaulių yra septyni lygiai, kiekviename lygyje – septyni sluoksniai, o 

kiekviename sluoksnyje – septynios skirtingos spalvos. Jeigu visus tuos sluoksnius, 

lygius, spalvas ir pasaulius padaugintume, gautume daugiau kaip tūkstantį skirtingų 

lygių, o kad būtų paprasčiau orientuotis, pavadinsime juos rojaus laiptų laipteliais. 

Dabar supratote, iš kur atsirado rojaus laiptų sąvoka? Kiekvienas laiptelis turi savo 

vibracijos dažnį. Pasibaigus žemiškajam keliui siela iškeliauja būtent į tą lygį, 

sluoksnį ir spalvą, kurie atitinka jūsų vibracijos dažnį arba, kitaip sakant, ant to rojaus 
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laiptų laiptelio, kuris atitinka jūsų sielos vibracijos dažnį. Štai ir viskas, jokių 

stebuklų, tik šiek tiek žinių. 

Todėl tik nuo mūsų priklauso, kas laukia pasibaigus žemiškajam keliui, nes 

visais atvejais mums suteikiama galimybė pasirinkti, o pasirinkimo galimybių – 

begalybė. Dar vienas svarbus momentas, kai mes prieiname prie begalybės ženklo. 

Reikia pasakyti, kad ir išrasti nieko nereikia, viskas seniai išrasta, viskas yra Visatos 

bibliotekoje, ir jos galimybės taip pat beribės. Daug kas likę iš ankstyvųjų civilizacijų 

iki šiol yra neatskleista, daug kas net mūsų laikais yra mįslė. Tačiau patekti į šią 

biblioteką galima tik esant tinkamam vibracijos dažniui, sąmonės lygiui. Labai gerai 

ši biblioteka yra aprašyta Konkordijos Antarovos knygoje „Du gyvenimai“.  

 

Kaip jau supratote, kažkoks vienas atskiras veiksnys neišgelbės, reikia viso 

sveiko ekologinio gyvenimo būdo komplekso, kad būtų pasiektas šimtaprocentinis 

imunitetas, ir tada galėsite gyventi 300 metų. J Maždaug tokia žmogaus gyvenimo 

trukmė galima kali-jugos laikotarpiu, ir jis laikomas trumpiausiu žmogaus amžiumi 

tuo laikotarpiu, kuris prasidėjo maždaug prieš penkis tūkstančius metų ir truks dar 

apie 427 000 metų. Šiuo laikotarpiu dabar mes ir gyvename. 

 

                                 Kosmosas – tai tvarka  

 
Jei kažką domina ši tema, aš pateiksiu glaustai, bet daugiau tai tik informacija, 

tačiau galite jos ir neskaityti – ji fakultatyvinio pobūdžio.  

Kosmosas – graikų kalbos žodis, reiškiantis tvarką.  

Ką mes žinome apie kosmosą? Tai kaip knyga, kurios mes neskaitome, tik 

sprendžiame apie ją pagal puslapių skaičių, viršelio formatą, svorį, teksto šriftą ir pan.  

Taip ir su kosmosu: žinome kažkokius atstumus tarp planetų, jų dydžius ir 

pan. Tačiau mes beveik nieko nežinome apie šių planetų judėjimo esmę. Kodėl jos 

juda, ką tai reiškia, kaip reikia kurti savo gyvenimą pagal kosmoso arba Visatos 

dėsnius? Šių žinių galima gauti tik keliant sąmonės lygį, keičiant vibracijos dažnį ir 

gaunant energijos, kurioje užkoduota informacija.  

Erdvė įtaką daro laikas, Visata turi savo ciklus (kartais girdime: planetos 

baigia savo ciklą) ir pan. Kas su tuo susiję? Pirma, ką reikia pasakyti pagal vedas, – 

laikas yra cikliškas, o ne linijinis, ir tai labai lengva suprasti. Prisiminkime frazę: 
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„viskas grįžta į savo vėžes“. Laiko simbolis – apskritas ciferblatas – pradeda 

skaičiuoti laiką: pirmąjį ratą kas minutę padaro sekundės rodyklė, kiekvieną valandą 

ratą apsuka minučių rodyklė, kas 24 valandas valandų rodyklė praeina visą ratą – 

praėjo para. Tačiau paroje yra rytas, diena, vakaras, naktis, ir jie visą laiką vienas kitą 

keičia. Diena (para) padaro vieną ratą per savaitę, po septynių dienų sugrįždama į 

pradinį tašką (ir vėl prasideda sunkus pirmadienisJ). Toliau savo ratus suka savaitės, 

mėnesiai, metai, amžiai ir taip toliau. O metuose yra ir sezonai – žiema, pavasaris, 

vasara, ruduo. Viską sudaro ciklai.  

Planetos turi savo ciklus, kurie taip pat eina ratu, kiekvieną tokį ciklą sudaro 

septyneri metai. Po to eina 7 po 7 = 49, ir prasideda naujas ciklas. Yra dvylikos metų 

ciklas, po to šešiasdešimties metų ciklas. Ir viskas grįžta į savo vėžes. Visa tai remiasi 

pasikartojimais arba ciklais. Tai kas pasakė, kad laikas linijinis?  

Pats didžiausias ciklas – tai kalpa (Brahmos diena), trunkanti 4 320 000 000 

žemės („žmogaus“) metų. Brahmos naktis savo trukme prilygsta dienos trukmei. 

Todėl Brahmos dieviškoji para trunka 8 640 000 000 žemės metų. Minimalus ciklas 

arba laikotarpis – tai mahajuga (4 320 000  metų).  

Yra keturios epochos (jugos). Pirmoji epocha vadinama SATJA JUGA – tai 

dorybės epocha, trunkanti 1 728 000 metų. Šioje epochoje žmonės gyveno 

100 000 metų. Šie žmonės buvo atlantai (ne tik tie, kurie gyveno Atlantidoje) ir turėjo 

nepaprastą sąmonę.  

Kita epocha vadinama TRETA JUGA, trunkanti1 296 000 metų. Šioje 

epochoje žmonės gyveno 10 000 metų.  

Po to eina DVAPARA JUGA epocha, trunkanti 864 000 metų, kurioje 

žmogaus gyvenimo trukmė sudaro 1000 metų.  

Ir epocha, kurioje mes dabar gyvename, vadinama KALI  JUGA – jos trukmė 

432 000 metų. Žmogaus gyvenimo trukmė sudaro maždaug 100 metų, tačiau 

egzistuoja reali galimybė gyventi iki 300 metų. Kali juga prasidėjo 3102 metais prieš 

mūsų erą, kai Saturno ir Jupiterio planetos buvo ties nulio laipsnių riba. Tai ir 

skaičiuokite, kada baigsis šis laikotarpis. Taigi, pasaulio pabaigos dar ilgai mums 

nematyti. J  

Šioms epochoms būdingas antrasis termodinamikos dėsnis, susijęs su entropija 

(entropija – tai yra chaoso arba tvarkos matas). Entropija tampa aktyvi arba jos 

aktyvumas nuslūgsta uždarose sistemose, vaizdžiai pasakius, pradedama geros 

sveikatos linkint, o baigiama už amžiną atilsį giedant – toks entropijos principas. Tai 
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yra iš pradžių viskas sukuriama, o po to sugriūva – pagal šį dėsnį tai neišvengiama. 

Mes jau kalbėjome apie tai, kad materializmas yra ne amžinas. Mūsų pasaulis yra 

uždara sistema, jeigu būtų kitaip, entropija neveiktų. Tai visiškai paneigia evoliucinį 

Darvino mokymą. Kokia gali būti evoliucija, jeigu viskas degraduoja, griūva? Kai kas 

gali pasakyti: bet juk daug kas ir pastatyta! Pastatyta, tai pastatyta, bet kokia kaina? 

Dėl tokių veiksmų nukentėjo gamta, kiek jos dėsnių iškreipta! Dabartinė civilizacija, 

vadovaudamasi kitais dėsniais, didžiuliais tempais griauna mūsų žemės rutulį.  

Pagrindinės epochos dalinamos į mažesnius laikotarpius, vadinamąsias mini 

epochas. Paskutinioji mini kali juga prasidėjo 1880 metais ir truko iki 2000 metų – 

120 metų. Šios mini epochos pikas teko 1940 metams, ir mes puikiai žinome, kas 

vyko tuo laikotarpiu. Koks pagrindinis fundamentalus įvykis buvo stebimas 

devyniolikto amžiaus pabaigoje, šios mini kali jugos pradžioje? Darvino teorijos 

pergalė: pirmą kartą žmonijos istorijoje žmogus atsisakė savo dieviškosios kilmės ir 

susigiminiavo su beždžione. Ir ši „pergalė“ turėjo didžiulės ideologinės įtakos visai 

visuomenei. Na, o ko buvo galima tikėtis iš beždžionių? Prasidėjo karai: 1904 metų 

karas, Rusijos ir Japonijos karas, pirmasis pasaulinis karas, revoliucija, kurioje 

nugalėjo nekrikštai bolševikai (persidažėliai komunistai – socialdemokratai – ir dabar 

valdžioje, iškreipia gamtos dėsnius ir stumia žmones į skurdą), badas. Vakaruose 

depresija, ekonominės krizės, po to antrasis pasaulinis karas. Tuo metu buvo išrastas 

pats baisiausias ginklas – cheminis, bakteriologinis, buvo pradėtas kurti branduolinis 

ginklas. Jų tikslas – sunaikinti kiek galima daugiau žmonių. Tuo mini kali jugos 

laikotarpiu žmogaus smegenys dirba visai kita kryptimi. Šio laikotarpio antroje pusėje 

nyksta daugelis Anglijos ir Prancūzijos kolonijų, daugelis šalių atkuria 

nepriklausomybę. Ir šioje pagrindinėje kali juga epochoje prasideda naujas satja jugos 

mini palaimos laikotarpis (480 metų), nešantis žmonėms sąmonės lygio kėlimą. Šiuo 

laikotarpius griūna vienas iš monstrų –TSRS.  

Mini satja juga trunka 4 kartus ilgiau nei mini kali juga, nes ir pagrindinė satja 

juga trunka 4 kartus ilgiau nei kali juga (1 728 000 metų ir 432 000 metų). 2480 

metais prasidės mini treta juga, po jos – mini dvapara juga. Ir taip tęsis, kol baigsis 

pagrindinis kali jugos ciklas ir prasidės pagrindinis satja jugos laikotarpis – palaimos 

laikotarpis. Būtent taip keičiasi ciklai mūsų Visatoje ir taip mūsų siela keliauja šioje 

erdvėje.  

                                           Kelionė į kitą pasaulį 
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Paklausykite pasakojimo apie tai, kaip pasibaigus žemiškajam keliui keliauja 

siela – tai pasakojimas apie žmogaus kelią nuo mirties iki gimimo. Jį papasakojo pats 

keliauninkas. Šis pasakojimas iš Nikolajaus Rericho knygos „Septynios didžiosios 

kosmoso paslaptys“ (Рерих Н. К. «Семь Великих Тайн Космоса»), nes jis 

artimiausias tai filosofijai, kurią aš nagrinėju. Pabandysime suvokti, kas atsitinka su 

žmogumi po to, kai jis palieka fizinį kūną. Perduodu pasakojimą pirmuoju asmeniu. 

„Išeinu iš fizinio pasaulio. Palikau savo fizinį kūną visiems laikams, nors 

prieš besibaigiant žemiškajam keliui sapnuose buvau palikęs jį keletui valandų, tačiau 

visada sugrįždavau. O šį kartą palikau jį visiems laikams, kad jo kaip susidėvėjusio 

seno rūbo daugiau neapsirengčiau, nes atėjo laikas palikti šį fizinį pasaulį. Supratau, 

kad kiekvienam gimstančiam žmogui yra nustatoma konkreti gyvenimo trukmė, 

tačiau paliekama galimybė ją pakeisti. Fizinis kūnas, kurį palikau, tarnavo man kaip 

gyvybės laidininkas fiziniame pasaulyje. Jis tebuvo kaip priemonė veikti, ir nieko 

daugiau. Nusimetęs jį, kartu praradau galimybę gyventi šiame pasaulyje, ir jis liovėsi 

man egzistavęs. Tačiau aš dar ne visiškai išėjau iš fizinio pasaulio, nusimečiau tik 

fizinę fizinio kūno dalį, kurią sudaro kietos, skystos ir dujinės dalelės – tai, kas yra 

vadinama šaltu lavonu. Su savimi išsinešiau visą to kūno gyvybę: šilumą, elektros 

energiją ir kitas energijas, Rytuose tai vadinama eteriniu kūnu. Išoriniame apvalkale 

turėdamas tik eterinį kūną, tapau nematomas esantiems fiziniame pasaulyje. Labai 

norėdamas galėjau tapti matomu vaiduokliu, pasirodyti savo artimiesiems kaip 

miglota figūra, tačiau to nepadariau. Pamačiusieji mane galėjo išsigąsti. Tuo labiau, 

kad išeidamas iš fizinio kūno buvau labai užsiėmęs, išgyvenau savo žemiškąjį etapą iš 

naujo. Per tas kelias sekundes praėjo viso mano gyvenimo panorama. Iš visų 

užkaborių ir kampų vienas po kito lindo įvairūs paveikslai, įvykiai. Mano mirties 

valandą išaiškėjo viso gyvenimo prasmė, tapo aiški pagrindinė jo mintis. Pamačiau 

save tokį, koks esu iš tikrųjų. Iškilminga buvo ta minutė, kai akis į akį susidūriau su 

savo gyvenimu, kaip buvo gera, kad prie mano karsto stovintieji buvo tylūs ir 

pagarbūs. Jie suvokė save tą iškilmingą mirties minutę ir iškilmingai tylėjo. Niekas 

man netrukdė stebėti prabėgančių praėjusio gyvenimo vaizdų, niekas neblaškė ramios 

minčių tėkmės. Tie, kurie su asmeniniu liūdesiu įsiveržia į šią tylą, tokią būtiną 

išeinančiajam, elgiasi egoistiškai ir grubiai. Garsus verksmas ir triukšmingos aimanos 

trikdo mirusįjį, neleidžia jam sutelkti dėmesio. Kai siela jau yra atsiskyrusi, negalima 

kviesti mirusiojo į žemiškąsias sritis. Maždaug po 36 valandų palikau ir eterinį kūną, 
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kuris dar tam tikrą laiką klajojo virš fizinio kūno kapo. Jautrūs žmonės kartais 

kapinėse gali matyti kaip vaiduoklį paliktą eterinį kūną. Po kelių savaičių jis suyra, 

ištirpsta ore. 

Gyvenu subtiliajame pasaulyje. Išsilaisvinęs iš fizinių kūnų – fizinio ir 

eterinio, atsidūriau kitame pasaulyje – subtiliajame, kuris dabar man tapo matomas ir 

realus, pats likau tuo, kuo ir buvau, tik mano išoriniu kūnu tapo subtilusis kūnas – 

norų, jausmų, emocijų nešėjas ir laidininkas. Turėdamas šį kūną, jo jutimo organus, 

subtilią regą ir pan. iš karto galėjau įsijungti į subtiliojo pasaulio gyventojų gyvenimą. 

Šį kūną aš turėjau ir fiziniame pasaulyje, juo galėjau reikšti savo norus, jausmus, tik 

jis buvo nematomas dėl grubaus tankaus fizinio kūno apvalkalo. Ši galimybė išliko ir 

subtiliajame pasaulyje. Tačiau žemiškajame gyvenime aš galėjau slėpti savo jausmus, 

norus, emocijas, o dabar, subtiliajame pasaulyje, jie tapo matomi, taip kaip fiziniame 

pasaulyje buvo matomas fizinis kūnas. Subtilusis pasaulis yra ne tiek ypatinga vieta, 

kiek būsena, į kurią panirau praradęs fizinį kūną. Mano sąmonė liko tokia pati, kokia 

buvo fiziniame pasaulyje. Visi išėjusieji iš fizinio pasaulio subtiliajame pasaulyje 

tęsia tokį gyvenimą, kokį gyveno anksčiau Žemėje, kartais net nesuvokdami, kad jie 

perėjo į kitą pasaulį. Kiekvienas įtraukiamas į jo paties sukurtą pasaulį, į tokią būseną, 

kurią sukūrė pats žmogus. Visi jausmai subtiliajame pasaulyje priklauso nuo sąmonės 

išsivystymo lygio ir būsenos, todėl kiekvienas atranda savo pragarą, arba savo 

skaistyklą, arba savo rojų. Subtiliajame pasaulyje yra septyni lygmenys arba sritys, 

priklausomai nuo jo gyventojų sričių ir skirtingo dvasinio ir intelektinio išsivystymo 

lygio. Šis subtiliojo pasaulio sluoksnių padalijimas nesutampa su sąlyginėmis Žemės 

klasėmis. Jeigu fiziniame pasaulyje žmogus apsimesdamas gali nuslėpti savo tikrąją 

esybę ir užimti neatitinkančią jo išsivystymo lygio vietą, tai subtiliajame pasaulyje to 

padaryti neįmanoma. Ten kiekvienas patenka į tokią sritį, kurią jis pasiekė žemėje 

pagal savo dvasinio išsivystymo lygį. Subtiliajame pasaulyje neįmanoma būti 

veidmainiu ir siųsti purvinas mintis apsimetus tariamu geradėju. Net jeigu 

žemiškajame gyvenime žmonės pasikeičia ir slepia savo tikrąjį veidą, tai subtiliajame 

pasaulyje vidinis pasaulis atspindimas ir išorėje: koks žmogus yra iš tikrųjų, tokia ir jo 

išorė. Kilnus žmogus švyti grožiu, purvinos prigimties žmogus atstumia savo 

nevalyvumu. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas postūmis atspindi atitinkamus išorės 

pokyčius. Žvėriškas apetitas suteikia subtiliajam kūnui žvėries gymį, nevaldomos 

aistros paverčia jį net išsigimėliu, ir kas nuostabiausia, pats žmogus niekada nemato 

savo pasikeitimo. Galbūt ir fiziniame pasaulyje reikėtų pasistengti mąstyti taip, kad 
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subtiliajame pasaulyje nereikėtų prieš nieką gėdytis? Jeigu žmogus įsitikinęs savo 

minčių gerumu, jam nėra ko bijoti, jam nė akimirkos nereikės drovėtis savo išvaizdos. 

Subtiliajame pasaulyje taip pat egzistuoja kažkas panašaus į pragarą, nusikaltėlių ir 

panašių žmonių padėtis subtiliojo pasaulio žemiausiuose sluoksniuose labai 

nepavydėtina. Aršūs, pikti, gyvenę tik jausminiais malonumais, valdomi 

nepažabojamos aistros, valdžios ir turtų troškimo labai kenčia, nes negali patenkinti 

savo pykčio ir kūniškų aistrų – čia nėra tam reikalingų priemonių. Jie tiesiog dega 

savo nepatenkintų aistrų liepsnose. Subtiliojo pasaulio sritys skiriasi viena nuo kitos 

savo tankumu. Šie skirtumai – tai priežastis to, kad būtybės, esančios vienoje srityje, 

atskirtos nuo kitoje srityje esančių būtybių, ir vienos srities gyventojai geba bendrauti 

tik tarpusavyje. Bet! Subtilusis pasaulis sukurtas taip stebuklingai, kad bet kurios 

srities gyventojas gali lankytis žemiau esančiose srityse, tačiau patekti į aukštesnes 

sritis gali tik pasiekęs atitinkamą sąmonės išsivystymo lygį. Subtiliojo pasaulio 

gyventojai yra šviesos šaltiniai, jie šviečia, apšviesdami tą erdvę, kurioje yra. Tačiau 

kiekvienos subtiliojo pasaulio būtybės šviesos išspinduliavimas priklauso nuo jos 

pasiekto mažesnio ar didesnio dvasinio tobulumo; tai paaiškina skirstymą į 

šviesiuosius ir tamsiuosius. Šviesusis – tas, kuris šviečia, tamsusis šviesos 

nespinduliuoja. Žemuosiuose subtiliojo kūno sluoksniuose viešpatauja prieblanda, nes 

jų gyventojų skleidžiama šviesa yra silpna, jie negeba galvoti apie šviesą. Kuo 

aukštesnis sąmonės lygis, tuo didesnis dirbtinai nesukurtas švytėjimas. Subtiliojo 

pasaulio gyventojai, norintys šviesos, nejaučia jos trūkumo, nes šviesi mintis gimdo 

šviesą. Subtiliajame pasaulyje nereikia balso, jis pakeičiamas greita mintimi – čia 

suvokiami ne žodžiai, o mintys. Čia bendraujama mintimis, todėl nereikia skirtingų 

kalbų – stebuklinga galimybė galvoti savo kalba ir būti suprantamu visiems. Labai 

patraukli galimybė subtiliajame pasaulyje kurti mintimis iš subtilios medžiagos visa, 

ką norime. Kuo turtingesnė vaizduotė, tuo įvairesnė ir nuostabesnė žmogaus kūryba. 

Judėjimas subtiliajame pasaulyje vyksta akimirksniu, persikelti už tūkstančių 

kilometrų galima momentiškai. Laikas bėga taip greitai, kad gyvenimas Žemėje gali 

pasirodyti kaip vienas įkvėpimas, todėl subtiliajame pasaulyje ankstesnis buvimas 

Žemėje atrodo toks menkas, kad apie jį net neprisimena, tačiau tik tie, kurie gyveno 

tinkamai (nesikartosiu, apie tai jau parašyta). Ir niekas nedega noru vėl patekti ten, 

nes visi supranta: Žemė – tai pagundų ir išbandymų planeta. Ir tie, kurie tinkamai 

neišnaudoja savo buvimo Žemėje, praranda daug galimybių subtiliajame pasaulyje.“  
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Nors ši istorija turi ilgą tęsinį, šioje vietoje aš baigsiu. Tenorėjau, kad jūs bent 

šiek tiek susipažintumėte su tuo, kaip vyksta išėjimas iš fizinio kūno ir perėjimas iš 

subtiliojo pasaulio į kitus pasaulius. Vienintelis dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tas, 

kad subtiliajame pasaulyje sielos kelionė nesibaigia. Tai, kas atsivėrė patyrusiam 

perėjimą į kitą pasaulį, truko iki naujo įsikūnijimo, jis pats galėjo atkurti atmintį 

naudodamas įvairias technologijas ir suteikė mums galimybę žvilgtelėti už mūsų 

žemiškojo gyvenimo ribų.  

Egzistuoja daug žmonių, patyrusių klinikinę mirtį. Nors jiems ir teko šis 

išbandymas, jiems sudėtinga paaiškinti, kas įvyko. Kankinančios baimės ištakos glūdi 

tame, kad mes nesuprantame, jog asmenybė, siela nepavaldžios mirčiai. Juk tai tik 

viso labo žemiškojo kelio – vieno iš milijonų mūsų sielos kelių – pabaiga.  

Ir, atvirkščiai: kai žmogus turi reikiamų žinių, jis labai lengvai, netgi 

džiaugsmingai, atsisveikina su šiuo žemiškuoju gyvenimu. Galima pateikti daug 

pavyzdžių, kai šventieji, palikdami šį pasaulį, imdavosi palydinčiųjų guodėjo 

vaidmens.  

Visuomenei jau seniai tapo prieinami tokie faktai, kai žmogus, kuriam daro 

sudėtingą operaciją, staiga mato save iš šalies gulintį ant operacinės stalo ir aplink jį 

stovinčius žmones. Jam kyla natūralus klausimas – kas tada žiūri, jei aš ten guliu?  

Žinote, nemažai žmonių, turinčių tokią patirtį, paskaitose užduoda klausimus, 

kas vis dėlto atsitiko su jais?  

Daug informacijos apie tai, kaip siela keliauja ištikus klinikinei mirčiai, galima 

rasti knygose, kuriose aprašyti klinikinės mirties atvejai (jie visi kaip vienas panašūs). 

Man patiko Ebeno Alechanderio knyga „Gyvas dangaus įrodymas“ (Eben Alexander 

„Proof of Heaven“), kurioje neurochirurgas pasakoja apie savo kelionę į pomirtinį 

gyvenimą. Dėl savo profesinės veiklos jis beveik kiekvieną dieną susidurdavo su šiuo 

klinikinės mirties, sielos išėjimo ir grįžimo, fenomenu.  

Susidūrę su klinikine mirtimi žmonės nedegė entuziazmu pasakoti savo 

išgyvenimų, nes aplinkiniai į juos pradėjo žiūrėti su tam tikru įtarimu, nuogąstavimu 

dėl nepilnavertiškumo, ir gydytoją pasiekdavo neišsami informacija, kuri vertė jį 

skeptiškai žiūrėti į tai. Tačiau gyvenimas jam atsiuntė išbandymą pačiam patirti 

klinikinę mirtį ir tada jis visa, kas vyksta, aprašė profesionaliai. Įdomūs jo 

bendravimo su angelais epizodai; angelai jam iš karto pasakė, kad jis dar nepasirengęs 

palikti Žemę ir teks sugrįžti į ją. Jis nenorėjo grįžti, nes ten buvo taip gerai, kad 

aprašyti viso to tiesiog neįmanoma – abėcėlėje nėra tokių raidžių, o žodyne – tokių 
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žodžių. Spalvų paletė ten daug turtingesnė. Jį sužavėjo harmonija, kurioje gyvena 

padangių gyventojai, jų žinios, išmanymas, galimybė bendrauti be žodžių.  

Įdomi detalė nusėdo mano galvoje: kaip jo mintys reguliavo jo padėtį ir 

buvimą skirtinguose Visatos sluoksniuose. Mintys apie žemiausią lygį iš karto jį 

nuleisdavo į kirmėlių lygį, o mintys apie gerus ir gražius dalykus iš karto pakeldavo 

iki to lygio, apie kurį galvojo. Šio nepaprasto fakto žinojimas gali mums labai padėti, 

nes niekas neišvengs šios lemties – susitikimo su anuo pasauliu.  

Mano žemietė Lietuvoje Audronė Ilgevičienė, astrologė pagal pašaukimą nuo 

gimimo, taip pat yra parašiusi labai gerą knygą „Apie mirtį ir pomirtinius kelius“. Joje 

pakankamai įdomiai dienomis ir valandomis aprašomas sielos atsiskyrimas ir jos kelio 

pradžia, tiksliau pasakius, jos grįžimas namo, pas savo dangiškąjį Tėvą. Beje, rojaus 

laiptus iš esmės sudarinėjau pagal jos knygą. 

Galiu jus patikinti, kad šis kelias tiesiogiai priklauso nuo tų savybių, su 

kuriomis einame žemiškuoju keliu. Atkreipkite dėmesį, mes sakome: „žemiškasis 

kelias“, „žemiškojo kelio pabaiga“, jis „tinkamai nuėjo žemiškąjį kelią“. O koks tada 

dar yra kelias?  

 Papasakosiu savo patirtį, susijusią su tokiomis situacijomis, kol nežinojau 

Visatos dėsnių ir po to, kai suvokiau juos. 

 Žinia apie vyriausiojo brolio mirtį mane užklupo labai netinkamu momentu. 

Tuo metu mano įmonėje Lietuvoje vyko susitikimas su delegacija iš Jaroslavlio, 

vadovaujama gubernatoriaus. Sėdėjome prie šventinio pietų stalo, kai staiga 

suskambo mano telefonas – kaip tik tuo metu, kai turėjau sakyti sveikinimo kalbą. 

Sužinojus tokią naujieną, kalba, suprantama, tapo kažkokia sukaustyta, tačiau 

stengiausi neišsiduoti, nors galvoje tebuvo vienintelė mintis apie skaudžią žinią.  

Pirmiausia apie tai pasakiau šalia sėdėjusiai žmonai ir paprašiau, kad ji paimtų 

iniciatyvą į savo rankas. Pats pasikviečiau kažką iš darbuotojų ir paprašiau 

organizuoti viską, kas susiję su kelione (brolis gyveno Donecke).  
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Iš kairės V. Muntianas, Jaroslavlio srites gubernatorius, V. ir J. Uspaskich. 

Kai likau vienas, visa ilgai laikyta įtampa išsiveržė – aš pratrūkau. Pirmą kartą, 

būdamas sąmoningo amžiaus, praradau savo kraujo žmogų, be to, tą, prie kurio buvau 

nuoširdžiai prisirišęs. Negalėjau nusiraminti. Taip pat supratau, kad privalau prisiimti 

visą laidotuvių organizavimo darbų naštą, o ne tiesiog padėti finansiškai (tuo metu aš 

tai galėjau leisti daugiau, nei visi mano artimieji, kartu paėmus), nes pinigai patys 

neveikia.  

Kai reikėjo atsisveikinti kapinėse, negalėjau sulaikyti ašarų. Mano rauda net 

neleido normaliai pasakyti atsisveikinimo žodžio. Man buvo labai gaila, kad brolio 

jau nėra. Niekaip nenorėjau su tuo susitaikyti. Tik dabar suprantu, kaip trukdžiau jo 

sielai ramiai užbaigti šį žemiškąjį kelią ir palikti šį pasaulį. Kokias kančias patiria 

siela, kai mato artimųjų kančias. Reikia suprasti: kai siela atsiskiria nuo kūno, ji 

suvokia viską, kas vyksta šiame pasaulyje, o čia tokia sumaištis, tokia tragedija dėl 

jos. Sielai sunkiau išeiti tik dėl to, kad mes gyvename nežinojime, vadinasi, 

tamsybėje.  

Tačiau kai laidojau mamą, mano pasaulėžiūra buvo visiškai kitokia. Pirmu 

momentu, kai pranešė apie jos mirtį, akimirksniu atsirado tam tikra tuštuma, lyg 

būčiau gatvėje atsidūręs vienas, kaip benamis, kuriam nėra daugiau pas ką eiti šiame 

gyvenime. Tuo labiau, kad aš net nepamenu tėvo, mama mano suvokime buvo viskas 

viename – mama, tėvas, namai, mokytojas ir Dievas.  
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Tuo metu aš ilsėjausi Palangoje. Mano pakitusi sąmonė leido labai greitai 

suimti save į rankas. Skubiai ir pakankamai ramiai atidaviau visus nurodymus ir 

išvykau į oro uostą. Ačiū Audronei Ilgevičienei, su kuria buvau neseniai susitikęs ir 

kuri man davė knygą „Apie mirtį ir pomirtinius kelius“. Kol 3000 kilometrų kračiausi 

iki gimtinės, perskaičiau beveik visą knygą; ji man padėjo dar geriau suvokti kai 

kuriuos dalykus. Grįžau namo, išleidau motinėlę į paskutinę kelionę ir neišliejau nė 

vienos ašaros. Žinoma, gumuliukas buvo užstrigęs gerklėje, tačiau tuo metu turimos 

žinios padėjo tinkamai viską sudėlioti į vietas. Supratau, kad skirtingai nei 

giminaičiai, kurie neįsigilino į esamos situacijos esmę, privalau padėti jos sielai 

ramiai palikti šį pasaulį. Tą jau supratau ir intuityviai, ir sąmoningai.  

Maža to, vakare, keletą valandų iki jos mirties, aš nesąmoningai bendravau su 

ja (manau, jos iniciatyva). Iš karto vakare paskambinau abiem brolių žmonoms ir 

paprašiau, kad jos nueitų pas ją ir pakalbėtų apie mane, nors to anksčiau niekada 

nebuvau daręs. Ryte, maždaug po devynių ar dešimties valandų, man pranešė apie jos 

išėjimą... 

 Žinoma, aš žinojau, kad jai jau nedaug buvo likę... Kadangi mama buvo labai 

dievobaiminga, ji ruošėsi išėjimui – jai tai nebuvo visko pabaiga. Kelias dienas iki 

savo mirties matė savo drauges, daug anksčiau palikusias šį pasaulį. Ji su jomis 

bendravo ir net apie tai garsiai kalbėjo. Anksčiau būčiau pagalvojęs, kad žmogus po 

truputį kraustosi iš proto. O dabar suprantu, kad tai visiškai normalus reiškinys. Be to, 

prieš tris dienas iki mirties pati paprašė, kad ateitų šventikas ir palaimintų, o po to 

liovėsi valgyti. Ji ruošėsi palikti šį pasaulį. Mamos nekankino jokie skausmai, tačiau 

Ji – Siela ruošėsi, Ji – Siela norėjo... 

Aš, kaip sūnus, džiaugiausi už ją, kad jį grįžo pas savo dangiškąjį Tėvą ir 

dabar yra arčiau jo. Didžiuojuosi ja, kad šį žemiškąjį kelią paliko būdama sąmoninga, 

tikėdama ir būdama harmonijoje su gamta, ir, būdama penkių vaikų mama, net 

paskutinę minutę prisiėmė už mus atsakomybę ir rodė pavyzdį, kaip turime palikti šį 

pasaulį.  

Esu įsitikinęs, kad ji ten rado ramybę ir pelnytai gavo pakankamai aukštą 

laiptelį ant rojaus laiptų. Man reikėjo paaiškinti visai giminei, kad netrukdytų mamos 

sielai šiomis pirmomis jos naujo kelio valandomis judėti ta trajektorija, kurią ji pati 

užsidirbo eidama šiuo žemiškuoju keliu. Aš meldžiausi ir prašiau Dievo priimti su 

džiaugsmu savo vaiką, mano motinėlės sielą.  
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Žinia apie antrojo brolio mirtį mane užklupo Turkijoje, kur vyko sesija, 

susijusi su mano mokslais aukštojoje psichologijos mokykloje. Praėjo tik viena diena 

po mano atvykimo į Turkiją ir aš netikėtai gaunu žinią, kad brolis paniro į komą. 

Suprasdamas, kad tame kaime geros medicininės pagalbos nesulauksi, bandau rasti 

sraigtasparnį. Tačiau jau buvo popietė ir dispečerė paaiškino, kad tokiu metu ji jau 

nieko neras – sutems ir niekas neskris. Priėmėme sprendimą vežti gruntiniu keliu 

automobiliu už 100 kilometrų, tačiau turėjau nuojautą, kad tai jau nepadės. Ir po poros 

valandų gavau to patvirtinimą.  

Galiu jums pasakyti, kad tąkart visiškai ramiai, suprasdamas, kad turiu ten 

būti, nors atstumas ir labai didelis, perku bilietus ir su įvairiausiais persėdimais 

skrendu namo, į gimtinę, pakeliui duodamas reikiamus nurodymus. Atskridęs bandau 

subtiliai paaiškinti jo žmonai ir vaikams, kaip reikia tinkamai išlydėti į paskutinę 

kelionę. Perskaičiau maldą ir atsisėdau šalia su mintimis apie tai, kad jo siela ramiai 

nieko nebijodama judėtų toliau. Pajutau keistą jausmą – manęs visiškai nedomino 

karste gulintis brolio kūnas. Buvau susitelkęs į mintį, kur dabar yra jo siela.  

Pirmą kartą gyvenime pajutau, kad mano ausis ėmė rėžti kai kurie atėjusiųjų 

palydėti brolį į paskutinę kelionę pasisakymai. Tai buvo žodžiai, kuriuos daug kartų 

girdėjau anksčiau, bet nekreipiau į juos dėmesio, lyg taip ir turėtų būti: „koks jaunas, 

galėjo dar gyventi“, „taip, nepasisekė jam“ ir t. t. Atrodytų visiems pasisekė, jie 

nemirs, o mirusiajam – nepasisekė. 

Visuomenėje taip jau surėdyta: mirties baimė, kad net tabu apie ją kalbėti, 

atrodytų, toks reiškinys apskritai neegzistuoja, lyg tai būtų atskiri atvejai – kažkam 

labai nepasisekė, todėl jis mirė. NE, mielieji, visus dalykus reikia vadinti savo vardais 

ir tada gyvenimas bus suprantamesnis.  

Nė viena solidi draudimo įmonė, kiek įmokų bemokėtumėte, negali suteikti 

100 procentų garantijos (kur ten 100, net 1 procento neduos), kad jūs gyvensite, 

tarkime, 300 metų. Tačiau būdamas įsitikinęs net 99,999999 procentų galiu pasakyti, 

kad jūs mirsite. Galite mane už tai ir į teismą paduoti, bet kokiu atveju pralaimėsite.J 

Tačiau mirs jūsų fizinis kūnas, o siela keliaus toliau.  

Todėl siūlau gyventi vadovaujantis ne iliuzijomis, o realybe – taip patikimiau 

ir įdomiau. Ir tada šio gyvenimo kelio šioje žemėje pabaiga, kuri kažkodėl vadinama 

mirtimi, nebebaugins, o taps natūraliu dalyku.  

Siela šio gyvenimo kelio pabaigoje išeina iš fizinio kūno, palieką jį ir 

iškeliauja naujuoju keliu su savo subtiliuoju kūnu ir SU SAVIMI IŠSINEŠA 
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ATMINTĮ IR VISAS TAS SAVYBES, KURIAS SUKAUPĖ ŠIAME 

ŽEMIŠKAJAME KELYJE. TURTUS PALIEKA, BET TURTĄ, KURIS NEŠĖ 

NAUDĄ VISATAI,  ŽMONĖMS IR VISOMS GYVOMS BŪTYBĖMS, IŠSINEŠA 

SU SAVIMI. VISA TAI BUS TEN ĮVERTINTA IR NUO TO PRIKLAUSYS, ANT 

KURIO ROJAUS LAIPTŲ LAIPTELIO PATEKSITE. 

Na, ir tikriausiai jums įdomu, kas yra naujas gimimas? Praleisime ir 

nekartosime istorijų  iš Nikolajaus Rericho knygos.  

Naujas gimimas prasideda, kai siela nematomame, skaidriame subtiliajame 

kūne patenka į tėvo sėklą ir kartu su ja į kiaušialąstę, tada – į moters įsčias. Vėliau 

palaipsniui pradeda apaugti nauju fiziniu apvalkalu. Tačiau tai ne mūsų knygos tema, 

vienintelį dalyką galiu pasakyti – darykite tai su meile ir su Dievo palaiminimu. Mūsų 

tikslas, kaip tinkamai nukeliauti šį žemiškąjį kelią.   

Kai kam nors gimsta vaikas, iš karto imamasi aistringai jį auklėti. Turime 

kažkokias nuostatas, kaip reikia jį auklėti, nors vaikas nuo pat pradžių turi savo 

charakterį. Mes tik pastebime išorinius požymius – „visas į tėtį“, „atsigimė į senelį“, 

„kaip iš akies traukta mama“, tačiau visiškai nekreipiame dėmesio į jo charakterį, 

paskirtį, net nebandome to nustatyti, o iš karto pradedame kišti jam savo sukauptus 

stereotipus, savo gyvenimą. Tačiau iš kur nuo pirmosios gimimo dienos atsirado tas 

vaiko charakteris? Charakteris – tai tos savybės, kurios sukauptos iš praėjusių 

gyvenimų, siela jas atsinešė kartu, ir vaikai pradeda jas išreikšti. 

Susimąstykite: charakterio pasireiškimas – tai ne kas kita kaip ŽINIOS IR 

SĄMONĖS VIBRACIJOS DAŽNIS, kuriuos siela įgijo ankstesniuose gyvenimuose. 

Pamenate, knygos pradžioje sakėme: ŽINIOS TURI TAPTI GYVENIMO BŪDU – 

CHARAKTERIU. Jei dar giliau pagalvotume, suprastume, kad nuo pirmųjų savo 

gyvenimo valandų ir dienų vaikas parodo savo sielos kūrybinį potencialą, vadinasi, ir 

savo paskirtį. Tačiau mes – mylintys ir besirūpinantys, tačiau nežinantys šių Visatos 

dėsnių – tėvai nuo pirmųjų dienų į vaiko sielą pradedame kišti savo sampratas, 

programuoti savo programą. Ir pradedame iš jų kurpti dainininkus, muzikantus, 

sportininkus, teisėjus, inžinierius, gydytojus, nors tikroji šių vaikų paskirtis gali būti 

visai kita. Ir taip visą gyvenimą kankinasi tėvai, po to jų palikuonys, o kai šie suauga, 

sukuria savo šeimas, pradeda kankinti savo vaikus – ir taip nesibaigianti grandinė... 

Šiame egoistiniame, pavydo kupiname, komerciniame, materialiame ir pagundų 

pilname pasaulyje iš kartos į kartą žmonės vis labiau tolsta nuo Visatos dėsnių, nuo 

pasaulėkūros ir savo paskirties. Iš pradžių padedami tėvų, vėliau ir patys žlugdo savo 
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asmenybę kartu užsidirbdami ne itin džiaugsmingą karmą, kuri šiame gyvenime 

pateikia pamokas.  

Reikia suprasti, kad visas šis absurdiškumas, sukauptas praeituose 

gyvenimuose, tęsiasi paskui kiekvieną naujai gimusįjį – tai ir yra karma, neišmoktos 

pamokos. Anksčiau sakėme, kad niekas negali išsisukti nuo likimo pamokų. Tik tada, 

kai jas pripažįstame, galime daryti įtaką tolesnei įvykių eigai. Pamenate, pradžioje 

išskyriau vieną frazę ir prašiau ją įsiminti: „Atkreipkite dėmesį į tai, kas turi atsitikti 

mūsų ateityje, mūsų likime, jei veikia programa su minuso ženklu, – turime galimybę 

daryti tam įtaką.“  

Apskritai, visa šios knygos esmė – dabar gyventi taip, kad padėtume pamatus 

gerai ateičiai, ir galiausiai gyventi pagal pasaulėkūros dėsnius, kad 

neužprogramuotume šių programų su minuso ženklu.  

Taip paskui mus tempiasi ir lėtinės ligos, kaip pamokos, kurių neišmokome 

ten, praėjusiame gyvenime. Tačiau jau žinome, kad liga – tai tik simptomas, 

pagalbininkas, primenantis ir atkreipiantis mūsų dėmesį į tai, kad priežasties reikia 

ieškoti kitoje vietoje, daug giliau. Liga nesusijusi su mirtimi; signalizuodama mums 

liga daro įtaką gyvenimo kokybei. Reikia nepamiršti, kad esame amžini.  

Gyvenimo kokybę galima matuoti tokiu matu: kiekvienas žingsnis – tai šokis, 

kiekvienas žodis – daina.  

Ir vėl prisimename mūsų frazę: „MŪSŲ LIGOS IR PRIEŠAI – PATYS 

GERIAUSI MŪSŲ MOKYTOJAI.“ Jei nepripažinsime to, problemos tęsis iš vieno 

gyvenimo į kitą, arba, kaip dabar sakoma, iš kartos į kartą.  

Taigi, mielieji, subtilusis kūnas ir jame esanti siela – tai informacinis blokas, 

primenantis kompiuterio kietąjį diską, kuriame sukaupta visa informacija. Jums gali 

nepatikti kompiuteris, jo spalva, programos, net jo pateikiama informacija. Tačiau 

jeigu iš jo išimsite diską ir įdėsite į kitą kompiuterį, informacija nepasikeis. Taip ir su 

siela – kūną pakeitė, o atmintį ir informaciją su visais minusais ir pliusais (vadinasi, ir 

atsakomybę) perkėlė su savimi.  

Štai kiek įdomaus vyksta mūsų asmenybės gyvenime. Jūs gyvenate tam tikroje 

šalyje, tam tikrame mieste, gatvėje, šeimoje, dirbate tam tikroje įmonėje – ir ten jums 

viskas nepatinka, nesiklosto santykiai su žmonėmis, jie kažkaip ne taip elgiasi su 

jumis, visą laiką kartojasi kažkokios nemalonios situacijos, viršininkas ne taip į jus 

žiūri ir pan. Jūs metate viską, išvykstate į kitą miestą (gal net į kitą šalį), įsidarbinate 

naujame darbe... ir kas atsitinka?  
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Po tam tikro laiko pastebite, kad šios situacijos pradeda kartotis ir naujoje 

vietoje. Ką tai reiškia? Iš tiesų, nieko neįprasto, tiesiog kartu su fiziniu kūnu į kitą 

vietą perkėlėte ir savo subtilųjį kūną, savo „kietąjį diską“, tai yra savo neišmoktą 

pamoką. Kitaip tariant, automobilyje vairuotojas liko tas patsǃ Jei taksi vairuotojas 

veždamas keleivius burnojo viename mieste, patikėkite, jis bus nepatenkintas ir 

kitame mieste.  

Taigi, pagrindinė likimo pamokų esmė – darbas su tomis savybėmis, kurios 

kaupiasi subtiliajame kūne. Kaip žinome, pakelti sąmonės lygį ir kurti asmenybę 

galime tada, kai pasitelkiame aukščiausiojo prado savybes. Deja, žmonės visiškai 

neturi supratimo, kas yra asmenybė; dėl šių žinių trūkumo ir atsiranda problemų.  

Pateiksiu keletą pavyzdžių.  

Borisas Malajevas (Борис Малаев) papasakojo vienos merginos patirtį po 

vienų praktinių mokymų. Mergina pasakojo, kad jai atsirado intuityvus noras 

padirbėti su šia metodika dar giliau. Ši metodika, jei teisingai ja naudojamasi, iš 

pradžių tave sustabdo dabartiniame laike, po to palaipsniui perkelia į nesąmoningą 

būseną ir subtilusis kūnas pradeda teikti informaciją. Ji norėjo geriau suvokti savo 

gimimo momentą – toks jos troškimas kilo iš vidaus.  

Ir štai ji pasiekia tą momentą, kai yra motinos įsčiose. Vyksta gimdymo 

procesas, ji tiesiog jį jaučia, prabunda atmintis. Ji sako, kad labai greitai gimė, nes 

labai norėjo į šį pasaulį. Kūdikis gimsta, atsimerkia ir mato kelias akušeres. Viena iš 

jų pasilenkia prie jos ir sako: „Dar viena atsirado“. Tai buvo pasakyta su tam tikru 

nepasitenkinimu, šaltai ir nemandagiai. Mergina teigia, kad ji prisiminė šią 

nuoskaudos emociją: „Aš taip veržiausi į šį pasaulį, taip norėjau ateiti... ir pirmas 

dalykas su kuriuo susidūriau šiame žemiškajame kelyje – tai šaltas ir abejingas 

požiūris.“ Ji pasakojo, kad visą gyvenimą ją lydi nereikalingumo jausmas, tačiau ji 

negalėjo paaiškinti šios būsenos, nes neturėjo žinių. Tai buvo giluminė emocija 

pasąmonėje, kažkieno primesta programa, kurią ji nešė nežinodama, iš kur ji.  

Ji susimąstė: jeigu jau atėjo į šį pasaulį, jeigu tai jos pamoka, jeigu toks pirmas 

mokytojas (akušerė) pasitaikė jos kelyje, ką jai reikia daryti? Ko šis mokytojas ją 

moko? Kas buvo anksčiau, kokia karma tęsiasi paskui ją? 

Mergina tęsia darbą su šia technika ir po tam tikro laiko netikėtai pamato kitą 

situaciją. Karminė atmintis atskleidžia savo sluoksnius: ji mato tėvą ir motiną, kurie 

pradeda intymius santykius, ir ji supranta, kad tuoj bus pradėta. Siela su savo 

subtiliuoju kūnu pasirenka sau tėvus pagal savo sąmonę, kurią lemia vibracijos 
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dažnis. Niekas niekur negali patekti, tik ten, kur sutampa vibracijos laukas (apie tai 

vėliau pakalbėsime).  

Taigi, siela, pasirinkdama tėvus, turi įeiti į fizinį savo laikinųjų tėvų kūną. 

Tam tikru momentu mergina supranta, kad mama kažkuo nepatenkinta, įsižeidusi, 

nenori to artumo. Ji nenori ne vaiko, ji nenori intymumo. Tada mergina supranta, kad 

čia yra dar gilesnės šaknys.  

 TĖVO NUOTAIKA, MOTINOS NUOTAIKA, JŲ SĄMONĖS TIPAS 

PRASIDĖJIMO MOMENTU PALIEKA PĖDSAKĄ KARMINIAME VAIKO 

KŪNE. 

Todėl, jeigu neturime šių žinių, mes žalojame savo vaikus. Vaikus reikia 

pradėti turint labai švarią dievišką sąmonę, gerbiant vienas kitą, suprantant šį sakralinį 

veiksmą. Žmonės vis labiau praranda šią kultūrą, nes intymumą jie supranta kaip 

pasitenkinimo būdą, ir dėl šio pasitenkinimo eksploatuoja vienas kitą. Ne išimtis esu 

ir aš, tačiau džiaugiuosi, kad suvokimas, nors ir pavėluotai, bet atėjo. Galbūt ši knyga 

kai kam ankstyvojoje stadijoje padės daryti mažiau klaidų šiame gyvenime.  

Galiausiai, tenkinkitės malonumais, tik kai sugalvosite pradėti naują gyvybę, 

darykite tai atsakingai. Apsivalykite ir kūnu, ir sąmone, susijunkite su Aukščiausiuoju 

ir paprašykite palaiminimo, naują gyvybę planuokite apgaubę vienas kitą meile ir 

švelnumu.  

Šiai merginai specialistai padėjo išsivaduoti iš tos nereikalingumo emocijos. 

Apie tai papasakosiu vėliau ir pateiksiu metodiką. Tokių (ir sudėtingesnių) pavyzdžių 

gali pateikti kiekvienas, tik dažniausiai apie tai nesusimąstome. Tačiau neskubėkite iš 

karto pradėti praktikuoti J – susipažinkite su visa informacija, gaukite daugiau žinių 

ir patys nustebsite, kaip viskas paprasta, jei teisingai pagal Visatos dėsnius elgiesi su 

mums suteikiama Visatos energija. Kiekvienas sau atras tikslią labiausiai tinkančią 

metodiką. Dabar mes kalbame apie sielą – apie tą asmenybės centrą, organizmą, 

keliaujantį mūsų visatoje. Būtent šių žinių pagrindu galima viską iš naujo permąstyti.  

Turime suprasti, kad bet koks mūsų poelgis, kurį atliekame pasitelkę 

žemiausiojo prado savybes, grįžta į mūsų gyvenimą situacija, siunčiama iš tų pačių 

žemiausiojo prado savybių plotmės, tačiau prieš mus jau veika kažkas kitas. Mums 

grįžta visa tai, ką mes darome. Svarbiausia reikia nepamiršti, kad mūsų kaip sielos 

gyvenimas yra beribis, palyginti su fizinio kūno gyvenimu – mūsų gyvenimo keliu.  
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O dabar atlikime dar vieną pratimą. Jis bus svarbus šio pokalbio apie mūsų 

kelią ir mūsų teisingesnio požiūrio į neigiamus epizodus, kurie vyksta mūsų 

gyvenime, kontekste.  

Atleidimas, apsivalymas ir – be eiliškumo pridėsiu – sielos kūrybinio 

potencialo palaikymas. 

Paaiškinsiu, kodėl pridėjau sielos kūrybinio potencialo palaikymą. Būtent 

palaikymą, nes apie sielos kūrybinį vystymąsi kalbėsime šiek tiek vėliau. 

Šią savo rankraščio dalį SKIRIU vienam iš man artimiausių dvasia žmonių, 

draugų, visais atžvilgiais puikiam žmogui. Tai žmogus, kuriam už daug ką turiu būti 

dėkingas, žmogus, kuris ryžtingai kentė mano susierzinimą, kaprizus, net tam tikrą 

neleistiną grubumą. Tvirtai galiu pasakyti, kad tai vienas iš geriausių mano Mokytojų 

ir pavyzdžių. Didžiuojuosi, kad likimas mane suvedė su šiuo žmogumi, prieš kurį 

pagarbiai lenkiu savo galvą.  

Tai daugiau kaip 50 metų stažą turinti žurnalistė, kuri artėjant gyvenimo 

devintam dešimtmečiui, kovojanti su vėžiu, vis dar norėjo būti naudinga visuomenei. 

Bet kuriuo momentu, kada bepaskambindavau ir kokios pagalbos bepaprašydavau, ji 

visada buvo pasirengusi padėti man, žmonėms, visuomenei. 

Tai GIEDRŪNA GIRDENYTĖ!!! 

 Mačiau, kad ji jau gyvena paskutines žemiškojo kelio dienas, mačiau, kaip jai 

neramu, kažkas yra nesubalansuoto joje, todėl norėjosi tomis paskutinėmis dienomis 

ją palaikyti, padėti jai. Visą tą laiką skambinau į ligoninę ir į namus, drąsinau ją ir 

meldžiau Dievo, kad ji paliktų šią Žemę suvokdama ir žinodama Visatos dėsnius. Ji 

buvo viena iš garbingiausių žmonijos atstovų ir kartu kukli, nepastebima, bet stipri 

asmenybė – mano draugas ir bendramintis. Kartu su ja parašėme daugybę straipsnių, 

praktiškai ji mane išmokė lietuvių kalbos – rašyti, sudarinėti sakinius, kalbėti... 

 Aš jai skambinau ir norėjau užeiti kartu sugiedoti kelias mantras, norėjau, kad 

ji savo mintimis priartėtų prie Aukščiausiojo, kad jai kitame pasaulyje būtų lengviau, 

bet ji tikriausiai gėdijosi savo dabartinės būklės ir labai norėjo atmintyje išlikti tokia, 

kokią ją žinojau visada: „Oi, ką tu, dabar aš nepasiruošusi, kai šiek tiek pagerės, tada 

gali užeiti.“ Aš tam neprieštaravau, tačiau suprasdamas, kad ji leidžia paskutines 

dienas šioje Žemėje, kiekvieną dieną skambinau ir mes po porą valandų 

kalbėdavomės, net mantras jai giedojau, kad ji bent šiek tiek prisiliestų prie 

aukščiausiųjų dalykų, dabarties. Todėl aš skubėjau ir šį punktą įtraukiau anksčiau, kad 

Giedrūna kuo daugiau sužinotų apie Visatos dėsnius. Lietuvoje jai pirmajai patikėjau 
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šį rankraštį, sąmoningai, vos tik pabaigęs eilinę dalį, iš karto siųsdavau jai. Skubėjau 

rašyti, nes norėjau, kad ji galėtų vis daugiau gilintis į šias žinias, kad kuo daugiau 

perskaitytų. Ir šią dalį jį perskaitė pirmoji – ji jai suteikė palengvėjimą. Aš tai mačiau, 

jaučiau.  

Todėl pradėdamas kiekvieną dalį aš kreipiausi į mūsų KŪRĖJĄ ir maldoje 

prašiau, kad kiekvienas mano žodis būtų lengviau suvokiamas, kad jis palaikytų ir 

papildytų jos sielos potencialą, kol ji gyva ir gali tai jausti, ir gali jausti visi, kurie 

dabar čia kartu su mumis. Meldžiau, kad Aukščiausiasis padėtų man perduoti šią 

mano meilės, Visatos meilės ir žinių, kurias mums paliko išminčiai ir kurios milijonus 

metų perduodamos iš lūpų į lūpas, energiją.  

Giedrūna nesulaukė šios knygos pabaigos, tačiau daug ką sužinojo. Ji 

prisipažino, kad iki tol jos tikėjimas buvo paviršutiniškas. Daug ką pasakė pirmą ir net 

paskutinį kartą: jeigu būtų žinojusi šias taisykles ir dėsnius, dabar būtų gyvenusi visai 

kitaip. Vadinasi, į kitą gyvenimą ji su savimi išsineš ir šią atmintį. Džiaugiuosi, kad 

baigdama šį kelią ji pajuto ryšį su dabartimi... 

Netrukus ji išėjo...  

Aš mačiau ir džiaugiausi, kad Giedrūna nors ir paskutinėmis dienomis, bet 

sąmoningai priartėjo prie Dievo ir šiame žemiškajame kelyje susipažino su Visatos ir 

pasaulėkūros dėsniais. Tikiu, kad likusias dienas ji nugyveno su meile ir mūsų 

dangiškojo Tėvo, artimųjų meilėje, mano maldose už ją ir meilėje, kurią jai 

dovanojau. 

Dabar padirbėsime su atleidimo technika, paliesime nuoskaudų, 

nereikalingumo, sielvarto, pavydo, pykčio, keršto ir pan. emocijas, taip pat ir 

onkologijos problemą. 

Nuoskauda – tai atspirties taškas, nuo kurio viskas prasideda. Kai mes 

saugome savyje nuoskaudą, reikia nepamiršti, kad nuoskauda – tai puikybės apraiška, 

o puikybė – tai ne kas kita, kaip emocija. 

Nepriimu to, kaip savo. Kažką kaltinu. Nesuprantu, kad AŠ – SIELA galėjau 

atlikti kažkokius neteisingus poelgius, galbūt ir ne šiame gyvenime, o dabar jie grįžta 

pamokomis.  

Noriu dar kartą priminti anksčiau pateiktą savo gyvenimo pavyzdį, susijusį su 

teisėjais. Mums pagal Visatos dėsnius niekas nesuteikė teisės ne tik bausti, bet ir 

vertinti savo mokytojų (arba kaip aš juos vadinu – likimo mokytojų). Jiems bus skirta 

pamoka, kurią privalės patys išmokti. Greičiausia šios pamokos bus stipresnės, 
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skausmingesnės, sudėtingesnės, nes skola visada grąžinama keleriopai didesnė. 

Nuoskauda – tai ne kas kita, kaip įvertinimas ir užslėptas pyktis, virstantis į emociją, 

kuri pradeda ryti jus, ir tik jus, o ne jūsų skriaudiką.  

Dabar paaiškinsiu emocijų kilmę ir jų sukeliamą skausmą konkrečioms 

kūno dalims.  

Pirmąją emociją, kad geriau suprastume, išnagrinėsime išsamiau. 

1 – pečių skausmas, „atsakomybės centras“.  

Emocijos kilmė – sunki ir nepakeliama našta, našta ne pagal galimybes, 

svetimos atsakomybės prisiėmimas, nerimas dėl to, kas vyksta pasaulyje.  

Iš šios naštos ir nerimo gimsta emocija ir būtent tokia emocija, kuri turi 

konkretų poveikio adresą, šiuo atveju – tai pečiai.  

Ši emocija pradeda veikti, kitaip tariant, pradeda savo darbą ir sukelia pečių 

skausmą. Ir ką mes darome? Bėgame pas gydytojus, kurie išrašo įvairiausių vaistų, 

tepalų, masažų, net yra taikoma vadinamoji blokada – vaistų injekcijų serija 

skaudamoje vietoje. Visa tai nepraeina be pėdsakų ir paveikia kitus kūno organus, taip 

po truputį griūva visas organizmas. Iš tikrųjų yra vienintelis būdas šiai problemai 

išspręsti – atsikratyti šios emocijos. Vaistai neišsprendžia šios problemos, jie paslepia 

ją, laikinai nuskausmina ir griauna kitus kūno organus. Yra posakis: vieną gydome, 

kitą luošiname.  

Iš esmės tai ir viskas apie tas emocijas, dabar tereikia teisingai jas nustatyti. 

Aš jums padėsiu, surašysiu jas kaip vadovėlyje. J O paskui papasakosiu, kaip 

sumažinti jas arba visiškai jų atsikratyti.  

2 – gerklės skausmas, „gerklės centras, savirealizacija“ – nepakanka 

savarankiškumo, pasitikėjimo, pernelyg didelė auditorijos baimė. 

3 – širdies skausmas, „sąžinės graužimo centras, liūdesys, praradimas“ – 

išgyvenimai, liūdesys, nuostoliai, praradimai. Tuštuma širdyje – nėra meilės, prarasta 

meilė. Pažeminimo jausmas, gėda, kažkas bando jus sugėdinti. Sunkumas širdyje. 

Nusivylimas kažkuo, kitų šaltakraujiškumas, kažkieno žiaurumas.  

4 – skausmas, deginimas saulės rezginio srityje, „baimės centras, baimės 

sindromas, baimės fobija“ – kažkieno kontrolės praradimas, valdžios praradimas, 

santykių, draugystės nutraukimas.  

5 – dešiniojo šono skausmas, skausmas kepenų srityje, „pykčio, agresijos 

centras“ – kažkieno įžeidimas, nuoskaudos sau, pyktis, pavydas, gailestis.  
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6 – kairiojo šono skausmas, „kaltės, gėdos, nepasitikėjimo jausmo 

centras“ – silpna savivertė, pernelyg didelė savikritika, nepasitikėjimas priimant 

sprendimus, abejonė tuo, kad yra vertas geresnio.  

7 – skausmas bambos srityje, „šeiminiai seksualiniai klausimai“ – menka 

savigarba vaikystėje ir tiesos ieškojimas, jūsų erdvės pažeidimas, per didelė savivertė, 

neatsižvelgiama į jūsų nuomonę priimant sprendimus, priekabumas, piktnaudžiavimas 

jūsų padėtimi, prievarta, impotencija, frigidiškumas.  

8 – skausmas centre tarp bambos ir gaktos, „išgyvenimo centras“ – 

grasinimai, incidentai, juntama prievarta, piktnaudžiavimas jumis, mintys apie galimą 

avariją, išdavystės, impotencija, frigidiškumas, pirmaisiais gyvenimo metais padidėjęs 

polinkis į kūrybą. 

9 – skausmas dešinėje klubų srityje, „pagalbos centras“ – finansiniai 

sunkumai. 

10 – skausmas kairėje klubų srityje, „pagalbos centras“ – pasyvumas, 

energijos trūkumas, emocinis nepakankamumas. 

11 – skausmas priekyje kairėje kirkšnių srityje „nepatikimumo, 

išdavystės centras“ – tų, kuriais tikėjote, išdavystės išgyvenimas, išgyvenimas, kai 

išduodi savo vertybes, neatlieki numatytų darbų, neįvykdai planų.  

12 – skausmas priekyje dešinėje kirkšnių srityje „nepriėmimo, 

priešiškumo centras“ – kritikos nepriėmimas, savęs nevertinimas, maža savivertė, 

širdies skausmo nepripažinimas.  

Jeigu skaitydami šias eilutes mintis vedėte nurodytomis vietomis ir tose 

vietose kai ką pajutote, daugeliui – tai signalas, kad su ta vieta reikėtų padirbėti, 

nedelsti.  

Su malonumu pristatau dar vieną darbą, kurį radau internete ir kuris man 

pasirodė įdomus; galbūt ir jums pravers. Aprašymas analogiškas mano pateiktajam, 

tačiau vaizdesnis (šaltinis: Maya Borenstein). 

Taigi, kiekviena emocija turi tikslų adresą ir aukos vardą.  
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Skausmas kaklo srityje 

 
Kaklas – tai vieta, ant kurios gula žmogaus kaltės našta. Jeigu jus kankina 

kaklo skausmai, tikėtina, kad jūs pernelyg griežtai save teisiate arba negalite sau 

atleisti kokio nors poelgio. Atleiskite sau ir paprašykite atleidimo to, kuriam jaučiate 

kaltės jausmą – tai gali būti geriausias „vaistas“ nuo šio skausmo.  

Pečių skausmas 

  
Tai vieta, ant kurios gula rūpesčių, gyvenimo našta. Pečius pradeda skaudėti, 

kai mes pernelyg apkrauname save rūpesčiais ir darbais.  

Viršutinė nugaros dalis 

 
Skauda, jeigu kam nors nesuteikiate pakankamai laimės arba patys jos 

negaunate. Simptomai parodo, kad laikas užsiimti santykiais su artimais jums 

žmonėmis. 
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Apatinė nugaros dalis 

 
Jūs nepatenkinti savo finansine padėtimi, jeigu manote, kad per mažai 

uždirbate arba per daug išleidžiate, ir šios mintys neduoda jums ramybės – tai gali 

atsilieti jūsų juosmeniui ir apatinei nugaros daliai. 

Alkūnės 

 
Tai mūsų griežtumo žmonėms atspindys Galbūt jūs tiesiog nesugebate rasti 

kompromiso su aplinkiniais. Pabandykite peržiūrėti savo griežtus bendravimo 

kriterijus ir, tikėtina, skausmas praeis.  

Rankos 

 
Rankos – tai ryšys su išoriniu pasauliu. Gali būti, kad jums trūksta 

bendravimo. Pabandykite pasikviesti kolegas vakarienės arba susipažinkite su naujais 

kaimynais.  
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Klubai 

 
Klubai – tai judėjimas pirmyn. Drąsiai keliaukite į ateitį, nebijokite permainų, 

judėjimo, gyvenimo būdo pokyčių. 

Keliai 

 
Tai jūsų ego. Reikėtų atkreipti dėmesį į savęs vertinimą ir nuomonę apie save. 

Gali būti, kad jie per daug užkelti, ir jūs pervertinate savo pasiekimus. Arba, 

atvirkščiai, dėl kažko pelnytai savęs nepagiriate arba neįvertinate savęs ir savo jėgų.  

Blauzdos 

 
Šis raumuo – nuoskaudų ir pavydo indikatorius. Nekaupkite nuoskaudų, 

nepavydėkite kitiems žmonėms.  
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Kulkšnys 

 
Kulkšnys – tai malonumai. Jūs pernelyg asketiški ir atimate iš savęs pelnytus 

apdovanojimus ir malonumus.  

Pėdos 

 
Daug neigiamų dalykų gyvenime, įvykiuose ir mintyse. Reikėtų atsikratyti 

neigiamų dalykų ir džiaugtis smulkmenomis. Juk gyvenimas yra nuostabus! 

O dabar išvardysime kai kurias ligas, negalavimus ir nurodysime, kokios 

emocijos daro įtaką jiems.  

Alkoholizmas – nenaudingumo, kaltės, nepripažinimo jausmas. 

Alergija – savo jėgos neigimas, priešiškumas kam nors. 

Angina, kitos su gerkle susijusios ligos – įsitikinimas dėl nesugebėjimo 

apginti savo interesų.  

Hemoglobino trūkumas – gyvenimo baimė, nėra džiaugsmo.  

Pūliniai – negebėjimas išsilaisvinti nuo pykčio kam nors. 

Skausmas – kaltės jausmas, troškimas kažką nubausti.  

Maudimas – sąžinės graužatis dėl praeityje kažkam padarytų veiksmų.  

Fistulė – sentimentai seniems nereikalingiems daiktams.  

Apatija – priešinimasis savo jausmams.  

Apendicitas – viso, kas gera, blokavimas.  

Padidėjęs apetitas – baimė, apsaugos nuo neigiamų dalykų būdas.  

Apetito praradimas – baimė, nepasitikėjimas gyvenimu.  
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Artritas, podagra, sąnarių uždegimas – nuoskaudos, pasipiktinimo, 

nereikalingumo jausmas.  

Kraujagyslių sienelių sustorėjimas, aterosklerozė – atsisakymas matyti gėrį 

aplinkiniame pasaulyje.  

Artrito pažeisti piršai – aukos jausmas, noras nubausti, atkeršyti. 

Astma – savo jausmų slopinimas, silpnumo slėpimas, ašaros. 

Klubai – netikėjimas ateitimi, betikslis gyvenimas.  

Nevaisingumas – sunkumų baimė, nepasitikėjimas.  

Nerimas, nemiga – kaltė, netikrumas dėl to, kas vyksta.  

Vandens baimė, įniršis – pyktis, tikėjimas fizinėmis bausmėmis.  

Skauduliai, žaizdos, opos – užslopintas pyktis.  

Viršsvoris – baimė, bėgimas nuo jausmų, apsaugos būdas, savęs neigimas. 

Gastritas – ilgai trunkantis nepasitikėjimas, neapibrėžtumas, nežinomybės 

baimė.  

Akių problemos – nepatinka tai, ką matote savo akimis. 

Trumparegystė – ateities baimė.  

Toliaregystė – dabarties baimė. 

Katarakta – negebėjimas žiūrėti į ateitį džiaugsmingai, ateitį gaubia migla.  

Miežis ant akies – pyktis kažkam, gyvenimui.  

Galvos skausmai – savikritiškumas, baimė, žemas savęs vertinimas.  

Springstantis kvėpavimas – pyktis, mintys apie kerštą. 

Skrandžio skausmai – būgštavimai, naujovių baimė, negebėjimas priimti to, 

kas nauja. 

Moteriškos ligos – savęs neigimas, moteriškumo neigimas, moteriškų 

principų mepriėmimas.  

Klubų ties juosmeniu problemos – pyktis ant tėvų.  

Rėmuo – baimė, baimė, baimė. 

Kepenų problemos – nuolatiniai skundai dėl visko, kabinėjimasis, 

nuoskaudos, pasiteisinimų ieškojimas. 

Kūprinimasis – bejėgiškumas, nesaugumas.  

Plaučių uždegimas – neviltis, nuovargis gyventi. 

Podagra – poreikis dominuoti, nepakantumas, pyktis.  

Inkstų problemos – nusivylimas, pagieža, nesėkmės, klaidos, ūmus 

charakteris.  
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Prostatos ligos – vyriškas nepasitikėjimas, amžiaus kompleksai. 

Vėžys – gili žaizda, ilgai trunkantis pasipiktinimo, nuoskaudos jausmas. Visą 

laiką graužiantis, ramybės neduodantis vargas. Savyje laikoma neapykanta, savo 

reikalingumo praradimas.  

Sausgyslių patempimas – pyktis ir priešinimasis, judėjimas prieš vėją.  

Blogas kvapas – pūvančios, netvirtos, silpnos pozicijos, apkalbos, purvinos 

mintys. 

Širdies problemos – paprasto žmogiško džiaugsmo praradimas dėl pinigų, 

asmeninė nauda, egoizmas.  

Tuberkuliozė – egoizmas, žiaurumas, kerštas, kankinančios mintys. 

Spengimas ausyse – negebėjimas klausytis kitų, girdėti vidinį balsą.  

Kaklo problemos – atsisakymas įvairiapusiškai išnagrinėti klausimą, 

užsispyrimas, savivalė, nepalenkiamumas. 

Skydliaukės problemos – žeminimas, žemas savęs vertinimas, beviltiškumo, 

prislėgtumo jausmas. 

Žarnyno opa – peikimas, priekaištai, baimė, noras patikti, žemas savęs 

vertinimas.  

Ir taip būtų galima vardyti be pabaigos, galbūt kada nors reikėtų surinkti visą 

informaciją ir išleisti praktinių mokymų, skirtų šioms emocijoms sumažinti ir 

kiekvienai ligai išgydyti, knygą. O ką – gera idėja (tiesiog dabar šovė į galvą). J  

Na, o dabar apie tai, kas buvo išvardinta: prie kiekvienos ligos nurodyta 

emocijos kilmė. Todėl jūsų darbas: sumažinti šias emocijas ir jų įtaką nurodytiems 

organams.  

Jeigu jūs pykstate penkias minutes, jūsų imuninė sistema nusilpsta 6 

valandoms.  

Neigiamos emocijos niekur iš jūsų neišeina, jos lieka pas jus – tai reikia žinoti. 

Pyktis, pykti – vadinasi, vartoti nuodus. Jūs nuodijate ne savo oponentą, jūs 

nuodijate save. Taip pražūtingai veikia protas. Mes nuodijame save, kai skundžiamės 

viskuo ir savo gyvenimu.  

Todėl pakelkite aukštyn rankas ir šypsokitės! J Šypsokitės, šypsokitės! J J J O 

dabar pabandykite supykti – nepavyks, nes tokioje pozoje nepavyksta pykti. Taigi, ir 

mūsų kūno poza nuteikia mus pozityvui arba negatyvui, nes poza veikia protą. 

Nevaikščiokite susikūprinę, atlikite fizinius pratimus, kurie padėtų jums išsitiesti, 

tapti lieknesniems, gražesniems, atsparesniems. Net jeigu girdite kažką nemalonaus, 
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šypsokitės. Kai kurie fiziniai pratimai suteikia kūnui pasitikėjimo ir vadovauja jūsų 

protui. Tačiau kai jūs sukeliate savo kūnui skausmą, kad pagražintumėte kažkurią 

kūno vietą, jūs praktiškai pažeidžiate savo kūno prigimtį ir ateityje galite 

nebesuprasti, kodėl kūnas serga, o tos vietos tampa dar baisesnės. Viskas dėl to, kad 

kūnas ima maištauti ir priešinasi jūsų intervencijoms.  

Reikia išmokti priimti likimo iššūkius, pripažinti juos ir tik tada atrasite 

harmoniją ir turėsite galimybę daryti įtaką situacijai. Tie, kurie darosi plastines 

operacijas, turi kompleksų, kurie perauga į vieną ar kitą problemą – kartais į 

nusivylimą, atsiribojimą nuo visų ir šio pasaulio, o kartais į nepamatuotą agresyvumą.   

Prašyčiau dabar pagalvoti apie kokį nors žmogų, kuriam jaučiate didelę 

nuoskaudą. Tai gali būti bet koks žmogus, kurio galbūt net nebėra šiame gyvenime, 

tai nesvarbu, mūsų nuoskaudos jie su savimi neišsineša, nes MŪSŲ NUOSKAUDA 

MŪSŲ VIDUJE. 

Visada dirbame su savimi, o ne su kitu žmogumi. Dabar pasistenkite gerai 

nusiteikti darbui – tai gali būti labai gilus jūsų širdies, jūsų likimo apsivalymas, jei iš 

tikrųjų būsite atviri tai Visatos energijai. 

Jūs jau atleiskite, vėl turėsite viską daryti patys, tai jūsų pasirinkimas. Mano 

užduotis – pateikti jums metodą, kurį išbandžiau pats ir kuris man realiai padėjo.  

Šį kartą, atlikdamas šį pratimą, pasitelksiu žmogų, nuo kurio šiuo momentu 

jau niekas nepriklauso, tačiau šiam žmogui ilgai jaučiau užslėptą nuoskaudą, net pyktį 

(svarbu, kad netrukdytų mintis apie mainus: tu man, o aš tau, tai yra aš pamedituosiu, 

o tu man – gerą sprendimą). Tai Daiva Pranytė-Zaleckienė  – pirmosios instancijos 

teismo teisėja, priėmusi sprendimą mano byloje, kurioje nebuvo tiesioginių įrodymų, 

buvo atmetami mano prašymai atlikti įvairias ekspertizes, atsisakoma iškviesti 

liudytojus, iš esmės ji kartu su prokuroru, vykdydami valdžios užsakymą, 

užsidirbdami sau karjerą ir sukurdami man problemą, klastojo šią bylą. Natūralu, kad 

atsirado pyktis ir nuoskaudos – EMOCIJA, o tai jau mano problema ir ją privalau 

išspręsti pats.  

Pasikartosiu, nuoskauda – tai, kas mus griauna. Privalome tai suprasti. Galime 

būti 100 procentų įsitikinę, kad kitas žmogus yra neteisus, tačiau jeigu kaupiame 

nuoskaudas savyje, griauname save, nes tai viena iš žemiausiojo prado savybių. 

Būtent nuoskaudos energija, kurios daug sukaupėte subtiliajame lygmenyje, 

persiduoda į fizinį kūną onkologiniais susirgimais arba kitomis ligomis. Yra ir kitų 
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onkologinių ligų priežasčių (apie tai pakalbėsime vėliau), o dabar padirbėsime su 

nuoskaudos priežastimi.  

Iš tikrųjų tai nesudėtinga suprasti. Įsivaizduokime, kas vyksta mūsų viduje, kai 

jaučiame nuoskaudą? Jaučiame diskomfortą, kažkokį deginimą krūtinėje, pilve, lyg 

kažkas ėstų. O kas yra vėžys? Kokia tai energija? Ką ji daro su fiziniu kūnu? Ji kūną 

graužia, vyksta destrukcija, tai yra ląstelės nepriima, bet atstumia, arba priima, 

bet neatiduoda. 

Tai ta pati programa, užprogramuota subtiliajame lygmenyje, tačiau 

pasireiškianti kaip simptomas fiziniame kūne. Taip, onkologija – tai simptomas. 

Tikėtina, kad simptomų ar kitų ligų buvo ir anksčiau, tik šiek tiek švelnesnių, ir jūs 

nekreipėte dėmesio į juos. O kaip mes jau žinome, neišmokta pamoka sugrįžta ir 

veikia su didesne jėga tol, kol ji pripažįstama ir priimama.   

Mūsų niekas šiame pasaulyje nebaudžia, dar daugiau, mus myli. Tačiau jeigu 

elgėmės grubiai, netinkamai, tie veiksmai pagal Visatos dėsnius grįžta mums su 

didesne jėga. Norint atsikratyti jų, reikia suvokti ir išmokti šias svarbias pamokas.  

Be to, norėtųsi parekomenduoti dvi natūralias priemones, kurios atlieka 

prevencinį darbą ir padeda kovoti su tokiomis ligomis – tai maistinė soda ir citrina.  

Piktybiniai augliai – tai išvešėjęs candida grybelis (parazitinės prigimties 

mieliagrybis, gyvenantis net sveikų žmonių organizme). Stipriam imunitetui jis 

nebaisus. Tačiau mes patys silpniname imunitetą, pažeidžiame jį įvairiais skiepais, 

priedais, chemija, radiacija ir įvairiais elektroniniais prietaisais, užvaldžiusiais mūsų 

pasaulį.  

Citrinų žievelė padeda sustiprinti imunitetą ir panaikina iš organizmo toksinius 

elementus. Šaldymo kameroje visada turėkite visą nuplautą citriną. Prieš pradėdami 

valgyti, galite pagal skonį įtarkuoti citrinos į bet kurį patiekalą, arbatą arba tiesiog į 

stiklinę kambario temperatūros vandens ir išgerti prieš valgį. Gyvensite sveikiau ir 

ilgiau.  

Natrio bikarbonatas – pagrindinė MAISTINĖS SODOS sudedamoji dalis. 

Nežinia kodėl, bet grybelis negali prisitaikyti prie šio junginio.  Įberkite į stiklinę arba 

pusę stiklinės maždaug iki 38 laipsnių (bet ne daugiau) pašildyto vandens pusę 

arbatinio šaukštelio sodos, gerai išmaišykite.   Po dienos dozę padidinkite iki arbatinio 

šaukštelio. Gerkite ryte ir vakare prieš valgį. Šie produktai neturi šalutinio poveikio – 

gerkite į sveikatą, po poros savaičių dozę sumažinkite iki pusės arbatinio šaukštelio.  

Taigi, einame toliau.   
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Viena iš geriausių psichoterapeučių pasaulyje Luiza Hei (Louise L. Hay) 

(patarčiau paskaityti jos knygas), kuri ištraukė save iš 4-os stadijos  vėžio gniaužtų, 

teigia: jeigu susirgote, pirmiausia, ką reikia padaryti, – tai pagalvoti apie tai, ką esate 

įžeidęs? Jeigu tokio žmogaus negalite prisiminti, tiesiog nusiteikite šiai atgailai, 

apsivalykite nuo nuoskaudos jausmo.  

Taigi, visi prisiminėte kokią nors situaciją ar žmogų?.. Ar dar reikia palaukti?..  

Jeigu kažkam nepavyksta prisiminti tokio savo aplinkos žmogaus, tiesiog 

prisiminkite nepakantumo kažkam už tam tikrus veiksmus situaciją, net jeigu su tuo 

žmogumi ir nebuvote susitikęs. Tai gali būti jūsų miesto ar šalies valdininkas, kuris 

visą laiką daro kažką ne taip ir jus tai piktina. 

Aš vis galvoju, kokią situaciją turėjo prisiminti Giedrūna, jei ji per savo 

gyvenimą ir musės nebuvo nuskriaudusi? Galbūt jai labiausiai būtų tikusi 

nepakantumo situacija? Juk būdama žurnaliste ir rengdama straipsnius ji nagrinėjo 

įvairias temas, todėl kaip emocionalus žmogus galėjo reaguoti į kai kuriuos valdžios 

veiksmus. Nepakantumas – tai taip pat nuoskaudos apraiška. Atsimenu, vos tik mūsų 

pokalbis pasisukdavo apie šalies reikalus, jos akyse buvo galima pastebėti maištą ir 

skausmą dėl mūsų šalies  valdžios nemokšiškumo. Aš jai siūliau pamedituoti, 

padirbėti su tuo nepakantumu valdžiai, atsikratyti to nemokšiškumo.  Ji spėjo vieną 

kartą atlikti šią meditaciją – buvo matyti, kaip sunkiai jai sekasi tai daryti. Giedrūna 

visą laiką sakydavo, kad negali valdžiai atleisti už tai, ką ji daro su savo valstybe. Bet  

kai ji sugebėjo nors trumpam atsikratyti to jausmo, buvo matyti, kaip ji spinduliuoja 

patirtu džiaugsmu, laisve. Nesvarbu, kad jai jau buvo likę visai nedaug, bet aš 

džiaugiuosi, kad jai tai pavyko pajusti savo kelio pabaigoje.   

Apskritai, kiekvienas iš jūsų geriausiai žino, ką turėtų prisiminti. Man nekyla 

tokių problemų, nes mano kelyje šioje žemėje tokių situacijų nors vežimu vežk. J 

Jums teks dirbti patiems, aš tik jus nukreipsiu. Jūs netgi galite pasitelkti savo 

artimuosius, pažįstamus, kad jie jums lėtai perskaitytų šių mokymų tekstą.  

Jūs garsiai kartosite tokią frazę: 

AŠ ATLEIDŽIU TAU VISKĄ IR SU MEILE PALEIDŽIU TAVE.  

Dar paaiškinsiu, ką reiškia „paleidžiu su meile“. Su meile, vadinasi, jūs 

prisimenate ir suprantate, kad tai buvo jūsų mokytojas, treneris, likimo mokytojas. Jis 

jums grąžino tai, ką buvote anksčiau neteisingai padaręs, grąžino, kad pamatytumėte 

ir galėtumėte tai ištaisyti. Jis padėjo jums pamatyti, pajusti tą problemą. Jis – tai 

simptomas, skausmas, pranešantis ir kaip lemputė signalizuojantis, kad baigėsi kuras 
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ir laikas jo prisipilti. Žinote, aš visada būnu dėkingas šiai lemputei už įspėjimą, kai 

važiuoju automobiliu, ypač ilgame kelyje. 

 Tai kodėl mes neturėtume būti dėkingi skausmui, kuris įspėja – patrauk ranką 

nuo ugnies, nes nusideginsi? Kodėl neturėtume dėkoti žmogui, kuris mums, akliems, 

pasakė: sustok, užsidegė raudona šviesoforo šviesa? Kodėl neturėtume būti dėkingi 

mokytojams, išmokiusiems mus skaityti ir rašyti? Mes privalome būti dėkingi už 

visas gyvenimo pamokas savo mokytojams, tuo labiau nelaikyti pykčio jiems.  

 Ką reiškia „paleidžiu“? „Paleidžiu“ – nereiškia „PASITRAUK iš mano 

gyvenimo kuo toliau, kad tavęs daugiau nematyčiau“. NE. Tai nereiškia, kad turite su 

juo išsiskirti, tuo labiau, jei jis yra jūsų giminaitis. Ateityje, jeigu jūs pateksite pas 

kokį nors konsultantą, skatinantį skilimą, atsiskyrimą – BĖKITE nuo tokio 

specialisto; jeigu kokia nors religija teigia, kad ji yra svarbiausia, o visos kitos nėra 

tokios svarbios – BĖKITE.   

 „Paleidžiu“ reiškia, kad jūs nebekontroliuojate jo. Nes jūsų nuoskauda rodo, 

kad jis nepateisino jūsų lūkesčių – pasielgė ne taip, kaip tikėjotės. Jūsų norai 

pasireiškia kaip jūsų ego. Jūs manote, kad jis privalo elgtis jūsų atžvilgiu tik taip, o ne 

kitaip. Kada nepateisinami mūsų lūkesčiai, viduje atsiranda NUOSKAUDA. Iš tikrųjų 

tai jūsų puikybės, egoizmo pasekmė.  

„Paleidžiu“ reiškia, kad nepykstu ant tavęs. Tu nieko man neprivalai, nieko 

man neskolingas. Paleidžiu ir nuoskaudą, kurią tau jaučiu. Prisiminkite tai, kai 

kartosite pirmiau minėtą frazę. 

Prieš tai  pasakojau apie vieną trumpą pratimą, kuris man gerai padeda, todėl 

pasiūlysiu ir jums. Kad suprastumėte, kaip mintis daro įtaką fiziniame lygmenyje, ir 

ateityje galėtumėte geriau kontroliuoti savo fizinį kūną iš subtiliojo kūno pozicijos, tai 

yra minties pozicijos, siūlau trumputę praktiką.  

Atsisėskite patogiau..., mintis nukreipkite į tą vietą, apie kurią 

kalbame...  

Kojas ištieskite prieš save...,. atpalaiduokite jas..., mintis nukreipkite į 

kojų pėdas..., tiesiog pajuskite jas... 

Dabar lėtai įkvėpkite ir mintimis įsivaizduokite, kaip oras iš pėdų kyla 

kojomis aukštyn... 

Jauskite, kaip oras kyla ir užpildo abi kojas... Puiku. 

Ramiai iškvėpkite... 



	   330	  

O dabar... dešiniąja ranka užspauskite dešiniąją nosies šnervę ir 

kairiąja šnerve per kairiąją koją įkvėpkite oro... Jaučiate, kaip skirtingai nei 

dešinioji, kairioji koja prisipildo oro, netgi pabrinksta... 

Tą patį pakartokite su kita koja. Prisiminkite šį jausmą. Jis jums dar 

pravers.  

Tiesa, nepamirškite iškvėpti. J  

Tai labai naudingas būdas, nes iškvėpdami mintimis išstumiate iš kūno visus 

nešvarumus ir kojoje atsiranda nepaprastas lengvumas – skirtumo nepastebėti 

neįmanoma. Aš kartais taip prapučiu visą savo kūną – palaipsniui, kiekvieną organą. 

Tačiau apie tai, galbūt, pakalbėsime kitoje knygoje. J 

Išminčiai teigia, kad garsas – tai viena iš subtiliausių energijų, todėl dirbdami 

su garso energija, tai yra kalbėdami balsu, galite giliai veikti savo vidinį pasaulį. 

Būtent todėl, jeigu teisingai kalbate maldą, ji veikia. Jau seniai visiems 

mokslininkams, tyrinėjantiems vedų kultūrą, žinoma, kodėl veikia mantros sanskrito 

kalba. Mantrose susijungia dvi galingos energijos: kreipimasis į Kūrėją (jis vadinamas 

skirtingais vardais) ir kalba, kurioje kiekvienas garsas, kiekvienas žodis skamba taip, 

kad būtų vizualizuojamas įvardijamas objektas. Jeigu kreipiamasi į DIEVĄ, matomas 

JIS, Aukščiausias, KŪRĖJAS. Todėl mantros sanskrito kalba yra tokios veiksmingos 

ir tokios malonios ausiai; kai pradedi jas kalbėti, sunku sustoti. Galvoji: na, dar truputį 

ir baigsiu, o ji vis liejasi kažkur giliai iš pasąmonės, iš širdies gilumos, ir tokia 

vibracija sklinda visu kūnu, kad net sunku sustoti.  

Paimkime net tokią trumputę, tačiau labai įtaigią mantrą: „OM NAMO 

BHAGAVATE VASUDEVAYA“. Pabandžiau ją parašyti taip, kad jūs galėtumėte ją 

giedoti ar dainuoti.  

Dainuokite taip, kad garsas prasidėtų žemiau pilvo ir sklistų iš krūtinės, širdies 

lygyje (ne per nosį, ne per balso stygas, o būtent iš širdies). Atpalaiduokite ir atleiskite 

stygas, nekontroliuokite jų, jei reikės, jos pačios įsijungs. Apskritai, šiuo atveju jos 

turi būti pasyvios, garsas turi sklisti iš krūtinės, iš širdies.  

Ši frazė turi susilieti į vieną žodį. Paryškintas raides minkštai kirčiuokite, o 

garsus, pažymėtus besikartojančiomis raidėmis, šiek tiek ištęskite, jei dvi raidės – 

tęskite du kartus ilgiau, jei trys – tris kartus ilgiau). Supratote? Pradedame.  

Taigi, rašoma atskirai „OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA“, o 

dainuojame kartu: „OMMMNAMOBHAGAVATE VAASUDEVAYA“ ir truputį 

kitaip:  „OMMMNAMOBHAGAVATEE VASSUUDEVAYA“.  
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Kelis kartus pakartoję, jūs patys improvizuosite skirtingomis tonacijomis ir 

niekaip negalėsite pamiršti šios mantros. Ar pabandėte?  

Šis momentas ypatingas, intymus, netgi, sakyčiau, šventas. Tai ne įrašas, jums 

niekas nenurodinės, kaip reikia dainuoti ar tarti šią mantrą. Jūs patys tai darysite, tai 

bus tik jūsų, tik pagal jus ir visiškai natūraliai, nes kiekvieno ryšys su KŪRĖJU, 

kelias pas KŪRĖJĄ yra unikalus.  

Jūsų meilė, santykis su Aukščiausiuoju – tai ypatingas sakralinis aktas, tik 

jūsų, nes juk jūs nė į nieką nepanašus, jūs – vienas iš daugelio milijardų gyvų būtybių 

šioje žemėje.  

Būtinai pabandykite ištarti šią mantrą ir patys įsitikinsite, kaip ji veikia. O 

kokia graži šios frazės reikšmė:  

ОМ – iš pradžių atsiranda ryšys arba joga, tai sąskambis, susiliejantis su 

dieviškąja vibracija, energija, meile. 

NAMO – tai nusilenkimas, kreipimasis, prašymas ir padėka.  

BHAGAVATE – viską, kas dieviško sukurta šioje visatoje, viską šiame 

pasaulyje sukūrei tik Tu ir viskas priklauso Tau. 

VASUDEVAYA – vienas iš Dievo vardų, mes į jį kreipiamės vardu ir 

lenkiamės jam.  

Gražu???  

Aš susiliejau su Dievybe, dieviškąja meile (OM) – nusilenkiau, padėkojau, 

paprašiau palaiminimo (NAMO) – suvokdamas, kad viską sukūrei Tu, Dievas. Tau 

ir priklauso viskas  (BHAGAVATE) – ir Dievo vardas, aš ištariau tavo vardą 

VASUDEVAYA. 

Beveik visa laimingo žmogaus esmė ir kriterijai slypi šioje mantroje, nes 

žmogaus laimė apskaičiuojama būtent taip: „Laimė ateina tada, kai Dievui dažniau 

dėkoji, nei prašai.“ 

Uždainavau, ir dabar niekaip negaliu sustoti.J Padainuokite ir jūs. 

Ar nesinori pradėti skaityti knygą iš pradžių? Manau, tam tikrame etape šis 

noras būtinai ateis ir pamatysite, kad atrasite kažko naujo, ko anksčiau nepastebėjote. 

Žinote, kodėl? Dėl labai paprastos priežasties – jūs jau tapote šiek tiek kitokie, 

geresni. Jūsų sąmonė ir vibracija kita, vadinasi, ir suvokimas kitoks. Tiesiog 

pabandykite atlikti tokį eksperimentą ir patys įsitikinsite.  

Pateiksiu pavyzdį iš savo patirties. Skaičiau Konkordijos Antarovos knygą 

„Du gyvenimai“ – 1300 puslapių... Skaičiau ją lietuvių kalba (man atrodė, kad 
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lietuviškas jos vertimas skambėjo gražiau, nei originalo rusų kalba). Maždaug ties 

800–900 puslapiais atsirado nenumaldomas noras skaityti ją iš pradžių. Ir tikrai, antrą 

kartą skaitydamas, atradau daug daugiau.  

 Taigi, pasistenkite į šiuos žodžius „AŠ TAU ATLEIDŽIU VISKĄ IR SU 

MEILE PALEIDŽIU TAVE“ sudėti labai nuoširdžius jausmus. Šie žodžiai bus labai 

veiksmingi, jeigu juos kartosite ne mechaniškai, o su tam tikru noru apsivalyti, 

išsilaisvinti.  

Pasikartosiu, jūs dirbate patys, o aš tik nurodau reikiamų žingsnių 

nuoseklumą.  

Iš pradžių sustyguosime kvėpavimą. Įkvėpimas ir iškvėpimas – tai, tarp kitko, 

taip pat Aukščiausiojo proto sugalvota kaip sakralinis aktas: įkvėpti ir iškvėpti – tai 

priimti ir atiduoti.  Visi tikriausiai girdėjo, kad mumyse yra tam tikras indas, lietuvių 

kalboje jis labai gražiai skamba „taurė“ („taurus“), vadinasi, tai didelės vertės, 

vertingas indas. Kad visada būtume laimingi ir gyventume harmonijoje su Dieviškąja 

meile, ši taurė visada privalo būti sklidina. Turime gauti ir atiduoti. Įkvėpti ir iškvėpti. 

Pripildyti ir atiduoti. Tai turi būti nenutrūkstamas procesas, tada ši taurė visada bus 

pripildyta meilės. Tačiau jeigu tik imsime, ji greitai išseks, surūgs, pradės dvokti, nes 

nutrūks šviežios srovės srautas, judėjimas. Blogiausiu atveju, jei tik imsime, 

sprogsime iš gobšumo. J Pabandykite vien tik įkvėpti ir neiškvėpti. Kas atsitiks? J  

Taigi, ar visi prisiminėte situaciją, kuri jus kankina, ar žmogų, kuriam 

jaučiate nepakantumą? Laukiu... Ir kreipiuosi į KŪRĖJĄ, AUKŠČIAUSIĄJĮ 

MŪSŲ TĖVĄ… Kreipiuosi Giedrūnos vardu, ji taip norėjo padėti visiems, taip laukė, 

kada pasirodys ši knyga, ir galės ją dalinti visiems, visų, kurie laiko rankose šią knygą 

ir siekia šių žinių, vardu. Prašau, kad kiekvienas žodis padėtų visiems mums! 

Palaimink ir padėk man, Aukščiausiasis Tėve mūsų, 

Suteik išminties eiti teisingu keliu,  

Įkvėpk gerumo ir išmokyk atleisti, 

Suteik mintims tyrumo, 

Išmokyk gerbti artimą, 

Įkvėpk geriems darbams, 

Išgydyk ir apvalyk mano artimuosius  

Ir visus, kurie savo rankose laiko šią knygą,  

Palaimink, Dieve, mus visus! 
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Atsisėskite patogiau…, nesukryžiuokite rankų ir kojų…, atsisėskite 

jums patogia poza..., taip, kad jūsų fizinis kūnas neįsitemptų..., kad 

pajustumėte dabartinio laiko jėgą..., čia ir dabar... 

Negalvokite, kas bus rytoj, net apie tai, kas bus kitą minutę..., 

nesistenkite prisiminti, kas buvo vakar ar prieš minutę...  

Styvas Džobsas teigė, kad dabarties jėga nė su kuo nepalyginama, kai 

tik pateksi ten, širdis pati žinos, kur eiti.  

Savo mintis nukreipkite į tas vietas, apie kurias kalbame. Ir neskubėkite 

skaitydami. 

Pajuskite kojų pėdas…, pajudinkite kojų pirštus... 

Pajuskite, kaip nugara patogiai remiasi į krėslo atlošą... pečiai patys 

atsipalaiduoja ir nusvyra...  

Atpalaiduokite kaklą..., lėtai pasukite galvą į kairę..., po to į dešinę..., 

grįžkite į pradinę padėtį...,  šiek tiek atloškite galvą..., po to palenkite į priekį... 

ir grįžkite į pradinę padėtį... 

Pečiai atpalaiduoti... mintimis nusileiskite nuo pečių žemyn, pajuskite, 

kaip nukara nuo pečių rankos..., atsipalaiduoja... ir rankų plaštakos rado 

patogią padėtį... 

Jauskite visas šias kūno dalis..., nepaleiskite šio jausmo..., pabūkite 

šioje būsenoje... jauskite ausyse tokį tylų skambesį... 

Tai ir yra dabarties laiko būsena, nes jūs viską jaučiate būtent dabar, 

šią akimirką.  

Net jeigu praeityje buvo problemų arba rytoj teks spręsti kažkokias 

problemas, DABAR, šiuo momentu, ŠIĄ SEKUNDĘ, šių problemų nėra...  

Jūs jaučiate pėdas, rankas, esate visiškai atsipalaidavę...  

Pabūkite dabarties laike, pasilepinkite šia palaimos būsena... 

Lėtai skaitykite 

Ramiai kvėpuokite…  

Sutelkite visą dėmesį į kvėpavimo procesą – įkvėpimą... ir iškvėpimą...  

Tiesiog stebėkite tai… 

Pajuskite, kaip oras patenka į nosį ir šiek tiek atvėsina tarpuakį...  

Tegul kvėpavimas tampa gilesnis, ramesnis ir ritmingesnis... 

Dabar mintimis persikelkite į teatro salę... 

Prietema, tuščios kėdžių eilės… 
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Lengvai apšviesta scena… 

Vizualizuokite šį paveikslą... 

Jūs centriniame praėjime tarp eilių... Lėtai einate ir susirandate vietą, 

iš kurios labai gerai matyti scena… 

Geriausiai matyti iš trečios eilės, iš kairės pirma vieta šalia centrinio 

praėjimo...  

Einate… ir pasirenkate šią kėdę… 

Vos girdėti jūsų žingsnių aidas…  

Sėdatės į šią vietą… 

Pasigirsta tylūs smuiko ir fleitos garsai…, kurie švelniai pasklinda 

salėje...  

Pasigirsta choro garsai...  

Dabar pajuskite, kaip nugara maloniai remiasi į šį krėslo atlošą... 

Kojos liečia grindis..., pajudinkite kojų pirštus... 

 Tiesiai prieš jus lengvai apšviesta scena...   

Pajutote lengvumą kojose... 

Pajutote, kaip jos liečia grindis... 

Šiek tiek jas pajudinkite, kad būtų dar patogiau...  

Vėl pajuntate, kaip patogiai esate atsirėmęs į kėdės atlošą...  

Kūnu pasklinda šiluma,  juntate malonų atsipalaidavimą ... 

Visas jūsų dėmesys sutelktas į sceną...  

Ir dabar... į šią sceną iš už kulisų... išeina ... mažas vaikas...  

Jūs stebitės, koks jis gražus..., žiūrite, gėritės juo...  

Tas vaikas gali būti mergaitė arba berniukas...  

Įsivaizduokite, kad jis dabar pajus kažką labai...  malonaus...  

Kažkokį ryšį, kurio jam taip reikėjo...  

Tiesiog ... stebėkite visa tai...  

Kaip gražiai sukasi ir šypsosi šis vaikas...  

O aplink jį fėjos..., geri žmonės...  

Ir jūs... jame atpažįstate tą žmogų..., tą savo situaciją arba problemą... 

Tačiau jis jau jums patinka..., jūs juo gėritės... 

Jis jums šypsosi tokia gražia nuoširdžia šypsena...   

Jūs ištariate frazę: 



	   335	  

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR… SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Tarkite šiuos žodžius, trumpam darydami pauzę ties dvitaškiais... 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR… SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Sakykite šiuos žodžius labai nuoširdžiai..... ... 

Klausykitės savo balso…, garsas sklinda iš krūtinės, kaip mantroje... 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Susitelkite... dar...  labiau... 

Žiūrėkite į šį vaiką ir kartokite šiuos žodžius...  

Tegul procesas būna labai gilus… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Vėl kartokite šiuos žodžius... 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Tegul nuoskaudos, pykčio, neatleidimo, nepakantumo jausmus pakeičia  

atgailos jausmas...  

Gydykite save…  gydykite...  
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AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Jaučiate, kaip sunki, klampi nuoskaudos energija palieka jūsų vidinį 

pasaulį... 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Kažkoks švarus, baltas spindulys apšviečia jus iš viršaus...  

Atsiverkite Jam… 

Ir jo švarioje energijoje kartokite... ... ...  

Tegu šis spindulys taip pat apšviečia šią sceną,  šį vaiką, šį žmogų ... 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Ir … kartu…… pakylate skrydžiui ! 

Tuose švariuose baltuose spinduliuose… 

KYLATE ! KYLATE!. 

Pažiūrėkite į tą sceną kažkur iš viršaus… 

Kartokite: 

AŠ… TAU ATLEIDŽIU VISKĄ… IR... SU MEILE PALEIDŽIU 

TAVE… 

Tegul ši nuoskauda lieka scenoje, o jūs skrendate... 

Matote, kaip nuo scenos nuplaunama visa klampi nuoskaudų masė... 

Tegul nuoskaudos likučiai bus išplauti ir iš jūsų širdies… 

Visiškai atsiverkite šiai švariai energijai…,  kuri trykšta kažkur iš 

aukštybių...  

Atsiverkite jai...  

Tegul ji išvalo jūsų širdį...   
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Ir su šiuo atleidimo ir švaros jausmu... švariuose baltuose spinduliuose 

paskendusi scena.... tegul pranyksta kažkur apačioje,  tolyje...  

O jūs su tuo atsisveikinimu, švaros pojūčiu... skrendate labai greitai... 

vis tolyn ir tolyn... į pačią savo gyvenimo pradžią...   

Krūtinėje jaučiate tokį malonų dilgčiojimą..., švelnumą..., kažkas taip 

maloniai švelniai jus glosto...  

Jaučiate kažkokią palaimą…  

Subtilusis kūnas fiziniame kūne atsipalaiduoja... ir pradeda siųsti 

laimės signalus...  

ŠTAI    JI     LAIMĖ … 

Ši būsena – tai geriausias vaistas nuo visų ligų...  

Atsidurkite ten … šiame jausme... 

Pamatykite save mažą, koks buvote vaikystėje, kokios švarios buvo jūsų 

mintys… 

Ir kartu su tuo jausmu ... pradėkite gyventi iš naujo… 

Prisiminkite save mokykloje... 

Po mokyklos baigimo…  

Eikite įvairiausiais sudėtingais savo gyvenimo keliais ...  

Pripildykite juos šio šviesaus, švaraus atleidimo ir švarumo jausmo ... 

Pripildykite juos šia energija… 

Ir pagalvokite apie tai..., kaip elgtumėtės tose situacijose, jei šis 

jausmas, šis spindulys, ši švari energija visada būtų buvę su jumis... 

Kaip elgtumėtės?.. dabar...? 

Pripildykite visą gyvenimą… šio jausmo... 

Neškite jį... neškite... neškite... 

Ir palaipsniui priartėkite prie savo dabarties… nešdami su savimi šį 

švarų jausmą, šį spindulį... 

Šiuo tyru ir gražiu jausmu pripildykite ir savo dabartį … 

Visiškai atsipalaiduokite savo kėdėje ir pajuskite, kaip jumyse srūva ši 

šviesa, gėris... 

Nebeliko jokių nuoskaudų...  

Pabūkite šioje būsenoje tiek, kiek jums norisi…  

Tiek…,  

kiek… 
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 jums… 

 malonu … 

Neskubėkite, aš būtinai jūsų sulauksiu … 

Tie, kurie pasiruošę grįžti, galite neskubėdami atsimerkti... 

Neskubėkite, pabūkite šioje palaimos būsenoje...  

 

Taip… aš esu laimingas … Mano Daiva Pranytė, pasirodo, buvo labai graži, 

linksma mergaitė, tokia ji man ir liks – švelni ir nuostabi.  

Šį pratimą dariau jau ne vieną kartą, todėl scenoje bėgiojo ir muntianiukai, ir 

kubiliukai, ir algirdukai, ir dalytės, ir daug kitų.  

Net galiu prisipažinti: šiandien, sekmadienį, išsiunčiau SMS žinutę ministrui 

pirmininkui ir atsiprašiau už savo žodžius.  

O kaip jūs? Kokius jausmus patyrėte? Kas jums buvo svarbu, kas pasikeitė?  

Pakelkite rankas, išsitieskite, giliai įkvėpkite, iškvėpdami lėtai nuleiskite 

rankas ir pasakykite: „Aš tai padariau. Aš švarus, nejaučiu jokio pykčio tam 

žmogui...“ 

Pasidalinkite savo patirtimi, užrašykite šioje specialiai paliktoje vietoje savo 

jausmus, neatidėliokite rytojui. Jūs net neįsivaizduojate, kaip tai ateityje veiks...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugelis, o ypač tie, kurie nuo pat knygos pradžios atliko visas užduotis ir 

nepraleido nė vieno pratimo, teigia, jog jie pasikeitė, jiems tapo lengviau gyventi.  

Kitų žinios tapo sistemingos, atsirado gilesnis suvokimas, o svarbiausia – 

daugelis pajuto, kad tai iš tikrųjų veikia ir padeda. Treti giliau suvokė, kad AŠ – tai 

siela, o ne fizinis kūnas. Dar kitiems tapo aišku, kad kuo greičiau išmoksime atleisti, 

tuo mūsų gyvenimas bus gražesnis.  
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Todėl tas žinias, kurios jums pateikiamos šioje knygoje, taikykite savo 

gyvenime, naudokite visą laiką, kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą, paverskite jas 

gyvenimo būdu. Ir jūsų laimė jau ne už kalnų. Eikite šiuo asmenybės tobulinimo 

keliu. 

Kreipiuosi į visus tuos, kurie turi rimtų problemų su sveikata, galbūt net 

onkologinių: kokius jausmus dabar jūs patiriate? Būtinai juos užrašykite, 

neatidėliokite rytdienai. Tai taikoma visiems. Po to jau nebebus tokio efekto.  Girdite 

mane? Būtent dabar. Neskaitykite toliau, kol neparašysite. Tik po to, kai parašysite, 

gausite informacijos, kuri tikrai veiks.  

Jeigu perskaitėte kaip stebėtojas iš šalies, ši praktika bus neveiksminga.  

Grįžkite, atlikite šį pratimą ir tik po to skaitykite toliau. Priešingu atveju, tai 

tebus tuščias laiko gaišimas. Šį kartą prašau jūsų padaryti būtent TAIP, neignoruokite 

šio patarimo, nebandykite smalsumo. Niekur nepabėgs ši knyga. Tik įgiję gilios 

patirties, skaitykite toliau. Priešingu atveju, jūs iš savęs atimsite galimybę... NĖ 

VIENA AKIMI NEBANDYKITE TOLIAU SKAITYTI TEKSTO...  

 

Kas yra vėžys? 

Pateiksiu kai kurių išmintingų žmonių mintis.  

„Vėžys – tai ta liga, kai žmogus išeina būdamas sąmoningas.“  

„Vėžiu suserga geri žmonės.“ 

„Vėžys duodamas iš aukščiau kaip paskatinimas tada, kai žmogus įvykdo savo 

misiją šiame žemiškajame kelyje, ir jam suteikiama galimybė grįžti namo pas 

dangiškąjį Tėvą dar iki tol, kol fizinis kūnas yra tinkamas naudoti.“  

„Vėžys duodamas tiems, kurie įvykdė savo misiją ir sustojo, toliau nebelavina 

savo sielos kūrybinio potencialo.“  

„Vėžiu niekada nesuserga žmogus, jeigu jis yra asmenybės lavinimo, sąmonės 

lygio kėlimo ir pasaulėkūros pažinimo kelyje ir siekia, kad šios žinios taptų gyvenimo 

būdu.“  

„Savižudybė – tai didžiausia nuodėmė, todėl Aukščiausiasis mato, kuriam 

reikia padėti sugrįžti namo, o kas dar turi tęsti savo misiją.“  

„Bhagavad Gita mokymai. Išminčius pradėjo kurti, kai būdamas penkerių 

padėkojo Aukščiausiajam už tai, kad Jis atsiuntė gyvatę, kuri mirtinai įgėlė jo 

mylimai motinai ir taip suteikė jai galimybę baigti išbandymus šioje žemėje, grįžti 

namo ir būti šalia savo dieviškojo Tėvo. Berniukas žinojo, kad asmenybė yra ne 
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fizinis kūnas, o siela, kuri gali judėti toliau, tik išsivadavusi iš fizinio kūno. O 

išsivaduoti iš fizinio kūno gali tik išmokusi pamoką. Berniukas būdamas vos penkerių 

metų jau žinojo, kad nieko atsitiktinio šiame gyvenime nebūna, viską reikia priimti, 

kaip Aukščiausiojo dovaną, nes bet kurios sielos aukščiausia svajonė –  būti šalia savo 

dangiškojo Tėvo.“  

„Jeigu žmogus laiku suprato, kaip svarbu lavinti sielos potencialą, vystyti ir 

kelti savo sąmonės lygį, jeigu AŠ – siela eina sielos kūrybinio potencialo vystymo 

keliu, VĖŽYS PALEIDŽIA fizinį kūną, jeigu jis dar nėra visiškai susidėvėjęs ir gali 

tarnauti kaip Sielos vystymosi priemonė.“ 

Žmogus turi keisti savo neteisingą gyvenimo būdą ir pradėti laikytis 

pasaulėkūros dėsnių. Amžius apskritai neturi jokios reikšmės, net jeigu gyvenate 

paskutines gyvenimo dienas, išnaudokite jas sąmonės lygiui kelti, ir jūsų vibracijos 

dažnis pakels jus ant aukštesnio rojaus laiptų laiptelio. Eikite žemiškuoju keliu su 

meile Aukščiausiajam, naudokite Dieviškosios meilės energiją gerovei kurti, 

tarnaukite jai, ruoškite save amžinybei, kad palikę šį žemiškąjį kelią patektumėte ant 

aukštesnio rojaus laiptų laiptelio. Pamenate, pirmiau buvo pasakyta: „Dievui nereikia 

tavo tiesos, Dievui reikia tavo tyros širdies ir tarnystės su meile žmonėms ir Dievui.“ 

Tiesos reikia tik tuo atveju, jei ji padeda susitvarkyti ir  harmonizuoti santykius, 

padeda būti pakantiems kitaip mąstantiems. 

Jeigu jūs tai suprasite ir veiksite pagal šią sampratą, pasveiksite ir vėžys 

pasitrauks. Praktikuokite ir sveikite.J Darykit tai su džiaugsmu, neieškokite mainų: 

neva, aš pamedituosiu, o Tu duok man sveikatos. J Tik medituojant iš visos širdies, 

tik tada, kai taurėje nebelieka ankstesnio nepakantumo, buvusių nuoskaudų, 

pykčio, žmogus pasveiksta. 

Kaip jau minėjome: „Žmogus, kuris nepašvenčia savo gyvenimo savimonei 

kelti, vadinamas „atma-ha“ – „sielos žudiku“. Sielos žudiko laukia amžinos kančios 

ten, kur viešpatauta tamsa ir neišmanymas.“ 

Vien tik už pastangas pažinti Dievą sudaroma galimybė gimti garbingoje 

šeimoje, kurioje gerbiamas siekis pakelti sąmonės lygį, lavinti sielą ir suvokti savo 

santykius su Dievu. Tačiau tam, kuris net nebando pažinti Dievo ir pernelyg prisirišęs 

prie materialių dalykų, parengta vieta pragare. Taip tvirtina visi šventieji Vedų raštai.  

Tokie materialistai – asuros – kartai dedasi esą labai religingi, tačiau 

svarbiausia jiems – materiali gerovė. Vedų mokymai, raštai griežtai smerkia tokius 

žmones ir vadina juos atma-sambhavita, nes gerą vardą jie pelnė apgaulės būdu, o 
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valdžią – neišmanėlių balsais ir savo materialiais turtais. Asuros, nepripažįstančios, 

kad viskas priklauso Dievui, patenka į tamsiausias visatos sritis.  

Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad išmoktų atsikratyti materialinės 

priklausomybės, kuri suteikiama šioje planetoje kaip pagunda, kitaip sakant, tam, kad 

išmoktų pamoką. Išsivaduoti nuo materializmo – tai nereiškia, jog reikia tiesiogiai 

atsisakyti turtų, tačiau juos reikia naudoti ekologiškais, gerais tikslais.   

Šioje vietoje prašosi žodžiai, kuriuos kažkada išsirašiau iš geros knygos „Du 

gyvenimai“:  

„Nepasmerkęs priešo ir atleidęs jam, atleidęs ne protu, bet visa didžia, 

nuolankia Meile − laisvas ir Dievas gyvena bei švyti jame. 

Nepriėmęs išorinių dovanų spindesio, bet atiduodamas gyvenimą ir menkystai, 

įžiūrėjęs jame Dievą − laisvas ir Dievas gyvena bei švyti jame. 

Supratęs meilę kaip Amžinumo kiekviename sutiktajame, nesigailintis 

praeities gerovės ir malonumų, neliūdintis dėl dabarties, nebijantis ateities − laisvas ir 

Dievas gyvena bei švyti jame.“  

Jeigu priimsime Visatos dėsnius, didesnė dalis problemų pasitrauks.  

Kodėl blogi dalykai vyksta su gerais žmonėmis? 

Geras žmogus – ne tas, kuris gerai atrodo, ne tas, kuris pasako „ačiū“. Geras 

žmogus – ne tas, kuris pasižymi geromis manieromis, ryši kaklaraištį ir stengiasi būti 

geras visų akyse... Tai vis dėlto, kas yra geras žmogus?  Išminčiai geru žmogumi 

laiko tą, kuris turi pasaulėkūros dėsnių žinių ir vadovaujasi jomis gyvenime. Dažnai 

būna, kad manome esantys geri žmonės, tačiau stebimės, kodėl su mumis vyksta tokie 

neteisingi dalykai. Tiesiog todėl, kad nežinome Visatos dėsnių ir nesivadovaujame 

jais.  

Kartu pagalvokime, ar ne taip yra mūsų gyvenime. Kaip tam vaiku, kuris įkiša 

ranką tarp durų, o kita ranka tempia duris į save ir stebisi, kodėl jam taip skauda. 

Todėl, kad gyventi reikia visuminį gyvenimą ir gerus darbus daryti abiem rankomis. 

Priešingu atveju, viena ranka vagia, kita – pašalpas dalija. Arba būti godžiu, grubiu, 

egoistu, o sekmadieniais į bažnyčią eiti ir manyti, kad jau dabar geras esi. Ne, 

mielieji, taip nieko nebus.   

Mums būtinas ryšys su Absoliutu, su Aukščiausiąja Išmintimi, tačiau šį ryšį 

pajusime tik tada,  kai gyvensime pagal aukščiausiojo prado savybes, laikysimės 

Visatos dėsnių, o ne viską darysime tik dėl vaizdo.  
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Tai galima pamatyti, atlikus vieną eksperimentą. Tam mums reikės vazos su 

vandeniu ir rožių puokštės.  Išimkite vieną rožę iš puokštės ir pakelkite ją taip, kad 

kotas neliestų vandens, kurį laiką taip palaikykite. Greit pamatysite, kad žiedas ima 

vysti akyse.  Taip ir mes gestame, jei neturime ryšio Aukščiausiąja Išmintimi. Mums 

tik atrodo, kad gyvename, iš tikrųjų, mes merdėjame, nors vaikštom kaip gaidžiai 

krūtines atstatę, o iš tikrųjų kankinamės kokius aštuoniasdešimt metelių ir pasiimti su 

savimi nėra ko. Turime gražiausius namus, sodo namelius, brangių automobilių, kai 

kurie net gamyklų, sąskaitų bankuose... O, pasirodo, ten nieko to nereikia – tai nėra 

tas užsitarnautas gėris. Siela negali gyventi be ryšio su Aukščiausiuoju, nes yra jo 

dalis, o šis ryšys eina per poelgius ir specialiai tam skirtu paros metu – palaimos laiku. 

Tačiau dažniausiai mes gyvename aistroje ir neišmanyme.  

Grįžtant prie eksperimento: jeigu jūs, pastebėję, kad rožė pradeda vysti, 

pamerksite ją atgal į vandenį, ji atgis, išskleis savo lapelius, tai yra atsiras ryšys.    

Tačiau, mielieji, nereikia žaisti su ugnimi, nereikia leisti rožei pasiekti tokios 

būsenos, kai jos nebepavyks atgaivinti. Taip ir mes. Dar ne vėlu, dar yra galimybių 

atnaujinti šį ryšį su Aukščiausiuoju ir patirti tikrą laimę. Apskritai, kol žmogus gyvas, 

niekada ne vėlu pradėti gyventi pagal Visatos dėsnius. Kuo anksčiau tai pradėsite 

daryti, tuo geresnę vietą ant rojaus laiptų laiptelių užsitikrinsite.  Įdomi tema? J 

 

 

Gyvenimo kultūra ir švara 

 
Priėjome prie labai sudėtingos ir kartu paprastos, bet labai svarbios temos, kuri 

bus labai gerai įsisąmoninama buitiniais pavyzdžiais.  

Šiuolaikinėje psichologijoje yra vienas trūkumas. Psichologai dirba su mūsų 

emocijomis, su mūsų vidinėmis problemomis. Pasitelkę geras metodikas jie 

pakankamai efektyviai išsprendžia šias problemas ir pasiekia laikino efekto, tačiau 

galiausiai griauna asmenybę. KODĖL? Nėra visuminio požiūrio ir tai DIDELIS 

minusas.  

Deja, psichologai labai dažnai neįvertina, kad mes esame pasaulėkūros dalis, ir 

per šią pasaulėkūrą esame integruoti į įvairiausias gyvenimo sritis, ryšys su Visata 

užtikrinamas įvairiausiais kanalais.  
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Šiandien pabandysime suvokti, kaip vyksta ši tarpusavio sąveika, ir išmoksime 

sukurti švaresnius santykius su Visatos energija. Jeigu nevalysime, nestiprinsime 

sąveikos su Visata kanalų, šis purvas nuolat sups mus ir terš mūsų santykius bei 

griaus ryšius. Ką bedarytume psichologijos lygmenyje, kaip bespręstume vidaus 

problemas, per šiuos plonyčius kanalus, kuriais esame susieti su pasauliu, sklis 

neigiama energija.  

Apskritai, dabar kalbėsime apie įvairiausias gyvenimo sritis: maistą, miegą, 

kūno kultūrą, dienos režimą, kūno švarą. Pasistengsiu tai pateikti nenuobodžiai, 

manau, tokia forma ir taip koncentruotai, kaip jūs nė karto negirdėjote ir neskaitėte.  

Mūsų to niekas niekur nemokė ir šio skyriaus pabaigoje pabandysime 

kiekvienas pradėti brėžti savo GYVENIMO RATĄ, taip kaip mus mokė gyvenimo 

mokykloje. J Taigi, pakalbėsime apie tai, kas vadinama gražiu žodžiu „pasaulėkūra“, 

ir apie savo kelią joje.  

Mes gyvename visatoje, o ne šalyje, mieste ar kažkokioje gatvėje ir net ne 

savo bute, nes ir mūsų butas, ir miestas, ir šalis persmelkti pasaulėkūros dėsnių. Jie, 

kaip fizikos ir matematikos dėsniai, visur vienodi – Amerikoje, Rusijoje, Japonijoje, 

Lietuvoje. Ar kas nors su tuo nesutinka? O gal fizikos dėsniai skiriasi – Amerikoje 

vienokie, Rusijoje – kitokie, o Japonijoje – dar kitokie?  

Šiuo atveju reikia suprasti, kad yra universalūs būties dėsningumai ir į juos 

būtina atsižvelgti, jeigu norime pasiekti laimės. Laimė – tai vienybė su šiais 

pasaulėkūros dėsningumais. Nesvarbu, koks tu stiprus, gabus ar turintis valdžią. Jeigu 

pažeidi šiuos dėsnius, už tai tenka mokėti, kartais labai brangiai.  

Apskritai, dabar kalbėsime apie tai, kaip įgyti sėkmės ir pasiekti laimę, 

nepasiklystant šiame kelyje.  

Nagrinėjome senovės išminčių mintis apie asmenybės sandarą. Jie aiškina, kad 

mes esame siela – dživa, kad siela turi du apvalkalus: subtiliųjų ir fizinį kūnus.  
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17 pav. “Žmogaus struktūra” 

Jau žinome, kad yra tik du keliai į sėkmę. Abu šie keliai leidžia pasiekti 

sėkmę, bet ne visada laimę. Vieno rezultatas – asmenybės kūrimas, antrojo – 

asmenybės griovimas. Vadinasi, prieš pradėdami kažką daryti, turime apsispręsti, 

kokiu keliu norime eiti ir realizuoti save. Reikia turėti kompasą ir žemėlapį, kad 

galėtumėte išplaukti į atvirą jūrą, tačiau dar reikia turėti tikslą, žinoti paskirties punktą 

šioje jūroje. Jeigu nežinome, kur plaukiame, nežinosime atplaukėme ar ne, tai yra 

svarbu žinoti prieplauką, į kurią norime atplaukti. Dabar pabandysime kartu tai 

nuosekliai įrodyti.  

Išminčiai teigia, kad mūsų sielos prigimtis – tai bhakti, išvertus iš sanskrito 

kalbos „meilės energija“. Jų nuomone, viena iš esminių meilės energijos savybių – 

Ananda, kuri yra ne kas kita kaip laimė, Ananda – tai laimė. Dalydamiesi su kuo 

nors meile, patiriame palaimą. Meilė visada susijusi su šiomis savybėmis – laimė, 

palaima.  

Taigi, yra du keliai ir vienas iš jų labiausiai paplitęs. KURIS? Teisingai. 

Daugelis galvoja, kad kuo daugiau turi, tuo daugiau laimi, todėl pirmasis kelias – 

reikia kažką imti, kažką turėti ir, pageidautina, kuo daugiau.  

Todėl pirmoji „laimės“ koncepcija – tai turėjimas. Nepykite, bet laimę 

parašysiu kabutėse, gal vėliau ir jūs su tuo sutiksite.  

Ko turėjimas? Pagalvojote? Atsakėte? Taip, tokių fizinių daiktų kaip namo, 

telefono, automobilio, sodybos, antro namo, dar vieno automobilio ir, žinoma, pinigų 

– kuo daugiau, tuo geriau. Apskritai, laimė suprantama taip: kuo daugiau turėsiu, tuo 

laimingesnis būsiu. Iš esmės visa šiuolaikinė civilizacija grindžiama šia koncepcija. 

Jokia reklama neveiktų, jei visuomenėje neviešpatautų tokia ideologija: „Aš privalau 

turėti visa, kas geriausia, ir jeigu aš turėsiu tai, ko kiti neturi, būsiu laimingas.“ Ši 
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koncepcija įrodo, kad mes esame fizinis kūnas, tai yra trečias sielos apvalkalas. Tai 

reiškia: Aš – materialus kūnas, vadinasi, turiu turėti kuo daugiau materialaus.  

Pabandykime tai perkelti į schemą. 

 
23 pav. „Turėjimo koncepcija arba materialusis kūnas pirmoje vietoje” 

Tai nebloga, labai nuosekli koncepcija, tačiau joje yra keletas problemų. 

Pabandysiu pateikti tai iliustruojantį pavyzdį.  

2006 metų liepos mėnesį Anglijos mokslininkai 178 šalyse atliko sociologinį 

tyrimą, kad išsiaiškintų, kur gyvena laimingiausi žmonės. Kaip jums atrodo, kokia 

šalis įkūnija materialinę laimės koncepciją, į kurią šalį lygiuojasi visos kitos šalys? 

Teisingai, jūs atspėjote – tai JAV. Deja, bet Amerika užėmė 150 vietą šiame sąraše. 

Materialinio rojaus šalis, kuri nuosekliai savo kultūroje, gyvenimo būdo idėjose 

diegia vartotojišką materialiąją koncepciją, pagal pasitenkinimą gyvenimu lygiu 

užėmė 150 vietą. Aukščiausias pasaulyje ekonomikos lygis, daugiau kaip pusė 

pasaulio aukso atsargų, Holivudas, aukštųjų technologijų slėnis (Silicon Valley), į kurį 

suplaukia 40 proc. viso pasaulio rizikos kapitalo, per 30 pastarųjų metų 6 kartus 

padidėjo Amerikos gyventojų materialinė gerovė ir t. t. O laimės nėra... Per 

pastaruosius metus pasitenkinimo lygis sumažėjo 60 proc. Paradoksas ir 

nepavydėtinas dėsningumas: kuo daugiau turiu, tuo mažiau esu patenkintas ir 

laimingas.  
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Pirmąją vietą užėmė Vanuatu – salų valstybė Ramiajame vandenyne, kurioje 

gyvena apie 200 000 gyventojų. Ir negalvokite, kad ten gyvena papuasai, tikrai ne. 

Vienas iš paskutinių pranešimų iš šios salos – visas jų transportas dabar naudoja 

kokosų aliejaus kurą, nes tai labai ekologiška.  

Japonijoje – kylančios saulės šalyje – didžiausias turtingų žmonių savižudybių 

skaičius. Deja, bet turiu konstatuoti, kad žlugus sovietų imperijai, Lietuva vis užima 

pirmąsias vietas Europoje pagal savižudybių skaičių.  

Paskutinis pavyzdys. Neseniai rodė laidą – interviu su Alenu Delonu (Alain 

Delon). Tai žmogus, kuris turi viską – garbė, turtai, pusė viso pasaulio moterų po jo 

kojomis... Jis pasakė, kad visa tai jam nesuteikia laimės, jam atrodo, kad gyvenimas 

nugyventas veltui, ir jis vis dažniau pagalvoja apie savižudybę.  

Kas tai per ilgesys, kuriame gyvena šie žmonės? Atrodytų, visi tik ir kliedi 

apie tokią laimę – neatsilikti nuo materializmo mados, būti šiuolaikinės naujausios 

mados įvykių sūkuryje, tačiau rezultatas, turiu pasakyti, apverktinas.  

Tokia pirmoji koncepcija – turėjimo koncepcija, arba AŠ – materialusis 

kūnas.  

Antroji koncepcija – tai AŠ – siela, arba AŠ – nematerialusis kūnas. 

Taigi, jeigu AŠ – siela, vadinasi, neieškosiu laimės materialiajame lygmenyje. 

Ir čia atsiranda skirtingos vibracijos. Materializmo vibracija nuleidžia mus į žemesnį 

lygį, o sielos vibracija pakelia į aukštesnį lygį.  

Tai kas gi vyksta, jei laikomės antrosios koncepcijos? Apsivalymas. Tai 

dvasinė dalelė, kurioje jau yra laimės jausmas, nuo pradžių užkoduotas 

Aukščiausiosios Išminties. Visa, kas jai trukdo naudotis laime, maudytis joje, tai 

materializmo apvalkalas. Būtent taip yra, todėl ir tyrimas parodė, kad egzistuoja 

griežta priklausomybė: kuo daugiau materializmo mano gyvenime, tuo mažiau laimės 

turiu. Paprastai sakant, kuo daugiau turiu, tuo storesnis tampa materialinis apvalkalas, 

per kurį į mūsų sielą patenka vis mažiau šviesos.  

Svarbiausia – NĖRA PASITENKINIMO JAUSMO. Mums niekada 

nepakanka to, ką turime, – tai žudo ir temdo mūsų laimę, nes mums reikia vis 

daugiau. Deja, bet koks visagalis tu bebūtum, visų pinigų neuždirbsi, viso turto 

nesurinksi, tačiau jausmas – vis maža, reikia vis daugiau, kaip nepakako, taip ir 

nepakanka – TEMDO LAIMĘ.  

Automobiliai, telefonai, namai, gamyklos, jachtos, sodybos ir pan. – visu 

tuo aplipdytas fizinis kūnas, ir per šį materializmą neprasiskverbia šviesos, laimės, 
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kūrimo spinduliai. O dar labiau mus daro nelaimingus pavydas: kiek tu beturėtum, bet 

jeigu kitas turi daugiau, geriau, laimės tu nejauti. Pavydas užmuša visą laimę, ir tu vėl 

ari, kad tik turėtum daugiau.    

 
24 pav. “Fanatiškas prisirišimas prie materializmo temdo laimę” 

Turime išmokti tenkintis tuo, ką turime. Ir netgi ne tuo, ką turime, o tuo, kiek 

mums reikia savo paskirčiai įgyvendinti. Ir tada turėsime tiek, kiek mums reikia pagal 

paskirtį. Mes jau kalbėjome apie šią patirtį – jeigu tu negriebi visko atsargai, 

Absoliutusis dydis nemažėja. Tačiau jeigu mums visko reikia be saiko ir, svarbiausia, 

visa tai nedirba gėriui, visuomenei, ne tik neturėsime laimės, bet ir įgysime problemų. 

Todėl gyvenime svarbu nedaryti klaidų ir laimės ieškoti ten, kur ji yra pagal 

pasaulėkūros dėsnius.  

Taigi, išminčiai teigia, kad šie apvalkalai, kurie mus gaubia, gali būti trijuose 

skirtinguose energetiniuose lygiuose. Apie juos mes jau šiek tiek kalbėjome. 

Aukščiausias lygis vadinamas SATVA (šviesa), DORYBĖ. 

Vidurinis lygis vadinamas RADŽAS (caras), AISTRA.  

Žemiausias lygis vadinamas TAMAS (tamsa), NEIŠMANYMAS. 

Kas tai? Tai atskiros paros valandos, arba skirtingas paros laikas su 

skirtingomis energijomis ir skirtingu vibracijos dažniu.  

Jūs galite paklausti: kaip tai susiję su laime? Tiesiogiai. Kas atsitiks, jeigu 

šviečiančią elektros lemputę uždengsite tankiu audiniu? Šviesos nebus, bus tamsa. 

Taip ir sielos, apgaubtos storu materializmo sluoksniu, nepasiekia laimės spinduliai.  
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Būtent tai ir jaučia žmonės, būtent dėl to kenčia žmonės – šis švarios šviesos 

ilgesys juos žudo, nes jie nemato prošvaistės savo gyvenime. Iš čia kilęs posakis: 

„jokių prošvaisčių“.  

Ką reiškia šie trys energetiniai lygiai? Kokiomis charakterio savybėmis arba 

gyvenimo būdu pasižymi žmonės, esantys konkrečiame lygyje? Šiek tiek 

pakartosime, kad jums nereikėtų kapstytis tekste. 

TAMAS arba NEIŠMANYMO energija – tai tingulys, depresija, nenoras 

gyventi, netikėjimas galimybe kažką pakeisti savo gyvenime, likime, agresija, pyktis 

kitiems, gyvenimas be siekių, gyvenimas taip, kaip pavyks.  

Jums tikriausiai teko sutikti žmonių, kuriems jūs sakėte, kad yra galimybė 

viską pakeisti, nurodėte, kur galima rasti šia tema knygų, kokius kursus, paskaitas 

lankyti, tai yra kur galima gauti žinių, kaip tai padaryti. Tačiau tas žmogus grubiai 

atstumia jus – netiki, kad kažką galima pakeisti, net tokios minties sau neleidžia. Tai 

ir yra NEIŠMANYMO energija.  

RADŽAS arba AISTROS energija – tai aktyvūs materialiniai troškimai, noras 

pasiekti kažkokių tikslų, noras įsitvirtinti, kažką užsidirbti, kažką pastatyti, iš kažko 

kažką atimti ir pan. Aktyvūs materialiniai troškimai nėra blogai – tai gyvenimo 

dinamika, greitis, judėjimas, skrydis, tik viena nedidelė problema – stabdžių nėra.  

Išdidumas, egoizmas, noras viso to pasiekti yra toks didelis, kad žmogus 

nelinkęs gerbti Visatos dėsnių. Jis tiki tik savimi, savo gebėjimais, savo jėgomis – jis 

nori visko pasiekti pats.  

Šiuolaikinėje psichologijoje įvairiausios technologijos, metodai grindžiami 

BŪTENT šia energija: galvok ir turtėk, tu vertas pasiekti visko, ko panorėsi, 

nesvarbu kokiomis priemonėmis. Kaip nemokamas priedas prie šių norų pridedamos 

mūsų vidinės savybės – gobšumas, pavydas, varžymasis su kitais, kurie turi daugiau 

nei aš, ir pan. Yra gera frazė: „tikslas pateisina priemones“. JEIGU TAIP IR 

BŪTŲ! Deja! Sąžiningi psichologai, specialistai atsisakė tokių mokymų, nes suprato, 

kad tokiais metodais yra griaunama asmenybė.  

Gaila, bet šiandien vis dažniau verslas plėtojamas būtent su tokia nuostata: 

tikslas pateisina priemones. Vardan didesnio materialinio pelno tokie verslininkai 

pasirengę nutraukti bet kokius santykius, palikti partnerius už borto, ką jau ten 

partnerius, paliekama ir šeima, vyras, žmona, pasidalijami ir sukiršinami vaikai. Štai 

toks šiuolaikinis verslas.  
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Pabandyk šiandien pasiskolinti iš ko nors be palūkanų, net iš artimiausių 

žmonių nepasiskolinsi. O juk anksčiau tai buvo elementaru, pritrūko pinigų – kreipiesi 

į draugus, kaimynus. Šiandien bijome net su kaimynais susipažinti, neduok Dieve, dar 

ko nors paprašys. Taip mūsų civilizacija ritasi žemyn. Gyvename ne su SATVOS – 

dorybės, o su RADŽO – aistros, TAMO – neišmanymo energija, vis žemiau rojaus 

laiptais leidžiamės į gyvulišką pasaulį.  

SATVA arba DORYBĖS energija – tai ramybė, nusiraminimas, gilus savo 

asmeninių vertybių ir savo paskirties suvokimas, vidinė harmonija, vidinis 

pasitenkinimas, gyvenimas harmonijoje su pasaulėkūra. Būtent taip mūsų 

charakteryje pasireiškia DORYBĖS energija. 

Sudarysime schemą „AŠ – tai asmenybė“ ir pažiūrėsime, kokiame lygyje yra 

šios energijos pagal jūsų charakterio savybes, kurios buvo aprašytos pirmiau.  

O vėliau kada nors, kai niekas jums netrukdys, ramiai pagal savo charakterio 

savybes išanalizuokite, kokiame lygyje esate. Nepamirškite, kad tai su jumis keliaus į 

amžinybę ir būtent nuo šių savybių priklausys, kokia vieta jums teks ant rojaus 

laiptų.J Nusišypsokite, niekada nevėlu ištaisyti situaciją, tačiau kuo anksčiau 

pradėsite, tuo daugiau spėsite. Ir žinokite, kad kiekvienas žingsnis šia kryptimi 

padidina jūsų galimybę pakilti bent vienu laipteliu aukščiau rojaus laiptais ir grįžti į 

geresnę poziciją Žemėje.   

 
25 pav. “Kuo žemiau nuo dorybės, tuo arčiau gyvulio” 

Atkreipkite dėmesį, kad neišmanymas yra žemiausiame lygyje. 

Taigi, antroji koncepcija – AŠ – SIELA. Mes nesistengiame kažko daugiau 

turėti – daiktų, turto, pinigų. Turime tiek, kiek reikia, ir stengiamės gyventi 

ekologiškai pagal pasaulėkūros dėsnius, lavindami kūrybinį sielos potencialą, 

neteršdami šiukšlėmis savo erdvės, proto. Taip mes judame vis arčiau 
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Aukščiausiosios meilės, o juk meilės jausmas – tai laimė, tai mūsų paskirtis. Kuo 

mūsų siela yra arčiau savo DIEVIŠKOJO TĖVO, tuo ji laimingesnė. Mes jau žinome, 

kad pagrindinis sielos uždavinys – ištrūkti iš fizinio, materialaus pasaulio ir grįžti pas 

savo Tėvą į dvasinį pasaulį, kur ji ir liks, daugiau niekada negrįždama į fizinį pasaulį. 

Todėl su kiekvienu atėjimu į šią žemę, gaudama dovanų fizinį kūną kaip priemonę, ji 

stengiasi lavinti savo kūrybinį potencialą ir kilti aukštyn rojaus laiptais savojo tikslo 

link. Arba nusileidžia dar žemiau, į gyvuliškąjį pasaulį, kur nėra sąmonės, kur nieko 

nekuriama, o gyvenama tik vadovaujantis instinktais, iš ten labai sudėtinga grįžti į 

ankstesnįjį kūrybos pasaulį. Kaip teigia išminčiai, daugeliui taip ir nepavyksta to 

padaryti. Štai kodėl rojaus laiptai turi tiek daug laiptelių, bet jie veda ir aukštyn, ir 

žemyn...  

Priminsiu! Pats didžiausias mums gresiantis pavojus – nenaudoti 

žmogiškosios formos sielai lavinti ir vėl patekti į sielos gimimo ciklą, kurį sudaro 8 

400 000 kartų.  

Grįžkime prie mūsų temos ir pagalvokime, kaip mums įvairiose gyvenimo 

srityse pakelti savo energijos lygį iki SATVOS. Šios žinios turi tapti mūsų gyvenimo 

kultūra.  

O kas pamena, kokia šios dalies tema? Teisingai – Švaraus gyvenimo 

kultūra. Vadinasi, mes kalbėsime apie kultūrą SATVOS energijos lygyje. Pirmoji 

sritis, kurią panagrinėsime, tai dienos režimas.  

 

                      Dienos režimas 
 

Mūsų kūnas sukurtas taip, kad paklustų įvairioms taisyklėms. Kai perkame 

kokį nors prietaisą, visada pridedama jo naudojimo instrukcija. O kaip naudoti mūsų 

fizinį kūną ir subtilųjį kūną tėvams niekas neišduoda instrukcijų. Tačiau juk tokia 

instrukcijos egzistuoja ir dabar pabandysime jas panagrinėti. Dienos režimui taip pat 

yra instrukcija, žinome mes apie tai ar ne, patinka mums tai ar ne, bet ji yra ir jos 

būtina laikytis.  

Pradėsime nuo fakto iš fiziologijos srities. Visi žino, jog naktis – tai ypatingas 

laikas, kai visi mūsų kūno organai: kepenys, inkstai, plaučiai, skrandis, širdis 

skirtingu nakties laiku nuosekliai ilsisi. Fiziologai įrodė, kad centrinė nervų sistema 

ilsisi vos dvi valandas. Yra ypatingas laikas pagal pasaulėkūros dėsnius – tai laikas 
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nuo 22.00 iki 24.00 valandos. Ir jeigu mes einame miegoti po 22.00 valandos, 

vadinasi, neleidžiame savo nervų sistemai pakankamai pailsėti ir ATSISTATYTI. 

Jeigu centrinė nervų sistema visiškai neatsistato, neatsigauna, ji pradeda strigti, 

atsiranda grandininė reakcija. Mes to beveik nepastebime arba tiesiog nenorime 

pastebėti.  

Jau kalbėjome apie tai, kad Kali amžius, kuriame dabar gyvename (geležies 

amžius arba mašinų, pramonės amžius), yra pats trumpiausias – trunka vos 432 000 

metų. Potenciali žmogaus gyvenimo trukmė Kali amžiuje – nuo 300 iki 400 metų. 

Tačiau mes ir to nesugebame išnaudoti, statistiškai neišnaudojame ir 25 procentų šios 

galimybės.  

Kiekvienas toks režimo nesilaikymo faktas vagia iš mūsų sveikatos banko 

didžiules sumas – mūsų gyvenimo trukmę, sveikatą ir mūsų galimybes. Žmogaus, 

kurio nervų sistema dirba ne visu pajėgumu, mąstymo reakcija sulėtėja, vadinasi, 

prasčiau perduodamos komandos visoms kūno sistemoms, sumažėja ir gebėjimai 

vystytis ir pasiekti sėkmės. Galima būtų vėl pateikti pavyzdį su automobiliu – jei 

kuras nebus stabiliai tiekiamas į variklį, automobilis važiuos, bet vis strigs, jei nebus 

sureguliuotas degimas, automobilis negalės tinkamai išvystyti greičio, jei bus 

netinkamai sureguliuota centrinė valdymo sistema, atsiras daugybė kitų automobilio 

gedimo simptomų. 

Lygiai tas pats vyksta ir su žmogaus organizmu.  

Pateiksiu pavyzdį iš О. Gadeckio seminaro. Vienas gana jaunas vyriškis, 

sportiško kūno sudėjimo, maždaug 30 metų, papasakojo savo pakankamai liūdną 

istoriją. Kai jam buvo 28 metai, viena įmonė pasiūlė darbą – organizuoti objekto 

apsaugą naktiniu paros metu. Užmokestis buvo geras, todėl nerūkantis, negeriantis, 

fiziškai stiprus jaunas vyras pagalvojo: „Man patinka sportas, o tas darbas suteikia 

gerą galimybę naktimis sportuoti, o dieną išsimiegoti.“ Jis sutiko nuolat dirbti naktinę 

pamainą ir už tai gauti dvigubą darbo užmokestį, vadinasi, dirbti kiekvieną naktį. Po 

dvejų metų, atrodytų, tokio nesudėtingo, nervų negadinančio darbo, jį ištiko širdies 

priepuolis. Vyriškį atgaivino ir po 3 mėnesių jam iškilo klausimas, o kur dabar dirbti? 

Nors buvo kitų pasiūlymų ir vidinis balsas sakė, kad reikia ieškoti kito darbo, tačiau 

jo stiprus protas nugalėjo intuiciją ir jis, visiškai nesiedamas šio priepuolio su tuo 

savo darbu, vėl sutiko tęsti ankstesnį darbą. Po metų užsidirbo dar vieną infarktą ir į 

seminarą jis jau atėjo su lazdele kaip 2 grupės nedarbingas neįgalusis. Tik pradėjęs 

suvokti pasaulėkūros dėsnius suprato, kur šuo pakastas. Štai jums ir pavyzdys: jaunas, 
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sveikas, sportiškas, sveiką gyvenimo būdą propaguojantis, tačiau ignoruojantis 

Visatos dėsnius, trisdešimtmetis jaunuolis tampa 2 grupės neįgaliuoju. Kodėl? Tik 

todėl, kad jo nervų sistema dirbo be jokio poilsio. Žinoma, jis dieną miegojo, ir gerai 

miegojo, tačiau pagal pasaulėkūros dėsnius nervų sistema dienomis nesiilsi – štai 

jums ir rezultatas.  

Norime mes to ar ne, bet Visatos dėsniai yra stipresni už visus tuos valdžios, 

mokslininkų išgalvotus įstatymus, stipresni už mūsų atletišką sportinę figūrą. Žinoma, 

ne visus vienodai gali paveikti šis dėsnis, nes kiekvieno atsparumo atsargos skiriasi, 

bet galiausiai rezultatas bus tas pats. Statistika nenumaldomai teigia, kad gyvendami 

tokį gyvenimo būdą neišnaudojame ir 25 procentų savo gyvenimo trukmės. Žinoma, 

režimas – tai tik dalelė gyvenimo pagal pasaulėkūros dėsnius.  

Mes trumpai aptarėme poilsio laiką. O dabar aptarsime kėlimosi laiką. Keltis 

reikia tada, kai keliasi visa, kas gyva, tai yra su saulės patekėjimu. Tiesiog reikia 

stebėti visokiausius vabaliukus, tarakonus, paukštelius ir žvėrelius, kurie bunda kartu 

su saule, juk ir gaidys kaime mus žadina ne 10 valandą.J Net augalai, ypač gėlės, 

nakčiai žiedus suskleidžia, o saulei kylant juos praskleidžia.  

Tačiau žmogus pats sau sukūrė taisykles, kada reikia keltis ir neva tai dar 

pagrindė „moksliškai“. Jeigu žmogui būtų patikėta pakeisti saulės tekėjimo laiką, tai 

kai kurių vadovų malone, kurie tingi keltis anksti, saulė tekėtų daug vėliau. 

Įsivaizduokite, kas būtų, jei saulė kiekvienam tekėtų skirtingu laiku. Vargše saule, 

pabandyk spėti paskui visų užgaidas.J Tačiau dėkui Dievui, kad tokių galių 

valdantieji neturi.  

Taigi, grįžkime prie trijų energijų – TAMAS, RADŽAS ir SATVA. 

Matote, kiek reikėjo laiko, pavyzdžių, kad suprastume, jog tai ne kas kita kaip 

skirtingos energijos skirtingu paros metu, arba Visatos bioritmai. Ir dabar 

prisiminsime, kokiu būtent paros metu šios energijos – geros ir ne visiškai geros – 

tampa aktyvios.  

DORYBĖS energija arba SATVA. Jos veikimo laikas maždaug nuo 3–4 

valandos iki 9 valandos ryto. Galite tai išbandyti patys. Tuo metu išeikite į gatvę ir 

pajusite, kokia ramybė sieloje, atrodytų lyg kažkas jus glostytų iš vidaus (žinoma, 

nepainiokite, jeigu tuo metu grįžtate iš diskotekos ar iš dar kažkur J, nors ir tada 

pajusite palaimos jausmą).  

Maždaug 10 valandą ryto aktyvi tampa AISTROS energija arba RADŽAS. 

Visi bėga, skuba, rėkia, pavydi... Pabandykite pirmą kartą iš namų išeiti apie 12 
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valandą. Pajusite, kiek daug nerimo aplink, skubėjimo, verdančių aistrų, vienas į kitą 

atsitrenkiančių, kažkuo nepasidalijančių, atimančių vienas iš kito...  

Vakare, maždaug nuo 17 val. suaktyvėja NEIŠMANYMO energija arba 

TAMAS. Galva nebemąsto, judėti nesinori, kartais net noras gyventi dingsta, jei 

diena buvo vien rutina, nesėkminga, tada visi sudirgę, pavargę, paniurę, pikti, 

nepatenkinti ir t. t. Ir jeigu dar laiku neisime miegoti, tai kitą dieną į darbą atsinešime 

ne itin kokią nuotaiką, o poryt – dar blogesnę. Taip ir gyvename savo gyvenimą...  

Todėl jeigu neatsikeliame laiku, pramiegame laiką, kada tiesiog galima 

atsikelti ir įkvėpti šios visavertės, gyvenimiškai svarbios dorybės energijos.  

Yra gera patarlė: „Kas anksti keliasi, tam ir Dievas duoda.“  

Tiesiog reikia atsikelti ir susirinkti šią visur aplink sklindančią energiją. Šį 

vaistą visiems ligoniams galima rasti saulei tekant. O ką darome mes? Vakare, eidami 

iš darbo, užsukame į vaistinę ir prisirenkame krūvas raminamųjų, nuskausminamųjų ir 

pan. Pastaruoju metu, apskritai, daugelis eina į vaistinę kaip į maisto prekių 

parduotuvę.J  

Egzistuoja daugybė metodikų, padedančių išsivaduoti nuo streso, palaikyti 

vidaus harmoniją, atrasti nusiraminimą ir kita. Tačiau jeigu jūs negaunate dorybės 

energijos, vaistai, įvairiausios metodikos suteiks tik trumpalaikį rezultatą, o po to vėl 

grįš į savo vėžes.  

Pateiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo.  

Man šiame gyvenime, patikėkite, teko išgyventi tikrai nemažai. Vaikystėje 

teko gyventi skurde, kartais ir tris dienas neturint duonos ant stalo. Teko ir gatvėje 

išsikovoti savo vietą po saule – žinote, kai augi daugiavaikėje skurstančioje, nieko 

nėra lengvo. Mokykloje, kai visi stojo į komjaunimą, aš kategoriškai atsisakiau šio 

žingsnio būdamas solidarus su mama, kuri sudegino savo komjaunimo bilietą, 

priešindamasi tam, kad su visais tremtiniais buvo išsiųsta ant narų. Dėl tokių veiksmų 

man iš karto buvo priklijuota antitarybinio, kovojančio prieš sistemą etiketė. Tokios 

nuomonės apie mane buvo ne tik valdžia, bet ir bendraklasiai. Stoti į komunistų 

partiją net mintyse nebuvo, o tai iš karto reiškė veto bet kokiai karjerai ir pan.  

Pagaliau atėjo pertvarkos metas, griuvo planinė komunistinė sistema, atsirado 

naujos savirealizacijos galimybės, tačiau ir čia komunistai greitai pakeitė spalvą ir vėl 

atsidūrė prie valdžios vairo. Jaunos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 

pradžioje banditų buvo daugiau nei teisėsaugos pareigūnų. Iš karto po 

nepriklausomybės atkūrimo įsteigiau savo įmonę. Ir šioje kriminogeninėje aplinkoje 
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mes, jauni, nepatyrę verslininkai, neturintys jokių ryšių, privalėjome patys ginti savo 

verslą ir nuo gatvės banditų, ir nuo banditų, esančių valdžioje. 

O pasukus į politiką, apskritai, teko užsidirbti baudžiamąją bylą ir su ja tąsytis 

jau daugiau kaip devynerius metus. Dėl to net pusantrų metų politikoje buvau persona 

non grata. Per tą laiką tris kartus buvau areštuotas, teko net kameroje pasėdėti, 

aštuonis mėnesius man buvo skirtas namų areštas, o kiek purvo buvo išpilta spaudoje, 

niekas tikriausiai nė susapnuot negalėtų – vien tik per baudžiamosios bylos laikotarpį 

mano pavardė juodomis spalvomis pagrindiniuose laikraščiuose buvo paminėta 7000 

kartų, 600 kartų buvau rodomas per televizijos laidas ir ne bet kokias, o per pačias 

žiūrimiausias vakarines žinias.  

Visa tai, nori ar nenori, bet perleidi per save, per savo organizmą, savo 

psichiką. Sveikatos dėl to tikrai nepadaugėja.J Pasekmės – alkoholis, skrandžio opa, 

kepenys, podagra, piktybinis akies auglys, nervinis tikas, apie dešimt įvairiausių lūžių, 

sumušimų, dvi stuburo išvaržos. Apskritai, visa puokštė nemalonumų. Dėl to visada 

su savimi nešiojausi maišą vaistų, o sveikatos kaip nebuvo, taip ir nebuvo.  

Šiandien galiu pasakyti, kad maždaug penkerius metus nevartoju jokių vaistų, 

podagra dingo, skrandis net nežinau kurioje vietoje yra, piktybinis auglys, kurį 

gydytojai taip norėjo išpjauti, o dabar jo neranda, taip pat pasitraukė.J Stuburas 

sustiprėjo ir nekelia jokių problemų. Nervinis tikas, kuris iš esmės be vaistų 

nesustodavo, šiandien nebekankina, o gydytojas tik purto galvą ir sako: „Stebuklas, ir 

tiek.“ Ne, mielieji, tai ne stebuklas, tiesiog įgavau žinių ir pradėjau gyventi pagal 

pasaulėkūros dėsnius. Ir iš karto prasidėjo apsivalymas.  

Maža to, šių dėsnių aš laikausi tik apie 10–20 procentų, o rezultatai 

stulbinantys. Būtent todėl rašau šią knygą, nes manau, kad būtų nusikaltimas 

nepasidalinti tokiomis žiniomis, kurias man perdavė tikri meistrai, sąžiningi 

psichologai, mano mokytojai. Be to, ir mokytojai aiškino, kad mano tiesioginė pareiga 

yra pasidalinti šiomis žiniomis ir patirtimi su kitais.  

Šiuolaikiniams specialistams psichologams atrodo, kad pakanka paveikti 

žmogaus emocijas ir iš karto visur įsivyraus harmonija. Ne, brangieji, žmogus – tai 

pasaulėkūros, Visatos dalis. Jeigu jis pažeidžia šiuos dėsnius, visa, ką sukurs, pasieks 

psichologijos lygmenyje, vėliau žlugs. Taip jau surėdytas šis pasaulis.J  

Taigi, trumpai aptarėme dienos režimo, tiksliau, ėjimo miegoti ir kėlimosi, 

temą. Kai kas pagalvojo: „O jeigu aš pelėda arba vyturys, kaip tada?“  

Pabandykime kartu panagrinėti šį klausimą.  
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Pelėdos – tai TAMAS arba NEIŠMANYMO energija.  

Vyturiai – tai SATVA arba DORYBĖS energija.  

Viskas aišku? J Ar dar reikia aiškinti? J 

Mielieji mano, visas tas teorijas su pelėdomis žmonės patys sugalvojo 

norėdami rasti pateisinimą vakariniams pasisėdėjimams, pasilinksminimams ar 

ilgesniam ryto miegui. Žinau daug pavyzdžių, kai žmonės pakeitė tokias savo 

nuostatas per dvi, tris dienas. Kad nereiktų toli ieškoti, vėl pateiksiu savo pavyzdį.  

Maždaug 35–40 metų visada guldavausi miegoti po 24 valandos ir buvau 

įsitikinęs, kad esu pelėda. Maža to, kai Seime buvau išrinktas frakcijos vadovu, 

sutikau eiti šias pareigas tik su sąlyga, kad vienas iš mano pavaduotojų rytais eis į 

Seimo vadovų tarybos posėdžius. Įsivaizduokite, per dvi Seimo kadencijas buvau du 

kartus išrinktas frakcijos pirmininku ir nė karto nebuvau rytiniuose posėdžiuose, tai 

darė mano pavaduotojai. Toks buvau užkietėjęs pelėda.  

Dar vienas pavyzdys, kai buvau šalies ekonomikos ministras. Pasitarimus ar 

penkiaminutę skirdavau valanda vėliau, nei visada anksčiau buvo šioje ministerijoje.  

Ir ką jūs galvojate, iki pradėjau domėtis šiomis žiniomis ir pradėjau kitaip 

gyventi, neįsivaizdavau, ką reiškia eiti miegoti dešimtą valandą. Tokiam žingsniui 

nesiryžau ištisus metus, nors jau kurį laiką gyvenau pagal pasaulėkūros dėsnius: iki 

minimumo sumažinau alkoholio kiekį, atsisakiau mėsos, pradėjau dirbti su savo 

emocijomis, 90 procentų perėjau prie žaliavalgystės, gilinausi į protingas knygas. Bet 

vis dar buvau pelėda.J  

Ir vis dėlto vieną kartą pabandžiau atsigulti dešimtą. Gal ir ne iš karto 

užsnūdau, bet pakankamai greitai, o kai kitą dieną atsiguliau be penkių minučių 

dešimtą, tai dešimtą jau miegojau. Mano keturiasdešimtmetė pelėda pasitraukė vos 

per dvi dienas ir palinkėjo ilgai gyventi. IR PLIUS KOKS EFEKTAS! Tiesiog 

neįtikėtina. O kai pradėjau prabusti trečią, ketvirtą ar penktą valandą ryto, be jokio 

žadintuvo, ir turėjau galimybę ramiai, niekieno netrukdomas paskaityti knygą, 

džiaugsmui nebuvo ribų. SATVA arba DORYBĖS energija užliejo mane ir labai daug 

dalykų pakrypo į gerąją pusę. Žinoma, kai kada pabundu ir po šešių, tačiau labai retai, 

bet kokiu atveju, savęs neverčiu keltis trečią ar ketvirtą valandą, tai įvyksta 

nevalingai, organizmas pats pasako, ko jam reikia. Labai džiaugiuosi, jei organizmas 

prabunda anksti, spėju labai daug ką nuveikti. Galiausiai ir knygą parašiau būtent tuo 

metu. Vadinasi, joje sukaupta daug dorybės energijos. J Štai taip greitai išgaruoja 

kažkur išgirsta, kažkieno sugalvota stereotipinė nuostata: „aš – pelėda“. J  
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Vaikinai, merginos, negyvenkite svetimo gyvenimo, nežlugdykite savo laimės 

ir sveikatos! Lengvu vieversėliu galima tapti akimirksniu ir ne tik galima, bet ir reikia. 

Bet jeigu gyvensite NEIŠMANYMO arba TAMO režimu, turėsite ir šios energijos 

savybių, kurios griaus jūsų asmenybę, taip pat ir gyvenimą.  

Kai kurie teigia, kad išvykus į kitą šalį ir patekus į kitą laiko juostą, kur 

skirtumas 5–7 valandos, sunku susigaudyti. Mielieji mano, mes gyvename pagal 

saulę, kur jūs benuvyktumėte, jūsų dienos režimo orientyras turi būti saulė. O 

geriausia pasiimkite su savimi genelį ar gaidelį ir, jeigu jis miegos iki 10 ar 12 

valandos, tai ir jūs miegokite į sveikatą.J Deja, bet jie nuo pat pirmos dienos kelsis 

su saule, kur juos benuvežtum.  

Toliau pereisime prie gyvenimo švaros kultūros temos.  

Vėl prisiminsime fiziologiją. Šios srities specialistai gerai žino, kad naktį iš 

organizmo pašalinami įvairiausi šlakai – dieną aktyviai viską kaupiame, o naktį – 

šaliname. Per odą išsiskiria viskas, kas nereikalinga organizme. Juk ryte oda būna šiek 

tiek lipni, ar ne? J  

Kaip čia subtiliau pasakius: „Mielieji, rytais reikia praustis! J Reikia ne tik 

prausti atskiras kūno dalis ar prasiplauti akis, kad galėtumėte save pamatyti 

veidrodyje, būtina nuplauti visą kūną ir su muilu.J Ne kartą per savaitę, o kiekvieną 

dieną.J 

Ar žinote kaip atsirado parfumerija? Prancūzijoje, kai nebuvo jokių 

civilizacijos laimėjimų, prausdavosi kažkur dubenyse už širmų ir ne kiekvieną dieną, 

o kad galėtų mėgautis vienas kitu naudojo kvepalus.  

Nereikia pilti ant savęs įvairiausių kvepalų – tiesiog reikia praustis ryte! 

J  Kūnas kvepės, o jeigu dar ir sveiką maistą vartosite, jis skleis malonų kvapą.  

Beje, kaip čia pasakius ir neįžeidus, bet reikėtų atskleisti dar vieną informaciją 

– apatinius rūbus taip pat reikia keisti kiekvieną dieną, ne kartą per savaitę, 

ieškant dėmelių. Tiesiog juos reikia keisti kiekvieną dieną.J  

O jeigu kažkam patinka miegoti nuogam (kaip, pavyzdžiui, man), tai paklodę 

ir antklodę taip pat reikia keisti kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, šimtą kilogramų 

sveriantis žmogus per naktį praranda maždaug 2 kg šlakų, riebalų ir išgarinto skysčio, 

todėl dalis jų lieka ir ant patalynės. Tačiau atskleisiu paslaptį vienišiams: paklodę 

galima vieną kartą apversti.J Apskritai, reikia remtis labai aiškiomis ir 

suprantamomis žiniomis – rūbai ir patalynė sugeria tas mūsų atliekas, riebalus ir 
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šlakus, todėl juos ir reikia keisti. Netaupykite šiems daiktams ir pamatysite, kaip 

kūnas bus jums dėkingas.  

Įdomu ir tai, kad šiltu vandeniu ir muilu mes nuplauname grubų materialų 

purvą, bet yra ir subtilusis purvas, teršiantis mūsų subtilųjį kūną. Todėl iš ryto sąmonė 

būna šviesi, bet kažkokia apsiblaususi, juk taip? Nieko nesuvokiame, kažkokie 

sulėtėję judesiai, bandome suprasti, kokia šiandien diena, kam viso to reikia. Tai 

subtilioji energija, kuri per naktį taip pat valėsi ir pasidengė šiuo purvu.  

Drungnas vanduo turi nepaprastą savybę – jis nuvalo subtilųjį kūną. Jeigu 

nusiprausę šiltu vandeniu ir muilu kūną, po to kelias sekundes perliesite drungnu 

vandeniu, nustebsite, kas įvyks. Iš karto, akimirksniu, atsiranda aiškumas, budrumas. 

Tai akivaizdūs ir paprasti dėsniai, jų nereikia bijoti, jų reikia laikytis. Reikia laikytis 

elementarios gyvenimo švaros kultūros. 

Beje, kodėl taip veikia vanduo? Ar kas nors žinote? Manau, visi esate girdėję, 

kad yra keturios pagrindinės stichijos – UGNIS, ŽEMĖ, ORAS ir VANDUO. Štai 

kodėl vanduo yra toks veiksmingas, taip lengvai nuplauna visus nešvarumus nuo 

subtiliojo kūno – vanduo yra viena iš energijų. O jeigu prausiantis su malda 

kreipiamasi į Aukščiausiąjį Pradą, vandens poveikis bus kelis kartus didesnis, nes visa 

tai yra Visatos energija. Ir pastebėkite, kad tai yra labai veiksminga priemonė ir, beje, 

NEMOKAMA. Visa, kas mums duodama iš aukščiau, yra nemokama, tik išmokite 

tuo naudotis ir jūsų gyvenimas prisipildys palaimos, sveikatos, džiaugsmo ir laimės.  

Vakare, kai grįžtate namo, turite suprasti, kad visą dieną jumis tekėjo 

AISTROS, NEIŠMANYMO energijos, todėl atsiranda tam tikras sudirgimas, 

nuovargis ir pan. Labai dažnai kankinamės visą vakarą, laukiame nakties, kad 

galėtume eiti miegoti. Nereikia kankintis, tiesiog grįžę namo nusiprauskite drungnu 

vandeniu, nebijokite, nereikia šalto, tinka ir drungnas, laikui bėgant galėsite praustis ir 

šaltesniu. Jūs nustebsite dėl jo poveikio. Visą tą aistros ir neišmanymo energiją, 

sėdinčią jūsų sąmonėje, drungnas vanduo nuplaus per kelias sekundes. Nereikia 

kentėti, tiesiog reikia žinoti ir tinkamai veikti. Šie teisingi veiksmai – tai kontaktas su 

švaria dorybės energija. Reikia nepamiršti, kad gyvename Visatoje su šiais 

pasaulėkūros dėsniais, šiame energetiniame lygmenyje ir automatiškai gauname tas 

savybes, kurios susijusios su šia energetika. Toks principas.  

Patariu paeksperimentuoti. Pasisverkite vakare ir ryte. Pamatysite, kiek per 

naktį palengvėjote. Šimtą kilogramų sveriantis žmogus per naktį praranda apie du 
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kilogramus, atitinkamai, sveriantis penkiasdešimt kilogramų – apie vieną kilogramą. 

Lyg ir miegojote, nejudėjote, o svoris nukrito.J  

Ir dar labai įdomus faktas. Dieną, net tie, kurie riboja savo maistą, kitaip 

tariant, meta svorį, ar net visai nevalgo, visą dieną kažką daro, juda – vakare 

pasisveria, o svoris toks kaip buvęs ar net šiek tiek padidėjęs. Kodėl? Todėl, kad naktį 

išstumiame, o dieną – pritraukiame. Nors dieną jūs nieko nevalgote ir negeriate, bet 

per parą per save praleidžiate apie 22 kilogramus oro. Galime palyginti, per parą 

suvalgome tik 1,5–3,0 kg maisto. Taigi, dieną mūsų organizmas, mūsų ląstelės 

įsisavina medžiagas, skysčius ne tik iš maisto, bet ir iš oro. O ore labai daug ko yra – 

ir maistingo, ir nelabai, ir naudingo, ir ne itin, žiūrint, kur esi... Oras gali būti įkrautas 

neigiamų jonų, ko mums ir reikia, o gali būti ir teigiamų, ko mums nelabai reikia.  

O dabar sugrįžkime prie grafiko. Jeigu nenusiprausėme iki 9 valandos ryto, tai 

9 valandą, kai iš DORYBĖS energijos organizmas pradeda pereiti į kitą AISTROS 

energijos režimą, jis pradeda veikti į priešingą pusę. Fiziologams gerai žinoma, kad 

maždaug nuo 9 valandos ryto oda pradeda viską įsisavinti. Vadinasi, jei laiku 

nenusiprausėme, – visą savo naštą nešamės su savimi. J Visą, ką organizmas buvo 

išskyręs, jis vėl pasiima. Užuot įtraukęs šviežią orą, malonius kvapus, garsus ir pan., 

jis pradeda siurbti atliekas, šlakus, riebalus ir visokį purvą.  

Viena mergina visą paskaitą buvo kažkuo nepatenkinta, muistėsi ir raukėsi, 

kol galiausiai neiškentusi šūktelėjo: „O ką man daryti, jei aš keliuosi po 10 valandos? 

J. Lektorius lyg ir pasimetė, bet paskui ramiai ir šiek tiek juokaudamas pasakė: 

„Atsikelkite aštuntą valandą, nusiprauskite ir vėl eikite miegoti.“ J Juk reikia laikytis 

Visatos dėsnių.  

Jeigu norite, galiu duoti patarimą iš savo asmeninio gyvenimo. Norite? Ypač 

jis bus naudingas tiems, kurie nori valgyti ir numesti svorio, skleisti šviežią kvapą, 

kiek galima teisingiau apsivalyti, pasikrauti energijos iš kosmoso ir pasisotinti oro. 

Nereikia net maisto riboti – valgykite, džiaukitės ir meskite svorį.  

Žinau, kad norite.J Aš tai jaučiu, jūsų energija sklinda tiesiai pas mane. Jūs 

jau tikriausiai girdėjote, kad viskas šiame pasaulyje vyksta vienu metu – ir praeitis, ir 

dabartis, ir ateitis. Tačiau teisingiau būtų pasakyti: AŠ – siela yra nemirtinga, nes mes 

esame Dievo vaikai, ten, kur nėra mirties, nėra poreikio dėl praeities ir ateities, yra tik 

dabartis, laikas neegzistuoja. Todėl AŠ – siela gyvenu dabartyje. Štai kodėl aš jaučiu 

jūsų energiją, o jūs mano.  
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Pasiūlysiu jums porą dienų pagyventi mano ritmu ir pasikrauti labai sveikos 

teigiamos energijos. Pirmą kartą, kad suprastumėte, kas tai yra, ir pajustumėte 

poveikį, geriausias laikas – nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro, kad būtų 

daugiau laiko ir niekas jūsų neblaškytų. Jeigu kažkas iš jūsų buvo sanatorijose, net ir 

brangiai apmokamose, galite palyginti rezultatą. Sumokate nemažus pinigus ir 

rezultatą sanatorijoje pasiekiate per dvi ar tris savaites, mano atveju rezultatą gausite 

per 2 dienas, beje, nemokamai ir daug efektyvesnį nei sanatorijoje. Maža to, grįšite iš 

sanatorijos ir vakare kitą dieną parėję iš darbo, pasakysite: „Na va, vos vieną dieną 

padirbau, o atrodo, kad sanatorijoje net nebuvau.“ Pagal mano metodą, dar savaitę 

pasišokinėdami vaikščiosite ir norėsite kokią nors dainelę niūniuoti. Tokio recepto jūs 

niekur nerasite. Yra geresnių, yra blogesnių, bet tai išimtinai mano pastebėjimai ir 

mano praktika, tai metodas, neturintis jokio šalutinio poveikio.J  

Ankstesniame skyriuje įspėjau, kad be eiliškumo pridėsiu sielos potencialo 

palaikymo metodiką, nors iš esmės ji turėjo būti pateikta po to, kai išmoksime 

apsivalymo kultūros. Esmė ta, kad aš skubėjau parašyti šį skyrių dėl Giedrūnos, todėl 

kiekvieną skyrių jai siųsdavau iš karto vos parašęs, nes norėjau, kad ji spėtų 

susipažinti su pasaulėkūros dėsniais.  

Iš tikrųjų, neturiu šios knygos rašymo plano ir tvarkos, tačiau intuityviai 

jaučiu, kokiu nuoseklumu turėtų būti pateikiami knygos skyriai, todėl ir primenu, kad 

be eiliškumo. 

Taigi, grįžę penktadienį po darbo, palįskite po drungnu dušu. Vėliau 

galite užsiimti įprastais kasdieniais darbais.  

Prieš eidami miegoti pasisverkite, užsirašykite rezultatą ir be dešimties 

minučių dešimtą gulkite į lovą. Kad greičiau užmigtumėte, galvokite apie 

dabarties jėgą, tai yra, jokių minčių apie praeitį ir ateitį, pajuskite, kaip 

kvėpuojate, kaip per šnerves sruvena oras, kaip kūnas liečiasi lovos, pajuskite 

antklodę, giliai įkvėpkite ir skaičiuokite sekundes (1, 2, 3, 4), sulaikykite 

kvėpavimą (1, 2, 3, 4, 5, 6), lėtai iškvėpkite (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), nusišypsokite 

ir saldžių sapnų... 

Šeštadienį patys ramiai prabuskite, bet ne vėliau kaip 5 valandą, na 

gal 5.30, atsikelkite ir pasisverkite. Rezultatą užsirašykite. Jeigu maitinatės 

normaliai, tai yra kaip visi, nelabai sveikai, svoris, palyginti su vakarykščiu, 

turėtų būti mažesnis maždaug vienu kilogramu 50 kg kūno svorio. Jeigu jūs 
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nuolat maitinatės teisingai (apie tai kalbėsime vėliau), organizmas nuolat 

valosi, todėl svorio prarasite šiek tiek mažiau, bet visam laikui ir stabiliai. 

Tada pasiimkite knygą arba užsiimkite kažkuo, kas padeda lavinti 

sielos kūrybinį potencialą, pavyzdžiui, joga, meditacija, bet prieš meditaciją 

reikėtų nusiprausti. Galite užsiimti ir kasdiene veikla, tuo, kuo užsiimate 

įprastai, spaudos skaityti nelabai rekomenduočiau, nes jau kurį laiką pats jos 

neskaitau ir tuo palaikau savo gerą nuotaiką.  

Apskritai, tuo metu jūs privalote semtis dorybės energijos. Tai 

vienintelis paros laikas, kai ji yra ir suteikiama žmogui kaip dovana. Norint ją 

priimti, nereikia jokių pastangų, tereikia nepramiegoti to laiko.  

O jeigu jus niekas daugiau nedomina, tik noras sulysti, tiesiog gulėkite 

ir laukite rezultatoJ, jis būtinai atsiras.  

Nuo 5 val. ryto iki 8.30 gerkite vandenį, tik jokiu būdu ne virintą, kas 

kiek galite. Prieš tai pažiūrėkite į jį ir su dėkingumu pagalvokite arba balsu 

padėkokite, taip bus veiksmingiau: „Vanduo valo mano organizmą.“ Ar ne 

sunku bus atlikti tokią užduotį? Aš per tą laiką išgeriu 1,5–2,0 litrus vandens. 

Ir kaip jūs galvojate, tie du litrai ne tik neprideda svorio, bet ir per tą 

laikotarpį nuo 5 iki 9 valandos dingsta ne mažiau kaip 0,5–1,0 kilogramas, tai 

yra tie 2 litrai pasišalina ir su savimi pasiima dar 0,5–1 kilogramą. Žinoma, 

teks dažniau pabėgioti į tualetą, bet, manau, nieko čia blogo. J  

Tuo laiku negalima nieko valgyti. Vyrai pastebės, kad paskutinis 

šlapimas bus šviesesnis, o jei toks režimas taps gyvenimo būdu, šlapimas taps 

švarus kaip ašara ir be jokio aitraus kvapo. Pamenate, kai po gero baliuko iš 

ryto eini į tualetą, nosį reikia sukti į šalį, nes kvapas ne tik nosį rėžia, bet ir 

akis griaužia. J Pamenate? Ką geriame ir ką valgome, tas ir sudaro mus; 

visa tai ryte iš mūsų išeina, išsilieja.  

Be to, jūs ne tik prarasite svorį, bet ir pajusite lengvumą kūne. 

Atrodytų dėl vandens turėtume paburkti, bet kaip bebūtų keista, paburkimas 

visiškai dings, oda taps laisvesnė, gyvesnė, pradės daug geriau veikti sąnariai. 

Net jūsų vestuvinis žiedas taps per laisvas, pajusite energijos antplūdį ir 

palaimą, jums norėsis šokinėti, linksmai niūniuoti. 

Taigi, jei šios dienos yra jūsų išeiginės ir nusprendėte jas skirti sau ir 

savo šeimai, ne vėliau kaip 8.45 val. eikite į dušą. Kaip praustis, jau žinote.  



	   361	  

Jei norite labai gero poveikio, maždaug apie 10 val. išeikite į gatvę. 

Dar geriau jeigu pavyks tai padaryti dviem valandomis anksčiau, bet kokiu 

atveju, viską darykite neskubėdami. Jei gyvenate mieste, geriausias variantas 

būtų, kaip darau aš. Sėdate į automobilį ir važiuojate į bet kokius laukus. 

Labai svarbu, kad važiuotumėte ne į parką ar dar kur nors, o būtent į laukus ir 

dar geriau su gruntiniu keliu. Būtų labai puiku, jei penktadienį jau žinotumėte 

tokią vietą, kad šeštadienį nereikėtų veltui eikvoti laiko paieškoms.  

SVARBU – NIEKO, NĖ GRAMO NEVALGYTI. Paklausite, kodėl? 

Todėl, kad mūsų kūnas, mūsų organizmas labai gudrus, išmintingas ir 

protingas. Tai tobulas, tačiau iki šiol dar neatpažintas vaikščiojantis aparatas. 

Jei jūs nors truputį kažko įdėsite į skrandį, VISKAS, smegenys energijos 

ieškos būtent ten, o ne iš oro, žemės, saulės, kosmoso ir pan. Todėl vardan 

geresnio rezultato laikykitės mano patarimo. Tegul smegenys ieško energijos 

ten, kur reikia. Be to, ta energija visiškai nemokama.J 

Grįžkime prie laukų. Kodėl reikia būtent laukų ir dar su gruntiniu 

keliu? Lauko todėl, kad žmogui kartais reikia laisvos erdvės, kurios jokie 

medžiai negožtų, niekas neslėgtų jūsų iš viršaus, kad akys galėtų matyti šią 

bekraštę erdvę. O gruntinio kelio todėl, kad žemės energija ir jos vibracija 

pasižymi gydomuoju poveikiu. Todėl, jeigu yra galimybė rinkitės gruntinį 

kelią, o jeigu oras leidžia – keliaukite basomis. Dėl bendro išprusimo 

pasakysiu, kad trečio aukšto lygyje ir aukščiau, gydomoji žemės vibracija yra 

nepasiekiama. J 

Taigi, 10 valanda ryto (arba anksčiau), telefono nėra, laukas, gruntinis 

kelias ir jūs einate – laisvai, be jokios įtampos, kūnas pats pasirenka greitį, 

kuris dažniausia priklauso nuo to, kokį darbą žmogus dirba. Jeigu tai protinis 

darbas, organizmas dažniausiai pasirenka didesnį greitį, nes per savaitę 

protas buvo užterštas ir einant greitu žingsniu jis valysis, jeigu fizinis darbas – 

žingsnis bus lėtesnis. Tačiau bet kokiu atveju organizmas pasirinks 

patogiausią sau greitį, dirbtinai neprievartaukite savo kūno, viskas turi būti 

komforto zonoje.  

Reikia eiti į niekur, tai yra jums nereikia jokio orientyro, švyturio. Dar 

norėčiau pasakyti, kad yra toks laisvas ėjimas nuo klubų: kol viena koja 

remiasi į žemę, kita ore visiškai atpalaiduojama ir laisvai perkeliama, taip 

atkuriant prarastą ankstesnio žingsnio energiją. Iš karto labai nesistenkite taip 
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eiti, išmoksite palaipsniui. Tačiau kai išmoksite, galėsite eiti visą dieną ir 

nejausite jokio nuovargio.  

 Taigi, eikite laisvai į niekur. Mintys turėtų laisvai plaukti, jei pradėtų 

lįsti kokia nors apie praėjusios savaitės įvykius, nevykite jos per prievartą, 

galite mintyse pamąstyti ar net išspręsti kokį nors klausimą (kartais geriau 

tokį iškilusį klausimą išspręsti, kad galėtumėte apsivalyti ir tas klausimas 

nekvaršintų galvos). Galite tiesiog pagalvoti: „Juk esu gamtoje, apie darbus 

spėsiu pagalvoti darbe.“ Atkreipkite dėmesį į tai, kas vyksta aplink. Klausa 

turi būti sukoncentruota į jus supančią aplinką: įsiklausykite į paukščių 

čiulbėjimą, į tylą, ir jūsų ausis pasieks vos juntamas šlamesys.  

Eikite tol, kol pajusite, kad jus pradeda dominti visa, kas yra aplink. 

Jeigu tai ne žiemos laikas, jus ima džiuginti gėlytės, žolė, pasitaikantys 

krūmeliai – nevalingai atsiranda šypsena. Tai signalas, kad jūs beveik 

apvalėte per savaitę užterštą protą.  

Nevalingai atsiranda harmonija su gamta, pradedate jausti, kad ne jūs 

priverčiate kūną judėti, jį kažkas valdo. Tokiam efektui pasiekti man kartais 

prireikia nuo 50 minučių iki 1,20 val., per tą laiką nueinu maždaug 4–5 

kilometrus. Anksčiau, pasiekęs tokį jausmą, džiaugsmingai apsisukdavau ir 

grįždamas apsivaliusį, švarų organizmą pakraudavau Visatos energija: 

jausdavau, kaip oras įteka per šnerves, kaip susilaiko viduje ir pasklinda po 

kūną, prisotindamas jį viskuo, ko reikia tuo momentu organizmui. Šiame ore 

gamtoje yra visko, ko reikia jūsų organizmui: ir kvapų, ir mineralų, ir 

vitaminų, ir energijos, ir visų vaistų, kurių jums reikia tuo momentu. 

Tiesiog pradėkite galvoti, kad esate ne vieni, jus lydi Aukščiausioji 

Išmintis ir siunčia jums tą Visatos dieviškąją meilės energiją.  

 Pastaruoju metu aš atradau du unikalius medžius, vienas iš jų – tai liepa, 

tiksliau pasakius, iš vienos šaknies išaugusi graži šeimynėlė. Net iš toli matosi, kaip 

jos šviečia. Keista – kiti medžiai nešvyti, o ši keista laiminga šeimynėlė šviečia. Kitas 

medis – maždaug už penkių kilometrų nuo mano apsivalomojo ir energija 

pakraunančio ėjimo pradžios stovintis šimtametis ąžuolas. Jis visada, bet kuriuo metų 

laiku, mane priglaudžia po savo vainiku, kurio tvirtos šakos išsikerojusios po 2–3 

metrus, o gal ir dar daugiau, į šonus.  

Paminėsiu dar vieną nepaprastą momentą; šios žemės, kurioje auga tas 

ąžuolas, šeimininkai pastebėjo, kad aš dažnai ateinu ir sėdžiu po juo. Ateinu vieną 
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puikų rytą ir matau – prie ąžuolo atridentas didžiulis lygaus paviršiaus, kad būtų 

patogu sėdėti, akmuo. Akmuo ganėtinai nemažas, pabandžiau paristi iš vietos, 

nepavyko. Vadinasi, reikėjo pasitelkti kažkokią techniką, kad būtų galima jį čia 

atgabenti. Savo maldoje padėkojau šiems šeimininkams už tokį dėmesį man, tačiau 

kol kas neišdrįsau užeiti pas juos į svečius. Tikriausiai, greitai tai padarysiu.  

Taigi, pastaruoju metu po apsivalymo, tai yra po pasivaikščiojimo „ten“ į 

vieną pusę, prisėdu po vienu ar kitu medžiu pamedituoti, sukalbėti rytinę maldą, kuri 

per tą laiką savaime susidėliojo, atlikti specialius jogų kvėpavimo pratimus ir akių 

mankštą (beje, aš nešioju akinius, tačiau tą dieną būnu be akinių ir matau labai gerai – 

skaitau SMS žinutes, atsakinėju į jas). Po to grįžtu prie automobilio ir mintimis, 

lydimomis gilių įkvėpimų, paskirstau Visatos energiją po visą organizmą. Atstumas į 

abi puses sudaro maždaug apie 10 kilometrų, bet energijos atsiranda daug daugiau, 

nei jos buvo kelio, arba pasivaikščiojimo. 

Kaip bebūtų keista, bet valgyti visai nesinori. Toks pasivaikščiojimas užtrunka 

apie tris valandas. JŪS NEĮSIVAIZDUOJATE, KOKIA TAI PALAIMA! J Taigi tie, 

kurie ketina ryte ar prieš miegą pusvalandį pasivaikščioti, didelio poveikio nepajus – 

organizmą reikia išvalyti ir įkrauti.  

Dabar noriu jums kai ką prisipažinti. Iš pradžių, kai pradėjau eiti į tokius 

pasivaikščiojimus, su savimi pasiimdavau 0,5 litro talpos plastmasinį butelį vandens. 

Kai jį išgerdavau, o, kaip žinote, laukuose atliekų konteinerių nėra, palikdavau jį 

lauko pakraštyje. Vieną dieną supratau, kad to daryti negalima. Tikėtina, kad pakilus 

sąmonės lygiui, toks suvokimas ateina savaime. Nuo to laiko visada pasiimu 

plastmasinį maišelį, į kurį surenku visus plastmasinius butelius ir kitas nesuyrančias 

ar sunkiai suyrančias šiukšles, kurios teršia aplinką. Nebegaliu praeiti pro šalį 

nepakėlęs šiukšlių. Atrodytų, laukas, kaimas, niekam niekas netrukdo, o man kliūna. 

Ir taip norisi, kad žemdirbiai taip pat galvotų apie žemę – maitintoją ir neterštų jos.  

 Nesinori jų nei mokyti, nei pamokslauti, jie visi geri, darbštūs žmonės, todėl 

manau, kad patys susipras ir neterš savo žemės.  

Įsivaizduokite: eina milijonierius, politikas, kuris jau daugiau kaip 15 metų 

populiariausių politikų dešimtuke, kurį pažįsta iš matymo apie 90 procentų žmonių, 

kuris negali praeiti, nepatraukęs dėmesio. Ir vaizdelis – eina Viktoras keliu su maišu ir 

renka tuščius butelius. Ką galima pagalvoti? Geriausiu atveju, kad jam kažkas su 

galva negerai. J Žmonių protas yra taip užterštas, kad tiems, kurie mane tokį pamato, 

aš tampu pajuokų objektu. Tačiau aš dėkoju likimui, kad man teko laimė sutikti 
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žmonių, kurie mano sąmonės lygį pakėlė į tokią aukštumą, kurioje visos tokios 

pajuokos manęs neveikia.  

Anksčiau su manimi kartu pasivaikščioti eidavo ir Jolanta. Iš pradžių atrodė, 

kad toks mano elgesys jai keistokas, bet, atrodo, ji greitai su tuo susitaikė, nes Jolanta 

taip pat labai domisi tokiomis žiniomis. Manau, jos dėka Lietuvoje atsiras pirmasis 

vedų kultūros centras, nors nemokšos švietimo ministrai, beje, ir iš Darbo partijos, 

nepalaiko šios idėjos.  

Esu ramus dėl kelio laukuose, kuriuo einu. Ten surinksiu kiekvieną numestą 

šiukšlę. Tikiuosi, kad ir kitose vietose kam nors šaus į galvą tokia pati mintis. Jeigu aš 

tai supratau, manau, kad ir kiti gali suprasti.  

O žinote, apie ką vieną kartą pagalvojau? Kaip ten reikalai gimtinėje? Ir iš 

karto galvoje gimė kita mintis – gal koks lietuvis taip pat sutvarkys ir mano gimtinę? 

Ir taip, šios šviesios minties vedinas, renku šiukšles kelyje per lauką. Ne savo lauką. 

Tą lauką, kuris tapo man brangesniu už brangiausią. O pažvelgus giliau, kiekvienas 

turėtume jaustis gyvenantys ne tik savo kaime, mieste, šalyje ar net visoje planetoje, 

TURĖTUME JAUSTIS VISATOS GYVENTOJAIS IR NETERŠTI JOS 

ŠIUKŠLĖMIS! 

Aplinka, kurioje gyvename, taip pat turi būti tvarkinga. Nes jei jūsų namuose 

ar darbo vietoje yra betvarkė, ji skleidžia atitinkamą energiją ir norite to ar ne, bet tuo 

metu susiduriate su NEIŠMANYMO energija. Ši energija prasiskverbia į jus ir jūs 

perimate jos savybes. Todėl aplinka, kurioje gyvename, turi būti jauki. Ji turi būti 

graži, laisva ir švari. Žodžiu, skaitykite knygas apie fengšui. Vienas paskaitų dalyvis 

papasakojo, kad po to, kai jis vedė, žmona bute pradėjo dėlioti visokius niekučius, 

kurie ši pradžių jam trukdė. O paskui jis suprato: pasirodo, fengšui – tai švara ir 

tvarka. 

Tolesni jūsų veiksmai priklausys nuo jūsų norų ir galimybių. Jums perduodu 

tik savo patirtį, o ką su ja daryti – spręskite patys. Žinoma, siūlyčiau daryti tą patį, ką 

dariau aš. Pamėginkite mano patirtį pritaikyti visą, ne atskiromis dalimis. Eigoje jums 

papasakosiu, ką kuo galima pakeisti.  

Taigi, tęsiame. Grįžtu į namus, tiksliau į nediduką sodo namelį. Jeigu lauke 

nešalta, neriu į ežerą, paplaukioju, grįžęs nusiprausiu po dušu, užkuriu pirtį ir pradedu 

jogos pratimus. Aišku tai skamba per daug solidžiai, nei yra iš tikrųjų, nes esu matęs, 

kaip jogos pratimus daro kiti. Tačiau mano pratimus galima vadinti pakankamai geru 

pratimų kompleksu ir aš stengiuosi sujungti kvėpavimą ir mintis su ta kūno vieta, 
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kurią veikia atitinkamas pratimas. O žodis „joga“ sanskrito kalba kaip tik ir reiškia 

ryšį, jungtį (joga – indų filosofijos mokymas, kurio pagrindu sukurta savęs pažinimo, 

savo psichikos ir fiziologinių procesų valdymo sistema ir būdai, taip pat fizinių 

pratimų, padedančių valdyti savo kūną ir mintis, sistema). 

Knygoje pasistengsiu išsamiai papasakoti apie šį pratimų kompleksą, o dabar 

bendrais bruožais apibūdinsiu savo veiksmus. 

Iš tiesų, atliekant fizinius pratimus labai svarbu pasistengti kuo labiau priartėti 

prie to poveikio, kurį minėjau pasakojimo apie savo patirtį pradžioje.  

Procesas: ATSIPALAIDAVIMAS, TEMPIMAS, ENERGETINIŲ KANALŲ 

ATVĖRIMAS IR RAUMENŲ STIPRINIMAS. 

BŪTENT taip, tačiau jokiu būdu ne atvirkščia seka (kaip tai daroma sporto 

salėje).  

Paaiškinsiu paprasčiau. 

SVARBU – nepersistengti ir nesiekti rekordų. Jums to nereikia. Visi 

judesiai turi būti plastiški, o tempimo pratimai neturi sukelti diskomforto ir, juo 

labiau, skausmo. Pamatysite, kaip greitai kūnas leis didinti amplitudę. O jei 

prievartausite save, poveikis bus priešingas. Atminkite – žmogaus kūnas yra labai 

protingas, jis priešinsis, „užsivers“. Tada naudos nebus, tik jį „sugadinsite“. Visa tai 

išbandžiau pats ir padariau daug klaidų. Žaizdas gydžiau po keletą mėnesių ar net 

metus, juk tokios vietos kaip sausgyslės ar sąnariai gyja lėtai. Pavyzdžiui, turbūt visi 

žino, kad toks gražus sportas kaip meninė gimnastika tik iš pirmo žvilgsnio nežaloja 

kūno. Iš tiesų yra kitaip. Pažiūrėkite, kiek ten invalidų, nes treneriai vertė jauną kūną 

daryti tai, ko jis nenorėjo. Galbūt patys to nesuprasdami, jie žalojo jaunų žmonių 

likimus. Ir tos likimo žaizdos liko visam likusiam gyvenimui. Todėl mano patarimus 

vertinkite rimtai. 

Jei rimtai pasiryšite daryti šiuos pratimus, atminkite, kad po 48 valandų kūnas 

vėl pradeda susitraukinėti, ir po ilgos pertraukos neprisidarykite bėdos. Gali atrodyti, 

kad jūsų pasiekta amplitudė tokia ir liks visam laikui, bet ne – galite pakenkti patys 

sau. Todėl po ilgos pertraukos turėsite pradėti viską kone nuo pradžios, 

neprievartaudami savo kūno.  

Labai svarbu suprasti, kad žmogaus kūnas yra sudarytas taip, jog mūsų keliai 

gali lankstytis tik į priekį ir atgal. Jokiais būdais nemėginkite jų lenkti į šonus. Galite 

visam likusiam gyvenimui pažeisti kelių sąnarius, ypač sėsdami į lotoso pozą. Šioje 
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pozoje dirbti turi tik klubai ir klubų sąnariai. Ir žinoma, prieš tai jie turi būti 

mankštinami ne vieną mėnesį.  

Pirmiausia – atsipalaidavimas. Geriausia tai daryti „šavasan“ poza ir 

sulaukti visiško atsipalaidavimo. Kojos pusantro karto plačiau pečių, rankos – kiek 

plačiau už kojas, galva padėta ant rankšluosčio tokiame aukštyje, kad kakta būtų ne 

žemiau už smakrą, t. y. kad gulint šioje pozoje galva neatsiloštų atgal. Kaip pasiruošti 

„šavansan“ pozai, kad poveikis būtų maksimalus? 

 

Taigi, pirmiausia atsigulkite ant nugaros, atpalaiduokite pečius. 

Sulenkite kojas per kelius, rankomis prispauskite juos prie pilvo ir 

minutę palaikykite.  

Tada galvą priglauskite prie kelių, bent jau stenkitės, kiek pavyks. 

Galvokite apie stuburą, stenkitės, kad jis neįsitemptų, o atsipalaiduotų. Kelis 

kartus įkvėpkite „į stuburą“, pajuskite, kaip jis išsitempia, tada nuleiskite 

kelius ir plastišku judesiu praskėskite kojas, kad jos būtų plačiau pečių. Šiek 

tiek pakelkite galvą ir pažiūrėkite, ar gulite simetriškai vienoje linijoje. 

Ištempkite kaklą, tiesiog patempkite, galvą padėkite ant sulankstyto 

rankšluosčio.  

Neskubėdami pasukite galvą į vieną pusę, tada į kitą – raskite tokią 

padėtį, kad nejaustumėte kaklo, tarsi jo neturėtumėte. Rankos priglaustos prie 

kūno. Tada... lėtai judindami mentes stuburo link... prispauskite pečius prie 

grindų ir lėtai išskėskite rankas į šalis. Atsipalaiduokite, kūnas pats atras 

laisvą padėtį. Dabar nejudėdami pagulėkite 15–20 minučių. Pirmas 3–5 

minutes norėsis pajudinti rankas, kojas ar galvą, nes atrodys, kad jos guli 

nelygiai. Nereikia nieko keisti. Gulėkite taip, kaip esate – juk patys tik ką 

pažiūrėjote, kad viskas simetriška. Po 5 minučių šis jausmas praeis. 

Mintimis keliaukite savo kūnu. 

Pradėkite nuo kojų pirštų. Pajuskite, kaip iš pirštų galiukų kraujas 

sruvena žemyn į kulnus,  kulnai vis stipriau prisispaudžia prie grindų. 

Kraujas teka į blauzdas ir jos vis stipriau prisispaudžia prie grindų.  

Keliai taip pat pamažu gula ant grindų. Kaip jau atsiguls, taip – 

nepergyvenkite. 

Dubens kaulų raumenys irgi glaudžiasi prie grindų.  

Dubuo maksimaliai atsipalaiduoja ir prisispaudžia prie grindų. 
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Juosmuo laisvas, dabar kiek pakeltas, bet po kelių užsiėmimų taip pat 

savaime prisiglaus prie grindų.  

Rankos taip pat vis labiau priglunda prie grindų.  

Pečiai toje pat padėtyje, galite juos atpalaiduoti. 

Kaklas toks laisvas, kad galvą jaučiate, o kaklo tarsi visai neturite. 

Veido oda tempiasi žemyn link ausų, raukšlės kaktoje išsilygina, o pati 

oda prisipildo kraujo ir deguonies. Nė vienas kremas taip neišlygins raukšlių 

kaip šis pratimas.  

Akys prasmenga link pakaušio ir jūs palaipsniui pradedate mąstyti 

pakaušiu. 

Priekinės smegenys ilsisi.  

Taip pagulėkite 15–20 minučių... 

Antra – tempimas. Jis reikalingas norint atverti energijos kanalus. 

Sąnarių tempimo, mankštinimo pratimai daromi plastiškais judesiais, taip 

pat gulint ant nugaros ant grindų. Pradėkite nuo kojų pirštų. Pajudinkite 

juos.  

Mintimis būkite tose kūno dalyse, kurias mankštinate. Galvokite tik 

apie mankštą.  

SVARBU – kvėpavimas lygus ir gilus. Kiekvieną kartą giliai 

įkvėpdami mintimis orą nukreipkite į tą vietą, kuri yra tempiama.  

Įkvėpkite, nukreipkite ten orą ir šiek tiek sulaikykite, pajuskite, kaip 

jis užpildo šią vietą. Gali būti, kad iš pradžių jūs to nepastebėsite, bet po to 

tikrai pajusite. 

Pėdomis darykite sukamuosius judesius. Dešimt kartų į vieną pusę ir 

dešimt kartų į kitą. Nepamirškite – jokios prievartos. 

Pakelkite kojas ir 20 kartų sulenkite per kelius. Galvokite apie kelius. 

Kairę koją padėkite ant grindų ir dešinę koją iš dubens judinkite 

sukamaisiais judesiais, po 10 kartų į kiekvieną pusę. Tuo metu koja turi būti 

maksimaliai įtempta dubens sąnarių srityje, bet be prievartos. 

 Tą patį atlikite su kita koja. Mintys – apie dubens sąnarį.  

Atpalaiduokite tas vietas, kurias mankštinate, ir visą laiką kvėpuokite. 

Nesulaikykite kvėpavimo. 

Sulenkite dešinę koją per kelius ir rankomis prispauskite prie pilvo. 

Palaikykite. Dar kartą pasukiokite pėdą į vieną ir į kitą pusę. 
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Atsipalaiduokite, dešine ranka paimkite dešinį kelį iš vidinės pusės ir 

patempkite į šoną, žemyn link grindų. Mintys kirkšnyse, ten, kur tempiasi – 

mintimis atpalaiduokite šią kūno dalį, įkvėpkite į tą vietą. Šioje padėtyje 

pabūkite apie dvi minutes. Po to sulenktą koją prispauskite prie pilvo, dešinį 

kelį iš išorinės pusės paimkite kaire ranka ir tempkite į vidinę pusę, link 

kairiojo klubo. Taip palaikykite vieną ar dvi minutes – mintimis keliaukite į 

klubo išorinę pusę, kur jaučiasi tempimas, ir stenkitės atsipalaiduoti.  

Dabar sulenkite kairės kojos kelį, pėdą pastatykite ant grindų, o 

dešinės kojos pėdą padėkite ant kairiojo kelio taip, kad pasikreiptų klubo 

sąnarys, t. y. taip, tarsi darytumėte lotoso pozą, tik gulimoje padėtyje ir tik su 

dešine koja. Tokioje padėtyje koją palaikykite 1–2 minutes.  

Tuos pačius pratimus pakartokite su kita koja. 

Dabar vėl atsigulkite į pradinę „šavansan“ pozą, pailsėkite ir 

atgaukite kvapą.  

Sulenkite kojas ir rankomis prispauskite kelius prie pilvo, rankas 

nuleiskite ant grindų, išskęskite į šalis ir lėtai sukite abu kelius į dešinę, link 

grindų. Palaikykite. Pečiai turi likti vietoje, o galvą pasukite į priešingą 

pusę. Tokius „sukinius“ atlikite iš pradžių į vieną, o paskui į kitą pusę. 

Judesiai plastiški. Kiekvieną kartą poziciją „užfiksuokite“ ir pabūkite taip 1–

2 minutes. 

Visą laiką giliai kvėpuokite. Net mintimis užpildykite oru tempiamą 

vietą.. 

Grįžkite į „šavansan“ padėtį, pailsėkite. 

Dabar po uodegikauliu pasidėkite 10–15 cm aukščio tašelį. Jų galima 

įsigyti parduotuvėje. Jei tašelio neturite, pirmą kartą galite naudoti į ritinėlį 

susuktą rankšluostį. Toks ritinėlis turi būti 20–30 cm aukščio. Padėtas po 

uodegikauliu jis susispaus ir taps kaip tik reikiamo dydžio. Taip pagulėkite 5 

minutes. Rankos ir kojos ištiestos. Atsargiai ištraukite tašelį arba ritinėlį, 

ištieskite nugarą, stuburą taip, kad nejaustumėte jokio diskomforto. Minutę 

pailsėkite.  

Po to padėkite ritinėlį po nugara tarp menčių ir šiek tiek aukščiau. 

Pagulėkite dar 5 minutes. Ištraukite volelį. 

Baigę pratimą vėl sulenkite kojas ir prispauskite jas prie pilvo. 

Stenkitės galva pasiekti kelius ir 2–3 kartus giliai įkvėpkite.  
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Vėl grįžkite į „šavasan“ pozą ir pagulėkite 3–4 minutes. 

Atsigulkite ant pilvo ir išsitieskite. Kojos suglaustos. Išlenkite nugarą 

– tarsi lanką prieš strėlės paleidimą. Tokioje padėtyje pabūkite kiek 

galėdami ilgiau. Pakartokite 3 kartus. 

Dabar iš už nugaros suimkite rankomis pėdas ir jomis siekite savo 

„sėdimosios“ – pabūkite taip 1–2 minutes. 

Kitas pratimas – padarykite tiek atsispaudimų, kiek pajėgsite, tik 

nepersistenkite.  

Kojas sulenkite po savimi, galvą padėkite ant grindų, o rankomis 

siekite kuo toliau į priekį. Šiam pratimui jėgų negailėkite. 

Atsistokite keturpėsti, atsipalaiduokite ir iškvėpdami rieskite nugarą į 

viršų. Viską darykite lėtai. Įkvėpdami nuleiskite nugarą. Kartokite 5 kartus. 

Dabar pasukite klubus į vieną pusę 3 kartus ir į kitą pusę 3 kartus. 

Ištieskite vieną koją atgal, pajudinkite ją į šonus į vieną pusę, po to – 

į kitą.  Tą patį pakartokite kita koja. 

Dabar poza „šuniukas“ – atsistokite keturpėsti, rankas ištieskite prieš 

save, kakta atsiremkite į grindis. Būdami tokioje pozoje savo brangiausiąją 

„sėdimąją“ kelkite į viršų ir pamažu artinkite rankas ir kojas. Jūsų 

„minkštąją“ tarsi nematoma ranka kelia į viršų. Ši poza sudėtinga, sunki, bet 

po kelių užsiėmimų pajusite, kad tampa vis patogiau ir lengviau. Galutinė 

fiksacija šioje pozoje – tarsi pasilenkėte į priekį ir rankomis pasiekėte 

grindis. Tik stenkitės nelenkti kojų per kelius. 

Iškvėpdami atsistokite, išsitieskite ir atsilenkite atgal. 

Štai tokiam pratimų kompleksui sugaišite 1–1,5 valandos. Aišku, yra 

ir daugiau pratimų, kuriuos aš darau, tačiau žodžiais sunku paaiškinti jų 

eigą. Tuo labiau, kad aš nesu mokytojas. Tiesiog tikiuosi, kad kada nors 

pavyks juos pademonstruoti gyvai J 

Aš pats šiam pratimų kompleksui skiriu 2,5 valandos J 

Kai atsistosite, kaire ranka laikykitės už sienelės ir stovėdami 

pakartokite pratimus dešinei kojai, kuriuos darėte gulėdami. Po to kita koja. 

Kiekvienam pratimui skirkite 1–2 minutes. Būtina, kad visi sąnariai grįžtų į 

vietas ir sustiprėtų raumenys. 

Po to iš karto einu į dušą, o paskui – į geriausią pasaulyje pirtelę. 
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Kas neturite tokios galimybės, galite atvažiuoti pas mane arba galite pagulėti 

karštoje vonioje, o jei neturite vonios – išsimaudyti po karštu dušu. 

Mano pirtelė iš tiesų pati geriausia. Mėgstu pirtį. Daugybėje pirčių buvau ir 

šiaip jomis domėjausi, tačiau tokios matyti dar neteko. Atskleisiu dar vien paslaptį (o 

tie, kurie nori išmėginti, visuomet laukiami). Maniškė pirtelė pastatyta pagal mano 

kurtą projektą – ir patalpa, ir krosnis. Kūrenu griežtai tik pats. Krosnyje išmūryti du 

dūmtraukiai. Pirmasis dūmtraukis – pirmajam dūmui: pakūrus krosnį malkos iš 

pradžių išskiria aitrius dūmus, smalą ir suodžius. Taigi, būtent tokius dūmus kreipiu į 

pirmąjį dūmtraukį. Kai iš kamino pradeda rūkti švarus dūmas, kurio praktiškai 

nesimato, užstumiu sklendę ir ugnį nukreipiu į antrąjį dūmtraukį – tiesiai per akmenis, 

kurie būtent šiai krosniai buvo atvežti iš Uralo ir Karelijos. Akmenys kaip 

kompiuterio diskai nuskaito informaciją ir prikaupia ugnies energijos. Kai ugnis 

krosnyje užgęsta, šiluma laikosi dar parą, o geru, kokybišku garu galima mėgautis 8–9 

valandas. Pirtis įkaista greitai – per 1,5–2 valandas. Malkas naudoju tik uosio. 

Įdomu tai, kad pirtį kūrenant įprastu būdu, kai per akmenis ugnis paleidžiamas 

iš karto užkūrus pirtį, taip kaip daro visi, garas būna nekokybiškas, užterštas ir tik 

kokias 2–3 valandas. Akmenys užsiveria ir negali pasisavinti energijos. Mano 

pirtelėje yra visos keturios stichijos, keturios energijos: akmuo – žemė, ugnis, vanduo 

ir oras. Ir visi jie gryno pavidalo. 

Pėrimosi patalpoje pirminė temperatūra yra 65–70 laipsnių. Esant tokiai 

temperatūrai deguonis nesudega, oras prisotintas deguonimi 100 procentų. 

Absoliučiai visose rusiškose, suomiškose pirtyse deguonies lygis ore yra žemas ir 

tokia pirtis yra kenksminga. Manoji suteikia sveikatos. 

Užpylus vandens ant krosnies viduje esančių akmenų, garų gaunama tiek, kiek 

kam reikia. Pavyzdžiui, kai aš periuosi, kitiems raitosi ausys. J 

Lyginant su kitomis pirtimis, kurios panašesnės į kankinimų kambarius „kas 

ilgiau ištvers“, mano pirtyje nesudėtinga būti, kiek panorėjus. Ir tai visiškai teisinga, 

nes pirtyje būtinas maksimalus patogumas. 

Norėčiau duoti vieną patarimą. Net ir tokioje geroje pirtyje kaip manoji 

kaitintis galima tik kartą per savaitę. Vienas kartas yra būtinas. Jis naudingas, valo 

kūną. O kaitinantis dažniau organizmas netenka mineralų ir silpnėja imunitetas. Sakau 

tai iš savo patirties. 

Po pirties prausiuosi (apie šią procedūrą, tai yra apie tai, kaip teisingai 

praustis, papasakosiu kitą kartą). O tada kaip naujai gimęs pirmą kartą tą dieną (apie 
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17–18 valandą) sėdu prie stalo. Nors, jeigu atvirai, nesijaučiu itin alkanas. Tiesiog 

mumyse toks jau įprotis tūno – ko nors užkrimsti. 

Paskui (po pirties) šiek tiek paguliu. Iš pradžių, likus pusvalandžiui iki valgio, 

išgeriu vandens. Gerkite tiek, kiek norisi, kad po valgio nenorėtumėte gerti kokios 1,5 

valandos. Nes kai pradedame valgyti, skrandis išskiria tiek sulčių, kiek reikia maistui 

suvirškinti. O jeigu mes dar pripilame vandens, ji atskiedžia skrandžio sultis ir maistą 

virškinti tampa sunkiau, tai trunka ilgiau ir į žarnyną maistas patenka ne iki galo 

suvirškintas.  

 Pirties dieną valgau tik termiškai neapdorotą, žalią maistą. Toliau knygoje 

papasakosiu plačiau. Valgyti tokią dieną taip pat gaminu sau pats. Kuo daugiau 

įvairių žalumynų, vaisių, daržovių. Mėsos nevalgau – jau tai minėjau. Tarp kitko, jei 

turite valios, bent tuo metu, kol bandote vadovautis mano siūlomomis taisyklėmis, 

nevalgykite mėsos. Poveikį tikrai pajusite. Ir ne tik fiziologinį. Sumažės vidinė 

agresija, pajusite pusiausvyrą. Pamėginkite! 

Po vandens procedūrų neskubėdamas dengiu stalą, kruopščiai plaunu vaisius ir 

pradedu juos valgyti. Obuolys yra būtinas – jis tarsi šeimos gydytojas. Ir dar 4–5 

vaisių rūšys. Valgant vaisius kartais norisi vandens. Jo galima gerti, tačiau ne 

stiklinėmis, tik paskalauti burnai.  

Labai naudinga tarp vaisių ir daržovių valgymo padaryti 30–40 minučių 

pertrauką. Tuo metu gaminu sau salotas. Ak, kokios jos skaniosǃ J Įvairiausi 

žalumynai, pomidoriukai, agurkiukai, kedro riešutai, avokadai, citrinos ir, žinoma, 

aliejus, kuris būtinai turi būti šalto spaudimo. Mėgstu daug pipirų, išmokau išsiversti 

su minimaliu druskos kiekiu (ją puikiausiai pakeičia citrina). Labai sveika į salotas, 

prieš pat jas valgant, sutarkuoti šaldytos citrinos su visa žievele. Salotos tampa 

puikaus skonio ir nebereikia druskos. Kartais pasimėgauju šviežiai sūdyta arba šaltai 

rūkyta žuvimi. Žodžiu, jokių termiškai apdorotų produktų.  

Tokio maisto gali valgyti kiek širdis geidžia, vis tiek jis virsta vandeniu.  

Iš esmės tai ir viskas. Arbatos ir kavos negeriu. Bent jau pirties dieną. Tiesa, 

geriu, bet manoji arbata užpilta nevirintu vandeniu iš vakaro. Tai daug geresnė nei 

įprasta arbata. 

Tiesa, dar papasakosiu, kaip reikėtų gaminti sau valgyti. Tai visada labai 

svarbu, ypač kūno ir minčių valymo bei energijos pasikrovimo dienomis. Geriausia, 

jei nuteiktumėte save į dabarties būseną (mes jau kalbėjome apie dabarties jėgą). 

Mintys turi būti čia ir dabar, jokių minčių apie praėjusią ar ateinančią dieną.  
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Pamėginkime pajusti dabartį. Tiesiog čia ir dabar. 

Įsitaisykite patogiai... Atsipalaiduokite... Kojomis pajuskite grindis..., 

nugara pajuskite krėslo atlošą... Palaukite, kol kvėpavimas taps lygus... Ir... 

būtent tą akimirką pajuskite, kaip jums yra gera... 

Palikite esamas, būsimas ar tik numanomas problemas nuošalyje... Šią 

akimirką, šią minutę, šią sekundę – jums gera? Nėra jokių problemų? 

Štai šis teigiamas impulsas sklinda į visas puses. Nesinori nieko kaltinti, 

žeisti. Priešingai – norisi padėkoti gyvenimui tokiam, koks jis yra... 

Tai ir yra dabartis. Ir kuo ilgiau sugebėsite išlikti joje, tuo geriau 

pajusite gyvenimo skonį, tuo greičiau spręsis jūsų problemos. Nepaleiskite šio 

jausmo. Pasimėgaukite juo... 

Ir visiškai paprastas pavyzdys, kurį gali pajusti kiekvienas.  

Esate namie, virtuvėje, gaminate sau salotas. Pamėginkite įsijausti į šį procesą 

būdami čia ir dabar. 

Imate daržoves, plaunate jas, galvojate apie jas, o ne apie tai, ką darysite rytoj, 

ar kam reikėtų paskambinti, arba, tarkime, nuplausiu daržoves ir eisiu skalbti, o 

paskui dar lyginti, o tada jau skambinsiu ir galbūt susitiksiu su drauge ar draugu. Jūs 

neturite galvoti: „Štai dabar nuplausiu daržoves, pasidarysiu salotų ir gardžiai 

pavalgysiu. “ 

Ne, ne ir dar kartą ne! Visa tai yra mintys apie ateitį. Ir jūs mintyse jau valgote 

būsimas salotas – salotas, kurių dar neturite. J 

Tuo metu, kai plaunate daržoves, turite galvoti būtent apie jas, o ne 

automatiškai plauti ir galvoti apie kažką kita. Turite galvoti apie daržoves: „Štai taip, 

čia reikėtų dar nuskalauti ir gal čia...“ Ir tą akimirką galite bandyti suprasti, kokia jūsų 

būsena? Jūs stovite ar sėdite? Jaučiatės puikai? Tą akimirką kambaryje yra šilta? Jums 

pakanka šviesos? Jaučiate savo kvėpavimą? Jūs tiesiog esate čia ir dabar, ir jūsų 

mintys yra čia ir dabar. Suprantate, ką turiu omenyje? 

Nuplovę daržoves imate pjaustymo lentelę, ant kurios pjaustysite daržoves, 

dedate agurką, nupjaunate agurko galiukus ir pradedate pjauti jį išilgai, paskui – 

skersai. Pjaustote smulkiais gabaliukais ir visos jūsų mintys yra čia ir dabar, sutelktos 

į darbą. Imate pomidorus, pjaunate per pusę, išpjaunate tą vietą, kur buvo įaugusi 

šakelė, ir pradedate jį pjaustyti mažais gabaliukais. Jūsų mintys visada čia. Ne ten prie 

stalo, kur mėgausitės šiomis salotomis, bet čia. Jos sukasi ne apie tai, kam turite 
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paskambinti, jos čia – šalia pomidoro ir apie pomidorą. Apie tai, kaip teisingai jūs 

elgiatės ir kaip gerai šią akimirką jaučiatės. 

Imate žalumynus, kruopščiai nuplaunate, kad neliktų nė kruopelės purvo ar 

žemių ir paskui negirgždėtų tarp dantų. Jūsų mintys ir dėmesys – čia. Galvojate apie 

tekantį vandenį, žalumynus, petražoles, salotų lapus, o ne apie tai, kaip sėsitės prie 

stalo. Toliau žalumynus smulkinate savo nuožiūra. Visa tai sudedate į gilų indą, 

įpilate aliejaus, įberiate pipirų, druskos pagal skonį ir... ragaujate. Čia ir dabar 

pajuntate savo salotų skonį. Tuomet nešate ant stalo, plaunate rankas, įsitaisote 

patogiai, imate duonos (o dar geriau be jos, nes duona – tai termiškai apdorotas 

produktas) ir pradedate valgyti. Jūsų mintys vėl čia. Šią akimirką jaučiate skonį, 

kvapą, jūsų kūnui patogu, jūs gyvenate dabartimi. Gyvenate čia ir dabar. 

Dabarties jėga turi nepaprastų savybių, kurios ir gydo, ir harmonizuoja visas 

organizmo sistemas. 

Žmogus įpratęs viską daryti atvirkščiai. Skuba tapti suaugusiu, o paskui 

dūsauja liūdėdamas prabėgusios vaikystės. Jis gadina sveikatą siekdamas uždirbti kuo 

daugiau pinigų ir apsisukęs tuos pačius pinigus leidžia sveikatai taisyti. Žmogus 

galvoja apie ateitį su tokiu nekantrumu, kad pamiršta dabartį ir galiausiai – nebeturi 

nei dabarties, nei ateities. Gyvena taip, tarsi niekada nemirs, o miršta taip, tarsi 

niekada negyveno.  

Gyvenimas, mielieji, tai ne rytdienos problemų sprendimas. Tai judėjimas 

dabartimi. Ir jei tą akimirką susiduriate su kliūtimi, tai būtent dabar ją ir spręskite.  

Kas svarbiausia bendraujant su kitu žmogumi? Dėmesys kiekvienam žmogui, 

su kuriuo kalbate, ir kiekvienam darbui, kurį darote. Visas žmogaus gyvenimas – tik 

dėmesys. Tai yra svarbiausia gyvenimo būtinybė. Tas, kuris neišugdys savo dėmesio 

kasdieniame gyvenime, nesugebės nieko rimtesnio pasiekti jokioje srityje. 

Nemanykite, kad esate nereikšmingi, nes negalite nuveikti didelių darbų. Tiesiog 

skirkite visą savo dėmesį tam, ką darote. Kaip keliatės iš lovos, kaip prausiatės, kaip 

sėdate prie stalo valgyti. Viską darykite užtikrintai ir sutelkę visą dėmesį. Kiekvieną 

praskrendančią akimirką „dabar“ galvokite tik apie tai, ką darote tuo metu, ir tą darbą 

atlikite puikiai iki pat galo. 

Kalbėdami su žmogumi įsiklausykite ir supraskite jo žodžius. Pažiūrėkite jam 

į akis, pabandykite suprasti, ar jis ramus ar sunerimęs. Nepulkite nieko daryti, kol 

žmogus nebaigė kalbėti. Iki galo išklausykite tai, ką jis jums sako. Net jei nujaučiate, 

kad žmogus sudirgęs, bandykite jam atsakyti taip, kad jis pajustų, jog jį mylite ir 
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norite jam padėti. Pokalbio metu galvokite ne apie save, o apie tą žmogų, kuris su 

jumis kalba. 

O baigti norėčiau patarimu, kuris padės pasiekti to, kad būtumėte teisingai 

suprastas. Tai – aukštasis pilotažas. Norite – naudokitės, nenorite – nereikia, tačiau tai 

labai veiksminga. Aš supratau, kad nesvarbu, kokie mano santykiai su pašnekovu, jei 

noriu, kad mane išgirstų ir suprastų, turiu į mūsų bendravimą įtraukti Aukščiausiąją 

Išmintį, tą meilę, kurią Ji jaučia mums.  

Pasistenkite, kad jūsų pokalbyje dalyvautų Aukščiausioji Išmintis, žiūrėkite į 

žmogų, su kuriuo kalbatės, JOS akimis, klausykitės JOS ausimis, atsakykite JOS 

žodžiais. Jūs jau žinote, kad Aukščiausioji Išmintis savo gyvenime nenaudoja 

žemiausiojo prado savybių. Nenaudoja todėl, kad JI yra amžina ir naudojasi tik 

amžinais, realiais dalykais, kurių mes jau išmokome. Darykite viską, kad JI dalyvautų 

jūsų santykiuose, jūsų reikaluose, ir pamatysite, kaip pasaulis jūsų akyse taps kitoks, 

pamatysite, išgirsite, patys padarysite daug stebuklingų dalykų. J  

Pažiūrėkite į įsimylėjėlius. Jie gyvena dabartine, o ne rytojaus meile. Tiesa? 

Primygtinai siūlau naudoti dabarties jėgą tiems, kurie eina savojo 

Aukščiausiojo Tėvo link ir ieško tikrojo susitikimo su Juo. Sutikti Jį įmanoma tik 

dabartyje. Jis negyvena ateityje ir praeityje. Jis yra tik dabartyje. Praeitis ir ateitis jam 

tiesiog neegzistuoja. Jis amžinas ir gyvena tik dabartyje, realybėje.  

Jei einate gatve ir prieš jus telkšo bala, apeinate ją tą pačią akimirką, dabarties 

realijos laiku. Pasitaikė duobutė – apeinate ją tą pačią akimirką, dabarties realijos 

laiku. Juk prieš valandą tikrai negalvojote – štai eisiu gatve ir mano kelyje pasitaikys 

bala. Ir iš anksto nesprendžiate, kaip tą balą apeisite. Žinoma – negalvojate ir 

nesprendžiate. Taip pat turėtų būti ir su kitomis situacijomis. Ne veltui egzistuoja 

patarlė „Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos“. Jei gyvenate pagal pasaulėkūros 

dėsniais, viską turėsite.  

Dažniausiai jau šiandien pradedame spręsti problemas, su kuriomis 

susidursime tik rytoj, iš savęs atimame dabartį. O rytojaus niekada nebūna šiandien. 

Vadinasi, mes iš viso negyvename, nes gyvenimas vyksta tik dabartyje. Esame teatre, 

o mintys – darbe, esame darbe, o mintys – parduotuvėje, dar nebaigėme apsipirkinėti 

parduotuvėje, o mintys jau namie. O namie dažniausiai galvojame apie darbą. J 

Sėdime prie stalo ir valgome, o galvoje mintys sukasi tik apie tai, kaip nemandagiai 

atšovėme kolegai darbe. O juk rytoj su juo teks susitikti ir nesmagiai jaustis. 
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Tos problemos manipuliuoja mumis. Mes įsižeidžiame ar pradedame jaustis 

nesmagiai dėl to, kas dar neįvyko. Tokios emocijos – tai atotrūkis nuo dabarties. Kitas 

žmogus ant mūsų dar nesupyko, o mes jau jaudinamės dėl to, ko rytoj gali net nebūti. 

O jeigu kažką įsižeidžiame, dažnai iš anksto priimame sprendimą, dėl kurio įsižeidė 

kitas žmogus, o jis savo ruožtu irgi pradeda elgtis analogiškai ir problemos paaštrėja. 

 Sakykite, kam viso to mums reikia? 

Būtent šią klaidą daro šiuolaikiniai psichologai. Jie taiko įtakos ateičiai 

metodikas nekreipdami dėmesio į dabartį. Ir tos jų metodikos pažeidžia priimtų 

sprendimų, minčių ekologiją, pažeidžia dabartį. O problemos sprendimas pažeidžiant 

ekologiją visada sukelia naujų problemų, kurias, beje, užsidirbate jūs patys.  

Na štai, nuo pokalbio apie dabartį ir grįžkime į pačią dabartį, prie šiuo metu 

mums rūpimos temos. J 

 Taigi, pavalgęs aš ilsiuosi ir maždaug po valandos einu pertis antrą kartą. Iš 

esmės tuo diena ir baigiasi. Televizoriaus nežiūriu. Imu knygą ir judu lovos link. Taip 

baigiasi mano energetinio užtaiso papildymo diena.  

Sekmadienio rytas prasideda taip pat kaip ir šeštadienio. Jau minėjau, kad į 

pirtį naudinga eiti tik kartą per savaitę. Todėl sekmadienį, po 3 valandas trunkančio 

pasivaikščiojimo, imuosi jogos, kuri gali užsitęsti ir ilgiau. Duše prausiuosi po 

pasivaikščiojimo prieš jogą ir po jogos. Ir tik tada sėdu prie stalo. Jei labai norisi 

valgyti – nesikankinkite, galite pavalgyti ir prieš jogą (vaisių). Patikinu, iki 

sekmadienio vakaro jūsų būsena bus visiškai subalansuota, jausite energijos antplūdį, 

kuris išliks visą savaitę. 

Tiksliai žinau, kad jei žmogus įpratęs keiktis, šiomis dienomis jis nesikeiks. 

Taip nutiks savaime. O jei jau kils nenumaldomas noras mestelti riebų žodelį, patariu 

– SUSILAIKYKITE. Tai lygiai taip pat svarbu, nes necenzūriniai žodžiai savyje turi 

labai daug neigiamos TAMASO – neišmanymo energijos. Tomis dienomis 

organizmas nenorės gyventi šioje neigiamoje energijoje, nes kiekvienas ištartas 

keiksmažodis sunaikina pusvalandį ar net valandą tos energijos, kurios jūs siekiate 

pasikrauti. Tokiam pačiam laikui išsiderins jūsų būsena ir dešimčia valandų 

sutrumpės gyvenimo trukmė. Keiksmažodžiai priskiriami neišmanymo GUNAI arba 

tiesiog neišmanymo-tamsumo energijai. 

Prieš miegą skaitykite tik tas knygas, kurios yra susijusios su sielos kūrybinio 

potencialo ugdymu. Jei labai norisi valgyti, iš pradžių išgerkite vandens, bet ne virinto 
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(virintas vanduo užteršia organizmą šlakais). Kvėpuokite pilnais plaučiais ir kartu 

galvokite, kaip oras jus maitina.  

Būna, kad ir aš pavalgau vėlai vakare, tačiau ne tomis dienomis, kai 

praktikuoju visą šį kompleksą veiksmų, ir jeigu valgau, vartoju tik termiškai 

neapdorotą maistą. Jokių naminių kompotų, sulčių, nes jie visi pagaminti kaitinant. 

Mielieji, esu tikras, kad jums patiks. Tai visiškai nesudėtinga ir, beje, 

nemokama, o poveikis toks, kad jokioje sanatorijoje nenupirksi net ir už didelius 

pinigus. Jausitės puikiai ir visuomet norėsis taip daryti. 

Manau, kad greitai atidarysiu centrą norintiems pereiti prie sveiko, ekologiško 

gyvenimo būdo.  

Taigi, švaraus gyvenimo kultūra. Gliaudome šią temą toliau?  

Dar egzistuoja minčių grynumas, užmojų grynumas. Šią temą jau išsamiai 

išnagrinėjome, todėl prie jos negrįšime. Tiesa? Prisimenate? J 

Ir dar vienas pratimas, kuris padės suprasti, kaip fizinio kūno padėtis veikia 

mūsų būseną, mūsų emocijas.  

Pamėginkite pabūti kupriumi. Šiek tiek pasilenkite, pečius šiek tiek į priekį, 

šiek tiek aukštyn, galvą žemyn. Kaip dabar jaučiatės? Koks jausmas užplūsta?.. 

Kažkoks susirūpinimas, nepasitenkinimas, baimė, šypsena pro sukąstus dantis...  

O dabar ištieskite pečius, atloškite juos atgal, galvą iškelkite į patogią padėtį, 

krūtinę į priekį ir šiek tiek aukštyn – koks jausmas dabar? Gerokai smagiau, tiesa? 

Mes kažkodėl apie tai negalvojame, nepasitikriname, tačiau tai yra ne kas kita kaip 

fizinio kūno poveikis jūsų nuotaikai ir emocijoms. Tai reiškia, kad kūnas turi būti 

geros formos.  

Arba imkite ir nenusiprauskite ryte. Ir pamėginkite taip pavaikščioti visą 

dieną. Kaip jausitės? Pradėsite savęs nekęsti. 

Ką įrodo visi šie pavyzdžiai? Tai, kad mes esame tai, ką valgome. Esame tai, 

kaip judame. Esame tai, ką galvojame. Esame tai, kokio švarumo yra mūsų kūnas. 

Taigi, kita sritis – maistas. 

Yra keli produktai, kurie skleidžia NEIŠMANYMO-TAMSUMO energiją: tai 

mėsa, alkoholis, tabakas ir narkotikai. Galime kiek norime kalbėti apie maistą, 

vegetarizmą ar dar kažką, bet šiuose produktuose vienareikšmiškai glūdi būtent ši 

energija – tai energetinis faktas. Šie produktai yra žemiausiame neišmanymo 

energijos lygmenyje. 
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 „Esame tai, ką valgome“, sakė Hipokratas. Tai reiškia, kad mes valgome ne 

kotletus – mes valgome energiją. Kiekvienas produktas, kiekvienas dalykas visatoje 

turi savo vibracijos dažnį. Tai ne kas kita kaip energija. Tai štai, kokią energiją 

valgome, su tokia energija ir gyvename. Neįmanoma padidinti savo vibracijos 

dažnio iki dorybės lygio, jei jumyse slypi žudymo energija. Ką gyvūnas jaučia, kai 

yra žudomas? Teisingai – stresą, baimę. Ir ta energija pereina į jus, ir jūs su ja 

gyvenate. Ir antra energija yra agresijos energija, nes su meile juk niekas nežudo. Šios 

energijos nesuderinamos su dorybės energija, su dvasinio sąmoningumo lygio kėlimu.  

Pamėginkite nors akimirką įsivaizduoti, kas nutiktų, jei žmonės nevalgytų 

mėsos – pagal pasaulėkūros dėsnius taip ir turėtų būti. Kiek žmonių išsilaisvintų, kaip 

būtų išsaugota gamtos ir žmogaus ekologija. Pamėginkite įsivaizduoti kas nutiktų, jei 

vienu metu išnyktų visi alkoholio ir tabako produktų gamintojai? Kokia įsivyrautų 

harmonija! Mėsa, alkoholis ir tabakas skatina aistrą, agresiją ir nukelia žmogų į 

žemiausią vibracijos lygį, vadinasi, į žemiausią mąstymo lygį, į gyvulių pasaulį, 

kuriame nėra išminties. Būtent todėl turime stengtis gyventi pagal pasaulėkūros 

dėsnius dorybės vibracijoje. Ten prasideda žmogus, ten pradeda veikti išmintis. 

Einšteinas paneigė Niutono teoriją, kad visatą sudaro fiziniai objektai, ir įrodė, 

kad visatą sudaro energija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad VISKAS, ABSOLIUČIAI 

VISKAS – ir įvairūs daiktai, ir maisto produktai – turi savo energiją. Vienintelis 

klausimas – KOKIĄ?  

Ką tai mums sako? Nesvarbu, kiek psichologinių metodų taikytume, kiek 

bekalbėtume šia tema, kiek besistengtume save psichologiškai nuteikti, jei 

nesistengsime savo organizmo apsaugoti nuo neišmanymo energija prisotintų 

produktų, rūbų, garsų, minčių, ji visada pateks į mus ir visą laiką griaus mus iš vidaus. 

Ji griaus tą harmoniją, kurią savyje sukuriame taikydami vienus ar kitus metodus.  

Išminčiai, kalbėdami apie neišmanymo energiją, sako, kad ji turi dvi savybes. 

Pirma, ji į kiautą uždaro asmenybę, griauna ją. Antra, ši energija tempia asmenybę 

žemyn, į gilesnius sluoksnius, t. y. kalbant apie žemiškojo kelio pabaigą ir po to vietą 

ant rojaus laiptų laiptelių – toks laiptelis bus vis žemiau ir žemiau.  

Taigi, aistros ir neišmanymo energijos pasižymi savybe, kuri įvardijama 

žodžiu „įtraukti“. Šį žodį dažnai girdime kalbėdami apie narkomanus – „jį įtraukė“, 

„jis įniko“, „jis pasidavė įtakai“, „jis negali išsivaduoti“ ir pan. Būtent šis klampus 

kiautas įtraukia, įsiurbia į šią pelkę, todėl taip sunku šių produktų atsisakyti – ši 

priklausomybė ne ką silpnesnė nei potraukis narkotikams. 
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Tokie produktai kūnui, gyvybingumui neturi jokios vertės. Jų vibracijos dažnis 

yra nesuderinamas su SATVOS, arba DORYBĖS, vibracija, todėl, neatsisakius šių 

produktų patekti į dorybės būseną yra praktiškai neįmanoma.  

Kartais žmonės sako: esu laisva gyva būtybė, todėl ką noriu, tą valgau. Na ir 

kokie jūs laisvi, jei nesugebate atsisakyti šių neišmanymo produktų, šių pagundų, 

jeigu jus valdo ne išmintis, o proto kurstoma emocija. Tai yra vergystė, o ne laisvė. 

Turbūt kiekvienas mūsų yra girdėjęs „pradedančiuosius“ alkoholikus ar 

narkomanus sakant: „Kokia čia problema, visada galėsiu mesti, jei tik norėsiu...“ 

Tačiau mes pažįstame tokius „metikus“ – per pastaruosius 10 metų narkotikų poreikis 

pasaulyje išaugo net penkis kartus.  

Tai kur gi tie – laisvieji – pasislėpė? Jie pririšti. Jie tampa tokios demoniškos 

energijos vergais. Jie tarnauja jai. Tai kur tas gebėjimas rinktis?! 

Mielieji, neišmanymo energija nesuteikia pasirinkimo, ten jau viskas „pririšta, 

užzombinta“. Tam tikras pasirinkimas galimas aistros energijoje, tačiau žmogus 

laisvai rinktis gali tik dorybės energijoje. Nes dorybės energijos būsenoje 

elementaraus potraukio į materializmą, pagundas, egoizmą, pavydą, netikrą 

veidmainišką prestižą praktiškai nėra. O kai nėra šios aistros, žmogus yra 

nepažeidžiamas ir tampa laisvas. 

Beje, mūsų organizmas mėsos iš viso nevirškina. Tai vienas iš „sunkiausių“ 

produktų, todėl mėsą ėdančių gyvūnų (plėšrūnų) skrandžio sultys labai skiriasi nuo 

žmogaus, plėšrūnų žarnynas yra trumpas – 3–4 metrai. Jie pasisavina pagrindines 

maistines medžiagas, o likutis pašalinamas. Žmogaus žarnynas tris kartus ilgesnis. Jo 

ilgis apie 8–9 metrus, todėl kai į jį patenka mėsa, žarnomis ji keliauja ilgai. Žarnyne 

yra šilta ir visas tas turinys pradeda pūti ir šlakais užteršia mūsų organizmą. Šie šlakai 

patenka į kraują ir išplinta po visą organizmą. 

Todėl jei skaitote apie kokias nors organizmą valančias sistemas ar metodikas, 

visose jose kalbama, kad valant organizmą pirmiausia valomas kas? Teisingai, 

žarnynas... 

Nes užteršto žarnyno pagrindas yra neteisinga mitybos sistema. Būtent taip 

susiformuoja akmenys inkstuose. Kalbant apie vegetarizmą, egzistuoja kelios žmonių 

kategorijos. Kai kurie imasi to dėl mados, vadinasi, tai neilgam. Praeis mada, baigsis 

vegetarizmas. Kiti išgirsta, kad mėsa yra „sunkus“ maistas ir žmonių organizmas 

neprisitaikęs jį virškinti, bet dar kartkartėmis jos paskanauja.  



	   379	  

Tačiau sąmoningų žmonių, einančių sielos kūrybinio potencialo vystymo 

keliu, mintyse ir lėkštėse jis tiesiog neegzistuoja. Jie net negalvoja apie tai, nes tai 

nesuderinami dalykai. Lygiai kaip jums, pavyzdžiui, nekyla mintis vakarienei 

suvalgyti stalą, šaukštą ar dar kokį daiktą... 

 Todėl kviečiu jus pažvelgti giliau.  

Galite pradėti vartoti lengvesnius produktus, pavyzdžiui žuvį ar jūros gėrybes. 

Karmos ir fiziologiniu požiūriu jie „lengvesni“. Patikrinti, kaip virškinama žuvis, 

galima elementariausiu būdu. Kartais pats taip darau – kai norisi suvalgyti vieną kitą 

gabaliuką virtos žuvies. Imu šviežios, silpnai sūdytos žuvies gabaliuką ir užpilu karštu 

vandeniu. Po 30 sekundžių ją galima valgyti. Pamėginkite patys. Tuo tarpu mėsą 

reikia virti, o jei gyvulys senas – dar ir pakankamai ilgai. Iš esmės, galimybė pakeisti 

mėsą lengvesniais produktais yra. 

Ir dar vienas momentas – kai valgome, norime mėgautis. O kokį malonumą 

galime jausti valgydami lavonų mėsą, kokį malonumą gali teikti neišmanymo 

energija? Mėgautis tokiais produktais neįmanoma, negalima, nes mūsų skonio 

receptoriai pasidengia neišmanymo energijos purvu, plėvele. Tai yra tas pats, kaip ant 

liežuvio užmauti užvalkalą ir mėginti per jį pajusti skonį. Sunku, tiesa? Todėl mes 

naudojame tokius aštrius prieskonius – kad gautume nors kokį skonį. O kai skonio 

receptoriai atviri, neužkimšti, jie pagauna menkiausius skonio pustonius. Atsiveria 

skonių paletė, visa gama. Tik tada galima iš tiesų pasakyti: „Aš mėgavausi maistu. 

Natūraliu maistu.“ Taigi, kai fizinis kūnas išvalytas (o jei išvalytas dar ir subtilusis 

kūnas), pojūčiai bus patys stipriausi.  

Daugeliui kyla klausimas, o kaip vitaminai, baltymai, kalorijos ir pan.? 

Atsakymas labai paprastas. 60 procentų į Sočio olimpines žaidynes atvykusių 

sportininkų buvo vegetarai. Manau, kad suprantate, kiek sportininkams reikia kalorijų 

ir baltymų. Jei draugaujame su gamta, viską gauname iš kito maisto.  

Jei smalsu, pateiksiu dar vieną pavyzdį iš savo patirties. Papasakosiu, ką 

vartoju ir kaip perėjau prie praktiškai sveiko maisto.  

Ir žinoma, daugeliui bus įdomu, koks bus poveikis ir ar tai nepakenks. 

Tuo užsiimu jau penkerius metus, todėl galite asmeniškai įsitikinti – esu 

gyvas, energingas, šviesaus proto, ketinu sveikas gyventi ne trumpiau kaip 120 metų 

ir iki 100 metų „daryti vaikus“. J 

Žinote, savo gyvenime ragavau visokiausių produktų. Mano bendrovė turi 

keturias įmones, kuriose gaminama apie 500 rūšių skirtingų maisto produktų. Tai 
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pieno bei mėsos produktai, gaminiai iš vaisių ar daržovių, taip pat gaminome ir 

miltinius gaminius, tačiau šią gamyklą pardavėme. Dabar pradėjo veikti nauja grūdų 

perdirbimo gamykla, bet joje nėra virtuvės. Šioje gamykloje tik apdorojami žemdirbių 

užauginti ir parduoti skirti grūdai. Sumontuoti „siauros specializacijos“ elevatoriai, 

skirti grūdams priimti, juos džiovinti, valyti, saugoti ir pakrauti į baržas. Taip pat 

turime savo kavines ir restoranus, todėl buvau išlepintas visokiais delikatesais. 

Visos mūsų gamybos tikslas – kokybiška, švari produkcija be konservantų. 

Toks buvo mano – daugiaprofilinės bendrovės vadovo ir savininko – reikalavimas. 

Mums buvo sunku prasibrauti į rinką, nes mūsų gaminiai buvo brangesni už greitai 

paruošiamus ar konservantų turinčius produktus. Jų gamyba reikalauja didžiulių 

energetinių sąnaudų, būtina naudoti tik kokybišką žaliavą, ją atrinkti ir pan. 

Pavyzdžiui, mūsų ledų fabrikas yra vienas iš nedaugelio Rytų Europoje, ledus 

gaminantis iš nenugriebto pieno. Pieną perkame tik vienoje fermoje, kuri yra 

pripažinta ekologiška ir kurios pieno kokybė gerokai geresnė nei kitų. Aišku, pienas 

yra ir brangesnis maždaug 30 proc. O jei pirktume iš specializuotų pieno kombinatų, 

kurie žaliavą surenka iš visų fermų, pienas būtų sumaišytas su skirtingų ūkių ir 

regionų tiekiamu pienu, o dar pridėjus tiesiogiai iš pavienių ūkininkų, kurie neturi 

kokybės ir visokiausių ten bakterijų kontrolės mechanizmo, perkamą pieną... 

Nusprendėme, kad norint pagaminti kokybišką produktą, tai yra pavojinga. Dėl šios 

priežasties mūsų ledai brangesni, tačiau jų kokybė daug aukštesnė; tai patvirtina 

daugybė tarptautinių apdovanojimų. 

Arba, pavyzdžiui, konservų fabrikas – produkcija be konservantų, 

asortimentas toks platus, o produkcijos kokybė tokia aukšta, kad lygių Baltijos šalyse 

ir Rusijoje jam nėra. Papasakosiu tik apie vieną gaminį iš daugiau kaip 200 rūšių 

gaminamos produkcijos. Agurkėlių (o jų yra net 18 rūšių) pagaminame 5 milijonus 

indelių. Taigi, neperdedu – kiekvienas, pabrėžiu – kiekvienas, agurkėlis yra 

apžiūrimas ir patikrinamas specialiu matuokliu. Ir dar vienas svarbus dalykas – 

agurkėlis turi būti apdorotas ir užkonservuotas per parą nuo nuskynimo momento. O 

kokybiškų agurkų sezonas per metus trunka tik 2–3 savaites. Ir per minėtas 2–3 

savaites reikia pagaminti tiek produkcijos, kad parduotuvėms jos pakaktų visiems 

metams. 

Darbas verda 24 valandas per parą, tačiau kokybė turi būti išsaugota, todėl 

sezono metu fabrike darbuotojų dirba ne 280, o 450. Visa tai ir dar daug kitų dalykų 

reiškia papildomas išlaidas, todėl ir gaminiai tampa brangesni. Atitinkama specifika 
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yra ir kitose gamyklose – jų gaminiai daugiau kaip 20 kartų buvo įvertinti 

tarptautiniais apdovanojimais. 

Ir šiandien mes tvirtai stovime ant kojų, o daugelyje sričių esame net ir 

pirmieji. Tiesiog žmonės suprato, ką reiškia posakis „skūpus moka du kartus“. 

Parduotuvėje nusipirksi keliais centais pigesnį produktą, po to vaistinėje – brangesnių 

vaistų, nes sveikatos nepataisysi vien pašalindamas simptomus. 

Būtent todėl visoje Europoje turime savo klientų, kurie gerbia save ir tausoja 

savo sveikatą. O mūsų gaminiai (įvairios mišrainės, sriubos, majonezai, užkandėlės, 

vaisių ir uogų sultys) tokie skanūs, kad gali liežuvį nuryti. J Tiesa, visai pamiršau 

pasakyti apie mūsų „chrenoviną“– pomidorų padažą su krienais – jis tiesiog 

nepakartojama! 

Tai štai, prieš dešimt metų, nepaisant viso šito, man delikatesu tapo juoda 

duona, lašiniai, agurkėliai, majonezas ir svogūniukas. Ir dar mėgau silkutę iš statinės. 

Na ir, aišku, kaip be geros naminukės ar degtinės. Galiausiai pradėjau gerti viskį. 

Paskui nusprendžiau, kad vynas yra sveikiau, bet viskis skaniau. Supratote, apie ką 

aš? J 

Svoris pradėjo artėti prie 120 kg, tapo sunku judėti. Pradėjau aiškiai jausti, kur 

yra širdis, o skrandis nedavė ramybės dar nuo tų laikų, kai man buvo 20 – įvairiausi 

gastritai, opos ir rėmuo. Kartą ryte nuėjau į tualetą ir apie save priminė inkstai. 

Kartais rytais kepenys klausdavo: gal leisi pailsėti? J 

Rega nusilpo ir skaitydamas turėdavau užsidėti +3,5 dioptrijų akinius. O juk 

man dar nė penkiasdešimties nebuvo. 

Įsivaizduoju kas būtų, jei būčiau vartoję kitų fabrikų produkciją, kuri nėra 

tokia kokybiška, – darbo reikalais teko nemažai jų aplankyti ir susipažinti su gamybos 

procesu. Mano gamyklose viskas kaip vaistinėje – švaru, tvarkinga, visos receptūros 

parengtos sertifikuotose laboratorijose, patvirtintose sanitarijos tarnybų, kontrolės 

sistema kompiuterizuota. Pasakysiu dar daugiau. Norint tiekti produkciją solidiems 

restoranams, užsienio šalių pasiuntinybėms ar didelėms tarptautinėms bendrovėms, ji 

turi būti patikrinta. Ir tikrinama ne tik gaminio kokybė ir švara gamybos procese, 

tikrintojai prašo pateikti ir darbuotojų sąrašą – vertina pasirinktinai kai kuriuos ar net 

visus darbuotojus, renka apie juos informaciją, tikrina, ar jie nėra asocialūs ir 

panašiai. 

Taigi, kai matydavau dešimtmečiu jaunesnius už save, bet atrodančius 

prasčiau, mane tai ramino ir buvau tikras, kad šiose srityse esu didvyris. Tačiau kai 



	   382	  

kurie negalavimai vis dažniau primindavo apie save, todėl pradėjau vis labiau domėtis 

ir ieškoti naujo, kitokio gyvenimo būdo. Mėginau nevalgyti po šeštos valandos vakaro 

– poveikis nebuvo žymus ir truko trumpai. Mėginau valgyti kiekvieną produktą 

atskirai – poveikis nebuvo žymus ir truko trumpai. Mėginau badauti – poveikis 

nebuvo žymus ir netgi priešingai – skatino apetitą ir po badavimo kurso labai greitai 

priaugdavau prarastus kilogramus. J 

O gydytojai visi kaip vienas kartojo – valgyti reikia viską, o jeigu skrandis 

nevirškina, yra tam skirtų vaistų, padedančių organizmui suvirškinti šiuos produktus. 

Ir tada prieš eidamas į vakarėlius, restoranus, o ir namie prieš sočią vakarienę rydavau 

kažkokius vaistus, kurie turėdavo padėti skrandžiui pasirengti virškinti, valgio metu 

nepamiršdavau išgerti visokiausių „mezimų“, o pavalgęs – dar kokių nors tablečių. 

Taip ir gyvenau, kaip fabrikas, perdirbantis gerą daiktą į... kaip tai vadinasi... J 

atliekas. O kad gamybos procesas būtų sklandesnis, rijau tabletes. 

Bet mano žmona Jolanta, šaunuolė, matydama mano būseną, suprasdama 

mane ir žinodama, koks aš būnu nesukalbamas ir užsispyręs, pripažįstantis tik savo 

tiesą, vis dėlto sugebėjo paveikti mane ir aš jai už tai be galo dėkingas. Ji vis 

pakišdavo man kažkokias ištraukas iš knygų (nes perskaityti visą knygą „apie nieką“ 

manęs nepriverstų niekas). Suprasdavau tik tiek, kad yra fizinis kūnas ir jį reikia 

gydyti, o jei gydyti nepavyksta – išpjauti blogą organą ir pakeisti jį nauju. Bet 

pirmiausia viską slopinti antibiotikais. 

Įkalbėjo žmona mane išmėginti netradicinę mediciną.  

Bet kadangi aš mąstau matematiškai ir nespjaunu į fizikos dėsnius, man 

svarbu, kad visur būtų logika. Viena patyrusi gydytoja, dirbanti būtent netradicinės 

medicinos srityje, tikrindama mano sveikatą, pakankamai logiškai ir įtikinamai 

pagrindė savo diagnozę ir siūlomą gydymą. Šiandien ją laikau savo angelu sargu. 

Žinoma, visi mano artimieji – tai mano angelai sargai, kurie veikia mane 

nematoma jėga. Kažkuriuo momentu pradėjau tai jausti netgi stipriau. Tačiau tai, kad 

mano gyvenimo kelyje atsirado ši moteris, gydytoja, dar kartą patvirtina tiesą, kad 

nieko atsitiktinio nebūna.  

Ir būdamas penkiasdešimties labai aiškiai supratau, kokios būklės yra mano 

organai ir visas organizmas. Tačiau svarbiausia, kad ši moteris visa tai pamatė ne tik 

fiziologiniame lygmenyje, bet ir subtiliojo kūno lygmenyje. Tai Beatričė – mano 

angelas! 
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Štai čia aš ir užkibau. Pradėjau domėtis pasaulėkūros principais, psichologija, 

fiziologinėmis žmogaus galimybėmis, net įstojau į aukštąją psichologijos mokyklą. 

Žodžiu, perskaityta šimtai knygų, išklausyta labai daug paskaitų. Ir pradėjo kauptis 

žinios, kurios palaipsniui buvo perkeltos į gyvenimo būdą. Taigi, kad jums nereikėtų 

vargintis ir keliauti tokiu sudėtingu, ilgu keliu, aš paprastais žodžiais ir pakankamai 

koncentruotai dalinuosi šiomis žiniomis, apimančiomis ir knygas, ir paskaitas, ir 

asmeninius susitikimus su mokytojais, ir, be abejo, asmeninę patirtį, kuri davė 

apčiuopiamų rezultatų. Visa tai sudėjau į šią knygą. 

Trumpiau tariant, supratau, kad vien reguliuodamas mitybą didelio poveikio 

nepasieksi. Lygiai taip pat nieko nepasieksi mėgindamas tobulėti tik dvasiškai. Visa ir 

viskas turi savo energiją – teigiamą ir neigiamą. Vien tik gilintis į šiuolaikinę 

psichologiją – vėl tik laikinas poveikis, prilygstantis laiko švaistymui. 

Supratau, kad tikslo reikia siekti visapusiškai, tobulėti visose srityse vienu 

metu ir nevogti energijos iš kitų sričių stengiantis sutelkti dėmesį tik į vieną pasirinktą 

kryptį. 

Ilgai rinkausi, kokį pagrindą pasirinkti, kokie specialistai artimiausi mano 

sielai, kokiais galėčiau visiškai pasitikėti? Jau minėjau, kad perskaičiau daugybę 

knygų, buvau susitikęs su daugybe mokytojų, išklausiau daugybę paskaitų ir man 

pasirodė, kad programa „Gyvenimo mokslas“ atitinka mano reikalavimus. 

Norėčiau paminėti australietę Jasmuheen, kuri sukūrė maisto atsisakymo ir 

perėjimo prie praninės mitybos metodiką. Buvau net susitikęs su ja ir, taip sakant, iš 

pirmų rankų gavau informacijos. Ji skelbia, kad beveik 20 metų nevalgo jokio maisto, 

tik geria vandenį. Galiu pasakyti, kad tai visiškai realu, nes mano pasivaikščiojimai po 

lauką, apie kuriuos jums pasakojau, ir kurių metu aš nevalgau ir nenoriu valgyti, iš 

dalies tai patvirtina. Tačiau vadovaudamasis jos metodu aš daugiau mokiausi būti 

dabartyje – o tai yra nuostabi būsena. 

Perskaičiau daug Luizos Hei (Louise L. Hay) knygų. Visą savo psichologijos 

metodiką ji grindžia dėkingumu ir atlaidumu viskam, kas ją supa. Galiu pasakyti, kad 

jos knygos veikia kaip raminamieji, jei kas turite miego problemų – rekomenduoju. 

Vieną kartą su savo gydytoja-angelu pradėjome kalbėtis apie mitybą. Gydytoja 

davė man knygelę, kuri mane „užkabino“ ir išprovokavo vieną savaitę valgyti 

termiškai neapdorotą maistą. KLAUSYKITE... tai kažkas nepaprasto! Veikia iš karto! 

Nuotaika pakili, svoris krenta, energijos nors vežimu vežk – jautiesi super. 
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Supratau, kad vienas sielos kūrybinio potencialo plėtojimo klausimas, t. y. 

mitybos, išspręstas. 

Pradėjau dar dažniau vaikščioti į „energetinius“ pasivaikščiojimus, daryti 

jogos pratimus, skaičiau ir kaupiau informaciją apie dvasinio pasaulio turtinimą. 

Pasitraukiau iš aktyvios politinės veiklos, dingo noras žiūrėti televizorių ir skaityti 

laikraščius. 

Štai nuo šio momento pajutau stiprų šuolį savęs pažinimo ir pasaulėkūros 

dėsnių supratimo srityje. Daugelis problemų pradėjo tarsi savaime spręstis, atsirado 

vidinio pasaulio harmonija, apėmė ramybė.  

Pastebėjau ir kitą dalyką: kad visą mėnesį nebūčiau išgėręs nė lašo alkoholio, 

turbūt nebuvo nuo tų laikų, kai man buvo penkiolika. Ne, aš neprisigerdavau. Bet 

patys juk prisimenate, kai mes, vaikinai, eidavome į šokius, nors po taurelę kokio 

pilstuko ar naminukės išlenkdavome už kampo. Potraukio nebuvo, tiesiog „ant 

drąsos“. 

Kariuomenėje taip pat kartą ar du per mėnesį iš kažkur atsirasdavo „gėralo“. O 

subyrėjus Tarybų Sąjungai, kai panirau į verslą, nė viename susitikime 

neapsieidavome be alkoholio. O susitikimai būdavo kasdien ir ne po vieną. Galva 

niekuomet neskaudėdavo, o pagiriotis visuomet būdavo miela. Bandau dabar 

prisiminti – tai turbūt tęsėsi metų metus kokius keturis dešimtmečius. 

Nė neįsivaizduoju, iš kur turėjau tiek sveikatos... Ne vieną cisterną mano 

organizmas išfiltravo ir, kaip bebūtų keista, netapau alkoholiku ir nė karto neiškeičiu 

darbo į taurelę. Kiek vėliau atsirado savotiškas poreikis, potraukis, o kartu su juo ir 

agresija. Retsykiais tai pradėjo neraminti... 

Ir žinote, sulaukiau rezultato. Pirmą kartą savo gimtadienį, ir ne paprastą, o 

jubiliejų – 55 metų, atšvenčiau be alkoholio. Net nepastebėjau, kad jo nebuvo. Tam 

nereikėjo jokių pastangų. Tiesiog atėjo suvokimas, kad alkoholis nedera, lygiai kaip 

normaliam žmogui nedera prie pietų stalo valgyti kėdę arba lėkštę. Paprasčiausiai šis 

klausimas net nevertas dėmesio. Štai ką reiškia, kai sveiką gyvenimo būdą taikai 

nuosekliai vienu metu visose srityse. Smegenys išsivalo ir pradeda dirbti ekologiškai, 

mintys, mentalinis kūnas neteršiami, pats teisingai maitiniesi, darai tinkamus fizinius 

pratimus ir eini į „energetinius“ pasivaikščiojimus. Tavo sąmonės lygis pakyla į 

aukštesnį lygį, nebelieka kvailų įpročių. 

Per savo jubiliejų viešėjau pas vyriausiuosius vaikus Jaroslavlio srityje. Ir jie 

manęs paklausė, ko norėčiau tokia proga dovanų? Žinote, manau, kiekvienam tėvui 
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yra malonu matyti, kad jo vaikai yra sveiki. Ir tokia proga paprašiau vaikų: pasiimkite 

laisvadienį ir eikime kartu į „energetinį“ 10 km pasivaikščiojimą, kuris bus naudingas 

jūsų sveikatai. Padovanokite man galimybę suteikti jums trupinėlį sveikatos ir tokiu 

dienos pasivaikščiojimu pailginti jūsų gyvenimą kokiu mėnesiu. O man, kaip jūsų 

tėvui, bus malonu žiūrėti į savo sveikus vaikus. Tokia dovana man būtų pati 

maloniausia.  

Ir mes išėjome. Buvau teisus, pusiaukelėje jie pavargo. Oras buvo geras, 

vasara, suguldžiau juos tiesiog ant keliuko ir liepiau padaryti kelis jogos pratimus. Jie 

atgavo jėgas ir mes nuėjome dar 5 km. 

Kitas pavyzdys – anksčiau keikdavausi kaip vežikas. Nė sakinio negalėdavau 

pasakyti neįterpdamas keiksmažodžio. O dabar, jau pastebėjau ir aš pats, ir 

aplinkiniai, mano žodyne jų neliko. Keista, bet taip yra, nors daugelis specialistų 

teigia, kad nustoti keiktis yra praktiškai neįmanoma. Štai ką reiškia nuoseklus 

požiūris. Visos tos šiuolaikinės psichologinės programos ir brangiai kainuojantys 

psichologai tikrai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mus sudaro ne tik emocijos. Mes 

priklausome visatai, esame jos sudėtinė dalis, paklūstame jos dėsniams, todėl jei 

norime harmoningo gyvenimo, turime tais dėsniais vadovautis.  

Tęsiame toliau pokalbį apie mitybą ir mano patirtį šioje srityje. Nieko ypatinga 

nevalgiau, tik šviežias salotas iš pomidorų, agurkų, petražolių, krapų, salotų lapelių – 

gal įdėdavau dar kokių nors žolelių – paskui kedro riešutėliai ir šalto spaudimo kedrų 

aliejus, pipirai. Su salotomis – avokadas, šviežiai sūdyta ar šalto rūkymo žuvis, arba 

jūros gėrybės, vanduo, vaisiai, riešutai, medus, džiovinti vaisiai. Pieno ir jo produktų 

stengiuosi nevartoti iš viso. Brandaus amžiaus žmogaus organizmui tie produktai 

netinka. Nė viena gyva būtybė negeria pieno iki savo gyvenimo pabaigos – tik 

žmogus. Pienas reikalingas naujai atsiradusiam ir besivystančiam organizmui – jo 

paskirtis tik tokia. Atsisakęs šio produkto iš karto pasijutau geriau. Nepaisykite nieko, 

mūsų organizmas toks ypatingas, kad gali pats sukurti bet kurį jam trūkstamą 

vitaminą, mineralą, kitas medžiagas. Štai, pavyzdžiui, jei kreipiesi į gydytoją dėl 

slenkančių plaukų, prasideda aiškinimai, kad trūksta vitaminų, kokių nors mineralinių 

medžiagų, dar ko nors. Tik pažiūrėkite, kuo minta voveraitė – jos maisto pasirinkimas 

menkas, o kaip blizga kailis! Organizmas iš visko sugeba pagaminti tai, ko jam stinga. 

Gal kas sakys: O, varge, pienas – kalcio šaltinis, kas atsitiks kaulams, ir visa 

kita. Štai Viskonsino universiteto daktarė Helena Linkswiller įrodė, kad kalcio 

pašalinimas iš organizmo yra tiesiogiai susijęs su gyvūninės kilmės baltymų 
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vartojimu. Tą patį tyrimais patvirtino Harvardo universiteto mokslininkas Markas 

Hegstedas.  

Vidutinis amerikietis per dieną vidutiniškai suvartoja 140 gramų baltymų, per 

metus praranda 3 procentus savo organizmo kalcio, sulaukęs 50–60 metų jau serga 

osteoporoze. Yra nustatyta, kad kalcio praradimas yra tiesiogiai susijęs su per dideliu 

fosforo kiekiu organizme. Reikia pažymėti, kad gyvūninės kilmės produktuose 

fosforo dešimt kartų daugiau nei augalinės kilmės, ir minėti mokslininkai įrodė 

atvirkštinę priklausomybę – kuo daugiau gyvulinės kilmės baltymų vartojama, tuo 

daugiau gaunama fosforo ir daugiau kalcio išplaunama iš organizmo, nes fosforas 

naikina kalcį. 

Iš pradžių gali atrodyti, kad nepavalgėte iki soties, kad dar norisi. 

Nesikankinkite, valgykite kiek tik lenda, net ir vėlai vakare, nors nereikėtų, bet nėra 

taip svarbu. Iš pradžių labai svarbu suvokti save ir pereiti prie kitokio gyvenimo būdo. 

Kol kas organizmas valosi, ir net reikėtų daugiau valgyti, nes kaip tik šie žali, 

kokybiški produktai atlieka valymo funkciją – juk juos sudaro vien gyvoji flora. Visas 

suvalgytas maistas virs skysčiu. Aišku viena – kūno svoris dėl jo tikrai neaugs. Galbūt 

kam nors paleis vidurius, teks palakstyti į tualetą. Reikia tik džiaugtis – vadinasi, jūs 

rūpinatės organizmu, o jis į tai atsiliepia teigiamai. Blogiau, jei nėra jokių pokyčių, 

galbūt šiai naujai programai priešinasi kuris nors vidaus organas. Nepatarčiau dėl to 

kreiptis į tradicinės medicinos kliniką. Tikrai nesakysiu, kad gydytojai jus gydys 

nenuoširdžiai, bet tikrai darys taip, kaip juos mokė, – skirs įvairiausių tablečių ir 

panašiai. Deja, tai priešingas metodas tam, kurį taikau aš, ir kurį taikydamas pasiekiau 

įspūdingų rezultatų.   Reikia susirasti homeopatą, kuris galėtų ištirti tą vidaus organą. 

Geras homeopatas iš karto pasakys jums priežastį ir pasiūlys vaistą, kurio virpesių 

dažniai įveiks organo pasipriešinimą, tiesiog labai greitai panaikins bloką. Man yra 

taip buvę, ir homeopatas per kelias minutes nurodė sprendimą. 

Čia toliau rekomenduojamoje knygoje rasite parašyta, kad valymo procesas 

taikant žaliavalgystę kartais gali būti skausmingas ir ilgesnis, tačiau tai tik dėl 

nežinojimo, iš tiesų homeopato patarimai padeda viską sutvarkyti. Šiaip ar taip, 

gerkite kuo daugiau vandens, nors ir prisiversdami, tačiau NE VIRINTO. Vanduo yra 

vienas iš keturių energetinių elementų ir jis daro stebuklus. Ir toliau į nieką 

nekreipkite dėmesio, valgykite į valias, valykite organizmą ir lieknėkite, sveikite ir 

gyvenkite ilgai ir sveikai J. 
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Kiekvieną rytą išgerkite 1,5–2 litrus vandens, pageidautina, kad pirmą kartą 

pavalgytumėte, kai organizmas bus atsikratęs vakarykščių atliekų – maždaug po 11 ar 

12 valandos dienos. 

Neklausykite kitų, kurie nurodo, jog reikia valgyti po nedaug ir dažnai. 

Nesielkite taip, nes tokiu atveju visi vidaus organai būtų priversti darbuotis visą dieną. 

Visų geriausia valgyti porą kartų per dieną. Nė neįsivaizduojate, kaip gerai pasijusite.  

Kuris nors iš jūsų gali paklausti – kaip iškęsti iki to laiko, iki vienuoliktos ar 

dvyliktos valandos? Jeigu visko imsitės tikslingai, iki tos valandos jūs neturėsite kada 

nuobodžiauti. Skaitymas, rytinės jogos pratimai (nors 30–50 minučių), maudymasis 

po dušu, rytinė mantra. Jei nedirbate, laikas taip ir praeis, nes rytinė mantra 

nepaprastai įtraukia, nesinori atsisakyti tos palaimos būsenos. Jei dirbate, turite 

skubėti į darbą, pasiimkite vaisių, riešutų – tai bus pirmieji jūsų pusryčiai po 11 

valandos. Pietums pavalgykite pomidorų, agurkų, žalumynų, žuvies – nieko ruošti 

nereikia, o pertrauka darbe būna, kur jūs bedirbtumėte. 

Tarkim, aš pats dažnai skraidau, todėl savo pusryčius ar pietus – kaip 

pavadinsi, taip nepagadinsi – suvalgau lėktuve. Psichologiškai yra labai naudinga 

suvokti, kad visada turėsi maisto su savim ir spėsi jį suvalgyti. Jei neturi pasiėmęs, 

pradedi svarstyti, kur čia pavalgius, kada pagaliau...? 

Desertui – arbata, medus, įvairiausi riešutai, džiovinti vaisiai, bet reikia 

pasitikrinti, kad jie būtų džiūvę saulėtoje, gerai vėdinamoje vietoje. Apskritai, maistas 

neturi būti termiškai apdorotas. Jūs paklausite: o kaip arbata? Mielieji, pašildykite 

vandenį iki 30 laipsnių ne ant viryklės, o po tekančio karšto vandens srove. 

Palaikykite po ja vandens butelį tris minutes, to užteks. Užpilkite juo arbatžoles. 

Arbatos pasiruoškite iš vakaro, pastatykite ant palangės iš tos pusės, kur teka saulė. 

Pusryčiams turėsite kur kas kvapnesnę ir skanesnę arbatą, nei užplikę verdančiu 

vandeniu. Ryte kas norite, bet nebūtinai, galite pašildyti įstatę į karštą vandenį, gerkite 

su medumi, riešutais ir džiovintais vaisiais. Puikumėlis!  

Po savaitės tokios žaliavalgystės po truputį išsivalys ir atsinaujins sotumo ir 

skonio receptoriai, pradėsite skirti sunkiausiai pagaunamus kvapus ir skonius. 

Organizmas ims pats pasakinėti, kaip toliau elgtis, kokio ir kiek reikia maisto, nes 

valgyti daug nesinorės, nesirinks seilės. Viską suderins „išvalytas“ sotumo pojūtis. 

Nors atrodo neįtikėtina, tačiau taip yra, mūsų organizmas nepaprastas, jis bus 

dėkingas jums už pagalbą. Beje, tada nebereikės dujinės ar elektrinės viryklės, nebent 
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stovės bute kaip baldai, primenantys, kaip beprasmiškai buvo pragyventa judant 

maršrutu „virtuvė – šaldytuvas – tualetas – televizorius – miegamasis.“ J 

Labai trumpai, nesileisdamas į ilgus išvedžiojimus, paaiškinsiu, kodėl žali 

maisto produktai daro tokį poveikį. O susiradę čia siūlomą knygą gausite gana 

glaustai apibendrintas žinias apie žaliavalgystę, jos pagrindus, o jei norite paskaityti 

išsamiau, ten rasite daug nuorodų. Tai Pavelo Sebastjanovičiaus „Nauja knyga apie 

žaliavalgystę, arba kodėl karvės – plėšrūnės“ (Павел Себастьянович «Новая книга 

о сыроeдении или почему корова-хищник»). 

Visame ir gyvūninės, ir augalinės kilmės maiste esama fermento ENZIMO, 

kuris atlieka labai svarbią funkciją – pats perdirba į skrandį patekusį maistą. Vadinasi, 

jis atsako už mūsų organizme vykstantį maisto perdirbimą ir suvirškinimą. Tačiau 

būtina viena sąlyga – jei produktas termiškai neapdorotas, arba jis buvo apdorotas ne 

aukštesnėje kaip 35 laipsnių temperatūroje (nors mokslininkai sako, kad ne 

aukštesnėje kaip 42 laipsnių, tačiau aš, kad būčiau tikras, apdoroju ne aukštesnėje 

kaip 35 laipsnių). Jei vis dėlto jo apdorojimo temperatūra buvo aukštesnė, fermentai 

žūsta ir prasideda ne maisto virškinimas, o jo puvimas. 

Mokslininkai atliko eksperimentą: paėmė dvi varles, vieną išvirė, o kitą paliko 

nevirtą, paskui abi įdėjo į lėkšteles su skrandžio sultimis. Išvirta varlė liko kokia 

buvusi, o nevirta pavirto skysčiu. Tai įrodymas, kad enzimai ją suvirškino. Kai į 

žmogaus skrandį patenka bet koks maistas, fermentų mikrokapsulės ištirpsta 

skrandžio sultyse, ir jie pradeda savo veiklą – perdirba į skrandį patekusį maistą. Jei į 

skrandį patenka produktai, apdoroti aukštesnėje kaip 35 laipsnių temperatūroje, 

vadinasi, enzimai jau žuvę, ir žmogaus organizmui tenka darbuotis pačiam įtemptu 

režimu. Kai kas būna suvirškinama, kai ko nepavyksta, maistas užsistovi skrandyje ir 

ima pūti. 

Štai todėl vyrai ryte po vakarykštės puotos tualete šlapindamiesi raukosi nuo 

gaižaus kvapo – bet juk puvėsiai ir dvokia. Ir moterims čia nėra ko džiaugtis – šiuo 

atveju jos ne išimtis. Taip kvepia mūsų organizmas – ačiū Dievui, jau ne manasis.  

Štai, tiesą sakant, pradžiai ir viskas. Visa kita susirasite patys. Nebent vertėtų 

pridurti, kad neapdorotame maiste visa biologiškai aktyvi ląsteliena išlieka ir padeda 

žarnyno darbui. Be to, termiškai neapdoroti produktai stiprina imuninę sistemą. Kitaip 

nei termiškai apdoroti, pirmieji produktai pasižymi artimai Žemės dažniui vibracijai, 

o tai yra gydomoji vibracija. 
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Taip pat dar galima priminti, kad valgyti bet kokį virtą maistą – nesvarbu, 

augalinės ar gyvūninės kilmės, – tas pats, kas doroti lavoną. Todėl reikia maitintis 

tinkamu gyvu, žmogui gamtos skirtu maistu, ir gamta yra paruošusi jo gausybę. 

Kai kuriems gali kilti klausimas: ar nepakenks organizmui per menkas maisto 

davinys?  

Atsakymus į daugumą klausimų rasite knygoje, bet trumpai paaiškinsiu ir čia. 

Pats trumpiausias atsakymas: pažiūrėkite į mane – ar man pakenkė? (Kaip ir 

trumpiausias anekdotas – negras deginasi.J) Man tai nepakenkė, priešingai, tik 

išgelbėjo. Daug metų gyvenau nuolatinėje įtampoje, nuolat susilaukdamas grasinimų 

įkišti už grotų, nuolat apipilamas purvais, nuolat patirdamas provokacijas, tačiau 

buvau tvirtas ir atsilaikiau kaip tas mano mylimas ąžuolas.  

Kai tikrinuosi sveikatą, gydytojai stebisi nerasdami jokių ligų simptomų, jokių 

vaistų poreikio, mano kraujagyslės tarsi „šlangos“, kraujo sudėtis nepakitusi, 

mineralai, vitaminai subalansuoti. Kauno universitetinės klinikos vadovas, LSMU 

rektorius R. Žaliūnas savo pranešime spaudos konferencijoje (po vieno įvykio, kuriuo 

labai domėjosi visi žurnalistai, todėl klinikos vadovui teko surengti spaudos 

konferenciją) apie mano sveikatą pareiškė (yra padarytas įrašas), kad artimiausiu metu 

man susirgti širdies ligomis tikimybė ne didesnė nei pusė procento. O dar prieš 

dvylika metų, kai buvau keturiasdešimt ketverių, mano kraujyje buvo per didelis 

cholesterolio kiekis, skundžiausi skrandžio ligomis, kitais negalavimais, kurių net 

nebeprisimenu. Ir svarbiausia tuo metu profesorius D. Vasiliauskas, kuris manimi 

labai rūpinosi, esu jam labai dėkingas, matydamas mano prastą būklę kartą per savaitę 

guldydavo mane ant kušetės ir lašindavo įvairiausius „pastiprinimus“, skirdavo 

įvairiausių vitaminų, kitų imunitetą stiprinančių medikamentų.  

Vadinasi, maitindamasis tokiu pačiu visuotinai vartojamu maistu, už kurį 

kovoja ir kurį vartoja milijonai gyventojų, sulaukęs keturiasdešimt ketverių jau 

turėjau ieškoti papildų organizmui stiprinti. O sulaukus penkiasdešimt šešerių jau 

nereikia! Gerbiamieji, tai pasirinktas kompleksinis gyvenimo būdas ir jokių stebuklų. 

Mumis jau pasirūpino gamta, tereikia tai priimti – ir viskas bus puiku.  

Bet privalau papasakoti apie vieną svarbų dalyką, rodantį, kaip greitai viskas 

žlunga, jei vėl pradedi nepaisyti šių pasaulėkūros, gamtos dėsnių.  

Kad jums nekvaršinčiau galvos naujais pavyzdžiais, nereikėtų jų aprašinėti 

tam, kad suprastumėte visą situaciją ir pajustumėte ją emociniame lygmenyje, nes 

knyga apie psichologiją susijusi su mano pavyzdžiais, labai svarbu žinoti mano kaip 
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„bandomojo triušio“ J  savijautą atitinkamu momentu. Aš naudoju tą pačią bylos 

situaciją, nes tai labai ryškus mano gyvenimo epizodas (pavyzdys), turintis įtakos 

gyvenimui visose srityse. 

Jums ši mano situacija jau žinoma ir iš naujo aiškinti, rašyti apie mano 

savijautą nereikia. Kai pradedame kalbėti apie naują temą kitoje srityje, šis pavyzdys 

taip pat tinka, nes emocijos šaltinis gali būti tas pats, skiriasi tik jos pasekmės 

skirtingose srityse.  

Kelis mėnesius trys pirmosios instancijos teismo teisėjai (kaip Stalino laikais) 

nepriiminėjo jokių prašymų ar skundų. Nekvietė liudytojų, kurie būtų galėję 

patvirtinti mano nekaltumą. Finansinėje baudžiamojoje byloje neskyrė ekspertizės. Jų 

visiškai nedomino, iš kur buvo gauti pinigai, ar jų apskritai buvo ir kur jie buvo 

išleisti. Jeigu buvo pinigų, vadinasi, turėjo būti ir tų, kurie juos davė. Ši versija, 

apskritai, nebuvo tiriama, niekas nekvietė jokių liudytojų. Vienintelė jų užduotis buvo 

įvykdyti užsakymą ir sužlugdyti politinį oponentą. Netyrė net parašų, kurių aš 

nepripažinau. O dar iki tol, ciniškai ir įžūliai, nepakeitę nė vieno žodžio 

kaltinamajame akte, negavę leidimo iš Europos Parlamento, perkvalifikavo straipsnį, 

pagal kurį dabar man gresia jau ne bauda, kaip buvo anksčiau, o laisvės atėmimas nuo 

4 metų. Žodžiu, viskas primena Stalino laikus, kai „trojkos“ pagal užsakymą klastojo 

bylas, kad susidorotų su politiniu konkurentu. 

Bet juk dabar kiti laikai. Priešingai nei prieš 100 metų, dabar Lietuva yra 

Europos Sąjungos narė, kuri ant kiekvieno kampo šaukia, kaip ji gina žmogaus teises, 

ir yra pripažinta demokratine valstybe. 

Išgyventi ir likti normaliu žmogumi šioje situacijoje ne taip jau paprasta. 

Gerai pasakė vienas psichologas, konsultantas seminare Skandinavijoje: 

„Kalėjimas – tai mokykla, kuri labai padeda užsiverti širdžiai, ji tampa grubi, 

nebemoka atleisti. Išėję iš kalėjimo turi dar didesnį nei anksčiau potencialą naujiems 

nusikaltimams daryti. Net tas, kuris, atrodytų, per klaidą ten pateko, kartais tampa 

recidyvistu, nes ten esančios sąlygos moko įniršio.“  

Kitose, labiau civilizuotose, šalyse požiūris į tokias problemas yra kitoks – ne 

sovietinis, kaip pas mus Lietuvoje, su stalinizmo apraiškomis.  

Visi politikai, politologai, žurnalistai, kalbantys apie kažkokias žmogaus 

teises, šioje byloje tylėjo, trynė rankomis ir laukė atomazgos. Ką ten kalbėti apie 
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kitus, rankomis trynė ir kai kurie bendrapartiečiai. Kaip vėliau paaiškėjo, šia situacija 

pasinaudojo ir kai kurie artimieji. 

Tokia akivaizdi neteisybė ir primestas diktatas išvedė mane iš kantrybės. Kelis 

kartus susikivirčijau su teisėjais, prokurorais, šiek tiek patriukšmavau (na gal ir ne 

šiek tiek, o gerokai, nes tuo metu dar kartais išgerdavau), valgiau ne tik mėsą, bet ir 

viską, kas po ranka papuldavo, nebuvo kada užsiimti joga, nervų tampymo atitraukė 

mane nuo sąmonės lygio kėlimo programos. Ir man dėl nervų atsivėrė dvi skrandžio 

opos. Naktį, ištikus priepuoliui, buvau išvežtas į ligoninę ir mėnesiui prikaustytas prie 

ligoninės lovos. Štai ir pavyzdys to, ką minėjau anksčiau: ligos ir priešai – geriausi 

mokytojai. Liga sustabdė mane, sukrėtė, papurtė ir privertė susimastyti, privertė 

pasukti kitu keliu. 

Pagalvojau ir supratau, kad nevalia būti taip nutolusiu nuo KŪRĖJO, nuo 

žemės, nuo pasaulėkūros ir gamtos dėsnių. Nors gydytojai man skyrė galybę visokių 

vaistų, aš, aišku nieko jiems nesakydamas, visa tai nustūmiau į šoną ir grįžau prie 

savo programos. Vėliau gydytojai konstatavo, kaip gerai ir greitai suveikė vaistai. J 

Viską, ką jums dabar pasakoju, galima rasti mano ligos istorijoje, kuri 

saugoma ligoninėje. Tai štai, mielieji mano, pavyzdžių toli ieškoti netenka, jie visi su 

manimi. J 

Ir dar vienas įdomus faktas, kodėl aš sakau, kad alkoholio nevartoju jau beveik 

dvejus metus (o kai knyga pasirodys – bus praėję dar daugiau laiko) ir tuo 

džiaugiuosi.  

Esmė ta, kad fermentai, konkrečiau sakant, bakterijos, mikroflora, kurios 

skaido alkoholį, gyvena organizme iki 8 mėnesių ir jeigu negauna maisto, jos 

išnyksta. Taigi, jei per tuos aštuonis mėnesius nors kartą išgeri, kad ir 50 gramų, joms 

vėl suteikiama viltis ir 8 mėnesių laikotarpį galima pradėti skaičiuoti iš naujo. 

Tas pats su mėsa. Jei kas nors sako, kad jis paragauja mažą kąsnelį mėsos tik 

kartą per pusmetį, todėl tai nesiskaito, toks žmogus labai klysta. Po kiekvieno 

kąsnelio laiką pradėkite skaičiuoti iš naujo – 8 mėnesiai. 

Įdomu dar ir tai, kad 100 kilogramų sveriančio žmogaus kūne mėsą skaidančių 

bakterijų yra 8 kilogramai. Todėl jeigu jų nemaitinsite štai taip „po kąsnelį“, jos 

išnyks kartu su visais 8 kilogramais jūsų svorio. Tarp kitko, šiandien mano svoris nuo 

buvusių 120 kilogramų nukrito iki 90 kilogramų (ūgis 188 cm) ir, pastebėsiu, tai 

vyksta praktiškai be jokių pastangų. 
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Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų momentą. Žmonės, kurie nenori 

taikyti viso sveikos gyvensenos komplekso, o nori būti tik žaliavalgiai, turi suprasti, 

kad aš kalbu būtent apie viso komplekso poveikį. 

Žinoma, yra tokių, kurie tampa žaliavalgiais ir jiems daugiau nieko nereikia. 

Jie tenori numesti svorio. Galbūt jie teisūs ir tai yra vienas svorio metimo būdu. 

Tačiau tada būtina atidžiai stebėti, kad mityboje netrūktų vitaminų, mineralų ir visų 

kitų organizmui būtinų medžiagų. 

Esmė ta, kad nuoseklioje programoje yra joga, ENERGETINIAI 

pasivaikščiojimai. ĮSIKLAUSYKITE – ENERGETINIAI! Tai reiškia, kad žmogus 

gauna papildomos energijos. O tai labai padeda pasiekti pusiausvyros ir sureguliuoti 

visą organizmą. Mes jau kalbėjome, kad mūsų organizmas yra tobulas ir protingas, jis 

gali daug. 

TO, KO TUO METU ORGANIZMUI TRŪKSTA, jis gauna energetinio 

pasivaikščiojimo metu. Todėl nebereikia griežtai kontroliuoti, kad maiste būtų visų 

vitaminų, mineralų ir pan. balansas. 

Supraskite, žaliavalgystė – tai ne speciali dieta. Tai adekvatus maistas, 

atitinkantis natūralią žmogaus fiziologiją, vartojamas pagal pasaulėkūros dėsnius, tik 

mes seniai nutolome nuo savo ištakų. Be abejonės, mūsų organizmas gali virškinti ir 

dešrą, ir sūrį, ir kavą, ir šokoladą ar alkoholį, tačiau visa tai bus jūsų sveikatos ir 

gyvenimo trukmės sąskaita. 

Žinote, vis dėlto pagalvojau, kad turbūt verta jus šiek tiek sugaišinti ir pateikti 

puikų pavyzdį iš garsaus biologo, vieno iš biologijos srities revoliucionierių 

profesoriaus Briuso H. Liptono (Bruce H. Lipton) knygos. Jis buvo vienas iš tų, kurie 

paneigė Darvino teoriją, kuria vis dar remiasi 95 proc. universitetų. Jie kvailina 

studentus, kad mes esame priklausomi nuo genų, kad genai valdo mūsų gyvenimą. 

Liptonas metė iššūkį tradicinei teorijai ir įrodė, kad yra priešingai – genai yra 

veikiami išorinio pasaulio. 

Neturėdamas po ranka jo knygos, pamėginsiu prisiminti jo žodžių esmę – 

mokslininkai įrodė, kad pakeitus požiūrį į gyvenimą iš aukos galima tapti savo 

laimės kalviu. Tai reiškia, kad nereikia visą gyvenimą būti auka ir verkšlenti dėl 

paveldimumo, reikia pačiam imtis iniciatyvos ir keisti savo gyvenimą.  

Apie paveldimumą kalbama visose srityse. Aš gimiau tremtinių kaime, toli 

nuo civilizacijos, daugiavaikėje skurstančioje šeimoje, praktiškai be teisės judėti 

pirmyn. Tačiau mano gyvenimas įrodo priešingai. Liptono tyrimai buvo pristatyti dar 
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prieš 30 metų, o mokslo pasaulis, pripratęs dešimtmečius kapstytis su savo pačių 

„atradimais“ ir neįsileisti į šią sritį kitų, tik dabar pradeda pripažinti mokslininkų, 

metusių iššūkį pasenusiai dogmai, atradimus. 

Mūsų organizmą sudaro 50 trilijonų ląstelių (Liptonas jas vadina „mūsų 

organizmo piliečiais“), kurios turi bendrą egzistavimo strategiją, tačiau kartu yra 

individai. Tai reiškia, kad mes esame valstybė, o mumyse gyvena 50 trilijonų žmonių 

– ląstelių. Todėl „MES-VALSTYBĖ“ ir mūsų vizitinė kortelė yra tai, ką daro 

„LĄSTELĖS-ŽMONĖS“, tačiau mes nebepasitikime Visata ir atsiduodame reklama, 

aistra, neišmanymu mintančio proto malonei. 

Modeliuodamas ląstelių gyvenimą Liptonas priėjo prie išvados, kad mes 

esame savo smegenų, o ne genų aukos. Mes galime patys lemti savo gyvenimą, 

keisti jį kaip panorėję. Mes, o ne genai, esame savo laimės ir nelaimės kalviai. Šis 

mokslininkas įrodė, kad ląstelės protas yra ne branduolys, kaip buvo manoma 

anksčiau, o apvalkalas. Jis gauna informaciją iš išorės ir pateikia mums, savo 

visuomenei, taip kurdamas mūsų gyvenimo ir organizmo pusiausvyrą. Vadinasi, 

kokioje aplinkoje esame, kokios mintys sklando aplink mus, kokią informaciją mes 

gauname, ką valgome, kokią energiją gauname iš išorės – tai mus ir sudaro. 

Būtent todėl sveika gyvensena turi būti kompleksiška, o ne vien žaliavalgystė 

ar tik fizinio ar dvasinio lavėjimo pasirinkimas. Energetiniai pasivaikščiojimai, kurių 

metu pasiekiama harmonija su gamta, Visata, per ląsteles padeda pasikrauti ta 

energija, kuri konkrečiu momentu reikalinga mūsų organizmui. Mūsų ląstelės siunčia 

signalą ir gauna tai, ko reikia. 

Štai kodėl aš, politikas, kuris lyg ir turėtų sekti visas naujienas, būti įvykių 

sūkuryje, mėnesių mėnesius neįsijungiu televizoriaus. O svarbiausia tai, kad ši būsena 

atėjo savaime. Aš nekovojau su savimi – jungti televizorių ar ne. Aš net nustebau, kad 

nebejaučiu poreikio žiūrėti televizijos laidų. Organizmas daugiau nebenori melo, 

nebenori gyventi iliuzijomis ir apgaule. Siela nori tyrumo visame kame. 

Einšteinas paneigė Niutono teoriją, kad visatą sudaro tik fiziniai objektai. Jis 

įrodė, kad visatą sudaro energija. Iš jo mes sužinojome apie kvantinę fiziką. O pats 

Einšteinas surado kelią į Dievą per mokymą ir bandymus. Viskas šiame pasaulyje yra 

susiję ir todėl cheminiai vaistai, kurių pilnos visos vaistinės, yra neveiksmingi. Bet 

koks vaistas, padėdamas nuslopinti vieną simptomą, pakenkia daugybei kitų 

organizmo funkcijų, nes viskas yra susiję. 
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Laboratoriniai tyrimai įrodo, kad visa erdvė yra pilna energijos ir kad bakterija 

arba virusas daug protingiau nei žmogus išnaudoja šią erdvę, be visa ko, dar ir šaiposi 

iš mūsų. 

  

  Virusas protingesnis už žmogų? 

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiandien pasipylė lavina kažkokių ligų, kurių niekada 

anksčiau šioje žemėje nebuvo, farmacininkai ieško įvairiausių vaistų, skiepų, vis 

dažniau dreba žemė, siaučia cunamiai, audros, tornadai ir viesulai, vos ne 

kiekviename pasaulio kampelyje įsiplieskia naujas karas. Iš tikrųjų tai karmos 

reakcijos, kurias kaupia žmonija.  

Ar kada nors anksčiau teko girdėti, kad erkių būtų šiaurėje, o dar ir 

užkrečiamų? Kad negalima nepasiskiepijus į mišką eiti? Kvailystės. Aš vaikystėje nė 

girdėt negirdėjau, kad kažkas tokio egzistuoja. 

Tai mūsų rankų darbas, tik jis grįžta mums daug skausmingiau. 

Jūs tik prisiminkite, kaip dauginasi bakterijos, kaip mutuoja virusai. Apskritai, 

virusas labai protingas gyvas organizmas ir, skirtingai nei žmogus, labai protingai 

naudoja visatos energiją, jos vibracijos dažnį. 

Pabandysiu labai paprastai, nevartodamas protingos medicinos terminologijos, 

paaiškinti, kaip viskas vyksta. Laboratorijoje mokslininkai atliko eksperimentą ir 

įrodė, kad virusai per atstumą perduoda informaciją ir įspėja savo gentainius apie tai, 

kad prieš juos yra išrastas naujas vaistas, pastarieji dar iki pasirodant rinkoje šiam 

antibiotikui – mutuoja ir... naujasis išradimas jų jau nebeveikia. Farmacininkai 

pradeda kurti naujus vaistus, tačiau ir vėl viskas kartojasi. Atsiranda vis daugiau 

įvairiausių ligų ir virusų, prieš kuriuos šiuolaikinė medicina yra bejėgė. 

Buvo atliktas toks eksperimentas. Į du plokščius indus, kurie buvo pastatyti 

dideliu atstumu vienas nuo kito, buvo patalpinti virusai. Į vieną indą įlašino 

antibiotiko, kuris veikia būtent šiuos virusus. Kol antibiotikas pradėjo veikti ir užimti 

savo teritoriją, kiti virusai, kurių antibiotikas nespėjo pasiekti, pradėjo mutuoti. Ir kai 

antibiotikas pasiekė tuos virusus, jis jau buvo jiems nepavojingas. Susimąstykite, tai 

įvyko per labai trumpą laiką. O žmonijai, norint sukurti naujus vaistus reikia metų. 

Štai ir klausimas, kas protingesnis – žmogus ar virusas? J  

 Tačiau šiame eksperimente įdomu ir tai, kad kitame inde, kuris buvo toli nuo 

pirmojo, virusai taip pat mutavo ir šis antibiotikas buvo bejėgis ir prieš juos. Ką tai 
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reiškia? Tai reiškia, kad jie protingai išnaudoja visatos energijos galimybes ir 

vibracijos dažnį ir perduoda informaciją dideliu atstumu (beje, be telefono ir jokių 

aparatų. J Tačiau ir tai dar ne viskas. Virusui patekus į žmogaus organizmą, tolesnė 

jo užduotis – patekti į žmogaus ląstelę. O žmogaus ląstelė, kaip žinome, sąveikauja su 

išoriniu pasauliu ir turi tris apsaugines užkardas. Tačiau jeigu tuo metu žmogui 

trūksta, pavyzdžiui, kalcio, ląstelė siunčia signalą ir protingas virusas, apsimetęs 

kalciu, praeina pirmąją apsaugą, tokiu būdu jis įveikia visas ląstelės apsaugas ir 

atsiduria jos viduje. Gali ten tūnoti kad ir dešimt metų, tačiau veikti, daugintis, 

vystytis pradeda tik tada, kai atsiranda palanki terpė, paprasčiau sakant, kai susilpnėja 

jūsų imunitetas. O imunitetas šiandien silpnas beveik visų, nes daugelis iš mūsų 

vartojame cheminius vaistus. Todėl galime sakyti, kad organizme vyksta tas pats, kaip 

ir žmogaus gyvenime. Vieną gydome, kitą – luošiname, tai yra silpniname kitų organų 

energiją, imunitetą.  

Jeigu erdvė būtų tuščia, tai ir galimybių perduoti informaciją nebūtų. Energija 

– tai vibracijos dažnis, kuriuo puikiai naudojasi virusai. Mintys – taip pat atitinkamo 

vibracijos dažnio energija. 

Žinoma, viską galėjau papasakoti vartodamas mokslinę terminologiją – 

nurašyti iš knygos nėra sudėtinga, tačiau tai būtų didelė apimtis ir daug protingų 

žodžių, kurie ne visiems suprantami. Nežinau, ar man pavyko, tačiau aš stengiuosi 

visas mintis perduoti trumpai ir paprastais žodžiais, kad nagrinėjant pagrindinę temą 

būtų aišku, kaip tai veikia, ir kad priminčiau jums, jog Visata yra persmelkta energijų. 

Ir jeigu mes laikomės Visatos dėsnių, gyventi tampa daug lengviau.  

Tikėtina, vėliau pateiksiu dar pavyzdžių iš šios knygos, tačiau dabar mums 

laikas pereiti prie kitos temos. J Nors ne, aš juk žadėjau kiekvienam sudaryti 

gyvenimo ratą.  

Iš pradžių net knygą ketinau pavadinti „Išbandymų ratu žemiškuoju keliu“. 

Išbandymai – man, o jums – mano patirtis ir, pagal galimybes, lygus ratas lygiu keliu, 

nes jūs mokysitės iš mano klaidų. J 
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26 pav. “Gyvenimo ratas” 

Kad visiems būtų aiškiau, įsivaizduokime labai paprastą ir visiems aiškų 

vežimo ratą. Žinote, kaip jis atrodo? Toks apskritas, su metaliniu ratlankiu.  

Apskritai, vežimas turi keturis, panašius kaip paveikslėlyje, ratus, kuriais bent 

jau rieda keliu. Norintys sužinoti, kokiais ratais juda kiekvienas iš jūsų (lygiais, 

apskritais, o gal jūsų ratai kvadratiniai), turės atsakyti į 8–10 klausimų.  

Atsakymus atsiųsite į tinklalapį, specialiai sukurtą tiems, kurie skaito šią 

knygą ir domisi tokiomis žiniomis. (http://uspaskichknyga.lt/)	  

 Galėsime diskutuoti, bendrauti, galėsite užduoti klausimus. Aš iššifruosiu jūsų 

atsakymus, ir pamatysime, ar neišklypę jūsų ratai ir ar toli galite jais nuvažiuoti. Jeigu 

norėsite, patarsiu, ką reikia daryti, kad ratas būtų subalansuotas. NORITE 

DALYVAUTI ŠIAME DARBE? 

Iš esmės, šio darbo reikia jums, ir jūs labai greitai suvoksite savo situaciją, 

suprasite, kur ir kokiame savo vystymosi lygyje esate bei ką reikia daryti, kad 

pasiektumėte užsibrėžtą tikslą. Tik nuo pat pradžių turite apsispręsti dėl tikslo: 

kokiam laikotarpiui keliate užduotį – visam gyvenimui, penkeriems metams, 

artimiausiems metams?  

Todėl pradedame.  

Kiekvienoje srityje pateikiami klausimai, į kuriuos reikia atsakyti ir parašyti 

įvertinimą dešimties balų skalėje, kuris reikš, kiek šiuo metu pastangų ir laiko skiriate 

tikslui, kurį išsikėlėte, pasiekti.  

 

Gyvenimo ratas – kokiam laikotarpiui?.. 
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1 sritis – karjera 

Tikslai: 

Kokį tikslą keliate karjeros srityje?  

Kitaip tariant, kokių aukštumų norite pasiekti kildami karjeros laiptais?  

Prioritetai: 

Kodėl jums reikia pasiekti šį karjeros laiptelį? Kokia ir kam dėl to bus nauda? 

Kokią misiją įgyvendinate šioje srityje?  

Žingsniai: 

Kokius veiksmus atliekate šiam tikslui pasiekti?  

Įvertinimas:  

(Įvertinkite dešimties balų skalėje, kiek šiuo metu pastangų ir laiko skiriate 

iškeltam tikslui pasiekti.) 

 

2 sritis – sveikata  

Tikslai: 

Kokius tikslus keliate sveikatos srityje?  

(Pavyzdžiui, noriu tapti žaliavalgiu arba noriu gerai jaustis.)  

Prioritetai: 

Kam jums to reikia?  

(Pavyzdžiui, sveikas, ekologiškas gyvenimo būdas.)  

Žingsniai: 

Kokių veiksmų imatės šiam tikslui pasiekti?  

Įvertinimas:  

 

3 sritis – finansai  

Tikslai:  

Kokius tikslus keliate finansų srityje?  

(Pavyzdžiui, jei tikslą keliate visam gyvenimui, tai galėtų būti savo įmonės 

kurioje nors srityje sukūrimas ir jos išplėtimas iki valdančiosios įmonės lygio; jeigu 

tikslas keliamas metams, tai galėtų būti kokios nors srities žinių siekimas, kursų, 

seminarų lankymas, pokalbiai šia tema su potencialais kompanionais ir pan.) 

Prioritetai: 

Kam jums to reikia?  

(Pavyzdžiui, finansinis stabilumas.) 
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Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės šiam tikslui pasiekti?  

(Pavyzdžiui, veiksmų grafiko sudarymas, savo veiklos rinkos analizė, 

kruopštus komandos parinkimas, įgaliojimų suteikimas.) 

Įvertinimas: 

 

4 sritis – dvasinis vystymasis  

Tikslai:  

Kokio tikslo siekiate dvasinio vystymosi srityje?  

(Pavyzdžiui, sąmonės lygio kėlimas, atleidimas, susitaikymas, žinių siekimas.)  

Prioritetai:  

Kam jums to reikia? 

(Pavyzdžiui, kūrybinio ir dvasinio sielos potencialo ugdymas, santykių su 

Dievu plėtojimas, labdara, meilė, dieviškosios vibracijos dažnis.) 

Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės?  

Įvertinimas: 

 

5 sritis – poilsis  

Tikslai:  

Kokių tikslų siekiate šioje srityje? 

(Pavyzdžiui, kelionė į kokią nors šalį.)  

Prioritetai:  

Kokius ilgalaikius prioritetus esate numatę šioje srityje?  

(Pavyzdžiui, reguliarumas, gyvenimo teikiamos palaimos pojūtis.)  

Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės, kokių dabar imatės?  

Įvertinimas:  

 

6 sritis – santykiai  

Tikslai: 

Kokius tikslų siekiate santykių srityje, ko norite pasiekti?  

(Pavyzdžiui, teisingų santykių šeimoje, darbe, visuomenėje palaikymas, 

meditacijos kokia nors konkrečia tema.) 
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Prioritetai:  

Kokia jūsų ateities vizija santykių srityje?  

(Pavyzdžiui, meilė, tarpusavio santykiai, atleidimas.)  

Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės ar dabar imatės? 

Įvertinimas: 

 

7 sritis – kasdienė veikla, kūryba  

Tikslai:  

Kokių tikslų siekiate ar sieksite šioje srityje?  

(Pavyzdžiui, mažiau nereikalingo judėjimo, siekti reguliarumo, suvokti 

gyvenimo būdą atitinkančią muziką, perklausyti konkrečius muzikos kūrinius.) 

Prioritetai:  

Ko jūs norite ateityje pasiekti šioje srityje?  

(pavyzdžiui, suvokus kam visa tai reikia daryti, patirti malonumą, džiaugsmą, 

tapti laisvu.)  

Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės, kokių imatės dabar?  

(Pavyzdžiui, grafike žymėti kasdienius darbus, dienos pabaigoje atlikti dienos 

analizę, sudaryti muzikos klausymosi grafiką.)  

Įvertinimas: 

 

8 sritis – saviraida, žinios 

Tikslai:  

Kokius tikslus esate išsikėlę šioje srityje?  

(Pavyzdžiui, savidrausmė, užsienio kalbų tobulinimas, žinių taikymas 

kasdieniame gyvenime.)  

Prioritetai:  

Ko jūs siekiate šioje srityje, kokius pagrindinius uždavinius norite išspręsti?  

(Pavyzdžiui, išmokti būti mokinio pozicijoje, bendrauti įvairiomis kalbomis, 

įgytas žinias paversti gyvenimo būdu.)  

Žingsniai:  

Kokių veiksmų jau ėmėtės, kokius dabar atliekate veiksmus šiam tikslui 

pasiekti?  
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(Pavyzdžiui, sudaryti darbotvarkę, įgyti žinių.)  

Įvertinimas: 

 

Mielieji, „GYVENIMO RATAS“ – tai labai paprastas „žaisliukas“, kurio 

nereikia įvynioti į protingą popierėlį. Privalote labai aiškiai suprasti, ką darote, ir 

suprasti ne iš pagarbos man, patikėkite, TO REIKIA JUMS.  

Minėjau, kad iš pradžių šią knygą ketinau taip ir pavadinti „Gyvenimo ratas“. 

Tada kyla klausimas, kodėl ši užduotis nebuvo skirta knygos pradžioje? Tačiau jau 

rašydamas supratau, kad tikslingiau būtų knygą pavadinti „Išbandymų ratu 

žemiškuoju keliu“, juk likimas mėtė mane iš vienos vietos į kitą, o aš priešinausi ir 

kovojau iš visų jėgų, įveikdamas man siunčiamus išbandymus, tai yra riedėjau labai 

nelygiais ratais. Ir jau baigdamas knygą, suvokiau, kad pavadinimas turi labai gerai 

atspindėti knygos prasmę, todėl kilo idėja ją pavadinti „Mano ligos ir priešai – mano 

geriausi mokytojai“.  

Šiame etape šį ratą jūs jau vertinsite iš mokinio ir ekologiškos platformos 

pozicijos – tai labai svarbus sveiko gyvenimo būdo atributas. Šis iš pirmo žvilgsnio 

paprastas testas padės jums pamatyti save ne plokščioje plotmėje, o jau 3D formatu. 

J 

Pirma, jei jūs susisieksite su manimi, aš jums padėsiu pamatyti save 

dabartiniame laike. Su kiekvienu iš jūsų parengsime veiksmų planą, padėsiantį 

pasiekti tikslų, neeikvojant savo resursų, atvirkščiai, juos kaupiant. Esu įsitikinęs, kad 

jūs atrasite savo vertybių, kuriomis judėsite gyvenimo keliu gyvenimo ratu, skalę. Jūs 

tiksliai žinosite savo vystymosi, sielos kūrybinio potencialo vystymosi lygį ir 

pradėsite laimę matuoti kitu matu.  

Jūsų intuicija pakils į tokį lygį, kad jūs pradėsite stebėtis savo gebėjimais, 

sugebėsite nuspėti ne tik savo ateitį, bet ir žvelgdamas į savo pašnekovą intuityviai 90 

proc. atvejų pajusti jo sumanymus, mintis ir be vargo numatyti jo veiksmus. Nes siela, 

esanti lygiu aukščiau, visada gali patekti į žemesnį lygį, tačiau siela, esanti lygiu 

žemiau, niekada negali žinoti kelio į aukštesnį lygį. Būtent taip veikia pasaulėkūros 

dėsniai. 

Man malonu, kad jau atsirado skaitytojų, kurie aktyviai įsijungė į savo 

vystymosi kelio pažinimo procesą. Dar nesuredaguota knyga, pasirodžiusi 

elektroninėje erdvėje, sudomino ne vieną skaitytoją, kai kuriems iš jų net padėjo 

pamatyti save iš šalies, o kai kurie tiesiog skaitė ir matė save kaip veidrodyje.  
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O dabar mūsų laukia ne mažiau įdomi tema. Ją būtų galima įvardyti įvairiai: 

„mama, tėtis ir aš“, „šeimos ratas“, „Vyrai ir moterys“, o paprasčiau sakant – santykių 

harmonija. 

 

Santykių harmonija 
 

 Įsimylėję – mylėkite!  

Vieniši – suraskite!  

Mylintys – saugokite! 

 

Šeimos universitetas – tai svarbiausias universitetas gyvenimo kelyje. Jis 

suteikiamas mums iš aukščiau ir mokslas jame tęsiasi visą gyvenimą. Visą gyvenimą 

mes nuolat laikome egzaminus, kuriais tikrinama, kaip įsisavinome žinias. Šiame 

universitete gautos ir įsisavintos žinios suteikia galimybę iš karto padaryti didelį šuolį 

žemyn arba aukštyn rojaus laiptais. Todėl į šią temą žvelkite labai rimtai.  

Mes jau kalbėjome, kad moteris ir vyras – tai visiškai skirtingos gyvos 

būtybės. Kodėl vyrai ir moterys nuolat dėl ko nors ginčijasi? Kodėl skirtingų autorių 

duodami patarimai nepadeda? Atėjo laikas suvokti giluminius vyriškosios ir 

moteriškosios prigimties, vyriškosios ir moteriškosios energijos principus.  

Šia tema parašyta daugybė knygų, tačiau daugeliu atvejų neatsižvelgiama į 

svarbiausią dalyką. Jeigu nesuprantame vyriškosios ir moteriškosios prigimties 

principo, mes niekada neišmoksime sukurti harmoningų moters ir vyro santykių. Visų 

konfliktų priežastis – noras, kad antroji pusė būtų tokia pati, kaip aš. Mes 

reikalaujame to, kas svarbu mums, ir nesuprantame, kad kito žmogaus paskirtis yra 

kitokia, kitokie jo poreikiai, jau nekalbant apie jo struktūrą ir psichiką.  

Knygos pradžioje jau šiek tiek kalbėjome šia tema, tačiau išplėtoti ją 

nusprendžiau būtent čia, kad nebūtų išbarstyta gabaliukais ir nesusieta su konkrečiu 

žmogumi.  

Visatos dėsnis byloja: vyro pareiga – saugoti moterį nuo lyderystės. Kai 

moteris pradeda kištis ne į savo reikalus ir gyvena ne pagal savo paskirtį, žalojama jos 

psichika. Ji tik galvoja, kad save realizuoja, iš tikrųjų tai iliuzija, kuri padaro 

nelaimingą ne tik ją, bet ir jos aplinkos žmones. Tokia moteris žlugdo ne tik save, bet 

ir šalia esančius vyrus, moteris, kolektyvus ir taip pažeidžia moteriškosios ir 
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vyriškosios energijų balansą. Ir visai nesvarbu, kur tai vyksta – visuomenėje, įmonės, 

valstybės valdyme ar šeimoje. Jei tai vyksta šeimoje ir moteris sako: „aš taip 

nusprendžiau, taip ir bus“, „aš nusprendžiau ir mes statysime namą“, manykite, 

kad šeimos nebeturite. Tikras vyras lyderis su tokia moterimi negyvens, tai 

prieštarauja vyriškai prigimčiai pagal Visatos dėsnius. Vyras ir moteris – tai 

skirtingos gyvos būtybės, kurių prigimtis visiškai kitokia, ir niekas negali išklysti iš 

savo kelio.  

Moters laimė slypi visai kitur. Vyras pagal savo prigimtį turi siekti tikslo, būti 

drąsus, dosnus ir tarnauti visuomenei. O moteris turi padėti jam. Tačiau ne atvirkščiai. 

Toks Visatos dėsnis ir pažeisti jo niekas negali.  

Moteris – tai šeimos gerovės kūrėja. O vyro užduotis – kurti didelės šeimos – 

visuomenės – gerovę. Tai svarbu žinoti ir neprisigalvoti savo dėsnių, prieštaraujančių 

Visatos dėsniams, priešingu atveju prasideda nelaimės ne tik šeimoje, bet ir žemėje.  

Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kokie svarbūs mes bebūtume, ypač 

moterys, – mintis apie tai, kad kažkoks žmogus, su kuriuo mes bendraujame, o tuo 

labiau artimas žmogus arba šios šalies darbo žmogus yra tolimas nuo žinių, kurias 

turime mes, arba tolimas nuo subtilių jausmų ir minčių, su kuriais gyvename mes, 

nesuteikia mums teisės atsiriboti nuo jų, nei teisinti savo veiklos, kokia šiandien 

svarbi ji bebūtų. Jeigu visi – ir valstybės vadovai, ir kažkokie kunigaikščiukai su savo 

ūkiais, verslininkai taip atsiribotų ar teisintų savo poelgius, pasaulis nežengtų į priekį. 

Todėl aš džiaugiuos, kad yra žmonių, pasirenkančių glaudų, atvirą, pagrįstą pagarba ir 

meile bendravimą, tebūnie tai ir šalies valdymas.  

Nepamirškite, kad jeigu pradėjote dieną ir praleidote ją su pagarba ir meile, 

visi jūsų darbai, kiek jūs jų bedarytumėte, teiks kūrybinio džiaugsmo. Jeigu dieną 

nugyvenote be meilės, net patys sunkiausi ir reikšmingiausi darbai bus nieko verti. 

Visa, ką darote su meile, darote bendram labui. O tai ką darėte tik sau, be meilės ir 

džiaugsmo visiems žmonėms, neturi jokios vertės Visatos atžvilgiu. Galite toliausiai 

keliauti, lankyti didžiausius miestus, kalnus, lygumas, net galite persikelti kažkur 

kitur gyventi ieškodami geresnio gyvenimo, tačiau žinokite, kad yra visiškai 

nesvarbu, ką jūs pamatėte, kur jūs gyvenate, svarbu, ką jūs ten atsinešėte savyje.  

Jeigu kažko pasiekėme, tačiau sugriovėme santykius, vadinasi, mes 

pralaimėjome.  

Šiuolaikinė psichologija verslo srityje yra labai ne ekologiška. Žmogus gali 

turėti labai daug išorinėje plotmėje, tačiau jeigu nėra harmoningų santykių su kitais 
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žmonėmis, jis niekada nebus laimingas. Toks žmogus gali pasiekti mažesnės ar 

didesnės materialinės sėkmės, bet laimės jam nematyti. Moterys, ar jums to reikia? 

Dar vienas labai svarbus dalykas – jeigu jūs tvirtai einate kokiu nors keliu, jis 

privalo būti ekologiškas, tai yra jis negali pažeisti kitų ir visuomenės harmonijos. 

Pasaulyje vyrauja visiška harmonija, nereikia jos keisti, pasauliui nereikia padėti. 

Reikia keistis patiems. Žmogus – tai unikalus kūrinys, tik reikia tinkamai naudotis 

tuo, ką mums davė gamta.  

Pažiūrėkite į milijardierius – tarp jų nemažai tokių, kurie būdami labai turtingi 

yra vieniši, neturintys normaliai sukurtų santykių. Gražus namas prie ežero, 

nepakartojami saulėtekiai ir saulėlydžiai, puikiai serviruotas stalas, išskirtinis maistas, 

brangiausi baldai... ir žmogus visą laiką vienas, ne todėl, kad jis to nori, o todėl, kad 

šalia nėra tikrų, nepataikaujančių jam žmonių. Jums reikia tokių turtų? 

Laimė – tai ne rezultatas, laimė – tai kelias.  

Gyvojoje gamtoje nėra neturtingų. Kur jūs matėte vargšę, nelaimingą 

skruzdėlę, tuo labiau bedarbę?  

Kas yra darbas? Tai darbas, kai jūs realizuojate save veikloje, kuri jums teikia 

laimę, kai jūs veikiate pagal savo prigimtį. Tai ne tas variantas, kai reikia uždirbti 

pinigų. O moterys apskritai pagal savo prigimtį neturėtų siekti uždirbti pinigų, nes 

moters darbas – tai pirmiausia sociumas.  

Visos skruzdės yra laimingos, nes gyvena pagal savo prigimtį. Visi paukščiai 

yra laimingi, nes jie gyvena pagal savo prigimtį. Ir pastebėkite, skruzdės, kurios tik 

ropoja, nepavydi paukščiams, kad šie gali skraidyti: „Kodėl jie gali skraidyti, o mes 

negalime? Kodėl mus nuskriaudė ir nedavė sparnų?“  

Kiekvienam iš mūsų kažkas duota pagal prigimtį, skirtos konkrečios pareigos. 

Laimingas gali būti tik tas, kuris atlieka savo pareigas šiame gyvenime.  

Kažkam skirta dirbti su pinigais ir būti pinigų energijos laidininku. 

Kažkam skirta būti mokytoju ir perteikti žinias. 

Kažkam skirta dirbti rankomis. 

Kažkam skirta būti vadovu.  

Kai kuriems suteiktas moters kūnas, kitiems – vyro kūnas. Tačiau niekam 

nevalia kištis ne į savo reikalus, toks yra Visatos dėsnis.  

Išnagrinėkime žmogaus asmenybės struktūrą:  

 

 Išmintis 
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 | 

 Protas 

 | 

 Jausmai 

 

Panagrinėkime, kaip veikia šie moters ir vyro organai, ir išsiaiškinkime, kokie 

jų skirtumai.  

Vyro asmenybės struktūra (pagal schemą žemiau): išmintis tarpusavyje 

sąveikauja su protu.  

Moters asmenybės struktūra (galiu pasveikinti moteris, taip pat ir blondines: 

jūs taip pat turite išminties J): protas tarpusavyje sąveikauja su jausmais, 

emocijomis.  

 
27 pav. “Asmenybių struktūros, vyro ir moters skirtingos. Jų realizacija” 

Būtent čia ir slypi skirtumas tarp vyro ir moters. 

Pirmas dalykas, kurį reikėtų pasakyti, – vyrai dėl ryšio „protas ir išmintis“ 

gyvena vedami idėjų, misijos, minčių. (Jūs jau atleiskite, moterys, kad gali kilti įvairių 

asociacijų, tačiau taip surėdytas pasaulis ir ne mums jį keisti.)  

Kaip gyvena moterys? Moterys gyvena emocijomis, nes jų protas susijęs su 

jausmais, joms būdingas ryšys „protas ir jausmai“. 
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Protas kaip operatyvioji atmintis, kuri viską apdoroja. Vyrams viskas 

apdorojama pasitelkiant išmintį, moterims – pasitelkiant jausmus. Todėl vyro protas 

atitrūkęs nuo jausmų, jiems patinka vienatvė.  

O kas patinka moterims? Joms patinka bendrauti. Moterims labai svarbūs 

tarpusavio santykiai. Kai vyras yra streso būsenoje, jis užsisklendžia savyje, jam 

reikia pabūti vienam, susikaupti. O ką daro moterys, kai jų protas perpildytas? Jos 

pradeda kalbėti, kalbėti, lyg norėdamos viską išmesti, apsivalyti. Vyrai nutyla, 

moterys pradeda kalbėti. J Būtent čia viskas ir prasideda. J 

Įsivaizduokite situaciją: vyras visą dieną dirbo, jo protas perpildytas, moteris 

taip pat dirbo – ir jos protas perpildytas. Net jeigu ji nedirbo, jos protas vis tiek 

perpildytas, nes joje pilna įvairiausių emocijų! Beje, moterys devynis kartus 

emocingesnės nei vyrai. Protas kartu su jausmais jau yra uždėjęs tam tikrą antspaudą, 

o čia dar devynis kartus daugiau emocijų!  

Pareina vyras namo, ir pirmas jo noras – pabūti vienam, suvirškinti viską, kas 

nutiko per dieną, tiesiog jam reikia tylos. Ir čia pasirodo žmona, kurios poreikis tuo 

momentu – KALBĖTI, KALBĖTI. J 

Dėl mano tarnybos ir gyvenimo būdo man su žmona tenka matytis retokai, 

todėl mums nekyla tokių bendravimo problemų. Priešingai, kai iš kur nors grįžtu, pats 

noriu pabendrauti, sužinoti, kaip sekasi namuose, kaip vaikai, kaip verslas.  

Nors su mano charakteriu – esu lengvai apsisprendžiantis – daug visko tarp 

mūsų buvo, ir dabar visko nutinka gyvenime, tačiau mes visada gerbiame vienas kito 

asmeninę erdvę, niekada nesiaiškiname tarpusavio santykių prie žmonių. ? 

Bet mano gyvenime buvo daug ko, daug ką teko pamatyti, išgirsti, sulyginti. 

Todėl mano patarimas vyrams ir moterims: kai abu tuo pačiu metu grįžtate 

namo iš darbo, įvertinkite vieną dėsningumą – vyras fiziškai grįžta namo, tačiau jo 

protas dar darbe, moteris, atvirkščiai, dar darbe, tačiau jos protas jau namuose. Ji net 

dirbdama darbe savo protu dažnai būna namie: mintyse mirko skalbinius, pradeda 

ruošti vakarienę, galvoja apie vaikus, ir tai normalu. Jeigu moteris elgiasi kitaip ir 

grįžusi namo nepalieka minčių apie darbą – tai pirmas pažeistos psichikos signalas, ir 

tai jau ne moteris, o vyriškis. Vadinasi, ir šiuo atveju moteris ir vyras – visiškai 

skirtingi žmonės.  

Grįžusi iš darbo žmona iš karto pradeda kalbėti (nes protu ji jau seniai namie ir 

net nesusimąsto, kad vyro protas dar darbe). Kaip bebūtų sunku, primygtinai patariu 
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vyrams: 20 minučių pakentėkite, nekiškite nosies kur nereikia, nediskutuokite, 

nebandykite reikšti savo nuomonės, nebandykite patarinėti, tuo labiau 

neprieštaraukite. Kai žmona, kaip į piltuvėlį nuleidžia per dieną susikaupusias 

emocijas, jų pakanka lygiai 20 minučių. Ir kitas jos žingsnis: „Tai ko norėtum 

vakarienei?“ J Jai nereikia jūsų patarimų, ji apskritai negyvena jūsų idėjų realybėje, 

jai reikia jūsų supratingumo, jai būtina, kad ją išklausytumėte, įdėmiai į ją 

pažiūrėtumėte – ir viskas. 

Vyrai, nepamirškite to. Tiesiog užmegzkite emocinį kontaktą ir po 20 minučių 

neliks nė vienos problemos, o jūs būsite geriausias vyras pasaulyje. Tačiau jeigu jūs 

leisitės į diskusijas, o dar ir pradėsite prieštarauti, vakaras bus sugadintas negrįžtamai 

(tikėtina, naktis taip pat), be to, rizikuojate likti be vakarienės. J 

Maža to, jums gali priminti ir kokią senoką istoriją, papasakoti viską apie jūsų 

giminę (net apie tą, kurios niekada nematėte), jus ir visus normalius draugus paversti 

alkoholikais, menkystomis ir pan.  

Bet jeigu sugebėsite patylėti 20 minučių, būsite geriausias vyras iš visų jai 

žinomų draugių vyrų. Todėl vos 20 minučių kantrybės – ir visas vakaras laimės. J 

Dar vienas esminis momentas. Klausytis reikia įdėmiai – reikia parodyti jai, 

kad ją girdite, reikia suteikti jai galimybę išlieti sukauptas emocijas, o ne numoti 

ranka ir įsikniaubti į laikraštį – tegul ji ten sau kalba. Ne, taip nieko nebus. Moteris 

gali pasidalinti savo emocijomis tik su vyru, kuriame mato lyderį, žmogų, kuris jai yra 

atrama, taip pat būtina sąlyga – tas lyderis turi ją girdėti. Svarbus pastebėjimas: jeigu 

jos akimis jūs jau nesate lyderis ir jos rankose yra šeimos turtas, laukite negerų 

dalykų. Moteris būtinai tai išnaudos. Todėl vyrams patartina šių svertų nepaleisti iš 

savo rankų, tada šeima visada bus tvirta. Vėliau apie tai pakalbėsime išsamiau. Štai 

tokia paslaptis vyrams.  

Ir, atitinkamai, patarimas moterims. Jeigu jūs esate išmintinga moteris, taip pat 

šiek tiek pakentėkite ir leiskite vyrui atsikvošėti. Fiziškai jis jau namuose, tačiau jo 

mintys vis dar negrįžo iš darbo. Leiskite jam visiškai sugrįžti namo. J 

Vyrai, per daug neapsvaikite po šios pastabos. Žinokite, kad jūsų moteriai, 

kokia ji protinga ir gera bebūtų, reikia rūpesčio ir atjautos, pagailėkite jos. Bet kokiu 

atveju jai reikia išlieti savo emocijas, nes priešingu atveju ji tiesiog sprogs. Ir tas 

sprogimas bus baisesnis nei atominės bombos. J Arba ji prigyvens kokią nors ligą 

(gaila, bet būna ir taip).  
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Apibendrindamas priminsiu: moterys privalo stengtis gerbti vyro vienatvę, jis 

taip realizuoja save kaip asmenybę, o vyras privalo gerbti moterį ir suvokti, kad jai 

reikia emocijų ir tarpusavio santykių, taip ji pasireiškia kaip asmenybė. 

Namuose turi būti du lyderiai: moteris savo srityje, vyras – savo. Atmosfera 

namuose – tai moters lyderystės sritis. Moterys turi suvokti vieną svarbų dalyką: 

niekada nebandykite įtraukti vyro į savo namų ruošos darbu. Iš pradžių gal ir galėsite 

pasipuikuoti prieš savo drauges, neva, kaip jums vyras padeda namuose, tačiau vėliau 

jums tai pradės gerokai trukdyti. 

Vyras jokiu būdu negali kištis į moters reikalus, nereikia sukinėtis aplink 

ją, pasąmonės lygmenyje ją tai dirgins.  

Reikia būti su ja jautriam, reikia eiti kartu į svečius (juk jai reikia bendravimo 

sociume). Moteris, norėdama kažką apgalvoti, pirmiausia turi tai papasakoti. Tačiau ji 

privalo suprasti: vyras niekada nepatenkins jūsų polinkio ir poreikio kalbėti, plepėti, 

kažką aptarinėti. Kodėl? Todėl, kad vyrai neturi to poreikio išsisakyti, jis savo, savo 

šeimos ir verslo problemas sprendžia pats, neįtraukdamas savo artimųjų, todėl dažnai 

atrodo, kad jis nieko neveikia. Tačiau taip nėra, jis tiesiog viską sprendžia pats.  

Žmona gali to nepastebėti, tiesiog nepastebėti jo darbų, nes tikras vyras neturi 

poreikio girtis tuo, tai vyksta savaime, tokia jo prigimtis – rūpintis, spręsti problemas. 

Todėl vyrui reikia vienatvės, ir moteris turi gerbti tą jo asmenybės savybę.  

Dabar matote, kad vyras ir moteris – tai visiškai priešingos, skirtingos 

prigimties ir turinčios skirtingas pareigas šioje žemėje gyvos būtybės. Ir jeigu 

nežinosime šių subtilybių, mums bus labai sudėtinga bendrauti vieniems su kitais. Iš 

esmės tai dabar ir vyksta pasaulyje. 

Taigi, kasame giliau. Vyras gyvena idėjomis, misija – pagal vyriškąją prigimtį 

jam tai yra labai svarbu. Tačiau jeigu vyras nejaučia savo misijos, atleiskite jau man, 

jis neturi vyriškųjų savybių. Todėl vos tik šalį ištinka kokia nors krizė, prasideda vyrų 

girtuoklystės laikotarpis (tai buvo matoma ir Lietuvoje iš karto po TSRS griūties). 

Reikalas tas, kad iki to laiko buvo viena vertybių sistema, planinė ekonomika, galvoti 

buvo draudžiama, šeima buvo kaip visuomenės ląstelė – vos vyras pasukdavo į šalį, 

jis labai greitai buvo siunčiamas į partijos komitetą ar profsąjungą ir grąžinamas į 

šeimą.  

Tarybiniais laikais nebuvo galima nedirbti, priešingu atveju grėsė straipsnis už 

veltėdžiavimą. Darbu buvo aprūpinti visi. O po sąjungos griūties viskas dingo per 

vieną akimirką. Kam reikia dirbti? Kam būti geru šeimos vyru? Kam reikia vaikais 
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rūpintis ir pan.? Vyriškiai užgėrė – suprantate, kur slypi esmė? Jeigu vyras neturi 

misijos, idėjos pagal užkoduotą jam gamtos paskirtį, jis degraduoja, nebeegzistuoja 

kaip asmenybė.  

Ir štai čia reikėtų deramai įvertinti moteris už jų įgimtą instinktą. Jų misija 

kitokia; joms diktuoja ne logika, o jausmai – reikia vaikus maitinti. Koks skirtumas, 

yra ten išminties ar ne. Vaikus reikia maitinti – ir tiek.  

Daugelis moterų pasuko į verslą, buvo pripažintos šioje srityje. Tačiau, mielos 

moterys, nerieskite nosies – kiek aukštai bepakiltumėte karjeros laiptais, savo 

paskirties šioje žemėje negalima pamiršti, priešingu atveju turėsite viską, išskyrus 

LAIMĘ! 

Laimės galite gauti tik per vyriškąją energiją. O vyriškąją energiją galite gauti 

tik tuo atveju, jei šalia jūsų yra tikras vyras, lyderis. Jeigu vyras „šiaip sau“ – 

energijos gausite, tik daug mažiau (nors ir tai geriau, nei nieko). J 

Labai svarbu suvokti šiuos principus. Būtent šiam savo vyrui – partneriui 

moteris turi suteikti galimybę būti misionieriumi kažkur, dėl kažko, ir labai SVARBU 

jį palaikyti. Palaikyti jo veiksmus versle, politikoje, visuomeninėje veikloje. Vyrai 

privalo tuo užsiimti, kad jaustųsi kaip asmenybės.  

Moterys dažnai dėl nežinojimo stengiasi vis kontroliuoti vyriškį: kur eini? 

Tokia jo prigimtis – kur nors eiti, taip jis save realizuoja. Vyrą palaikanti moteris 

suteikia jam bendruomeniškumo, šeimos palaikymo energijos, ir jis, kur bebūtų, 

visada skubės pas jus. Tačiau jeigu bus nesuprastas, jis vis tiek išeis, tačiau grįš 

nenoriai ir vis rečiau. Ir galiausiai visai nebegrįš.  

Jeigu vyrui nepaliksite asmeninės erdvės, taip pat ir namie, sukiositės aplink jį, 

nesuteiksite veiksmų laisvės, tuo labiau galimybės vykdyti savo misiją, realizuoti 

idėjas, dėl kurių jis gyvena, šalia jūsų vyro niekada nebus. Na, gal ir bus koks nors 

vyriškos giminės priedėlis, kurį savo nuožiūra nulipdėte, tiksliau pasakius, 

„užknisote“, tačiau tai ir yra priedėlis, o ne vyras.  

Pamenu, tarybiniais laikais turėjau kolektyvinį garažą – vyrai rasdavo bet 

kokią priežastį, kad tik ištrūktų į garažą. Kam? Tuo metu tai buvo vienintelė vieta, 

kurioje jie galėjo save realizuoti, tai buvo JŲ erdvė. Valstybėje kažkuo pasižymėti 

buvo draudžiama, namuose šią erdvę užėmė žmona: ten neik, batų ten nestatyk, čia 

nesėsk – tai kur tada save realizuoti. J Pamenu, ko tik tuose garažuose vyrai 

neprisigalvodavo – ištisi rūmai požemyje. Ir nebūtinai ten reikėjo ištvirkauti. 
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Pasakysiu daugiau, kai kurie ir batus ten pasidėdavo kaip namuose ir kitus versdavo 

tvarkingai susidėti, tačiau čia jau jie nurodinėdavo, o ne jiems. J 

Būdavo, kad moterys nusigaudavo ir ten… Ir jeigu jos pažeisdavo šią erdvę 

garaže, pakvipdavo skyrybomis, arba vyrai tapdavo tais, kuriuos moterys turėdavo 

globoti, o ne atvirkščiai. Vyras išnykdavo kaip asmenybė, kaip energijos, kurios taip 

reikia moterims, šaltinis; ji šią energiją griaudavo savo rankomis.  

Todėl kai kuriame tarpusavio santykius, labai svarbu suteikti vyrui teisę 

priimti pačiam sprendimą. Ir ne tik dėl to, statyti namą ar ne, bet ir nuspręsti, kur 

įkalti vinį. Blogiausias dalykas, kurį gali padaryt moteris, tai surasti reikiamą vinį, 

paimti plaktuką, ateiti pas vyrą, paimti jį už rankos, nuvesti iki vietos, kur reikia įkalti 

vinį, ir pasakyti: „Štai čia ir dabar įkalk vinį štai šiuo plaktuku.“ Mielos moterys, jūs 

atėmėte iš vyro bet kokią galimybę pačiam apgalvoti procesą.  

Greičiausiai šis plaktukas stuksens ne tik į vinį... Asmenybė pradeda streikuoti 

prieš tokią agresiją.  

Bhagavad Gitoje sakoma, kad geriau blogai atlikti savo pareigas, nei gerai 

svetimas. Taikant moteriai tai reikštų, kad geriau blogai atlikti savo moteriškąsias 

pareigas, nei gerai ne savo, vyriškąsias, tai yra geriau prastai išvirti barščius, nei gerai 

įkalti vinį.  

Moteris jokiais būdais negali imtis vyriškų darbų, kištis į jo įtakos sritį. Bet 

koks įsikišimas į vyriškąją sritį visiškai pažeidžia vyriškosios energijos harmoniją ir 

šalia esantį vyrą. Jeigu tai sutuoktinis – pažeidžiama šeimos pasiskirstymo pagal 

vyriškąją ir moteriškąją linijas sritis. Rezultatas laukia tikrai apverktinas...  

Jei vyras nesusiranda veiklos politikoje, visuomenėje, versle – tai gresia 

skyrybomis. Kitu atveju to pasekmė gali būti vyro išėjimas pas kitą moterį, kur jis 

galės įgyvendinti savo vyriškąsias lyderio savybes, tačiau niekada netaps 

misionieriumi. Arba jis tiesiog nieko neveiks namuose, tylus ir abejingas gulės ant 

sofos ir visiškai degraduos. Štai kokios pasekmės laukia, jei nežinome elementarių 

vyriškosios ir moteriškosios prigimties dėsnių. Kai moteris  savo veiksmais pakeičia 

vyrą, ji atima iš jo vyriškąją energiją. Tai siejama ne tik su santykiais šeimoje, tas pats 

vyksta ir darbo kolektyve, ir visos šalies mastu. 

Moterys pasižymi devyniskart stipresne psichika, bet tai nereiškia, kad ji 

devyniskart labiau linkusi į isteriką, ji tik kur kas gamtiškesnė, arčiau prie žemės, 

šeimos. 
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Dabar daugumai porų jų santykiai neteikia malonumo. Užuot mėgavęsi 

gyvenimu žmonės aiškinasi, kas už ką turi mokėti, kodėl vienam reikia stengtis 

uždirbti daugiau nei kitam. „Kur teisybė?“ – klausia vyrai uždarbiautojai. „Jau seniai 

nebeliko tikrų didvyrių“, – skundžiasi gražiosios lyties atstovės. 

Štai ką apie tai mano mokytojas psichologas Oleg Siliavskij. 

„Šiuolaikiniame pasaulyje moterų ir vyrų vaidmenys akivaizdžiai iškreipti. 

Žmonės pernelyg atitrūkę nuo savo tikrosios prigimties ir nebežino, ką daro. Vyrai 

pamiršta savo vaidmenis ir paskirtį, moterys praranda savuosius. Dabar čia visiška 

sumaištis, chaosas. 

Vyras privalo visiškai aprūpinti šeimą ir savo moterį, antraip nebetenka savo 

vyriškumo ir pradeda išsigimti. Jei jis nerealizuoja savo tikrosios biologinės 

funkcijos, jo pasirenkamas gyvenimo kelias, jo psichika tampa iškreipti. Tas pats 

pasakytina ir apie moteris. Kiekvienas turi įgyvendinti savo paskirtį.  

Vyras visų pirma atsakingas pačiam sau, jis atsako už savo vyrišką prigimtį ir 

savo dvasinį kelią. Vyro pareiga ir prigimtis – būti kariu, gynėju, globėju. Jei to 

atsisako, jei renkasi nevykdyti tos paskirties, jis praranda vyriškumą, netrukus jis gaus 

atlygį už tokį elgesį. Vyrams, taip pat ir moterims, nepanorusiems eiti natūraliu keliu, 

visada baigiasi liūdnai. Vyrai praranda verslą, nebesuvokia gyvenimo prasmės, 

panyra į depresiją, alkoholizmą, kenčia nuo impotencijos. Moteris, kuri nepaiso savo 

prigimties ir nepasirenka teisingo dvasinio kelio, ilgainiui tampa nebegraži, suserga 

onkologinėmis ligomis. 

Visuotinio teisingumo, arba priežasties ir pasekmės, dėsnis veikia jau šiame 

gyvenime. Vakarykštis mūsų pasirinkimas lemia mūsų gyvenimą šiandien, šios dienos 

pasirinkimas lemia mūsų gyvenimą rytoj. Tie, kurie pasirenka gyvenimą, 

prieštaraujantį tikrajai prigimčiai, iš pradžių gali džiaugtis, jiems atrodo, kad jie 

atsikratė savo pareigų: vyrai – pareigos išlaikyti moterį ir aprūpinti šeimą, moterys – 

tarnauti vyrui, saugoti šeimos židinį, auginti vaikus. Tačiau laikas bėga, 

nesustabdomas laikrodis tiksi, žmonės net nepastebi, kaip visa tai jiems gali atsiliepti. 

Šis gyvenimas ne toks paprastas, kaip atrodo. 

Vyras nėra iš tikrųjų vyras, jei neturi užsiėmimo. Nepakanka turėti profesiją. 

Juk verslininkas iš tiesų yra ne profesija. Kaip ir dailininkas. Pagrindinis vyro kelias ir 

užduotis – tai jo siela ir jos vystymasis.  

Jei vyras savo gyvenimo kelyje nesutiko mylimos moters, jo gyvenime 

prasideda tikra makalynė. Pavyzdžiui, savo darbo vaisius ima vėl iš naujo investuoti. 
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Taip daro daug verslininkų, neturinčių rimtų santykių. Tarkim, jis uždirbo krūvą 

pinigų ir nebežino, kur juos dėti. Investuoja juos į kitą verslą. Ką paskui daryti su 

pinigais? Juk jeigu žmogui sekasi, jis gali sukurti ne vieną verslą, ne du, gal net 

dešimt.  Manė „atsikratysiąs“ pinigų, tai yra investuos į kokį  nors pasyvų verslą, bet 

jų dar padvigubėjo. Taip ir visą gyvenimą gali suktis savo versliukuose, kol praras 

sveikatą ir sulaukęs septyniasdešimties susipras, kad viskas prabėgo pro šalį. Sėkmė 

pasitaikė, tačiau laimės kaip nebuvo, taip ir nėra, viską surijo karjera. 

Todėl kiekvienas vyras, siekdamas pavyzdinio gyvenimo, privalo sutikti 

moterį, kuri paleistų jo pinigus „vėjais“, tai yra surastų, kur juos išleisti. J 

Pavyzdinė šeima yra tokia, kurioje moteris nežino, iš kur atsiranda pinigai, o 

vyras neįsivaizduoja, kur jie dingsta. Pinigų atžvilgiu tokia pora tobula. Moteris 

visada naudojasi daugybe nepaprastų būdų išleisti pinigus. 

Vyras nemoka leisti pinigų šiaip sau, jis nuolat skaičiuoja, suka galvą, kaip 

geriau lėšas investuoti. Nuolat siekia, kad įdėtas kapitalas neštų pelną. Moteriai kur 

kas lengviau. Pavyzdžiui, nusiperka žiedą už dešimt tūkstančių dolerių. Ir svarbiausia 

– jūs tik paklausykite, kaip jos pateisina pirkinį: „Žinai, pasitaikė toks mažytis, bet 

buvo ir už 25 tūkstančius, tik aš jo nepirkau, taupiau.“ J Ir kaip mat nebelieka 10 

tūkstančių, dingsta kaip į vandenį. 

Šiuo atveju pinigai – vyriškos meilės tęsinys ir įkūnijimas. Dovanos, gėlės, 

namai, automobiliai, kailiniai. Visa tai dovanoja moteriai vyras, norėdamas įrodyti 

savo meilę. 

Apskritai moteris vyrui yra vienas geriausių investavimo šaltinių. Be abejo, tai 

turi būti tikra moteris. Jis nuolat investuoja į ją lėšas, o jai nuolat kažkas pavyksta. 

Investavo vieną kartą – atsirado vaikai, kitą kartą investavo – atsirado namai. 

Materialiniu atžvilgiu tai labai svarbu.  

Socialiniu požiūriu vyras įgauna kitokį statusą. Jis turi moterį, pačią gražiausią 

ir geriausią. Tai jam leidžia pasijusti saugesniam. 

Dvasiniame lygmenyje moteris padeda vyrui įvykdyti vieną esminį dalyką – 

suvokti tiesą. Vyras visą gyvenimą ieško tiesos. 

O pati svarbiausi tiesa – tai tiesa apie jį patį. Kaip tik moteris gali duoti 

užuominą ir leisti jam suvokti, kas jis yra šiame pasaulyje. Pavyzdžiui, gali pasakyti: 

„Tu – ožys.“ Jei jam pasisekė, ji sako: „Tu mano didvyris.“ Vien nuo šių paskutiniųjų 

žodžių vyrui nušvinta akyse. Tik tikra moteris gali sukurti tikro vyro įvaizdį, kurio jis 
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ieško. Ir pateikti jį taip, kaip jam reikia: aš didvyris, aš nugalėtojas, aš geriausias 

visame pasaulyje, nes mane myli tokia moteris ir man apie tai sako. 

Rusijoje beveik visus vyrus išnaikino, vyko nesiliaujantis vyriškosios giminės 

gyventojų genocidas. Pirmiausia buvo pripažinta ir įteisinta Darvino teorija, pagal 

kurią žmonės atsirado iš beždžionių, ir tokiu būdu atėmė, iškreipė vyro dvasią. Reikia 

pabrėžti, būtent vyro, nes pagal išminčių paliktus mums raštus, dvasios šaltinis yra 

vyras. Vėliau pirmasis pasaulinis karas, Spalio revoliucija, Pilietinis karas – išnaikinta 

visa dvarininkija. Kiti buvo išvyti iš šalies. Vyko išbuožinimas – išnaikino kaimo 

vyrus, kurie galėjo ką nors realiai nuveikti, sukurti produktą, išlaikyti ūkį. Per Stalino 

valymus sunaikino mąstančią inteligentiją ir apskritai visus gabiausiuosius. Tėvynės 

karas pribaigė likusius – didvyrius, išėjusius ginti savo šalies. 

Todėl mūsų moterims nieko ir nebeliko. Jos priprato viską daryti pačios. Kaip 

toje po karo sklandžiusioje patarlėje: „Aš ir jautis, ir arklys, aš ir boba, ir mužikas.“ 

Kartais pasiklausau, ką kalba mano duktė iš antrosios santuokos, ir man atrodo, kad 

mergaitės darosi panašios į darbinius arklius, viską veržiasi daryti pačios. Moterys 

trokšta būti savarankiškos. Kaip rasti tikrą rusų moterį? Trijų žingsnių metodika: 

padekite trobą, pakinkykite arklį ir laukite.J Moteris, kuri sustabdys arklį, užgesins 

ugnį, ta ir yra tavo. J 

Moteris visko imasi pati ir mano, kad jai už tai turi katučių ploti. Tačiau jai 

reikia ne ploti, o pomidorais užmėtyti. Jos kaltė, kad vaikų gyvenimas suluošintas, nes 

berniukai, auklėti be tėvo, nežino, koks turi būti tikras vyras, mergaitės nebeišmano, 

kaip elgtis su vaikinais. Jai ne ploti reikia, o pasakyti: „Klausyk, tu, ligone, atsikratyk 

savo idiotiško scenarijaus. Nereikia tau dirbti trijuose darbuose ir kartu auginti vaikus. 

Išmok būti moterimi – prižiūrėk vaikus, dievink vyrą ir juo žavėkis – tada tavo 

gyvenimas susitvarkys.“ 

Moteris neturi daryti karjeros. Jos gyvenimo būdas kitoks. Jai negalima dirbti, 

ji ne tam sukurta. Jos darbas turi būti susietas su sociumu, o ne pinigų uždirbimu. 

Jei moteriai kieme paduosime grandininį medžio benzininį pjūklą – tegul 

pjauna malkas – net dabar, kai pasaulis taip iškreiptas, ji atrodys keistai. Mes pernelyg 

viską supaprastinome, nuvertinome, į  daugumą nežiūrime kaip į benzino pjūklą 

moters rankose, o reikėtų.  Tikroji ponia neturėtų dirbti, jai reikia tik užsiėmimo, ir 

mėgstamo. Puiku, jei tas dar atneš jai ir neblogo pelno. Aš tik už tai. Jei užsiėmimas 

nepelningas – nesvarbu. Moters prigimtis – ne pinigus uždirbtiǃ 
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Nekalbu apie tai, kad moteris už socialinius nuopelnus negali gauti pinigų ar 

kitokių dividendų – šlovės, pagarbos, pripažinimo. Dėl Dievo, tegul daro, kas jai į 

galvą šauna. Svarbiausia, kad tai netaptų darbu. Jos kūnas ir psichika pritaikyti visai 

kitokiems užsiėmimams. Tai ne juokas, tai labai rimta ir turi poveikį visuomenei, 

šaliai ir šeimai. Negalima visko supaprastinti ir jos užsiėmimą prilyginti barščių 

virimui. Ir vyrui nėra vien plaktukas skirtas. Taip teigti būtų ciniška. Kiekvienas 

šiame pasaulyje turi savo didingą vaidmenį, o barščiai ir plaktukas – tik to vaidmens 

įrankiai. Svarbiausia moters veikla, į kurią įeina ir barščių virimas, – moteriškumas ir 

motinystė pačia plačiausia žodžio prasme. Visų pirma ji turi būti moterimi, tada, jei 

sugeba patraukti vyrą ir sukurti šeimą, prasideda motinystė. Jei ji niekam tikusi 

moteris, netaps ir gera motina. Moteriškumas visų pirma yra grožis, kuris, anot 

Fiodoro Dostojevskio, išgelbės pasaulį. Kitaip tariant, moters paskirtis dvejopa – 

grožis ir rūpinimasis, moteriškumas ir motinystė.“ 

Vyras gali ir privalo būti kaip riteris dosnus, kaip karalius valdyti gamyklas ir 

valstybes. Moteris to neturi daryti, jos prigimtis turi skleistis kiekvieną dieną ir 

pasireikšti per smulkmenas, kurios jai itin reikšmingos. 

Moters energija galinga, tačiau kad duotų vaisių, ją reikia nukreipti teisinga 

linkme. Jei energija srūva svetima vaga, ji viską griauna. Žinoma, daug kas priklauso 

nuo moters išminties, juk ne be reikalo yra sakoma, kad už kiekvieno ryškaus ir savo 

tikslą pasiekusio vyriškio stovi išmintinga moteris.  

Tad kad ir koks stiprus bei išsimokslinęs būtų vyras, norėdamas ko nors 

pasiekti, šalia savęs turi jausti išmintingą moterį, jos energiją. Nors kaip paradoksaliai 

tai skambėtų, kaip tik šalia tokio vyro moteris atranda moterišką laimę. Kodėl?  

Tai galima paaiškinti. Kai moteris ir vyras sukuria šeimą, jų energijos 

susijungia į vieną. Jei visą energiją susiurbia moteris, vyrui telieka tik gulėti ant sofos 

su televizoriaus valdymo pultu. 

Jis neturi kito pasirinkimo, neturi energijos. Be to, moteris devyniskart 

stipresnės psichikos, todėl kur kas greičiau imasi visų darbų, o jis pernelyg lengvai 

juos užleidžia. 

„Nieko neuždirbi“, – tokia frazė vyrą tiesiog pribaigia. Jei jis nesusiima, taip ir 

„sudega“. Kiekvienoje šalyje yra savižudybių apskaita. Bet niekas nesuskaičiuoja, 

kiek aplinkui vaikšto gyvų lavonų. Taip atsitiko dėl stipriai iškreipto ir tolimo nuo 

pasaulėkūros dėsnių supratimo. Todėl valdžios atstovams, jei jie tikrai nori matyti 
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savo šalį ir jos žmones laimingus, reikia ir būtina atsigręžti į gamtos, pasaulėkūros  

dėsnius.   

Šeima tarsi šokis, parneriai negali vienas kito tempti, tačiau devyniskart 

stipresnės psichikos moteris pirmoji turi imtis taisyti padėtį. Šeima kuriama ne vien 

mėgautis, bet ir padėti vienas kitam tobulėti, antraip prasidės asmenybės žlugimas – ir 

moters, ir vyro. Vadinasi, moteris turi atrasti savyje moterį, nepriklausomai nuo savo 

padėties, turtų ir išsilavinimo. 

Kaip teisingai pasielgti paprastoje gyvenimiškoje situacijoje, kai reikia įkalti 

vinį? Labai paprasta – reikia tapti silpnai. „Man reikia pakabinti štai šitą ar aną, 

nežinau, kaip tai padaryti. Prašau, padėk man.“ Tegul jis pats išsirenka plaktuką, 

susiranda vinį, pats susipranta, kur ją reikia įkalti. Vadinasi, vyrui labai svarbu 

pabrėžti savo savarankiškumą. 

Aišku, vyrai, perskaitę tai, džiūgauja. Tačiau neturi pamiršti, kad moterims 

reikia išlieti savo jausmus, ir šį jų poreikį vyrai privalo patenkinti. Priešingu atveju ji 

turės teisę kelti triukšmą. 

Kaip tik moterys ir turi tokią teisę, o vyrai turi ją pripažinti ir suprasti. Moterų 

protas nuolatos veržte veržiasi lauk, todėl joms reikia kelti triukšmą, kad išlietų savo 

emocijas. Tokį jų poreikį būtina tenkinti. Todėl pasirinkite patys, kas geriau?  

Vyrai savo idėjas apdoroja galvoje, kur susitinka protas ir išmintis, o moteris 

per jausmus, emocijas, kur susitinka protas ir jausmai. Todėl joms ir reikia kelti 

triukšmą. Bet moterims nereikėtų tuo piktnaudžiauti, neperlenkti lazdos. J  

Moters jėga slypi jos silpnybėje. Atlikite eksperimentą pačios. Priėjusi prie 

kokio nors kolegos, paprašykite jo, kaip vyro, pagalbos, susijusios su vyrišku darbu. 

Jis atsisako, jūs išsyk sutinkate : „ Na gerai, jei taip manai.“ Ir paliekate jį ramybėje. 

J 

Tada kai kas atsitinka. Pagal Visatos dėsnį jis turi moterimi pasirūpinti. 

Kadangi vyras atsisako, pajunta savyje ne tik kaltę, bet ir vyriškos savivertės 

mažėjimą, atsiranda visatos lygio poveikis. Jei jis pats to ir nesuvokia, kaltė atsiranda 

ir ima jį graužti. Atsitinka beveik tas pats, jei panašaus pajėgumo vyriškiai įsiveltų į 

kokia nors buitines peštynes, ir vienas jų, galbūt iš pažiūros stipresnis, imtų bėgti. 

Vyriškiui tai smūgis jo savivertei – jis jaučiasi pažeidžiamas, jį graužia slogus 

jausmas. 

Paskui netrukus tą pačią ar kitą dieną reikia prieiti prie jo vėl ir sakyti: „Man 

reikia tavo pagalbos.“ Reikia ne reikalauti, ne pykti, tik pagal moteriškos prigimties 
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dėsnius: „Man reikia tavo pagalbos, aš nesugebu to padaryti, tai ne mano jėgoms.“ 

Gali būti, kad vėl bus atsakyta, nes jis iš karto dažniausiai galvoja, kad čia niekuo 

dėtas ir neturi kištis. Tačiau vyras jau antrą kartą pažeidžia Visatos dėsnį. 

Nepasitenkinimas, kad jis ir vėl nepasinaudojo savo, kaip lyderio, savybėmis, kurias 

jūs jame sužadinote, vis stiprės ir grauš jį. Į paviršių tai neprasiverš, bet viduje Visatos 

reakcija kaupsis ir po to pasireikš išoriniame lygmenyje. Jis pats savyje tai pastebės ir 

pradės suvokti. 

 Kai prieisite prie jo trečiąjį kartą, vėl tarsi atsidūrusi beviltiškoje padėtyje, 

prašykite ko širdis užsigeis, tik kad atitiktų jo galimybes. Prašydama trečią kartą 

susidursite su pokyčiais, kurie virte verda jame, tiesiog pataikysite į revoliuciją jo 

viduje. Jau kuris laikas jis gyvena vienintele mintimi, ką nors dėl jūsų padaryti. 

Tačiau būtinai apskaičiuokite jo galimybes ir nepažeiskite jo savigarbos. Trečiąjį 

kartą jis atliks viską ir niekaip negalės susivokti, kodėl to nepadarė iš pat pradžių.  

Pasiaiškinkime, kas atsitiko. Pirma, jūs pažadinote jame lyderio, vyro savybes, 

palietėte jo vyriškumą. Antra,  jūs kaip moteris jame tai pastebėjote, pripažinote – 

tokiai  moteriai vyras pasiruošęs tarnauti, ją saugoti. Tai vyksta subtiliajame 

lygmenyje, dažnai net patys sau sunkiai galime paaiškinti, iš kur atsiranda trauka. O 

viskas dėl to, kad jis šalia jūsų tampa tikru vyru, lyderiu. Ir trečias svarbus momentas, 

kai vyras pradeda eiti savo keliu pagal pasaulėkūros dėsnius, jis harmonizuoja viską 

aplink. Žinome, kad gyva būtybė laiminga tik tada, kai pasuka jai skirtu keliu.  

Moterims tas pats – joms tik atrodo, kad malonu vadovauti, tačiau iš tikrųjų jų 

laimė – būti moterimi. Tokia moters prigimtis. 

Galbūt, šiuolaikinės civilizacijos, pragmatiškos tikrovės sąlygomis tai skamba 

keistokai, tačiau taip yra: žmogus laimingas tik vykdydamas tai, kas jam skirta. 

Sutikite, juk ir karvė nebus laiminga pririšta saugoti namų ar vedama šeimininko 

medžioti kiškių. Net obelis nebus laiminga, jei ją vers vesti kriaušes. Ir santechnikas 

nebus laimingas, priverstas knyburiuoti prie operacinio stalo, kaip ir chirurgas nebus 

laimingas kūrykloje. Mielieji, laimė ateina tada, kai dirbi savo darbą. 

 Tad moters jėga slypi jos silpnume, jos moteriškume. Jei šios savybės patenka 

į moters egoistės rankas, ji pradeda jomis manipuliuoti ir patenka į bėdą. Būna, kad 

vyras pasinaudoja silpnybės galia, bandydamas sukelti gailestį – tai bjauru – iš tokio 

vyro moteris energijos negaus. Tačiau jei šiomis savybėmis naudojasi mylinti savo 

vyrą moteris, šios savybės kuria stebuklus – tokia moteris padeda savo vyrui tapti 

tikru vyru, lyderiu, herojumi. Taip yra todėl, kad lemia čia ne psichologija, o dorovė, 
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dvasingumas, žmogaus paskirtis, kurie yra viso ko pagrindas, ir knygoje stengiuosi 

išplėtoti šią esminę mintį. 

Vadinasi, jei psichologijos dalykai nagrinėjami atsieti nuo dvasinių vertybių ir 

žmogaus paskirties, jie ima darytis pavojingi. Kaip tik tai kartojau nuolatos – 

šiuolaikinė psichologija gali nepataisomai pakenkti mokydama, kaip bet kokiais 

būdais siekti „šviesios ateities“...  

Per vienus mokymus moteris štai ką papasakojo. Atėjus laisvadieniui ji su 

vyru susitarė išvykti kur nors į užmiestį. Ji kaip įprastai rengiasi, deda daiktus, jis 

išeina pašildyti automobilio. Moteriškė prižada pasirodyti po penkiolikos minučių. 

Vyriškis pasikviečia sūnų ir jie išeina. Ji beveik laiku išeina iš laiptinės – nei 

automobilio, nei vyro, nei sūnaus. Pasiėmusi telefoną surenka vyro numerį, tas 

atsiliepia ir tik tada supranta, kad kažkas įvyko ne taip, kažką pamiršo, pripainiojo, 

kad turėjo jos palaukti. J Vyrams juk svarbu idėja. Jis iš tikrųjų neketino jos įžeisti, 

tik pamiršo, kad reikia ir žmonos luktelti. Jis išsyk suka atgal ir maždaug po dešimties 

minučių grįžta. Ji netarusi nė žodžio nusigręžia, žingsniuoja į laiptinę, jis iš paskos. 

Užlipa laiptais, atsirakina buto duris, įeina abu į vidų. Ir vos tik durys užsitrenkia, ji 

pradeda rėkti. (Ji gi kultūringa, nedaro to kieme, galbūt dar kas išgirs. Juk jie ideali 

pora.) 

Ji rėkia apie dešimt minučių, prisimena visas jo nuodėmes. Jis, nors ir išgirdo 

savo naują biografiją, tyli, neprataria nė žodžio, o po dešimties minučių mato, kad ji 

ima rimti, išsikvepia. Žvilgteli į ją ir šiek tiek šiurkštokai taria: „Jau viską pasakei?“ 

Ta moteris labai įdomiai paaiškino, ką pajuto, po paskutiniųjų griežtokų vyro 

žodžių: „Aš pažvelgiau į save ir supratau, kad pasakiau viską.“ 

Tai reiškė, kad ji visko atsikratė, „viską išpylė“ ir vėl tapo savimi, o vyras 

pasidarė geras. „Tada važiuojam“, – sako vyras ir nusisukęs daro duris, lipa žemyn. Ji 

suvokia kad turi eiti iš paskos, nes jokio tęsinio nebus, aiškinimasis baigėsi. 

Tokie yra idealūs vyro ir moters santykiai. 

Jei kelti triukšmą moteriai pradeda vyras, jis jos akyse praranda savo 

autoritetą. Jai tai reiškia – jis toks kaip moteris, protas poroje kartu su emocijomis. 

Bet jei jis ramiai išklauso, moteris supranta, kad tuo pasireiškia lyderio galia. 

Privalome tuos dėsnius suprasti ir priimti – taip turi būti. Kaip tik čia moteris 

ir atranda vyro – lyderio, kurio „protas veikia su išmintimi“, apsaugą nuo savo 

jausmų.  
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Taip, tai yra vyro atsakomybė moteriai – apginti ją nuo jos pačios proto, kad ir 

šitaip griežtai ir perdėm vyriškai. 

Beje, todėl moteriai visada reikia turėti ko nors saldaus – saldumas padeda 

atsipalaiduoti. 

Pasidalinsiu savo patirtimi. Lietuva ką tik buvo paskelbusi nepriklausomybę, 

buvo praėjusi gal vos savaitė, o mane jau kankino nerimas, galvoje kirbėjo mintys 

apie verslą. Tuo metu dar nebuvo akcinių bendrovių įstatymo, todėl pradėjau kurti 

kooperatyvą. Su pirmąja žmona jau buvau išsiskyręs, su Jolanta jokių santykių dar 

nepalaikėme – jaučiausi pakankamai laisvas.  

Iš Kauno pas mane atvyko viena moteris, greičiau – mergina. Ir dėl darbo, ir 

šiaip į svečius. Man buvo trisdešimt, o jai – dar mažiau. Buvau pažadėjęs, kad kai ji 

sutvarkys kažkokius reikalus, dabar net nepamenu kokius, parvešiu ją atgal į Kauną.  

Kooperatyvas, kurį ketinau steigti, turėjo būti registruotas Kėdainiuose. Todėl 

pakeliui į Kauną turėjau užsukti pas Muntianą, taip pat Viktorą, kuris tuo metu buvo 

rajono valdytojas ir su kuriuo glaudžiai bendradarbiavau. Jis buvo itin suinteresuotas 

tokio profilio įmonės steigimu savo rajone, nes tokios srities specialistų Lietuvoje 

nebuvo, o čia – ne kur nors sostinėje, o jo rajone! 

Atvažiavus pas Muntianą, „Žigulius“ palikau kieme, mergina pasisiūlė 

palaukti manęs automobilyje. Muntiano žmona – puiki šeimininkė, auksinių rankų 

meistrė ir kaip žmogus labai maloni moteris. Jeigu žvelgtume iš pasaulėkūros dėsnių, 

jo žmona buvo puiki ir pagimdė tokius pačius puikius vaikus... Kiek žinau, dabar jie 

negyvena kartu. Nesuprantu, ko jam dar trūko? Nors, apskritai, jam visada ko nors 

buvo maža. Galbūt mano knyga kažkaip padės jam iš naujo įvertinti savo gyvenimą. 

Iš esmės, žinau, ko jam trūksta: jam reikia pabūti mokiniu, nes visada teisus gali būti 

tik jis ir niekas daugiau. Šiaip jis buvo geras specialistas, puikus savo rajono ūkio 

žinovas. 

Tačiau grįžkime prie mūsų temos. Galvojau, kad užsukau vos kelioms 

minutėms, tačiau Viktoro žmona buvo ką tik padengusi stalą – visas maistas taip 

žadino apetitą, kad niekaip negalėjau atsisakyti pasiūlymo su jais pavakarieniauti. 

Taip bekalbėdamas ir besivaišindamas visiškai pamiršau automobilyje belaukiančią 

merginą. Idėjos išjungia vyrą lyderį, todėl labai gerai suprantu tą vyriškį, kuris 

išvažiavo pamiršęs žmoną, – tiesiog tikras nelaimės draugas. J 

Mobiliųjų telefonų tuo metu nebuvo, lauke nors ir kovas, bet šaltukas spaudė. 

Žinote, paviešėjau neblogai – tuo metu nebuvo gėda ir išgerti, po to sėsti prie 
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automobilio vairo, o pakeldavau daugiau nei kai kuris kitas... Taip nuo 7 vakaro, 

nepastebėjau, kad ir 12 išmušė... Ir tik išėjęs iš namų, prisiminiau, kad atvažiavau ne 

vienas... 

Vargšė mano mergina! Ji tiesiog purtėsi iš šalčio (nepadėjo nė apmušalai, 

kuriuos ji nutraukė nuo visų sėdynių), o dar stipriau drebėjo dėl to, kad jos namuose 

laukė vaikas ir vyras. Tačiau mane, tikėtina, išgelbėjo tai, kad per tą ilgą laukimo 

laikotarpį ji perdegė, visos emocijos kažkur dingo. Ji tenorėjo, kad aš kuo greičiau 

grįžčiau. Pirmieji jos žodžiai buvo: „Tai bent pauliavojau!“, nors, sąžiningai sakant, 

nemanau, kad ji buvo to atvykusi.  

Neaiškinsiu visų smulkmenų, kaip išpirkinėjau savo kaltę. Tačiau moters 

gebėjimas net tokiomis situacijomis išlikti moterimi, daug ką apie jas pasako. O 

galbūt anksčiau moterys kitaip užgrūdintos buvo?  

Ir dar vienas pavyzdys. Jį papasakojo viena iš seminaro dalyvių. Jos draugė 

ištekėjo už žmogaus, kuris net dešimt metų ją sekiojo. Darė viską dėl jos, kad tik ji 

sutiktų už jo tekėti. O ji visada stengėsi jį šiek tiek ignoruoti, net pašiepdavo prie kitų. 

Draugės stengėsi įkrėsti jai proto: „Ką tu darai, toks vyras, kiekvieno tavo žodžio 

klauso, viską dėl tavęs daro, kur tu daugiau tokį rasi?“ Galiausiai ji už jo ištekėjo. 

Viskas buvo kaip iki vestuvių – jis visą laiką stengėsi dėl jos kažką daryti, bet 

galiausiai jie išsiskyrė. Jų sąjunga truko šešerius metus. Prabėgus metams po skyrybų, 

vieno pokalbio su drauge metu, ji pasakė: „Kad bent kartą būtų ant manęs 

užrėkęs!“  

Labai svarbu suprasti: jei vyras neparodo, kad yra ryžtingas, yra lyderis, jei 

kažkokiu būdu nepasireiškia visuomenėje, moteris šalia jo jaučiasi nesaugi. Dar 

blogiau, jei vyras tarnauja tik moteriai. Ji intuityviai jaučia, kad yra neapsaugota nuo 

pačios jausmų. Taip surėdytas pasaulis. J Žinoma, būna įvairių situacijų, ir niekas 

neprivalo vadovautis šiuo variantu.  

Noriu papasakoti jums, kaip susipažinau su savo žmona. Tai buvo Kaune. Aš 

vadovavau didelei brigadai įmonėje, kuri tiesė magistralinius aukšto slėgio 

dujotiekius. Pavasarį į mūsų įmonę pagal paskyrimą atvyko dvi studentės. Viena iš jų 

buvo Jolanta. Dar dabar pamenu, kaip ji buvo apsirengusi, kaip atrodė. Ši mergina 

buvo mano skonio. J Iš karto ją įsižiūrėjau. Nežinau, kodėl, bet buvau įsitikinęs – tai 

mano moteris. Ir tikriausiai padariau, ką galėjau, kad taip atsitiktų. Visada gyvenau 

pagal principą – ir darbe, ir santykiuose – jeigu yra pasirinkimas tarp NE ir TAIP, 

visada renkuosi TAIP. Padaryk tai, pabučiuok, apkabink, pasivyk, susitik, pasakyk, 
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paskambink, nusiųsk pranešimą... Ir tegul bus kokia nors nesąmonė, tegul tau atsakys, 

bet tu nesigailėsi dėl to, jog nepabandei.  

Vyras niekada nepaleis tos, kuri jam brangi, tai yra niekada neleis jai išeiti, 

nepabandęs jos sulaikyti. Visa kita – tušti žodžiai, nes jeigu tikras vyras, net nelabai 

sentimentalus, nepasistengs ir nepabandys paaiškinti mylimai merginai, kodėl jie 

turėtų būti kartu, vėliau gali gailėtis visą likusį savo gyvenimą. Tikras vyras, 

nuskriaudęs merginą (gal net fiziškai, tegul net ir iš karštųjų), taip pat gailėsis dėl to, 

gal ir visą gyvenimą – dėl tokių poelgių pažeidžiama net vyrų psichika. Mielos 

moterys, neprovokuokite vyrų, nes galite visiems laikams prarasti tikrą vyrą.  

Iš pradžių Jolanta buvo paskirta į kitą brigadą, o į manąją buvo paskirta kita 

mergina Virginija. Kartais su Jolanta probėgomis susitikdavome, pasisveikindavome, 

persimesdavome keliais žodeliais, tuo visas bendravimas ir baigdavosi. Po tam tikro 

laiko ją perkėlė į mūsų brigadą (nepamenu tiksliai, kaip tai atsitiko, bet mano 

pastangų čia tikrai buvo įdėta. Žinoma, tuo metu iš jos specialistė buvo ne kokia, 

sunkiai atskirdavo vandentiekio vamzdį nuo kanalizacijos vamzdžio, o jau apie dujų 

vamzdį net nekalbu (juokauju J) – tačiau aš labai džiaugiausi šiuo perkėlimu. Vėliau 

pradėjome susitikinėti ir po darbo. 

Artėjo jos 25-asis gimtadienis, ji ketino švęsti pas draugę sode, todėl ten 

reikėjo nuvežti indų, produktų ir pan. Aš pasisiūliau padėti, ir ji pakvietė mane į šią 

šventę kaip savo draugą.  

Galiu pasakyti, kad tai buvo drąsus jos žingsnis. Ką tik buvo paskelbta 

nepriklausomybė – patriotinės, tautinės nuotaikos tiesiog alsavo visose miestuose ir 

gatvėse. Kaunas, kaip žinote, buvo laikomas vienu iš tautiškiausių miestų Lietuvoje. 

Per sausio įvykius, kai žuvo daug taikių žmonių, gynusių jaunos respublikos Seimą, 

jos tėvas vedamas patriotinių jausmų kiekvieną naktį ėjo saugoti televizijos ir radijo 

objektų. Jolanta buvo vienintelis vaikas šeimoje, o čia aš, rusas, nemokantis nė vieno 

žodžio lietuviškai.  

Reikia pasakyti, kad aš taip pat buvau prie Seimo, tiesa, jau po tragiškų įvykių. 

Kaip jau minėjau, nebuvau nei komjaunuolis, nei komunistas, todėl buvau kartu su 

tais, kurie palaiko nepriklausomybę. Dalyvavau ir „Baltijos kelio“ akcijoje, kai 

rankomis susikibo trijų valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – žmonės. Aš nebuvau 

aktyvistas ir daugelio tuo metu vykusių įvykių nesupratau, tačiau vidinis palaikymo 

jausmas visada buvo.  
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Tą šeštadienio dieną mano brigados žmonės papildomai dirbo (uždarbiavo). Ir 

reikėjo man lįsti, kur nereikia! Atšoko stovas ir gerokai trinktelėjo man per galvą, 

visai šalia akies. Trauma buvo rimta, teko važiuoti į ligoninę siūti. Supratau, kad 

mano planai sudalyvauti gimtadienio šventėje žlugo. Tačiau savo pažadą nuvežti į 

sodą indus ir produktus bet kuriuo atveju privalėjau įvykdyti.  

Atvažiuoju prie jos namų. Ji, tokia švytinti, neša į automobilį „rekvizitus“, o aš 

sėdžiu automobilyje, neišlipu iš jo (tiesa, buvo pamušta kairioji akis). Jolanta atsisėda 

ant priekinės keleivio sėdynės, aš atsisuku ir jos žandikaulis net atvimpa. Nuotaika 

išgaravo kaip dūmas. Reikia pasakyti, kad tuo metu ne tik ji, apskritai, žmonės 

mokėjo užjausti.  

Aš iš karto pasakiau, kad su tokia akimi pasirodyti jos draugams būtų tiesiog 

nepadoru (tuo metu jos draugai dar manęs nepažinojo). O čia pirmas kartas, tik 

įsivaizduokite: gražuolė Jolanta, o su ja kavalierius pamušta akimi, kuris, be visa ko, 

dar ir lietuviškai nė vieno žodelio neišlemena.  

Ji manęs paklausė: „O tau skauda? Gali kentėti?“ Vyrui tokie klausimai 

apskritai neegzistuoja. Ir tada ji sako: „Važiuojame kartu.“  

Įsivaizduojate vaizdelį? Nesileisiu į smulkmenas. Draugai nesiliovė stebėjęsi: 

ji – pirmūnė mokykloje, universitete, vienintelis tėvų vaikas, tautiškiausias miestas, 

draugai iš to paties sluoksnio... Tačiau nepaisant viso to, čia buvo ir pirmasis bučinys.  

Nuo to laiko pradėjome susitikinėti kaip pora. Ir aš kiekvieną dieną (ne kas 

antrą), girdite, kiekvieną dieną ištisus metus, prieš susitikdamas su ja važiuodavau į 

turgų, išrinkdavau jai ilgiausią ir gražiausią rožę. Reikia pasakyti, kad tai man teikė 

malonumą. Turguje visi mane pažinojo kaip nuluptą. J O ji, kiekvieną kartą gaudama 

rožę, stebėjosi ir džiaugėsi, kaip pirmą kartą. J Jos namiškiai tikriausiai galvojo, kad 

Jolanta susirado kokį nors šiltnamių ūkio darbuotoją ar kokio gėlyno šeimininką. 

Žinoma, rožės buvo dovanojamos iš visos širdies, todėl džiugindavo akį labai ilgai – 

jos kambaryje niekada netrūko gėlių. Taip romantiškai prasidėjo mūsų santykiai.  

Manau, reikėtų papasakoti, kada ir kodėl lioviausi kiekvieną dieną dovanoti 

rožę. Tai buvo tuo metu, kai dar nebuvome susituokę, bet jau beveik gyvenome po 

vienu stogu jos tėvų namuose. Kartą, po eilinio susitikimo užvažiavome pas jos 

draugę, ir aš palikau ją ten. Susitarėme, kad vėliau atvažiuosiu jos paimti. Atvažiavau 

jos pasiimti ir ji išėjo be rožės... Atsisėdo į automobilį ir aš jos paklausiau: „O kur 

rožė?“. Ji ramiai atsakė, kad pamiršo. Tada jai sakau: „Gerai, aš palauksiu, o tu nueik 

ir pasiimk ją.“ Ji rado kažkokią priežastį neiti. Supratau, kad mano dovanojamos rožės 
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jos jau nedžiugina. Taip baigėsi mano širdžiai mielas ritualas: kiekvieną dieną 

specialiai važiuoti į turgų, išrinkti gražiausią gėlę ir padovanoti ją mylimai moteriai. 

Mielos moterys, neatimkite iš vyrų tokio iš pirmo žvilgsnio atrodytų 

menkniekio, kuris iš tikrųjų nematoma gija stipriai susieja mylinčias širdis. Šis 

menkniekis tam tikrą laiką pakylėdavo mano sielą iki tokių aukštumų, jog kiekvieną 

dieną jausdavausi lyg vėl kaip pirmą kartą būčiau ėjęs į pasimatymą su mylinčia 

širdimi. Menkniekis, kuris daug ką gali pakeisti ir širdyje, ir žmonių santykiuose. 

Tuo metu buvo visko, bet meilė nugalėjo. Turiu pasakyti, kad Jolantos tėvai iš 

karto priėmė mane, nekilo jokių problemų, visokeriopai palaikė mane ir per tuos 25 

metus mes nė karto nebuvome pakėlę balso vieni ant kitų. Jaučiau ir jos palaikymą, 

paskatinimą – ji mokėjo pabrėžti mano kaip lyderio savybes, tikriausiai, tai vyko 

intuicijos lygmenyje, tačiau jai patiko mano ryžtas žengti į priekį. Manau, kad jos 

meilė padėjo man daug ko pasiekti ir daug ką įveikti. Įkvėpimas suteikdavo 

papildomų jėgų.  

Tikriausiai, nė vieno iš mūsų neaplenkia patirtis, kurią mes įgyjame. Man 

nepavyko jos apsaugoti nuo lyderio pozicijos, o juk vyro pareiga – saugoti moterį nuo 

lyderystės, nes ji griauna moters psichiką. Moterys, klaidingai manydamos, kad tai jų 

savirealizacija, ir, pačios to nesuprasdamos, griauna savo ir artimųjų gyvenimą. Jų 

šeima tampa ne pilna, pažeidžiama vyro ir moters santykių harmonija. 

Einame toliau? Svarbu, kad tai suprastų vyrai, svarbu, kad tai suprastų 

moterys. Kartoju – moterims suprasti reiškia ne tik priimti, bet ir išugdyti jame tą 

galią. Ant moters pečių gula atsakomybė už tai, koks vyras bus šalia jos. 

Jei ji pasirodo nepalenkiama, jei pamina jo išdidumą, kėsinasi į jo 

nepriklausomybę – moteris subtiliajame lygmenyje žlugdo vyrą kaip asmenybę.  

Jeigu ji nori, kad vyras prisiimtų atsakomybę už ją ir visose srityse – 

materialinėje, emocinėje – priimtų sprendimus, turi jame ugdyti asmenybę, nors 

ugdymo samprata iš pradžių atrodo netinkama, nesuderinama su jo vyriškumu. 

Auklėti reiškia nuolat kalbėti jam apie jo stipriuosius bruožus, palaikyti jo 

paties savivertę, jo vyrišką energiją. Tai saulės energija, apie tai jau anksčiau 

kalbėjome. O ką daro saulės energija? Ji švyti. Vyrui reikia dėmesio, jo energija turi 

išsiveržti į išorę, šviesti, nes tokia jo paskirtis. Jei moteris tai žino, ji pradeda skatinti 

tą jo energiją, o jis ima tokią moterį vertinti, nes greta jos jaučiasi kaip asmenybė. 
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Atitinkamai moters energija yra kitokia – harmonizuojanti, viskam teikianti 

darną ir užglaistanti nelygumus. Vyras privalo žinoti, kad jis turi padaryti įspūdį ir 

suteikti emocinę apsaugą.  

 Ir labai svarbu suprasti, kad šią energiją, kuri daro didžiulę įtaką gyvenimui, 

vyras ir moteris  kaupia skirtingai – ir tai yra esminis dalykas.  

Toks vyro gebėjimas daryti įtaką gyvenime priklauso nuo dviejų veiksnių. 

Pirma (1) – jausmų kontrolė. Vyras kontroliuoja jausmus, kitaip tariant, 

vyras gyvena poros „protas ir išmintis“ ritmu ir neleidžia jausmams jo valdyti; tai 

reiškia mokėti susikoncentruoti, priimti ryžtingus sprendimus ir sugebėti atsisakyti to, 

kas gali atitolinti nuo tikslo. Tai ir yra vidinės energijos kontrolė. 

Antra (2) – atsakomybė. Tai reiškia, kad jis atsako už globą, o ne gyvena 

kaip užsimanęs. Jei vyras laikosi įsitikinimo, kad gali gyventi kaip užsimanęs, jis 

praranda savo vidinę jėgą ir sugebėjimą apskritai gyvenime daryti įtaką. „Gyvenu, 

kaip noriu“ yra gyvenimas žemiausiame lygmenyje – vadovaujantis tik jausmais ir 

emocijomis, o atsakomybė už kitus reiškia „rūpintis jais“.  

Užsiimti globa vyrui ypač svarbu, nes taip tiesiogiai pasireiškia vyriškoji 

energija, ir tuo daugiau jos kaupiasi, kuo daugiau jis užsiima tokia veikla. Vyriškosios 

energijos funkcionavimo sąlyga – apsaugoti savo šeimą, savo įmonę, kokią nors 

visuomeninę organizaciją, kurioje jis gali realizuoti save, ginti savo valstybę. Taigi, 

„auklėjant“ vyrą būtina suprasti jo saulės energijos vertybes. 

1 – jėga (jausmo, tikėjimo, kontrolės) 

2 – jautrumas (rūpinimasis kitais)  

Nebandykite susaistyti vyriškio, priešingai, kuo daugiau jis turi laisvės, tuo 

daugiau iš jo naudos. Tikras vyras visada bus ten, kur laisvė, laisvės jėga – tai jo 

kūrybos efektas. Jis niekada nepaliks moters, kuri neriboja jo laisvės. Jeigu taip 

atsitinka, kad vyras jus paliko, vadinasi, šalia jūsų nebuvo vyro.  

Prieraišumas – silpnybė 

Laisvė nuo prieraišumo – jėga 

Toliau savo schemoje vyro skiltyje įrašome jausmų kontrolę ir 

atsakomybę. 

Moteriškoji energija kaupiama ugdant vieną ypatybę – SKAISTUMĄ. 

Labiau įprasta tai vadinti ištikimybe, nors tas žodis reiškia ne visiškai tą patį. Moters 

skiltyje įrašome skaistumą. 
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    28 pav. “Vyro ir moters asmenybių struktūros ir jų kaupimo energijos” 

Kadangi moters protas glaudžiai susijęs su jausmais ir jos asmenybės 

pagrindą sudaro „protas ir jausmai“ pora, į šią porą ji kaip jausmų objektą įsileidžia 

TIK VIENĄ ASMENYBĘ – savo vyrą. Tai ir yra jos skaistumo esmė. Ji privalo 

gyventi tuo, kuo gyvena jis, ir galvoti tik apie jį. Jei moteris galvoja apie skirtingus 

objektus, jos energija išsisklaido, ji jos nebekaupia. Čia turima galvoje grynoji 

išminties energija, su kuria prasideda tikrasis žmogus. Žemiau yra gyvuliškasis 

lygmuo, jis taip pat svarbus, tačiau turi būti valdomas išminties. 

 Knygos pradžioje buvo pasakyta, kad kartu išmintis ir lytinis organas veikti 

negali. Tačiau kai žmogaus sąmonės lygis pakyla į aukštesnį lygį, jam atsiveria tikroji 

esmė. Lytiniai organai reikalingi ne mėgavimuisi, o visų pirma giminei pratęsti – toks 

yra prigimtinis instinktas. Jie yra valdomi išminties. Taigi, pagrindinis energijos 

kaupimo dėsnis, patinka jums tai ar ne, norite to ar nenorite, žinote tai ar ne, YRA 

VISATOS DĖSNIS. 

Bet kai įsigalėjo Darvino teorija, aiškinanti žmogaus kilmę iš beždžionės, 

prasidėjo moralės, vertybių, sąmonės smukimas iki beždžionės lygio.  
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Galimas dalykas, dabar kai kas skaito ir galvoja: verčiau jau būčiau to 

nežinojęs. J 

Be abejo, galima ir visą gyvenimą pragyventi kaip nemokšai – nieko 

nežinant. Deja, tai neišgelbės. 

Toliau aiškinantis mums nebereikalinga dalelytė kaip. Vyras ir moteris – tai 

tiesiog Saulė ir Mėnulis, kurie atlieka savo funkcijas šioje Visatoje.  

Vyriškoji energija – tai saulės energija. 

Moteriškoji energija – tai Mėnulio energija. 

Tuo viskas pasakyta  ir nieko daugiau – konstatuojamas faktas ir tiek. 

Nebent jūs norite pasakyti, kad saulė ir mėnulis yra vienas ir tas pats, 

mėnulis galėtų šviesti dieną, o saulė naktį? TAI NEĮMANOMA. Kaip neįmanoma ir 

tai, kad saulė šviestų visą savaitę, paskui vėl savaitę – mėnulis. O gal įsivaizduojate, 

kad gali būti kitaip? Todėl jei moteris nori būti laiminga, turi vykdyti savo priedermę 

būti mėnuliu ir nesikišti į svetimus – saulės – reikalus. Galimas daiktas, kitame 

gyvenime ji paklius į kitą kūną, tačiau dabar ji yra šitame (pasikartosiu – jeigu ji 

nori būti laiminga, bet, deja, ne visos tokios nori būti). 

Mielosios moterys gražuolės, jau atleiskite man, bet visišką darną pasieksite 

tik turėdamos vienintelį išrinktąjį. Apie kurį nors kitą ji negali nė svajoti, nes tokiu 

atveju pasireikš prigimtis ir energiją moteris ims vogti pati iš savęs, ir kaip tik čia 

prasidės visos problemos. 

Tada pasirodys, kad viską moteris turi: vyrą, vaikus, namus, sodybą, pinigų, 

automobilį, turi net meilužį, kuris tiesiog dievina ją, kojas bučiuoja, ant rankų nešioja, 

– tačiau laimės ji NETURI. Taip yra todėl, kad laimę ji gali patirti tik SU VIENU, su 

savuoju vyru, kartu su visomis jau minėtomis priedermėmis ir pasekmėmis. 

Jei nori tapti vyru, greta savęs turi turėti moterį, kad taptum moterimi, greta 

turi turėti vyrą. Kitaip negalėsi savęs išreikšti. 

Reikia iki galo suvokti, kad norėdami ko nors pasiekti, privalome turėti  

energiją, dvasią, bet dvasia be šeimos neatsiranda.  

Pasakojamas vienas labai senas atsitikimas, sanskritu užrašytas 

Mahabharatoje. 

Beje, reikia žinoti, kad senovėje – prieš dešimtis ir šimtus tūkstančių metų 

nebuvo nei žodžio, nei sąvokos „mistika“, žmonėms buvo savaime suprantama, kas ir 

kodėl vienaip ar kitaip vyksta. Visi puikiai suprato Visatos dėsnius. O dabar pritrūkus 

vienokių ar kitokių įrodymų reiškiniai priskiriami mistikai. 
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Visai neseniai buvo rodoma laida, kaip viename Sibiro miestelyje pro 

devinto aukšto langą iškrito mergaitė. Priblokšti žmonės matė, kaip ji sklendžia, 

nepaisydama žemės traukos dėsnio, kaip paskui ramiai sau atsistoja ant žemės. 

Negalime kaip kitaip to pavadinti, tik mistika. Dabar toji mergaitė diagnozuoja bet 

kokią ligą – kiek tai įmanoma nežinant, kaip sudarytas fizinis kūnas, nes ji dar neina į 

mokyklą. Mergaitė tik nurodo, kurioje kūno vietoje yra nukrypimų, tačiau 

šimtaprocentiniu tikslumu. 

Taigi, skaisčiai gyvenanti moteris pasižymi savo jėga. Apie tai ir yra tas 

senovės išminčių pasakojimas.  

Vienas jogas, vardu Višvamitra, keletą dienų sėdėjo miške ir meditavo. 

Sutelkė ir kaupė savyje vidinę energiją. Sėdėjo po medžiu, o ant medžio šakos tupėjo 

paukštis. Kaip sutvarkė pati gamta, paukščiui prisireikė išsituštinti. Tai, kas pasišalino 

iš paukščio, atsidūrė ant jogo viršugalvio. Jis nutraukė transo būseną, apsičiupinėjo 

galvą ir išsyk suprato, kas atsitiko. Akimirksniu jame sukilo baisus įniršis. Jėga – 

pavadinkime ją mistine, susijungė su įniršiu, išsiveržė į išorę ir paukštis iš karto krito 

žemėn negyvas. Daugiau jogas nebepajėgė susikaupti remdamasis santykiu „protas ir 

išmintis“, nes jo jausmai buvo įaudrinti. Jei vyras pasiduoda įniršiui, jis smunka 

žemyn pagal schemą į jausmus ir iš karto praranda vidinę jėgą. 

Paskui tas jogas taip ir neįstengė pasiekti transo būsenos, tada pakilo ir 

patraukė tolyn. Po daugelio meditacijos dienų jis pajuto alkį. Išėjęs iš miško atsidūrė 

kažkokioje gyvenvietėje. Priėjo prie artimiausio namo ir pasibeldė. Tais laikais buvo 

įprasta ir netgi laikoma pareiga pamaitinti vienuolį ar jogą atsiskyrėlį, o jie paskui už 

šeimininkus pasimelsdavo. 

Durys atsidarė ir ant slenksčio pasirodė moteris. Jogas jos paprašė, kad 

atneštų pavalgyti. Ji atsakė, kad būtinai paduos maisto, bet dabar maitina savo vyrą, 

tad jogui teks palaukti. Jogui pasidarė aišku, kad ji laikosi tam tikrų tikėjimo taisyklių, 

ir jis atsisėdo laukti. Praėjo penkios minutės, dešimt, dvidešimt, kyla įtarimas, kad jį 

pamiršo, ir vėl jį apima siutas. Netrukus, nebesitverdamas pykčiu, jis išsitraukia savo 

virvutę – jogai nešiojasi jas – ir pradeda kalbėti užkeikimą. Šnabžda užkeikimo 

žodžius, nes ji nepadarė, ko prašoma. Kalba labai stiprią mantrą, bet netrukus suvokia, 

kad mantra neprisipildo energijos, pradeda iš naujo dar labiau susikaupęs, tačiau 

mantra nedaro poveikio, neatsiranda galių. Pabandė dar kelis kartus, ir suprato, kad 

mantra neveikia. 
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Netikėtai prasiveria durys, į prieangį išeina moteris ir pamačiusi jo virvutę 

sako: „Nori mane prakeikti? Tau nepavyks, nes aš visą gyvenimą tarnavau vyrui, jis 

man ir pirmas, ir paskutinis, ir mintyse, ir tikrovėje.“ 

Šis pasakojimas parodo, kad sugebėjimas daryti įtaką savo gyvenimui, įgauti 

apsaugą nuo likimo negandų atsiranda tada, kai elgiamės, gyvename teisingai. 

Tinkamai užmiegame ir keliamės, valgome tinkamą maistą, kuriame teisingus 

tarpusavio santykius ir geriausiu atveju gyvename pagal pasaulėkūros dėsnius. Visa 

tai suteikia galios, tvirtos sveikatos, gražius tarpusavio santykius,  turtus  ir t. t. 

Įdomi tema? 

Kartu paanalizuokime šią temą, jaučiu, kad jums kyla kai kurių klausimų. 

Tema lyg ir nesudėtinga, bet labai rimta, juk nuo jos priklauso mūsų laimė, nes su 

tokiomis situacijomis susiduriame kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą. 

Patariu jums šioje specialiai paliktoje tuščioje vietoje parašyti, kaip 

supratote šią temą – ką suvokėte, kas šiuo metu vyksta jūsų viduje, o po to, kai 

aptarsime šią temą, parašykite dar kartą ir palyginkite, ar jums padėjo kitų žmonių 

patirtis ir pavyzdžiai geriau įsisavinti medžiagą.  

 

 

 

 

 

  

Dažnai seminaruose moterys skundžiasi negalinčios surasti gyvenimo 

draugo. 

Sako – mes, moterys, tiek jau to, bet netelpa galvoje, kaip negali susirasti 

gyvenimo draugės vyriškis? Vyrai šneka, kad nėra moterų, ir tiek.  

Apskritai klausimas perdėm kasdieniškas, tačiau atsakymo reikia ieškoti 

visiškai kitaip. 

Jei nori surasti sau gyvenimo draugą, pirmiausia turi surasti save, surasti 

savyje darną ir suvokti, kas esi. Jei savęs ieškome kaip to kito asmens vartotojo, 

prasideda problemos. Tas kitas taip pat gyvena su savo tikslais ir paskirtimi. Tada jų 

abiejų bendrame gyvenime atsiras įnorių: „Turėsi pasikeisti, kad man su tavimi būtų 

gera...“ Tai vartotojiška pozicija, todėl laikydamasis tokių nuostatų santykių 

nesukursi. Prasidės nuoskaudos, priekaištai, dalybos ir pan. Nuoskauda yra antrinė 
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emocija, ji atsiranda tikintis, kad kitas pasielgs pagal tavo reikalavimus. Tai 

egoizmas. Jeigu kažkas elgiasi ne taip, kaip jūs norite, atsiranda nepasitenkinimas, 

nuoskauda. Kad jie išnyktų, turi nelikti tokių reikalavimų, ir užuot iš kito tikėjęsis, 

nesavanaudiškai darysite pats jam gera. Būtina žinoti vyro ir moters prigimties 

dėsnius, o jei gyvenime jų laikysitės, nereikės dėl nieko sukti galvos ir derinti 

santykių. 

Santykiai bus geri, jei galvoje nepaliaujamai suksis viena mintis – kaip 

galėčiau tau padėti? Kaip parodyti tau savo meilę? 

Tyra širdis yra ypatinga, ji skleidžia subtiliausias pažinimo energijas, 

perleidžia per save jausmus, emocijas, išgyvenimus, intuityvius apmąstymus, teikia 

daug kitų aukštųjų energijų, bet neturint žinių, sąmonės lygyje aukštąsias energijas 

apibūdinti ir išmatuoti nėra lengva. Žinios leidžia energijas sąmonės lygyje ne tik 

išmatuoti, bet ir pakeisti jas. 

Pavyzdys, padedantis lengviau išsiaiškinti, apie ką čia kalbama. Kūdikiui 

motina yra energijų energija, arba aukščiausioji energija, visada esanti greta, jį 

palaikanti ir dėl jo besijaudinanti, vykdanti jo norus ir nereikalaujanti nieko mainais. 

Regis, to neišmatuosi jokiomis formulėmis ir nepaversi skaičiais. Vis dėlto pagal 

Šumano dažnį, matuojant Žemės virpesių dažnius, galima aiškiai įžiūrėti įvairaus 

pobūdžio judėjimą. Savo virpesių dažnius turi kiekviena emocija. Priklausomai nuo 

motinos santykio su kūdikiu jos meilės emocijos gali stipriai kisti. Tačiau kūdikio 

santykis su motina perteikiamas ypač aukšto dažnumo virpesiais. Jeigu galėtume 

tarpusavio santykių dažnį nustatyti tokį, kuris atitiktų bent pusę dažnio, kurį kūdikis 

siunčia savo motinai, planetoje įsivyrautų visiška dermė ir gerovė. 

Visata su savo energijomis mums taip pat yra motina, kaip ir Žemė. 

Nežinodami Visatos dėsnių, vyrai ir moterys kuria nevykusius tarpusavio 

santykius. Dažniausiai jie plėtojami vadovaujantis jausmais – tai labai žemas 

gyvuliškasis lygmuo. Jei santykiai plėtojami pasitelkiant išmintį, daug kas 

harmonizuojasi, tokie bruožai kaip nepasotinamas geismas, godumas, pavydas 

traukiasi ir beveik išnyksta, sekso samprata yra keičiama būtino giminės pratęsimo, 

bet ne malonumo samprata. Malonumas išminties, o dar aukščiau – sielos – 

lygmenyje yra kur kas labiau pakylėtas nei gyvuliškas seksas. Seksas yra, ir jis bus, 

tačiau nereikia pernelyg jo aukštinti. Kai nuspręsite, kad jums pats laikas susilaukti 

vaikelio, tada turi prasidėti sakralinis aktas, kreipimasis į Dievą, nauja gyvybė turi 

užsimegzti meilėje, tikėjime ir šio vaikelio atsiradimo laukime. Visi tai suvokiantys 
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sutartinai tvirtina, kad niekad nekeistų malonumo, gauto per išmintį, į sekso 

malonumus. 

Todėl vyras, besiskundžiantis, kad nėra moterų, reiškia viena: JO KAIP 

VYRO NĖRA! Atitinkamai, jei moteris sako, kad nėra vyrų, tai reiškia, kad JOS 

KAIP MOTERS NĖRA! Tai taikoma ne tik aukščiausiam išminties lygiui, tai teisinga 

ir žemesniems lygiams. Vyras bet kuriame lygmenyje turi išlikti vyru, net turėdamas 

mažai išminties arba visai jos neturėdamas, kaip gyvulys, tačiau atliekantis patino 

pareigas. 

Šitas teiginys taps aiškesnis, jei pažiūrėsime, kokia darna vyrauja pasaulyje. 

Vargiai kam teko matyti paukštį, nepajėgiantį sukurti šeimos. Tik įsivaizduoti reikia, 

kaip toks paukštis tupėtų ant šakos liūdnas ir dūsautų: „Kur pradingo tos paukštytės, 

kur visos išskrido?“ Arba kokia patelė skrenda ir svarsto: „Ar yra iš viso kur geresnių 

patinų, ar nežinia kur jie skraido?“ 

Gyvoji gamta nesusiduria su tokiais sunkumais. Joje nėra vyriškos ir 

moteriškos lyties vienišių, juo labiau patinų, kurie iš prigimties visada susirenka sau 

būrį ar bandą patelių. Pavyzdžiui, gaidys – kiek jo hareme vištų! Patelės iš prigimties, 

kad ir nesąmoningai, bet jaučia – joms būtinai reikia atsivesti palikuonių.  

Tačiau žmonių visuomenėje mes nuolatos susiduriame su vienišais vyrais ir 

moterimis. Kodėl? 

Taip yra todėl, kad gyvūnai, paukščiai, žuvys – visi gyvena pagal 

pasaulėkūros dėsnius, juose užkoduota biologinė programa – kaip ir žmoguje. Bet 

žmogus jos nepaiso ir išsigalvoja sau kitokią – iškreiptą. 

O gamtoje viskas protingai sudėliota į vietas ir suderinta. Pavyzdžiui, kai 

užauga dobilai (yra tokie augalai, vaikystėje prisiskindavome jų, ištraukdavome iš jų 

vidurio lapelius ir nučiulpdavome jų galiukus, jie buvo labai saldūs), juos apdulkinti 

gali tik vienos rūšies kamanės, tai yra, kamanės reikalingos dobilams, o dobilai – 

kamanėms, vieni be kitų jie žūtų. Viskas nuodugniai apgalvota. Augalas ir gyva 

būtybė gyvybiškai reikalingi vienas kitam, tiesiog vienas kitam priklauso. 

Ar tai atsirado savaime, o gal žmogus sugalvojo? Žinoma, NE. Taip ir vyras 

su moterimi yra sukurti vienas kitam. Reikia pabrėžti, kad ne vyras vyrui ar moteris 

moteriai, o vyras ir moteris vienas kitam. (Vėliau tą mintį bus galima išplėsti.) 

Akivaizdu, kad vienalytes poras kuria patys žmonės ir veikia taip įtaigiai, kad 

išsikovoja sau ypatingus įstatymus. Iš tiesų jie jaučia vienas kitam tikrą trauką, tačiau 

ji duota ne MŪSŲ KŪRĖJO. 
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Žmogus yra sukūręs daug ką (kaip ir gamta – dobilo ir kamanės santykį), 

pavyzdžiui, išrado spyną ir raktą. Tai jau net neaptarinėjama kaip stereotipas.  

O stereotipų aplinkui daugybė! Jei vedęs, nešioji žiedą, jei turtingas – 

važinėk ne prastesniu automobiliu nei mersedesas, jei svarbus asmuo – surauk 

antakius. Jei esi viršininkas, visi kiti tik pavaldiniai, jokių kitokių santykių. Jei 

teisėjas, nereikia teisybės ieškoti, tik nuteisti. Jei esi prokuroras – ieškok tik kaltės 

įrodymų, nekaltumo įrodymų ne tik neieškok, o juos slėpk ir painiok teismo procesą. 

Nerašytas įstatymas – teisus tas, kas turi daugiau teisių. Paprieštaravai, laikaisi savo 

nuomonės – esi priešas. Eini į lauką – būtinai apsiauk. Pietauji – būtinai sriubos su 

duona, jei geri arbatą – tik su cukrumi. Jei vakarėlis – tik alkoholis, nenori – vadinasi, 

negerbi. Iš tiesų viso to nėra mūsų prigimtyje. Įsimintini pirmieji filmo apie Styvą 

Džobsą kadrai – jis su vadovėliais rankose ir basas universiteto koridoriuje. 

Sąmoningai nepaisė stereotipų, atsikratė jų savo mąstyme ir atrado vietos naujoms 

idėjoms, kurios, anot jo, pačios užpildė tą tuštumą. Jis sakė, kad išstūmus stereotipus, 

sulaužius rėmus, į kuriuos tave bruka, pamindami tavo mąstymo ir veikimo laisvę, 

idėjos ir išradimai savaime gimsta galvoje, tūnoję ten ir pasireiškę tik tada, kai 

atsirado jiems vietos. 

Vos tik gimstame, nuo pat pirmos dienos tarsi etiketės mums kabinami 

stereotipai, bet jie, kaip žinome, – tai svetimo gyvenimo primetamos taisyklės. Paskui 

mes gyvename tą svetimą gyvenimą ir klausiame savęs, kodėl nesame laimingi. 

Viskas paprasta – gyvename ne savo gyvenimą. 

Nenustebčiau, jei ateityje gimus berniukui pačią pirmą dieną jam suras 

vyriškos lyties porą ir nurodys, kad taip turi būti pagal įstatymus. 

O Visatos, pasaulėkūros dėsnių stereotipuose, kuo tolyn, tuo mažyn. 

Apmaudu, bet daug kas dabar sau ieško poros pagal interesus: lygiaverčio 

turtų, išsilavinimo, sveikatos, tautybės atžvilgiu. Bet pagal pasaulėkūros dėsnius poros 

tam nereikia. Jei esi moteris, reikalingas greta vyras, KAD IŠ TIKRŲJŲ TAPTUM 

MOTERIMI. Jei nori tapti vyru, greta turi būti moteris. Kitaip nepavyks savęs 

išreikšti. 

Trumpai tariant, partnerio reikia, kad galėtum save realizuoti šiame 

gyvenime, kad baigtum šeimos universitetą. Tai nesavanaudiškumo dėsnis – suteikti 

galimybę vienas kitam save išreikšti, atsiskleisti, o ne praturtėti ir mėgautis 

malonumais. Ir tikrai ne dėl gyvenimo po vienu stogu, kad būtų pigiau mokėti 

mokesčius.J 
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Žmonių laisvo pasirinkimo galimybės neaprėpiamos, gyvenimas sąmoningai 

sutvarkytas taip, kad žmogus pats išsirinktų, kaip jam braižyti savo karmos žemėlapį, 

kaip ugdyti savo sielos kūrybinį potencialą ar tiesiog mindžiukuoti vienoje vietoje.  

Žmogus yra vienintelė protinga būtybė, kuriai suteikta teisė rinktis ką nors 

KURTI.  

Tačiau žmonės pradeda išsigalvoti visiškai prasilenkiančius su pasaulėkūros 

dėsniais dalykus. Pavyzdžiui, moterys susigalvoja emancipaciją ir ima stumti vyrus iš 

jų užimamos vietos, nepaisydamos Visatos dėsnių ir nesuprasdamos, kad visiškai 

žlugdo savo prigimtį ir, svarbiausia, žlugdo save. Beje, laužyti svetimų programų 

niekas neturi nė mažiausios teisės. O paskui visose pakampėse dairosi savo laimės, 

bet jos kaip nebuvo, taip nėra. IR NERAS – jau aišku, kodėl. 

Ir vyrams šauna į galvą, kad jie gali gyventi kaip nori: „Kas man rūpi, ką ji 

apie mane mano, gyvenu kaip noriu.“ Čia ir prasideda visos problemos.  

Jei kam nors neaišku, ar kurti šeimą, ar ne, jei iš viso tokia mintis kyla, 

reikia rimtai susimąstyti, ar tikrai viskas gerai su jūsų paskirtimi. 

Dar daugiau – kai kas ima svarstyti, ko jame daugiau – moters ar vyro. Pats 

klausimas nepaprastai kvailas. Vyras svarsto, kokių bruožų – vyriškų ar moteriškų – 

jis turi daugiau. Arba moteris svarsto, ko joje daugiau – moters ar vyro? Jei taip, 

telieka pasakyti – VISKAS, civilizacija „atvažiavo“... 

Iš tiesų, nieko prigalvoti čia nereikia. Kur gamtoje matyta, kad patinas 

spręstų, ar jis patinas, ar patelė. Ar matėte kokią nors užuominą apie tai gyvojoje 

gamtoje?  

Kad į vyro gyvenimą ateitų verta moteris, pirmiausia jis turi tapti jos vertu 

vyru. Kai jis įgis vyriškų bruožų, santykiai atsiras savaime, tai yra savaime atsiras jo 

verta moteris. Daugiau pasakysiu, jei tavo moteris ir neturi pakankamai kvalifikacijos, 

bet jeigu tu tikras vyras, jos geriausios moteriškos savybės pasireikš savaime. Juk 

taip? 

Mielos moterys, jei koks nors vyras prisiima visą materialinę atsakomybę už 

šeimą, moterį remia emociškai, pasirengęs atsiliepti į bet kokius jos prašymus, jūs 

visada jausitės už jo kaip už mūro sienos. Savo ruožtu jūs natūraliai atsiliepsite jam 

dėkingumu ir noru pasitarnauti. Moteris tokiu atveju savaime tampa moterimi. Tačiau 

– pabrėžiu dar kartą – moteris, žmona turi nuolat skatinti tokias vyro lyderio savybes, 

o ne bandyti užimti jo vietą. Mat tada viskas apsiverčia kojomis aukštyn. 
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Todėl, jei jau vyras susimąsto, kokių bruožų jis turi daugiau – vyriškų ar 

moteriškų – tai jau pabaiga, jis gali vilktis suknelę. Vyru jau jis nebetaps. Ir priešingai 

– jei moteris neįstengia sukurti šeimos, tėra vienintelis receptas, kaip tai padaryti. Ne 

aplinkui, ne išoriniame pasaulyje reikia ieškoti kitų pokyčių, ji pati privalo tapti verta 

vyro moterimi. 

Tai reiškia, kad ji turi savyje ugdyti skaistumą, ištikimybę, norą tarnauti 

vienam vyriškiui ir siekti jį nuolat įkvėpti, pabrėžti jo vertę. Jau užsiminėme, kad 

viskas, ko vyrai pasiekia šiame gyvenime, yra moters nuopelnas, tai yra jiems būtina 

moteriškoji energija, mėnulis. Moteris turi suprasti: jei vyrui kažkas nesiseka, reikia ir 

jai susimąstyti. 

Už kiekvieno didžio vyro stovi išmintinga moteris, būtent išmintinga, kad ir 

nematoma, už kadro, bet ji visada yra. Tai rodo nepajudinama istorinė statistika, tai 

tiesa. Per didžiuosius pasaulinius konfliktus sakydavo – ieškokite moters.  

Tokia yra moters paskirtis, nereikia suprasti, kad tai yra kažkokia nedėkinga 

tarnystė, tai jos pamoka šiame gyvenime, reikia ne pačiai bėgti į priekį, o padėti to 

siekti savo vyrui. Tik gyvendama pagal savo paskirtį ji gali būti laiminga, gali 

išreikšti save, tai yra nueiti tą kelią, dėl kurio ji atėjo į šį gyvenimą. Žemės planeta 

pagal pasaulėkūros dėsnius atlieka mokyklos funkciją, tie, kurie nesugeba mokytis 

šioje mokykloje, grįžta ATGAL, tačiau lygiu žemiau. Įgyvendinusi savo paskirtį 

šiame gyvenime, kitame gyvenime moteris gali tapti vyru – ir tada viskas bus kitaip. 

Reikia ugdyti moteriškus bruožus, tada savaime atsiras vyriškis, kaip tik vyriškis, 

kurio reikia moteriai, kuriam ji pati reikalinga. Atsiras tikras vyras, kuris neklaus 

savęs, ko jame daugiau – vyro ar moters. Jeigu kaip tik toks pasirodys jūsų akiratyje, 

tereikš tik viena – jūs jį patraukėte tam vyrui vertais bruožais. 

Daug dalykų, apie kuriuos kalbėjome, išgirdau iš įvairių seminarų dalyvių, 

todėl tiek ilgai užtrukome su šia tema. Beje, aš darau visų seminarų ir paskaitų vaizdo 

ir garso įrašus, po to juos analizuoju. Tai man padeda be vargo pastebėti kai kurias 

subtilybes, kurios labai dažnai seminaruose lieka už kadro.  

Pavyzdžiui, toks klausimas mūsų tema (neredaguotas). „O jeigu susipažintų 

du žmonės – vyras ir moteris, bet abu kiek neatitiktų savo prigimtinių bruožų – 

moteris pasižymėtų logiškesniu protu, būtų ne tokia jausminga, bet vyras 

emocionalesnis. Kaip elgtis tokioje situacijoje?“ 
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Mielieji, vis dėlto teks primygtinai pabrėžti – sėkmės ir laimės dermę, kitaip 

tariant, pasitenkinimą pajunta tik tas, kuris yra tikras vyras, arba tikra moteris. Kitaip 

nebūna, tai prigimtis, principas, dėsnis, kurį būtina suprasti. 

Tarkim, koks nors vyras kalba, kad jam labiau būdingi moteriški bruožai ir 

jis sėdės namie. Tegul sau sėdi, bet pasitenkinimo jam toks gyvenimas neatneš, o 

santykiai šeimoje nuolatos šlis, nes jis darys ne tai, ką jam liepia prigimtis. 

Taigi, jeigu svajojate, o vėliau ir vizualizuojate, kokia turi būti jūsų antroji 

pusė, kokiomis savybėmis ji turi pasižymėti, kokios jūs norėtumėte, ir pageidaujate 

savo gyvenime tokią sutikti. Yra geras, veiksmingas metodas, tačiau turite laikytis 

labai griežtos taisyklės: TAPKITE VERTI TOS AR TO, IŠSVAJOTOJO, TADA 

JŪSŲ AKIRATYJE ATSIRAS JUMS SKIRTAS AR SKIRTA, LYGIAI TOKS, 

KOKĮ JŪS VIZUALIZAVOTE.  

LAIMĖ – tai būti Visatos dalele ir gyventi pagal pasaulėkūros dėsnius. 

Visatos dėsniai nustato Saulės ir Mėnulio veikimą. Apie tai jau kalbėjome, bet dar 

kartą primenu: Saulė – vyriškoji energija, o Mėnulis – moteriškoji. Niekada per 

maždaug 4,5 milijardų metų (maždaug toks mūsų planetos amžius) saulė nešvietė 

naktį. Niekada saulė nebuvo mėnuliu – nė truputėlio, o mėnulis nė truputėlio nebuvo 

saule. Todėl vyras turi vaidinti savo vaidmenį, o moteris – savo. Čia neįmanoma 

rinktis „noriu – nenoriu“ ar „įdomu – neįdomu“.  

Jeigu tau šiame gyvenime duotas vyro kūnas ir tu nori būti laimingas – 

vykdyk vyro paskirtį, Saulės paskirtį. 

Jeigu tau šiame gyvenime duotas moters kūnas ir tu nori buti laiminga – 

vykdyk moters paskirtį, Mėnulio paskirtį.  

Nemanykite, kad tai tik vaizdingas palyginimas su Saule ar Mėnuliu, NE, čia 

kalbama apie energiją tiesiogine to žodžio prasme. Vyras atlieka saulės funkciją 

naudodamas jos energiją, o moteris – mėnulio funkciją naudodamas jo energiją, tik 

mažesniais mastais.  

Jei moteris nori išreikšti save kokiame nors darbe, gali tai daryti, tačiau 

neužsiimti emancipacija ir ne siekti uždirbti pinigų, jai darbas – tai bendravimas ir 

veikimas sociume. 

Todėl nereikia nieko prisigalvoti. Mūsų Kūrėjas viską išmintingai sukūrė, 

todėl jei imsite priešintis tiems dėsniams, kils problemų. Beje, daugelis jų ir patiria. 

Todėl reikia ieškoti galimybių pakelti savo sąmonę į reikiamą lygį, kad taptumėte 

tikru vyru arba tikra moterimi. Tai ir atneš laimę.  
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Pamenate pavyzdį iš seminaro apie plaktuką ir vinį? Viena moteris atliko 

eksperimentą: padarė taip, kaip jai patarė, ir liko nepatenkinta. 

Ji papasakojo, kaip sukūrė situaciją su plaktuku. „Aš jam sakau – įkalk vinį, 

o jis guli ant sofos ir sako – atnešk plaktuką.“ J Jūs tikinote, kad jis pats susipras, 

paims plaktuką, susiras vinį...“ L 

Šiuo atveju viskas labai paprasta. Svarbiausia buvo ne plaktukas, o 

tarpusavio santykiai. Juos reikia gerinti, kitaip viskas tęsis ir toliau. Akivaizdu, kad 

visais kitais gyvenimo atvejais jūs neleidžiate jam būti vyru, neskatinate jo kaip 

lyderio savybių, neatiduoda jam vyriškos veiklos, pasiglemžusi ją pati. J Moteris 

žiūri ir sako, taip ir yra. L 

Vadinasi, jei moteris nori, kad atsakomybę perimtų vyras, jis turi tapti 

lyderiu visose srityse. O moteris visose srityse turi pasitraukti į šoną ir padėti jam. 

Įsitikinęs, kad daugelis moterų dabar galvoja: „Mes niekada to nedarysime – 

jie pradės mumis naudotis, tapsime visiškai priklausomos.“J 

MOTERYS, PAKLAUSYKITE! Jūs būsite laimingos tik tada, kai 

maitinsitės vyriškąja energija, būdinga tik tikriems vyrams – lyderiams.  

Dar paprasčiau galima pasakyti – moteris laiminga bus tik kaip antra pusė 

poros, vadinasi, turi priklausyti nuo vyro. O vyrui tapti laimingu padeda kaip tik ta jo 

moteris. Tai ir yra santykių esmė. J 

Reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Iš moters niekas neatima vadovavimo, 

kaip niekas neatima pareigų iš Mėnulio. Šeimoje turi būti du lyderiai, bet moteris 

vadovauja savo šeiminiams reikalams, namų nuotaikai, interjerui, jaukumui. Vyras 

namuose atsako už tokius esminius dalykus, kaip statyba, remontas, apšildymas, 

elektra ir pan. Vadinasi, kiekvienas yra savo srities lyderis ir neturi kištis į ne savo 

reikalus. 

Bet yra viena „baisi“ tiesa.J Vyras niekad neįstengs gyventi vien tik šeimos 

reikalais. Moters pastangos pririšti vyrą prie savęs neatneš laimės nė vienam. Jeigu ji 

stipri ir jai pavyks taip padaryti, sužlugdys jį kaip asmenybę, pavers jį skuduru, 

galiausiai alkoholiku ar ūžautoju, arba jam tiesiog tokioje šeimoje bus neįdomu. 

Išmintinga moteris supranta, kad vyro poreikis vadovauti yra tarnavimas 

visuomenei, jo paskirtis įgyvendinama išoriniame pasaulyje. Vyrui lyderiui būdingos 

tokios savybės kaip tikslo siekimas, drąsa ir dosnumas. Neleisi joms pasireikšti – 

pakenksi sau. Protinga moteris ne tik leis šioms savybėms reikštis, bet ir skatins vyrą, 
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padės jam šias savybes ugdyti. Tokią moterį vyrai visada vertina, jie tai daro  

nesąmoningai, subtiliajame lygmenyje. 

Kitaip tariant, moteris atsakinga už mažąją šeimą, vyras – už didžiąją, už 

visuomenę, už jos klestėjimą. Bet jei vyras negebės globoti savo šeimos ir vaikų, 

negalės būti naudingas ir didžiajai šeimai. Viskas yra susiję! 

Atokvėpiui. J  Atsargiai rinkitės žodžius, ką kartais norite pasakyti ar ko 

paprašyti! J  

Žmona: „Brangusis, sugalvojau, ką veiksime per laisvadienius.“  

Vyras: „Žinau, ką veiksim per laisvadienius, po velnių, tą patį, ką prieš 

savaitę ir prieš dvi, vieną kartą sugalvojai, o dabar kas kartą tą patį veikiame.“ Štai tas 

atvejis, kai lauki nesulauki, kada ateis pirmadienis. J 

Žmona: „Brangusis, sugalvojau, ką veiksime. Iš pradžių kartu 

susitvarkysime namus...“ 

Vyras: „Nieko sau, vyras, kuris turi uždirbti pinigus, ir boba, kuri turi 

tvarkytis, kartu tvarkysis?!“ 

Viską išplovė, namus sutvarkė, žmonai kilo nauja mintis: „Brangusis, 

važiuojam į parką.“  

Vyras: „Po galais, brangioji, kam tas parkas? Čia ir pas mus parkas, žiūrėk, 

kaip puiku: štai sofa, televizorius, pats geriausias parkas. Jei nori, pastatyk kaktusą 

prie sofos, bus tau geriau nei parkas.“ J 

Pateiksiu savo pavyzdį. Kartą Jolanta pasakė: „Būtų gerai, jei tu aktyviau 

įsitrauktum į verslą.“ Į šį jos prašymą labai paprastai atsakiau: „Jei tau nusibos ar 

pavargsi – vairą perimsiu aš, tačiau dvivaldystės nė viena įmonė neiškęs.“ Vadinasi, 

emociniame lygmenyje nesutikau užleisti lyderio pozicijos. Jolantai pakako to, kad 

šalia jos yra vyras. Tuo pačiu metu ji gali valdyti pakankamai didelę įmonę ir būti 

žmona – bet kuriuo momentu, kai tik panorės, ji gali atsisakyti šių pareigų, nes moters 

su kiekviena diena joje lieka vis mažiau.  

Tiesą sakant, tuo metu man patiko, kaip Jolanta valdo.  

Tada mes vienas kitu visiškai pasitikėjome, ji man buvo geriausias draugas 

šiame gyvenime. Tačiau šiandien matau, kaip ją žlugdo lyderystė. Anksčiau būčiau 

pasakęs, kad ji atrado save šiame darbe, tačiau šiandien susilaikysiu nuo bet kokių 

komentarų, nes matau, kaip griūva jos psichika, kaip jai sudėtinga išlaikyti tą balansą 

„20–60–20“, kaip vis sudėtingiau rasti bendrą kalbą su pagrindiniais mūsų įmonių 

vadovais. Kaip bebūtų keista, nors ji ir moteris, bet svarbiausiu dalyku šiandien jai 
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tapo pinigai, visa kita – paskui. Tačiau blogiausia, kad pastaruoju metu jos akyse 

nematau laimės, vaikams sunku rasti balansą tarp tėvų. Toks tas poveikis, kai vairą į 

rankas paima moteris. Tai būtent tas atvejis, kai moteris nebuvo apribota, apsaugota 

nuo vadovavimo. Todėl patariu visiems vyrams atkreipti į tai dėmesį.  

Beje, ji pakankamai rimtai domisi tomis pačiomis žiniomis, kaip ir aš, todėl 

tikiuosi, kad ji sugebės įvertinti savo vaidmenį ir supras, kur slypi tikroji moters 

paskirtis. Bet kokiu atveju, vyras lyderis pagal Visatos dėsnius negali, net neturi teisės 

būti valdomas žmonos. Jis privalo tai labai gerai suprasti. Pagal pasaulėkūros dėsnius 

moters ir vyro pareigų pasiskirstymas turi padėti vyrui lyderiui neprarasti saulės 

energijos, o moteriai – mėnulio energijos.  

Žmonai pakanka žinoti, kad bet kuriuo metu, jei panorės, gali likti tik 

moterimi, leidžiančia atsiskleisti vyro lyderio savybėms, ir vyras turi žinoti, kad jis 

bet kuriuo metu privalo turėti vairą savo rankas. Jaučiate skirtumą? Žmona – jei 

panorės, o vyras – privalo. Ir tada, jų energija niekur nedings, o tik didės.  

Tačiau moterys negali prarasti budrumo ir neužsižaisti, nesusipainioti šioje 

„valdymo“ veikloje ir neperžengti ribų. Pažįstu daug porų, kurių santykiuose atsirado 

dirbtinai sukurtų problemų, dažnai – sunkiai įveikiamų. 

Kartais būna ir taip. Aš kitame mieste, už 150 kilometrų ar toliau, jau 

pasiruošęs miegoti ar net miegu – dvylikta valanda nakties. Skambina Jolanta ir sako, 

kad jai blogai arba šiaip kažkas negerai. Taip atsitinka retai, bet būna. Ir tada aš 

suprantu: privalau būti šalia – jai tai labai svarbu. Daug negalvodamas, nepaisydamas 

to, kad ryte yra suplanuotas susitikimas vyriausybėje ar Seime, sėdu į automobilį ir 

važiuoju namo. Tai mano moteris, ir aš privalau būti šalia jos, tai daug svarbiau nei 

visos vyriausybės ar seimai. Ir visai nesvarbu, kokie tuo metu mūsų santykiai, įtempti 

ar ne. Šeimos universitetas yra svarbiausias gyvenime, o šeimos nario šauksmas – tai 

įstatymas šeimos nariams. Jei tai bus mano vaikų šauksmas, vadinasi, tuo metu jiems 

manęs reikia, ir aš būsiu šalia. Tiksliai žinau, net jeigu ir išsiskirtume, mes liktume 

šeimos nariais ir mano kaip vyro pareiga – būti šalia.  

Aš taip elgiuosi ir visada elgsiuos su savo vyresniais vaikais iš pirmosios 

santuokos. Nesvarbu, kad išsiskyriau su jų motina – gyvenime visko būna, tačiau tai 

nereiškia, kad galima mažiau dėmesio skirti tiems vaikams. NE, mielieji, jei vyras 

bent mintyse palieka savo vaikus, jis jau ne vyras. Netrukus jis pradės galvoti, kokių 

savybių jame daugiau – vyro ar moters. Kokia žmona bebūtų kitoje santuokoje – gera 
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ar nelabai, jei ji matys, kad vyras paliko savo vaikus iš ankstesnės santuokos ir 

nedalyvauja jų gyvenime, susidarys ir atitinkamą nuomonę apie savo vyrą.  

Nors aš nepaprastai myliu savo jaunesnius vaikus ir jiems panorėjus ar sunkią 

jiems minutę visada būsiu šalia, o jei prireiktų, nė trupučio nedvejodamas atiduočiau 

viską, ką turiu, visą save, tai nereiškia, kad vyresnieji vaikai – jau ne mano. Man 

pasisekė: mano vyresnieji ir jaunesnieji vaikai ir žmona randa bendrą kalbą. 

Negalvokite, tikrai nesu idealus vyras, ir tikrai ne šventasis. Tačiau tiksliai žinau, kad 

esu šimtaprocentinė garantija ir atrama savo artimiesiems, net jei jie ir patys gali 

savimi visiškai pasirūpinti. Jie privalo tai žinoti. Ši nuostata visada buvo gyva manyje, 

visada tai jaučiau intuityviai, o dabar, pažindamas pasaulėkūros dėsnius, į tai žvelgiu 

vadovaudamasis žiniomis.  

Manau, ne vienas iš jūsų susiduria su tokiomis nemaloniomis situacijomis, kai 

antroji žmona draudžia matytis su vaikais iš pirmosios santuokos arba kaip nors jiems 

padėti. Net jeigu ji taip elgiasi, nereiškia, kad ji nesusidarys apie jus tam tikros 

nuomonės. Žmona jums draus, tačiau, kaip bebūtų paradoksalu, jei jūs jai paklusite, ji 

pati tokį jūsų elgesį subtiliajame lygmenyje laikys nevertu vyro ir tikrai negerbs jūsų.  

Jums gali kilti klausimas, ar aš taip pat važiuočiau pas pirmąją žmoną, jei ji 

pašauktų? Taip, jeigu tam būtų rimta priežastis. Vieną galiu pasakyti: niekada 

nevažiuočiau, jei tai būtų paprasta užgaida, banalūs nesusipratimai, tikrai 

nevažiuočiau tvarkyti jos buitinių kasdienių dalykų. Aš turiu žmoną ir būtent iš jos 

gaunu moterišką energiją, o jai privalau atiduoti vyriškąją. Tačiau kai mirė pirmosios 

žmonos tėvas, nors mes išsiskyrę jau 25 metai, net nesusimąstydamas važiavau pas ją 

už kelių tūkstančių kilometrų ir padėjau organizuoti viską, kas dera tokioje situacijoje.  

Įdomus pavyzdys, išgirstas seminare. Viena moteris, užimanti visuomenėje 

aukštą padėtį, gyveno tik su sūnumi. Atsitiko taip, kad jos laukiantis vairuotojas 

klausėsi per šituos seminarus paskaitų apie vyrus lyderius ir moteris namų 

šeimininkes. Pakeliui į namus jiedu įsišnekėjo ir vairuotojas papasakojo, ką išgirdęs. 

Jo samprotavimai ją taip supykdė, kad ji vos jo neatleido iš darbo. Kaip jis galįs taip 

kalbėti, moterys taip pat gali vadovauti ir atlikti vyriškus darbus, ir dar geriau tai 

daryti. Pagaliau prie jos namų jie išsiskyrė – abu prastos nuotaikos. Vairuotojas manė 

jau atsisveikinęs su darbu, mintyse „padėkojo“ lektoriui už suteiktas žinias ir pradėjo 

ieškotis kitos vietos. 

Bet ryte skambina toji daug galinti visuomenėje moteris ir lyg nieko nebūtų 

nutikę prašo atvažiuoti ir nuvežti ją į darbą. Jis atvyksta, jiedu važiuoja tylėdami, 
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tačiau akivaizdu, kad ji nejaučia jam jokio priešiškumo. Kai atėjo laikas išlipti iš 

automobilio, ji atsiprašė už vakarykštį pokalbį ir paklausė, ar paskaitos mieste 

tebevyksta. Sužinojusi, kad jos turi trukti dar dvi dienas, vakare ji su vairuotoju 

važiuoja į šį seminarą. 

Prasidėjus medžiagos aptarimui, ji pakelia ranką ir ima kalbėti: „Matyt, aš 

visą gyvenimą pragyvenau neteisingai.“ Ir pasakoja vakarykštį įvykį. Iš pradžių – kaip 

susipyksta su vairuotoju, paskui kaip įeina į savo butą, kaip pavargusi, sudirgusi, ima 

rengtis, paskui randa kaip visada kriauklėje neplautus indus, prie kompiuterio su 

ausinėmis sėdintį suaugusį dvidešimt dvejų metų sūnų (jie gyveno tik dviese), kažką 

murkiantį sau panosėje. 

Įprastai jau tarpdury pradėdavo jį barti. Visi žino, kaip tai būna: „Aš viena 

tave išlaikau, o tu negali padaryti pačių paprasčiausių dalykų.“  

Tačiau šį kartą, prisiminusi tą pokalbį su vairuotoju, prieina prie sūnaus, tas 

nusiima ausines ir sveikinasi, o ji, pasijutusi be jėgų, prisėda šalia fotelyje ir pradeda 

kalbėti: „Aš šiandien labai pavargau, gal galėtum man padėti?“ 

Jis tyli – dar niekad negirdėjo jos taip kalbant. Paskui žvilgteli jai į veidą ir 

klausia: „Kuo galėčiau tau padėti, mama?“ O ji: „Šiandien taip nusikamavau, gal 

galėtum indus virtuvėje išplauti?“ 

Ir sūnus, pirmą kartą matydamas motiną tokią – motinišką, bejėgę, netgi šiek 

tiek pažeidžiamą, o ne valingą ir vadovaujančią, – iš karto sutinka, eina ir viską 

sutvarko. 

O ji pati nebesupranta, kas čia vyksta, tik žiūri į jį ir tramdo akyse 

besitvenkiančias ašaras. Jai dar neteko patirti, kad sūnus taip lengvai pasiduotų ir imtų 

tvarkytis. 

Kitą rytą ji vis dar negali pamiršti, kas įvyko, mintyse pradeda viską vertinti 

iš naujo.  

Paskui ji pasakoja: „Niekaip negaliu pamiršti, kokia pasijutau saugi, kai 

sūnus nuėjo išplauti indų. Galimas daiktas, nesąmoningai aš to pasigedau visą 

gyvenimą, tas poreikis buvo mano prigimtyje, man norėjosi būti moterimi nepaisant 

užimamos padėties, savarankiškumo ir pinigų, bet užgniauždavau tai iliuzija, kad esu 

įtakinga, turtinga, kažko pasiekusi moteris. Ir tas nesaugumo jausmas buvo tarsi 

nematoma vidinė žaizda.“ 
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 Dažniausiai tai būna sunkiai paaiškinama, kol atsitiktinai nepadeda 

susivokti štai tokia patirtis. Reikia pripažinti, kad tas jausmas vertingesnis už visą 

įtaką ir pinigus. 

Todėl jei moteris bando būti lydere, ta tuštuma viduje ir liks, nes prigimties 

jai skirta būti moterimi ir išgyventi visa tai, kas skirta moteriai, ir būti taip 

globojamai. Kad ir kas, kad ir kaip kalbėtų – ministrės, prezidentės, verslininkės – jos 

nesuranda laimės, jei neturi štai tokios mažytės smulkmenos – nejaučia vyriškos 

globos. 

Kitą rytą ta moteris jau rengiasi į darbą, bet mato, kad telefono sąskaitoje 

nebėra pinigų. Pasikviečia sūnų ir klausia, gal tas galėtų jai padėti. 

Jis po vakarykščio įkvėpimo iš karto sutinka: „Taip, mama, kuo galiu 

padėti?“ 

Ji aiškina, kad telefono sąskaitoje baigėsi pinigai, kalba prašančiu balsu, ne 

liepia, kaip anksčiau, nežemina jo vyriško orumo, atvirkščiai, jį skatina. Ir tie žodžiai 

jį ypač įkvepia, nes jo vyriška prigimtis veržiasi ką nors globoti. 

Todėl jis atsako: „Taip, žinoma, mama, aš viską padarysiu.“ Ir ji vėl 

neįstengia sulaikyti ašarų, sugrįžta ta nuojauta, kad ji apsaugota. 

Jei moteris nustato tokius tarpusavio santykius, jei suteikia vyrui galimybę ją 

globoti, vyrui tai didžiulis įkvėpimo šaltinis.  

Šis pavyzdys itin gerai parodo, kad nuo mūsų pačių elgesio priklauso, kokią 

sudarysime priešingos lyties asmens nuostatą savo atžvilgiu. Kokią sukursime, tokia 

ir bus. 

Labai svarbu suvokti, kad šeimoje berniukas turi būti auklėjamas tapti vyru. 

Tad motina, kurdama santykius su sūnumi, negali pamiršti, kad ji turi reikalų su 

vyriškąja energija. Jau kalbėjome, kad tėvų bendravimas tarpusavyje yra ne kas kita, 

kaip dviejų skirtingų energijų sąveika. Ir šiuo atveju motina yra moteriškoji, o sūnus – 

vyriškoji energija. Būtina žinoti – pirmiausia tai MOTERIŠKOSIOS IR 

VYRIŠKOSIOS ENERGIJŲ SĄVEIKA, ir tik tada motinos ir sūnaus. Negalima to 

painioti ir sukeisti vietomis. Jei motina nesudaro kaip tik tokių sąveikos galimybių, 

berniukas toje šeimoje neišaugs vyru, suaugęs jis tik suks galvą, kokių savybių jame – 

vyriškų ar moteriškų – esama daugiau. 

Kai kas gali pasakyti: „Mano sūnelis dar tik mokosi vaikščioti, jam tik 

metukai, ar verta kalbėti apie kokius nors santykius?“ Niekas nesikeičia, reikia su juo 

kalbėti taip pat: „Aš silpna, aš pavargusi, aš moteris, tai ne mano jėgoms, man reikia 
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tavo pagalbos.“ Ir mažą berniuką reikia įkvėpti, jis jau pirmaisiais gyvenimo metais 

turėtų suprasti, kad moterį reikia globoti. Jei motina su sūnumi elgiasi griežtai, kalba 

valdingai: „Aš pasakiau, daryk“, ji griauna jo vyriškąjį ego. 

Labai svarbu, kad tėvai iš pat pradžių suvoktų, kad yra primityvu laikytis 

nuostatos „Aš jį pagimdžiau, aš ir...“ Iš tiesų vaikas ne gimdomas, jis ateina pas tėvus. 

Vaiką tėvams duoda Aukščiausiasis, vaikas, kaip ir mes patys, yra Dievo kūrinys, tad 

man malonu čia vartoti žodį „KŪRĖJAS“. 

Jis duoda mums vaiką, kad juo pasirūpintume, gautume pamoką ir ją 

išmoktume. Kitaip tariant, KŪRĖJAS mums patiki išauklėti vaiką. 

Todėl iš pat pradžių privalome atsisakyti sampratos, kad mano vaikas – tai 

mano nuosavybė. 

Vertindami savo vaiką kaip nuosavybę, pradedame žaloti jo psichiką, jam 

brukame savo programas, nepriklausomai nuo vaikų valios darome iš jų teisininkus, 

buhalterius, dainininkus, dailininkus, muzikantus ir t. t. O jeigu dar moteris baudžia 

sūnų – net jeigu ir yra už ką, – ji žlugdo jį kaip asmenybę. 

Šiuo atveju savo moteriškąjį pradą ji iškelia aukščiau už vyriškąjį. Tai tas 

pats, jei mėnulis imtų vadovauti saulei. Taip ir užauga žmogus – pusiau vyras, pusiau 

moteris. Štai iš kur atsiranda homoseksualizmas – mes patys jį išpuoselėjame savo 

šeimose, ir tai nei liga, nei likimas. Tai žmogus, nesugebantis prisiimti jokios 

atsakomybės. Ilgainiui jis ima svarstyti, ką rinktis gyvenimo draugu – vyrą ar moterį, 

ir pasirenka vyrą, nes moteris jo pasąmonėje – tai agresorius. Jei tai eina iš kartos į 

kartą, galiausiai išsivysto homoseksualios nuostatos. Vyras iš tiesų pradeda jausti 

savo lyties atstovui tikrus jausmus. O jeigu valdžia šį iškrypimą skatina įstatymais, 

sunku net įsivaizduoti, ko galima tikėtis ateityje. Jeigu gerai pagalvotume, ne jie kalti 

dėl to, kad pasirinko ne priešingą lytį. 

Vienas labai taiklus pavyzdys iš mano gyvenimo. Kartą užėjau į svečius pas 

vieną gerą pažįstamą Vitaliją (kartu su ja buvome Seimo nariai). Ir matau – jos 

dvimetis sūnelis pakibęs jai ant kaklo, neklauso. Matosi, kad ji su juo nesusitvarko. 

Aš jai sakau: „Su sūnumi negalima taip elgtis. Jei nori, kad jis tavęs klausytų, 

paprašyk jo pagalbos tarsi būtum maža mergaitė, ir jis taps šilkinis.“ Kitą dieną ji 

ateina pas mane ir sako: „Neatpažįstu savo sūnaus, nebeturiu jokių problemų. Visi 

žaislai, kurie amžinai visur mėtėsi, dabar turi savo vietą, savo „namus“. Įkalbinėti 

praktiškai nebereikia. Pakanka vieną kartą paprašyti ir viskas padaryta.“ Atkreipkite 

dėmesį – problema išsisprendė per vieną dieną ir tam prireikė vos 5 minučių. Su vaiku 



	   440	  

paprasčiausiai pradėta bendrauti pagal mūsų Visatos pasaulėkūros dėsnius. Šeimoje 

sūnų, jei jau kilo toks nenumaldomas poreikis, bausti gali tik tėvas ir daugiau niekas. 

Nors aš esu prieš auklėjimą bausmėmis. Žiūrėdamas į savo vaikus matau, kad visus 

klausimus galima išspręsti be prievartos. 

Jei šeimoje yra mergaitė, labai svarbu, kad tėvas su ja elgtųsi kaip su 

moterimi. Ką tai reiškia – su dukra kaip su moterimi? Tai reiškia, kad tėvas turi kurti 

jų tarpusavio santykius taip, kad dukra jaustų, jog jis yra jos ramstis. Kad tėvas ją 

myli ir palaiko. 

Tai, ko nesugebėjau daryti, kol vaikai buvo maži, dėl nežinojimo, bandau 

padaryti dabar. Idealiu atveju tėvas turi sukurti tokius santykius, kad dukra atsiskleistų 

ir dalintųsi savo sėkmėmis ir nesėkmėmis. Tai labai svarbu mergaitėms – kad jos 

žengtų į gyvenimą, į sociumą ir kad jų negąsdintų sutikti žmonės. 

Štai ir viskas. Šeimoje mes auginame pirmiausia vyrus ir moteris, o tik paskiau 

– sūnus ir dukras. Tokie dėsniai. 

Nes priešingu atveju jos tupės kaip paukštytės ant šakos ir galvos, na kur gi tie 

normalūs vyrai? J 

Ir ką besakytumėte vaikams, jei jūsų gyvenimo modelis vienoks, o 

bendravimo su jais modelis kitoks, poveikio nebus. Jie sugers jūsų natūralų elgesį 

nežiūrėdami, geras jis ar ne. Ir jei mokysite vienaip, o gyvensite kitaip – jie jaus melą 

jūsų žodžiuose. Todėl jei norite vaikus auklėti teisingai, susipažinkite su pasaulėkūros 

dėsniais ir jais vadovaukitės. 

Jei motina viena auklėja dukrą, ji turi sukurti tokius santykius, kad užaugusi 

mergina negalvotų „visi vyrai kiaulės“. Ta nuostata liks įsitvirtinusi jos pasąmonėje 

ir užaugusi jūsų dukra nenorės gyventi su „kiaule“. O vyriškoji energija moterims 

reikalinga kaip oras, kaip kraujas, kaip saulės šviesa, be kurios joks žmogus ilgai 

neišgyventų. Ir kankinsis jūsų dukra visą likusį gyvenimą, nes jūs ją taip 

„užprogramavote“. 

Ta tema turiu dar vieną trumputį pavyzdį. 

Visi mano pateikti pavyzdžiai yra, be abejonės, iš realaus gyvenimo ir 

daugumą jų išgirdau paskaitose, o ši knyga yra tarsi mano egzaminas, tarsi 

patikrinimas, ar gerai supratau savo pedagogų pamokas. 

Taigi... kreipėsi viena moteris į lektorių ir pasakoja: „Turėjau girtuoklį vyrą, 

dažnai jis gerdavo. Aš jo už tai nekenčiau ir mes išsiskyrėme. Bet žinote, likau viena, 

pasiekiau ko norėjau, ir šiandien galvoju – na koks skirtumas, geriau jau jis būtų 
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buvęs šalia. Kad ir išgerdavo, bet vis prisimenu, kad vien jo buvimas man teikdavo 

saugumo jausmą.“ 

Štai taip savaime veikia vyriškoji energija. Manau, kad moterys supranta, ką 

turiu omenyje. Kartais matai, kaip ji, vargšelė, tempia namo savo girtą vyrą ir niekam 

neleidžia jo skriausti. Ji žino: geras jis ar blogas, bet savas. Išsiblaivys ir vėl bus vyras 

namuose. Ir vinį įkals, ir pašūkaus, ir emocijas numalšins. O svarbiausia – ši saulės 

energija bus greta. 

Saulė juk irgi specialiai mums nieko nedaro, o kai ji pateka, mes švelniais 

žodeliais į ją kreipiamės. Net ne saule šaukiame, o SAULUŽE MANOJI. Būtent taip 

veikia ir vyriškoji – saulės energija. 

Jei pradėsime ne nuo savęs, o reikalausime, kad pasikeistų jis (ji), santykiai 

tik blogės. 

Tarp kitko, tai deficito mentalitetas. Mes jau kalbėjome apie tai – jei aš 

neturiu, tu man privalai duoti.  

Pilnatvės mentalitetas – kai duodu aš. Aš – moteris, todėl mano vaidmuo 

toks. Tokį vaidmenį man skyrė visata. Ir kai moteris pradeda elgtis kaip jai skirta, ji iš 

karto pradeda jausti pasitenkinimą. 

Mielieji, kalbu ne apie Romeo ir Džiuljetą, kurie mirė kartu būdami jauni. 

Kalbu apie senutes ir senukus, kurie kartu nugyveno visą gyvenimą ir kartu paseno. 

Tarkime, su jumis žmogus, kuris jums brangus, be kurio jums sunku, tai labai 

geras žmogus, turintis daugybę gerų savybių. Bet šalia jo nesijaučiate gerai. Kaip 

galvojate, kodėl? Todėl, kad būdami greta to žmogaus nepatinkate pats sau. Kai esate 

greta to žmogaus, pats savęs negalite pakęsti. Taip dažnai nutinka vaikams. 

Tačiau čia kyla dar viena problema. Moterims visų baisiausia yra likti vienai 

su savo protu. Tai tiesiog košmaras. Ypač tada, kai moteris supranta, kad ji negali 

pakęsti pati savęs. Ką ji tokiu atveju daro? Žinoma, dirba su savimi. Ir dirba taip, kad 

pradeda griauti ir save, ir šalia esančius. Moteris, kuri vardan vyro pakeitė save, 

skolinga nelieka. Ir dabar ji sako: „Pasikeisk tu. Aš pasikeičiau neaišku į ką, atspėk, 

kuo turi tapti tu pats? Aš save bjaurojau, kad tikčiau tau, dabar tu bjaurok save, kad 

tiktum man.“ Taip pradedama griauti viskas, kas yra šalia. 

Pati didžiausia nepagarba vyrui, mano nuomone, yra manymas ir 

reikalavimas, kad vyras mąstytų taip pat kaip aš. To jokiu būdu daryti negalima, nes 

vyro ir moters psichika skiriasi kaip diena ir naktis. 
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Reikia pabrėžti – moteris turi būti graži dėl savo vyro. Tai irgi jos išmintis. 

Senuosiuose sanskrito raštuose išminčių palikta žinia skelbia: moteris yra vyro proto 

tvirtovė. Labai taiklus posakis. Vyriškį traukia moteriškoji energija, moteris jį 

įkvepia. Būtent taip tai veikia. Beje, labai daug šeimų skiriasi kaip tik todėl, kad 

moteris nesuvokia, kaip iš tikrųjų turi apsaugoti vyro protą, kad jis neiškryptų iš kelio. 

Ji turi būti graži, patraukli ir jį įkvėpti. Turi ugdyti jame lyderio bruožus, skatinti tas 

savybes, ir tokios moters vyras niekada nepaliks. O jei vis dėlto paliks, galimas 

daiktas, jame jau per kelias kartas įsitvirtinusi genetinė atmintis, kad moteris – tai 

agresorius. Toks įsitikinimas ne taip lengvai nugalimas. 

Šiuolaikinės moters pagrindiniai uždaviniai yra du: ji turi būti graži ir kalbėti 

vyrui, kad jis šaunuolis. Štai tada jis taps jai šviesuliu, jos saule: „ŠVIESTI REIKIA 

ČIA, TAI MANO REIKALAS“, nes pagal savo prigimtį kaip tik taip gali save 

išreikšti.  

Kas vyksta iš tikrųjų, kai moteris puošiasi išeidama iš namų? J Dėl ko ji 

stengiasi? 

Svarbiausia jos pareiga – apsaugoti savo vyriškio protą. Bet namuose ji 

nekreipia dėmesio į savo išvaizdą, tik kur nors išeidama valandų valandas rengiasi. 

Dėl ko ji stengiasi? Pamenate, moterų pagrindinė užduotis – saugoti savo vyro protą. 

O ką mes matome? Matome, kad namuose savo išvaizdai ji visai neskiria dėmesio, o 

kad išeitų į gatvę, puošiasi dvi valandas. KAM?  

Iš tiesų vertybės tarsi apsikeitė vietomis. Tada kam stebėtis, kad ir vyriškis 

panūsta išeiti kur nors kitur. Ten, kur ras GRAŽIAU. Kur nors kita moteris taip pat 

namuose dėvi ką nutvėrusi, o išeidama išsipuošia. Ir traukia vyrų dėmesį.  

Įdomu, ką ta moteris galvoja, kam ji nori patikti? Matyt, ne savo vyrui, o 

kitam? Kas norom nenorom įvyksta vyriškio pasąmonėje, kai jis mato tokį elgesį? 

Jei moterį palieka vyras, atsakinga ji, nes blogai atliko savo vaidmenį, neugdė 

savęs kaip asmenybės, neišnaudojo neaprėpiamų moteriškosios energijos galimybių. 

Juk moteriškoji energija – viena stipriausių visatos galių. 

Rytuose sakoma: vyras yra galva, o moteris – kaklas. Kur kaklas pasuks, ten 

galva ir žiūri. Vyrišką protą traukia moteriškoji energija. 

Žinoma, sudominti reikia ne vien išoriniu moteriškumu. Bet iš esmės išorei 

sukurti yra nukreipta visa šiuolaikinė kultūra. Moterys privalo suprasti – ne visos jos 

gimusios žingsniuoti podiumu, kiekvienos vis kiti pranašumai ir trūkumai, todėl trūks 

plyš reikia išnaudoti pranašumus, pridengti trūkumus. Neverta tikėtis, kad kiekvienai 
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pritiks viskas, kas madinga, verčiau laikytis taisyklės, kad madinga tai, kas jums 

tinka. Štai trumpas kojas geriau slėpti po sijonu, suknele su paaukštintu juosmeniu. Jei 

suvokiate, kad jūsų užpakalis netobulas, nepatartina dėvėti jį aptempiančių drabužių. 

Ir, be abejo, didžiulė klaida klausinėti vyro, kaip atrodo viena ar kita jūsų kūno 

dalis.J 

Ilgalaikiai santykiai turi būti kuriami išminties energijos pagrindu. Jie 

atsiranda keičiantis moteriškomis ir vyriškomis savybėmis, kol pajuntama tam tikra 

lygybė. Kaip suprasti? Viskas labai paprasta: vyrui reikia moters, o moteriai reikia 

vyro.  

Labai svarbu, kad šitos energijos susimaišytų, atsirastų sinergija. 

Kita vertus, vyriškoji energija, susimaišiusi su moteriškąja, tampa minkštesnė. 

Jei to neįvyks, ji ir liks šiurkšti, šalta, abejinga ir savanaudiška. Jei vyriškoji energija 

nesusijusi su minkšta moteriškąja jausmų energija, vyras, jei šalia nėra moters, tampa 

šiurkštus. Jis praranda savo visumą, negali jos surinkti, širdis pasidavusi logikai, 

tampa sausa, akmeninė. 

Esmė ta, kad rūpintis kitu galima tik jaučiant kito asmenybę. Tiesiog vien 

šaltai atiduodami kam nors pinigus ir tikėdamiesi jais nusipirkti laimę nieko 

nepasieksite. Kitaip tariant, vyras netaps vyru, jei jam į pagalbą neateis moteriškoji 

energija. Jei moteris suvoks, kad palaikymas – tai svarbiausia jos priedermė šeimos 

santykiuose, šeima bus labai stipri.  

Ko moteris laukia iš vyro? Ką jis jai gali duoti? Ko jai reikia? Moteriai reikia, 

kad vyras ją apsaugotų nuo jos pačios jausmų, jai reikia vyro vadovavimo, saugumo. 

Moteris tarnauja vyrui gindama jį nuo jo paties trūkumų. Kaip jaučiasi vyras, kai 

moteris jį giria, parodo jo privalumus, pabrėžia, kad tam tikrose situacijose jis žino, 

kaip geriau pasielgti, džiaugiasi jo sėkme? Teisingai. Jam norisi būti jos globėju, ją 

ginti.  

 Kaip pasireiškia vyro tarnavimas moteriai? Gal ir keistokai skamba, bet jis 

priima sprendimus nekreipdamas dėmesio į jos emocijas. Kartu jis tiesiog apsaugo ją 

nuo siekio vadovauti, nes pabandžiusi tapti lydere ji praranda savo moteriškąjį pradą. 

Vyro priedermė yra apsaugoti ją nuo lyderystės. Gal ir ne visiškai logiškai skamba, 

bet taip yra. Kad moteris išliktų moterimi, ją reikia apsaugoti nuo noro vadovauti 

vyriškiems reikalams. Tai nėra išnaudojimas, tai apsauga. 
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Įsivaizduoju, kas dabar sukasi moterų galvose. Ką jis čia kalba?! Kodėl mes 

negalime vadovauti? ! Tačiau taip yra. Ir mėnulis negali pasirodyti dieną ir perimti 

saulės funkcijų. 

O vyrų dorumas? Jei vyras eikvoja savo seksualinę energiją kur papuola, jis 

praranda tą galią, tą energiją, kuri suteikia jam gebėjimą veikti. Vyriško dorumo esmė 

– sukurti šeimą ir prisiimti atsakomybę už ją, arba prisiimti atsakomybę už mokinius, 

nes jis privalo kur nors išeikvoti savo, kaip globėjo, energiją. Tai irgi seksualinės 

energijos rūšis, tik išgryninta. 

Čia galima pritaikyti patarlę: „Gyvenimą nugyventi – tai ne lauką pereiti!“ 

Jei nori garbingai užbaigti šeimos universitetą, turi jam rengtis iš anksto, dar 

besirinkdamas sau gyvenimo draugą. 

Visų pirma moteris turi suvokti, kas yra tikras vyras. Tikras vyras – tai vyras, 

kuris pasirengęs ja rūpintis. Ji turi pajusti jame kaip tik globos galią, o ne troškimą 

gerai su ja praleisti laiką ir pasimėgauti. Vyro gebėjimas prisiimti atsakomybę – labai 

svarbus šeiminio gyvenimo kriterijus. Vyras turi pasirūpinti, kad moteriai net nešautų 

į galvą ieškoti sau užnugario kitur. Jei moteris užsiima tokiais dalykais, jos vyras 

niekad netaps savo misijos vykdytoju. Matote, kaip visa tai susiję. 

Net jei santykiai trumpalaikiai, romantiški pasimatymai, vyras turi išlikti 

vyriškas, būti atsakingas ir rūpestingas.  

Dar vienas labai svarbus dalykas, kurio moteris privalo paisyti, – tai vidinis 

moters suvokimas, jog ji turi pripažinti vyro autoritetą. Jei ji to nepadarys, savo 

nepasitenkinimu sugriaus šeimą ir santykius. Girdite? Ne kiekvienas vyriškis gali 

atitikti jos reikalavimus ir tapti jos idealu, jis gali turėti trūkumų, tad kol dar 

nenužengta per toli, moteris turi nuspręsti, ar ji sugebės pripažinti vyro autoritetą, kad 

ir koks jis būtų. Taip pat yra ypač svarbu būti tikrai, kad ji neabejotinai yra nusiteikusi 

veikti šito vyro naudai ir visad padėti jam save realizuoti. Labai svarbu, kad tai būtų 

daroma iš meilės, iš nesavanaudiško troškimo ką nors dėl jo nuveikti – kitaip tariant, 

ji nori jam tarnauti be atlygio, padėti jam išugdyti savyje stiprią asmenybę, nuveikti 

ką nors rimta. Ne pačiai per jį išaugti kaip asmenybei, bet daryti viską, kad stipria 

asmenybe taptų jis. Tokie yra Visatos dėsniai. 

Ar gali moteris nugalėti save ir prisiversti veikti tokia kryptimi? Pamenate, 

buvo toks kino filmas „Įsimylėjęs savo noru“? Manau, kad moters charakteris gali 

būti dvejopas: viena vertus, moteriai gali būti būdinga tam tikra savivalė – „elgsiuos 
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taip kaip noriu ir tu man nenurodinėsi“, egoizmas, materializmas, kita vertus, ji gali 

būti dvasinga. Kuri savybė vyraus, priklausys nuo to, kokie pradai yra puoselėjami. 

Žinoma, dar yra jausmų energija – ji labai nepastovi. Jau buvau pateikęs 

pavyzdį, susijusį su maistu. Tarkim, visą dieną nevalgęs žmogus labai alkanas. Kaip 

tik tada jausmų energija sustiprėja, valgis patinka, bet pavalgius, pasisotinus, jausmų 

energija atbunka, ir meilė valgiui kažkur išgaruoja. O jei persivalgai, gali atsirasti ir 

pasibjaurėjimo pojūtis. Kaip tik dėl to yra sakoma, kad nuo meilės iki neapykantos 

vienas žingsnis. Taip yra, nes žmonių jausmai vienas kitam nevienodi, nevienodai 

stiprūs. 

Paviršutiniška meilė dažniausiai yra vadinamoji meilė iš pirmo žvilgsnio. 

Tada vertinama paskubomis – gražus – negražus, patinka – nepatinka, gerai atrodo – 

prastai ir t. t. 

Stiprius jausmus valdo išmintis. 

Bandysiu padėti vyrams kai ką išsiaiškinti bei susivokti. Kaip vertėjas išversiu 

kai kuriuos moterų kalbos ypatumus į suprantamą vyrų kalbą. 

Negali būti visko iš karto! Pabandykite įsivaizduoti: gražuolė žmona, 

sutvarkyti nagai ir šukuosena, pyragai kasdien švieži, lovoje su vyru neįtikėtinai 

išradinga ir aistringa. Vaikams – nuolatinis dėmesys, jie nepakartojamai dainuoja, 

linksmina svečius skambindami pianinu. Ji sveika, žydinti, atidi, švelnaus būdo, 

nuolat šypsosi, rašo tobulus eilėraščius, jai puikiai sekasi verslas, nepriekaištinga 

draugė.  

Verčiu į vyrų kalbą: iš moters to nereikalaukite, visko nebūna vienu metu. Kad 

ir kokie didūs buvo žmonės, bet jie visi turėjo savų keistenybių. Pavyzdžiui, 

Napoleonas privengdavo kačių, Čaikovskis valgydavo popierių ir nesyk per dieną 

apsipildavo ašaromis, Suvorovas apsimesdavo kvailiu, Šileris visai rimtai ant stalo 

padėdavo supuvusių obuolių mūzai prisikviesti, jei vargonininkas grodamas 

suklysdavo, Bachas į jį sviesdavo peruką. 

Jei žmogus daugiau pasiekia vienoje srityje, tai kitoje dažniausiai ko nors 

pritrūksta. Tačiau jis vertinamas ne dėl to, kad neturi ydų, o dėl savo pranašumo. 

Štai vieno labai svarbaus dėsningumo pavyzdys. Dažnai atsitinka taip, kad 

pažiūrėję tą patį filmą žmonės pasakoja įspūdžius tarsi būtų matę skirtingus. Moteris 

tame filme mato ne tai, kas yra rodoma, o tik tai, ką ji pati nori matyti, beje, 

dažniausiai tik tai, ką tą valandą nori matyti. Tad nesistenkite prisitaikyti prie jos, 
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tardami, kad jau žinote jos nuomonę šiuo klausimu – venkite kaip tik tokių valandų, 

nes netrukus jai jau rūpės visai kas kita. 

Ir nedarykite neapgalvotų žingsnių. Štai jūs susiruošėte kur nors kartu eiti, o 

žmona sako, kad neturi kuo apsirengti, nors prieš tris dienas nupirkote jai naują 

suknelę. Ji iš tikrųjų teisi, nes tik vyrui dešimt metų turimas kostiumas vis dar naujas. 

O moteris gyva įspūdžiais, jau pasirodė su ta suknele draugei, paskui teatre, ji jau 

visus įspūdžius susirinko, ir suknelė jau paseno. Tokiu atveju reikia elgtis protingai, 

įkalbėti, kad šį vakarą per vėlu, o į parduotuvę būtinai nueisite rytoj. Tada tą vakarą 

tapsite pačiu geriausiu. Ji būtinai ką nors sugalvos, prisitaikys kokį nors netikėtą 

priedą, aksesuarą ir suknelė atrodys puikesnė nei nauja. Bet jei netyčia imsite 

priekaištauti, kad jos spinta pilna naujų suknelių, tai netrukus gali tekti pirkti jų ne 

vieną, o keletą, ir kurį laiką teks pabūti ne pačiu geriausiu, palyginti su draugių vyrais. 

Padaugės nelabai gerų jūsų giminių, primins jums, ką iškrėtėte kažkurią ypatingą 

dieną prieš dešimt metų ir t. t. J 

Beje, įprasta ir gražu žiūrėti, kaip koketuoja moteris, tuo ji ir žavi. Kai tai daro 

vyras, atrodo bjauriai. Vyriškoji energija kitokia – griežta, tiesmukiška, vadovaujanti. 

Vyras yra vyriškas tik tada, kai aiškiai, be užuolankų pasako, kokių jis nori santykių 

su moterimi – kad ir kokie trumpi jie būtų. Net ir tokiu atveju jo veiksmai išduoda 

tikrą vyrą. 

Todėl šiais laikais moterys, ypač tos, kurioms rūpi čia aiškinami dėsniai, 

dažnai skundžiasi, kad tikrų vyrų reikia ieškoti su žiburiu. Taip, iš tiesų šiais laikais 

tai aktuali problema. 

Šeimos nebemoka auginti vyrų, apmaudu, kad dabar į valdžią atėję žmonės 

skatina tikrųjų Visatos dėsnių iškraipymą – vyrai skatinami sėdėti su vaikais, moterys 

– dirbti, ir tai tik ilgo iškreiptų Visatos dėsnių sąrašo pradžia. 

Tačiau viskas labai paprasta – jau perskaitėte šitą knygą, supratote, apie ką 

kalbama, – IŠSIAUGINKITE VYRIŠKIUS PAČIOS. J 

Reikia nusipelnyti teisę į dvasingą meilę, į iš širdies gilumos kylančius 

jausmus. Šitie jausmai neatsiranda iš nieko, į abipusę meilę kelias ilgas. Jame tenka 

įveikti daug sunkumų, įgyti pagarbą, sukaupti kantrybę, pajusti norą padėti vienas 

kitam. Jei žmogus kuria santykius tokiu pagrindu, ilgainiui imama vienas kitu 

beatodairiškai pasitikėti – tai jau tikrosios meilės įžanga. Tikroji meilė visiškai laisva, 

jos netrikdo pavydas. Tikroji meilė gerbia kitos asmenybės teises. Tikra meilė, kai tu 

nori kažką padaryti kitam, o ne paimti iš jo. Todėl dviejų žmonių sąjungą reikia 
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vertinti kaip sakralinį aktą, sudaromą danguje. Nebesvarbu, kas buvo nutikę iki tol, 

bet sakralinį aktą reikia priimti sąmoningai. Kokia viso to prasmė? Mes apie tai jau 

daug kalbėjome, tačiau neužpykite, jei aš pasikartosiu. Santykiai gyvenant santuokoje 

yra skiriami iš aukščiau, kad žmogus galėtų pažinti Visatos dėsnius, nes nedorovingas 

gyvenimas leidžia skirti dėmesį tik pačiam sau ir alsuoja egoizmo dvasia. Šeima, kaip 

sakralinis aktas, duodama žmogui mokytis atsisakyti savęs, savo asmeninių 

savanaudiškų interesų, kad jis galėtų galvoti apie sutuoktinio gerovę. 

Antroji pusė, vaikai, tėvai – visos šios asmenybės neleidžia jums susitelkti ties 

savimi, reikalauja dėmesio. Vaikas netobulėja, jei nėra tinkamai ugdomas fiziškai ir 

dvasiškai. Vaikas savaime atitraukia vyrą ir moterį nuo mėgavimosi vienas kitu, 

šeimos reikia dorovinei sąmonei ugdyti. 

Galimas daiktas, tiems, kurie nori sukurti kaip tik tokią sąjungą, reikia 

parengti tam tikrus mokymus, pateikti juose žinių apie jų kuriamą darinį, apie jam 

keliamus tikslus. 

O gal vis dėlto pavadinkime tai sutartimi ir nurodykime joje viską, ką tik 

galima: kiek ir kada pagimdyti vaikų, ką su jais nuveikti, kiek uždirbti pinigų, kiek iš 

jų palikti vaikams, kiek pastatyti namų, nupirkti automobilių, kuo turi tapti vaikai, 

kokias išmokas suaugę vaikai turės mokėti tėvams, nurodyti atlygį už įsiskolinimą ir 

baudas, ir taip toliau. J Iš tiesų, mes jau beveik tai darome. Tai ko mes norime? 

„SAKRALINIO AKTO“ ar „SUTARTIES“ (net ne vedybinės, tai greičiau kažkoks 

šeiminis gamybinis sandoris). Siaubas! Bet tai jau beveik vyksta ir netrukus santuoka 

kaip tik taip ir atrodys. 

Dažnai žmonės sukuria šeimą nebūdami kaip nors jai pasirengę, nesuprasdami 

tikrosios šeimos paskirties ir sudaromos sąjungos tikslo. Jie mano, kad padorumas 

reikalauja pasirašyti santuokos aktą, o paskui galima be soties mėgautis vienas kitu. Iš 

tikrųjų tokiu atveju šeimą sukuria du egoistai. Moteriai ta sąjunga reikalinga vyro 

teikiamiems malonumams patirti, nes galbūt mama iki tol neleido to daryti. Vyriškis 

vedęs tenkina savo troškimus. Tai tokia šiuolaikinė šeima – tai ne sąjunga, tai tikras 

BROKAS, brokuota sąjunga. Joje neįsivyrauja santaika, nuolatos verda ginčai, 

konfliktai, nepasitenkinimas, skriaudos ir nevaldomas pyktis. Rezultatas – skyrybos. 

Tai ne šeima, tai – brokas.  

Mielieji mano, šeima – tai sudėtingas egzaminas, deja, bet šiandien daug kas 

šio egzamino neišlaiko. Būna, kad net ir pragyvenę visą amžių kartu jiedu iš tikrųjų 

neįvykdo šio egzamino reikalavimų, nes nebuvo tam pasirengę. Jie neteisingai 
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išauklėjo savo vaikus, nesukūrė abipusių santykių, kurie būtų davę naudos 

visuomenei, bet svarbiausia – jie nelavino savo sielos kūrybinio potencialo, kuris būtų 

leidęs jiems pakilti keliais rojaus laipteliais. Jie galėjo, bet nepadarė. Priežastis – mes 

neišmanome Visatos dėsnių. Deja, bet aš taip pat ne išimtis, tik džiaugiuosi, kad tokių 

žinių jau įgijau. 

Šeimos sąjunga reikalauja ĮDIRBIO IR TARNYSTĖS. Negali sau pasakyti: 

„Štai, ištekėsiu arba vesiu, ir reikalas atliktas.“ Yra ir posakis „sėkmingai vedžiau, 

ištekėjau“. Kaip čia taip? Įrodymas – namas, automobilis, nuosavas verslas, auklės, 

guvernantės, poilsis ištaigingame pajūrio kurorte, ir būtinai – nedirbti. Tinginystė 

skatina entropiją, paprasčiau kalbant, sumaištį. Bet kaip tik tai ir sudaro šiuolaikinį 

pasaulį. Ne, mielieji, materialinis turtas negali būti atsietas nuo santykių lavinimo, 

meilės, sąmonės ugdymo. Reikia labai gerai suprasti, kam yra skirti materialiniai 

dalykai, kaip jais naudotis. Negalima pamiršti, kad turto energija skirta naudoti 

visuomenės labui. Apie tai mes jau kalbėjome.  

Tai, ką matome aplink save, iš tiesų yra kur kas sudėtingiau, nei atrodo iš 

pirmo žvilgsnio. Reikia nuolat kovoti už kilnumą, meilę, skaistumą, laisvę, laimę – už 

visa tai reikia kovoti darbuojantis, sutelkiant pastangas, tarnaujant vienas kitam. Be 

šito negali būti tikros šeimos. Jos nebūna be nesėkmių ir nevilties, be ypač stiprių 

santykių, be apsivalymo, abipusio širdžių aukojimosi, kai abu kažko savo atsisako dėl 

bendros gerovės. Štai tokioje šeimoje turi augti vaikai – būsimi tikri vyrai ir tikros 

moterys.  

Pasidalinkite savo nuomone, kaip šitie samprotavimai padėjo jums suvokti 

pateiktą medžiagą. Užrašykite tai jums specialiai paliktoje vietoje ir palyginkite, ar 

skiriasi jūsų atsakymas nuo to, kurį parašėte anksčiau. 
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Toliau pabandysiu pateikti žmogaus sandarą ir čakrų išsidėstymą. To reikia, 

kad būtų galima geriau suvokti pateiktą medžiagą ir išsiaiškinti, kaip žmoguje teka 

moteriškoji ir vyriškoji energijos. 

Jau kalbėjome, kad moterys ir vyrai turi dviejų rūšių energijos – moteriškosios 

ir vyriškosios. Žmogaus energetinė sistema sudaryta iš septynių pagrindinių čakrų: 

trijų vyriškųjų, trijų moteriškųjų ir vienos bendros.  

Kad nuolatos tekėtų šių energijų srautai, moterys ir vyrai turi patys atitinkamai 

taisyklingai elgtis. 

Iš apatinės pirmosios čakros į viršų kyla energija, darydama poveikį paeiliui 

tai vyriškai, tai moteriškai čakrai. 

Taigi, judėjimas vyksta iš apačios į viršų. 

1 – vyriškoji pirmosios čakros energija iš stuburgalio ir gaktos duoda ženklą 

moteriai, kad vyras pasirengęs sukurti šeimą. Jis pasirengęs imtis visos atsakomybės 

ir sukurti šeimai tvirtą pagrindą. Yra pasirengęs duoti sėklą ir dvasią naujiems 

palikuonims. 
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 29 pav. “Vyro ir moters energijos sąveika” 

2 – šią energiją su tokiais ketinimais perima moteris, kuri yra devynis kartus 

emociškai stipresnė už vyrą. Jos sąmonėje jausmai jai aiškiai sako, kad šitas vyras jai 

tinkamas, kad jis atitinka jos reikalavimus, kad jis pasirūpins viskuo ir jai nereikės 

rūpintis savo būsimos šeimos užnugariu, jos pagrindu. Moteriai labai svarbu, koks yra 

vyro santykis su ja. Ji iš pradžių įsimyli to santykio apraiškas, o paskui ir patį vyrą. Ji 

rami dėl savo ateities, dėl būsimo šeimos lizdo ateities ir imasi sukti tą lizdą. 

Suprasdama, kad šitie dalykai susiklostė palankiai, ji apgalvoja, kaip kurti šeimą, ir 

leidžiasi toliau bendrauti su savo aplinka, su visuomene. Savo energiją ji paverčia 

didžiule jėga ir per antrą moteriškąją čakrą (kuri yra tarp stuburgalio ir gaktos) 

perteikia savo vyriškiui. 

3 – Vyras, gaunantis šią sociumo ir moters pakrautą energiją, gali padaryti labai daug. 

Pirma, užsidaro apatinis pirmos ir antros čakrų kokybiškos vyriškosios potencijos 

ratas. Energija puikiai srūva ir kyla aukštyn. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 

viskas vyksta subtiliajame lygmenyje. Jeigu moteris jausis bent kiek pažeidžiama, 

neapsaugota, ji, pati to neįtardama, negalės perduoti kokybiškos energijos. Tai labai 
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svarbu. Vyras privalo būti moteriai siena, atrama visada ir visur, tik tada ji galės 

apdovanoti vyrą ta galinga energija. Ir ne atvirkščiai. Negalvokite, kad iš pradžių ji 

jums suteiks energijos, o tada – jūs jau didvyris. Ne, taip nieko nebus. Šis dėsnis 

veikia kitaip. Gaila, bet šiandien vyrai niekaip negali išsiaiškinti, ko juose daugiau – 

vyro ar moters. Tai jau pabaigos pradžia. Jie gali pagyventi kartu, bet laimės tikrai 

neturės, nes neturint vidinės energijos stebuklų nesukursi. 

Vyras, gaunantis moteriškąją energiją, tampa kitoks, išsitiesia, tampa 

energingas ir per trečiąją vyriškąją saulės rezginio čakrą perduoda moteriai vyrą 

lyderį, kuris prisiima atsakomybę už visus sprendimus: „Nusprendžiau, mes statysime 

namą.“ Svarbiuose reikaluose paskutinis žodis turi priklausyti vyrui.  

4 – Moteris dievina lyderį. Ji gali būti laiminga tik su lyderiu, tik su tokiu vyru ji gali 

subalansuoti savo emocinį užtaisą. Moterys, pagalvokite, kokie vyrai jums patinka? 

Viena vertus, lyg ir norėtųsi vyro „po padu“, tačiau giliai viduje norite, kad vyras 

pirmautų, vadovautų. Juk taip yra? Paklausykite manęs: nebandykite laimės su vyru, 

kurį galite po padu paspausti, laimės su juo tikrai nesurasite. Su paspaustu vyru 

moteris niekada nesubalansuos savo moteriškųjų emocijų, o jei bandys jų neparodyti, 

užsidirbs ligą. Tik su lyderiu moteris būna iš tikrųjų laiminga. Tačiau labai dažnai jos, 

pačios to neįtardamos, savo išrinktąjį pamina po padu ir taip iš savęs atima galimybę 

būti laimingai.  

Moterys, gavusios lyderio energijos, visiškai pasikeičia ir per 4 moteriškąją 

čakrą, esančią širdies plote, atiduoda savo besąlygišką meilę, visą, be jokių likučių, 

nieko neprašydamos mainais (čia netinka „tu man – aš tau“, čia tinka tik meilė be 

jokių išlygų). Tokią energiją galima generuoti tik tokiu atveju, jei moteriškoji energija 

susilieja su lyderio energija.  

5 – Vyras, gaudamas visokeriopą moters meile, pakyla aukščiau ir puikiai vykdo savo 

misiją. Tik šeima, moteris, moteriškoji meilė įkvepia jį ir suteikia sparnus. Tokio vyro 

tikslas – tarnauti savo miesto, šalies visuomenei, Visatai. Tarnauti visuomenei, 

kurioje ir jo moteris maitinasi sociumo energija. Būtent šią misionieriaus energiją per 

savo penktąją čakrą, kuri yra žemiau Adomo obuolio, vyras perduoda moteriai.  

 

6 – Moteris gaudama savo globėjo, misionieriaus energiją, tampa dievaite. Pas ją 

atsiranda šimtaprocentinė intuicija. Ji net pati negali paaiškinti, tačiau jos intuicija gali 

apsaugoti jos vyrą lyderį, vyrą globėją nuo įvairiausių nemalonumų ir nukreipti jį 

vykdyti gerus darbus kitų labui, kurie jam puikiausiai seksis. Daugelyje senovės 
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knygų rašoma, jog ši moteriškoji energija, intuicija daro stebuklus. Jei jums tokia 

moteris sako – neik ir nesusitikinėk su vienu ar kitu, jokio rezultato nepasieksi, 

žinokite, taip ir bus. Ji pati negali paaiškinti kodėl, bet vidinė intuicija viską žino. 

Neveltui teigiama, kad už kiekvieno didžiavyrio stovi išmintinga moteris.  

Tikriausiai pastebėjote, kad viskas labai susiję, viena energija maitina kitą, 

todėl net menkiausias moters ar vyro nuklydimas į šoną stabdo šią energiją, blokuoja, 

naikina. Todėl, kad vyro ir moters energijos būtų visavertės ir tekėtų juose, turi 

pasistengti abu – ir vyras, ir moteris. Per šeštąją čakrą, kuri yra ant kaktos („trečioji 

akis“), teka moteriškoji energija, susijungia su vyriškąja ir kyla aukštyn.  

 

7 – Čakra, esanti viršugalvio srityje, – tai bendra čakra, per kurią atsiranda ryšys su 

kosmoso, visatos energija. Per šią čakrą išeina moteriškoji ir vyriškoji energijos, iš 

pradžių vyras, paskui jį – moteris. Sakoma: „vyras veda moterį“, „moteris išteka, eina 

už vyro“. Šis ratas užsiveria su kosmoso energija. Viduje mūsų esanti taurė visada turi 

būti pilna. O pilna ji gali būti tik tada, jei mes sugebame DUOTI ir PRIIMTI.  

Taip žmoguje srūva energija ir visavertė ji būna tik tada, jei viskas vyksta, 
kaip buvo aprašyta. 	  

 

 
Klestėjimo energija 

 

Klestėjimo temą norėtųsi padalinti į dvi dalis: 1) tikslas ir kelias į klestėjimą; 

2) kaip veikia energija, iš kur ji gaunama.  

Reikia suprasti, kad plėtodami verslą privalome siūlyti, konsultuoti, gaminti, 

parduoti, bet ne daiktus, o galimybes, neribotas galimybes. Jokiu būdu negalima 

pasaulio ribų nubrėžti ties savimi  – jos ten labai siauros. 

Kartą žmogus rado erelio kiaušinį ir pakišo jį vištai. Ereliukas užaugo kartu su 

viščiukais ir tapo panašus į juos: jis kudakavo, kaip višta, kapstėsi po žemę 

ieškodamas sliekų, mosavo sparnais ir bandė skraidyti.  Metai bėgo. Vieną dieną jau 

užaugęs erelis pamatė danguje sklendžiantį didingą paukštį. Vos retsykiais 

suplasnodamas sparnais, jis nepaprastai gracingai įveikdavo visus vėjo gūsius.  

Sužavėtas erelis paklausė: 

– Kas jis? 

– Tai erelis, paukščių karalius, – atsakė jam višta. – Jis priklauso  dausoms. Ne 

taip, kaip mes, vištos – žemės gyventojos.“  
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Erelis gyveno kaip višta ir mirė kaip višta. Nes mintyse save tapatino su 

vištomis, tikėjo savo ribomis ir jose užsisklendė. Tai dar vienas ryškus Darvino 

teorijos paneigimas ir įrodymas to, kad nuo genų niekas nepriklauso, ir mes, žmonės, 

kilome ne iš beždžionės, mes tampame beždžionėmis, mus padaro beždžionėmis – 

mes tam paklūstame, leidžiamės vedami.   

Nepamirškite, mums įtaką daro mus supanti aplinka, norime to ar ne. Taip pat 

nepamirškite, kad ribojantys aplinkinių įsitikinimai nėra jūsų gebėjimų matas. Todėl, 

kai žiūriu į savo bendražygius partijoje ir girdžiu jų komentarus: „Ką tas pasakys? O 

ką tas pasakys? Ką tie pagalvos?“, tampa aišku – nėra žmogaus lyderio. O jis dar 

lenda į politiką, kalba apie kažkokius žygdarbius, nors pačiam trūksta smegenų ir 

fantazijos, jam rūpi tik tai, kas bus, kai baigsis kadencija, kam parsiduoti ir, 

pageidautina, kuo brangiau. Ar toks politikas gali suteikti visuomenei laimės? NE!  O 

tokių erelių-vištų politikoje nors vežimu vežk.   

Ar kam nors teko matyti bedarbę skruzdę? Arba dar tiksliau – skruzdę, kuri 

streikuotų, prašytų pagalbos, išmaldos, socialinių garantijų? Įsivaizduokite, vaikšto 

tokios skruzdės su plakatais ir protestuoja. J Prašo meškų ir liūtų, kad tie parūpintų 

joms darbo. Arba eina kam nors parsiduoti, nori, kad jas kas nors pasamdytų.  Ar 

matėte kas nors tokį vaizdelį? J NE. Nes gamtoje vyrauja harmonija, visi gyvena 

pilnatvės mentalitete, atlieka savo darbą. Mūsų politikams reikėtų pasimokyti iš 

skruzdžių, perimti jų patirtį.   

Nagrinėjant šį klausimą ir tai, kaip taikyti AŠ poziciją, labai naudinga nuolat 

užduoti sau klausimą: „Koks dabar mano tikslas?“ Šis klausimas leidžia suvokti 

savyje įvairius motyvus ir norus, skatina išsirinkti iš jų svarbiausius šiam laikotarpiui.  

Dabar pateiksiu labai įdomų pavyzdį, kuris iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesusijęs 

su esminiu gyvenimo būdu, tačiau labai vaizdžiai net buitiniame lygmenyje parodo, 

kaip greitai prarandame tikslą. Viena iš mokymų dalyvių papasakojo jai nutikusią 

istoriją. Vakare, pasibaigus mokymams, ji grįžo namo ir pastebėjo, kad namuose nėra 

duonos. Ima maišelį ir susiruošia į artimiausią parduotuvę.  Kieme susitinka laiptinės 

kaimynę, ateinančią piktu veidu. Mūsų herojės nuotaika buvo puiki, mokymai jai 

labai pakėlė nuotaiką. Todėl jau iš tolo sveikinasi su kaimyne. Tačiau toji visiškai 

nereaguoja. Susidūrusi su tokia situacija mūsų herojė, neprarasdama vilties pasidalinti 

savo gera nuotaika, dar kartą sveikinasi, tik šį kartą garsiau, balsu išreikšdama gerus 

ketinimus. Kaimynė vėl nesureaguoja ir artėja akmeniniu veidu. „Reikia kaip nors 

pasidalinti su ja savo gera nuotaika, kad ir ji pajustų tą laimę, kurią jaučiu aš“, 



	   454	  

nusprendžia mūsų herojė.  Kai kaimynė prieina visai prie jos, ji dar kartą pasisveikina. 

Pasisveikinimo žodžiai buvo pasakyti vos ne į ausį kaimynei. Tačiau ji net 

nesureagavusi praeina pro šalį. Laimė, kuri buvo tokia didelė ir stipri, per vieną 

akimirką kažkur išgaravo.  Viena po kitos prabėga mintys: „Ką aš tokio padariau? 

Kodėl ji su manimi taip elgiasi? Aš tris kartus pasisveikinau, o ji net nesiteikė 

žvilgtelėti į mane!“ Sprendimas atėjo akimirksniu: „Pasivyti ir pasakyti jai labai 

garsiai: labas vakaras. Jei ji nieko neatsakys, pasiklausti ir išsiaiškinti, kodėl ji taip 

elgiasi.“ Viskas vyko labai greitai. Kūnas jau pats apsisuko, kraujas plūstelėjo į veidą, 

pirštai susigniaužė į kumštį. Nuoskaudos ir neapykantos banga augo su kiekviena 

sekunde, lyg cunami, galinti nušluoti viską savo kelyje. Ir staiga netikėtai viduje ji 

išgirsta ramų lygų balsą: „Koks dabar mano tikslas?“ Ir iš karto protas pateikia 

atsakymą: „Eiti į parduotuvę duonos.“ Šis suvokimas buvo toks netikėtas, kad 

nuoskaudos ir pykčio banga, kuri jau buvo beveik apsėmusi ją, staiga savaime dingo.   

Ji nuleido koją, kuri buvo pasirengusi bėgti paskui savo „skriaudikę“, pažiūrėjo į 

rankose laikomą maišelį, ištiesė pečius, giliai įkvėpė ir ramiai patraukė į parduotuvę.  

Ši istorija parodo mums, kaip svarbu gyvenimo šurmulyje suvokti savo tikslus 

ir vertybes. Jei to nedarysite, išorinės paskatos nuolat išmuš pagrindą iš po kojų. 

Tapsite savo dirgiklių marionetėmis. Jūsų emocijos, kurios kyla veikiamos įvairių 

išorinių veiksnių, dirgiklių, skatins jus vienokiam ar kitokiam impulsyviam poelgiui.   

Paanalizuokite savo dieną. Ar daug joje epizodų, kai jūs pasidavėte kitų įtakai 

ir nebesuvokėte savo interesų? Kad tokių epizodų būtų mažiau, pasistenkite 

nepamiršti stebuklingojo klausimo: „Koks dabar mano tikslas?“ Šiame pasaulyje 

neįmanoma kur nors nuplaukti, jei pamirštamas tikslas, kurio siekiame. Ugdykite 

savo mąstymą.  

Į klausimą: kaip manote, kokia pozicija yra svarbiausia – „KITAS“,  

„STEBĖTOJAS“  ar „AŠ“, kiekvienas žmogus atsakys skirtingai. Kodėl? Daugeliu 

atvejų viena iš šių pozicijų mūsų mąstyme neišlavinta, todėl būtent ji leis naujai 

pažvelgti į situaciją, žmogui ji atrodys labai svarbi. Tačiau svarbios visos trys 

pozicijos. Būtent kompleksinis jų suvokimas leidžia tinkamai suvokti, kas vyksta. 

Pavyzdžiui, versle, politikoje, plėtodami santykius galėsite tinkamai derėtis, jei, 

pirma, puikiai suvoksite savo tikslus (pozicija AŠ), antra, suvoksite savo partnerio 

interesus (pozicija KITAS).  

Vykstant bet kokioms deryboms, gali kilti vienokių ar kitokių sudėtingų 

situacijų. Pavyzdžiui, jums daromas emocinis spaudimas. Šiuo atveju labiausiai tiktų 
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STEBĖTOJO pozicija. Ji leidžia palikti nuošalyje jausmus ir kartu suteikia galimybę 

objektyviai įvertinti situaciją. Arba, tarkime, jūsų laukia sudėtingas pokalbis. Galbūt, 

jūs einate į pokalbį dėl darbo arba su potencialiu investuotoju turite aptarti kokio nors 

projekto galimybes. Ruošdamiesi tokiems pokalbiams, galite pabandyti pabūti šio 

žmogaus vietoje ir pagalvoti, kokių tikslų gali siekti jis. Kartu įvertinkite savo 

vertybes. Jeigu nesuprantate, kokius poreikius norite realizuoti siūlomame darbe, 

visada pataikausite kažkieno interesams pažeisdami savuosius. 

Įdomu tai, kad skirtingos charakterio savybės, trukdančios efektyviai 

bendrauti, susijusios būtent su silpnai išvystyta viena ar kita pozicija žmogaus 

mąstyme. Tai pakankamai akivaizdi aplinkybė.  

Pavyzdžiui, žmogaus pozicija AŠ yra vyraujanti kitų atžvilgiu; žmogus visą 

laiką galvoja tik apie savo norus, nepastebi kitų žmonių norų ir jausmų. Kaip jums 

atrodo, kokios charakterio savybės lems jo elgesį?  Taip, jis bus egoistas. Jeigu 

žmogaus mąstyme vyrauja pozicija KITAS, kaip jis elgsis su kitais žmonėmis?  Taip, 

tokiam žmogui būdinga maža savivertė. Bendraudamas su kitais žmonėmis jis nuolat 

galvoja, kaip kiti žmonės vertina jo žodžius ir poelgius. Kitų norai ir jausmai yra 

aukščiau jo norų ir jausmų.  Žmogus kenčia dėl to, kad negali savęs tinkamai 

realizuoti. Jei žmogaus mąstyme vyrauja STEBĖTOJO pozicija, jis viską vertina iš 

šalies. Tikriausiai pažįstate ne vieną žmogų, kuris, nesvarbu kas bevyktų aplinkui, kas 

ką jam besakytų, jo veido išraiška nesikeičia, jis beveik nereiškia jokių emocijų, 

apskritai, jam labai sudėtinga jas parodyti. STEBĖTOJO pozicija atriboja mus nuo 

jausmų. Vienose situacijose ši pozicija labai tinka, bet kitose gali labai trukdyti. Vienu 

atveju ji privers kitus labiau atskleisti savo poziciją – jūs gausite daugiau 

informacijos, nes stebėtojas savo abejingumu skatina pašnekovą suteikti daugiau 

informacijos, kad jus sudomintų ir pan.  Tačiau kitu atveju, jei jūs be jokių emocijų 

stebite, kas vyksta aplinkui, galite susidaryti ne visiškai teisingą vaizdą apie įvykį. 

Viskas turi būti laiku ir savo vietoje. Kiekviena iš šių pozicijų tinka konkrečiai 

situacijai, todėl reikia lavinti visas tris.  

Dirbdami su pateiktomis metodikomis, galime padaryti vieną svarbią išvadą: 

MŪSŲ CHARAKTERIO BRUOŽAI LABAI PRIKLAUSO NUO MŪSŲ 

NAUDOJAMO MĄSTYMO MODELIO. Ką tai reiškia? MOKYDAMIESI KITŲ 

MĄSTYMO MODELIŲ, GALIME IŠLAVINTI IR KITUS CHARAKTERIO 

BRUOŽUS. Tokią nepakartojamą galimybę mums suteikia protinga psichologinė 

praktika.   
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Asmenybės pokyčiai gali vykti pakankamai greitai, nes šiuolaikinėje 

psichologijoje yra išsamių žinių apie subtiliuosius mūsų proto mechanizmus.  Šios 

žinios leidžia greitai suvokti vienų ar kitų žmogaus asmenybės problemų priežastis ir 

padėti jam jas įveikti. 

Žmogus metų metus gali kentėti dėl kokio nors savo trūkumo. Tačiau kartais 

pakanka vieno nedidelio seanso – ir problemos iš karto ir visiems laikams nebeliks. 

Stebuklas? Ne, tai tik šio pasaulio žinių suvokimas. Ir dar viena svarbi detalė: šiomis 

žiniomis gali naudotis ne tik profesionalai. 

Beje, jūs jau esate pažengę, beveik viską žinote, liko šias žinias pritaikyti savo 

gyvenime – ir jūs jau ant žirgo, ne bet kokio, o balto! J Ir galite patys mokyti kitus.  

Amerikos psichologai atliko didžiulį darbą ir nustatė dėsningumą – šeimas kas 

septynerius metus ištinka krizė. Ir kaip jūs manote? Jie be jokios sąžinės graužaties 

rekomenduoja skirtis; štai tokia vakarų kapitalizmo sistema. Tačiau pagal 

pasaulėkūros dėsnius – tai mokslas, pamoka, kurią turime suvokti ir išmokti; jūs 

privalote spręsti klausimus, su kuriais susiduriate, ir plėtoti savo santykius, gebėti 

harmonizuoti juos, užmegzti ir palaikyti kontaktą, mokytis pakantumo, pagarbos 

vienas kitam, gebėti klausyti ir išklausyti vienas kitą ir pan. Šiuo atveju tikrinama, ko 

daugiau sukaupėte šiame šeimos institute – egoizmo ar pagarbos, meilės, tarnystės 

visuomenei, Visatai. Meilė ir pagarba padeda įveikti bet kokią krizę, stiprina jūsų 

santykius.  

Jeigu mokslas nesivadovaus dvasinėmis vertybėmis ir dvasine raida, jo 

išvados bus neteisingos ir pražūtingos. Gaila, bet šiuolaikinis mokslas yra amoralus. 

Grubios materijos dėsnius mums paprasčiau suprasti, todėl veikiame taip, kaip mums 

patogu šiame pasaulyje.   

Puikiai matome, kas vyksta ekonomikos srityje, kai keliamas vienintelis 

tikslas – gauti pelno, tai yra verslo esmė – pelnas. Šiandien stebime, kad pasaulis tapo 

visiškai nestabilus, nenuspėjamas. Daugelis įmonių net nebekelia ilgalaikių tikslų – o 

jeigu krizė? Taip ir aš su savo planu dvidešimt penkeriems metams susimoviau du 

kartus ir, beje, labai skausmingai, todėl šiandien nieko nesiruošiu planuoti ilgalaikei 

perspektyvai.  Vienintelis dalykas, kurį darysiu iki gyvenimo pabaigos, tai centro, 

kuris turi teikti paslaugas žmonėms, norintiems gyventi sveiką, ekologišką gyvenimą 

visose srityse, suvokti Aukščiausiosios Išminties tiesą ir Visatos dėsnius, veikla. 

Darbą tęsiu net ir tuo atveju, jei ši veikla, kurios tikrai reikia žmonėms, bus 

nuostolinga.  
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Pasaulyje kyla chaosas, o jo priežastis – neliko moralinio mokslo pagrindo. 

Vedose teigiama, kad verslas kuriamas ne dėl pelno. Jose mokslas vadinamas 

„artcha“ – klestėjimu.  Teigiama, kad žmogus, gaunantis valdžios įgaliojimus, 

turtus, turi tapti šios turtų ir klestėjimo jėgos laidininku sociumui, visuomenei. 

Žmogus, turintis tokias galias, turi padėti visuomenei klestėti, kelti jos gerovę, plėtoti 

joje dorą verslą. Ir šiandien stebimas tam tikras pakilimas, atsiranda suvokimas.  

Styvas Džobsas (Steve Jobs) domėjosi ir ieškojo galimybių išvalyti 

materializmu užterštą protą. Štai kelios jo mintys: „Geriausias būdas nepakliūti į 

minčių spąstus, kad gali kažką prarasti, yra žinojimas, jog šis žemiškasis kelias 

baigsis ir su savimi nieko nepasiimsi...“ arba „... daug svarbiau yra gulantis 

žinoti, kad šiandien padarei kažką gero, o ne tai, kad būsi turtingiausias 

kapinėse.“ 

Styvenas Koenas savo knygose rašo apie dorą verslą. Tai geriausiai 

atskleidžiama jo knygoje „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“ apie ekologišką verslo 

valdymą. Verslo tikslas turi būti ne pelnas, o misija. Jei dirbame nedorai, pažeidžiame 

tam tikrus gyvenimo dėsnius. Ir tie, kurie taip daro, niekada nebus laimingi. 

Mes jau kalbėjome, kad rusų kalbos žodis „laimė“ (с-частье) reiškia būti 

visumos dalimi, Visatos dalimi, būti doru žmogumi. Todėl norint būti laimingam, 

reikia tapti visumos dalimi. Dorybė – tai supratimas, kad yra ne tik mano gyvenimas. 

Yra ir kiti gyvenimai. Dorybė – tai nesavanaudiški veiksmai, veiksmai vardan kitų 

gerovės.  

Verslininkas, kuris nesivadovauja taisykle „vardan kitų gerovės“, nebus 

laimingas ir pats. Jis gali turėti daug pinigų, padaryti iš koto verčiančią karjerą, tačiau 

širdyje jis nebus patenkintas ir nieko nepadarysi – tokia gyvenimo taisyklė. 

Pastabus žmogus pastebės, išgirs šiuos žodžius ir pasirinks savo kelią. Todėl 

tas, kuris nori būti laimingas politikoje, versle ar gyvenime, veikti turi galvodamas 

apie visuomenės gerovę. Kai žmogus pradeda gyventi su šiomis žiniomis, jis jomis 

užkrečia kitus – padėdamas tapti laimingiems kitiems, žmogus pats tampa laimingas. 

Pamėginsiu sugaišinti dar šiek tiek jūsų laiko. Manau, jums bus ne tik įdomu, 

bet ir naudinga tai sužinoti, nes dabar kalbame apie klestėjimo energiją – iš kur ji 

atsiranda ir kaip ją panaudoti įgyvendinant savo gyvenimo užduotį – LAIMĘ? 

Kaip ir kitais atvejais, panagrinėkime ją pasaulėkūros dėsnių požiūriu. 

Ir svarbiausias dalykas, kaip ir kitose srityse, yra vadovautis šiais dėsniais. 
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Kiekvienam vairuotojui aišku – nesilaikysi eismo taisyklių, susiklostys tokios 

aplinkybės, dėl kurių negalėsi atvažiuoti į savo kelionės tikslą ir dėl kurių galbūt 

gailėsies visą likusį gyvenimą. 

Būtent to mus moko gyvenimas – nepaisysi Visatos dėsnių, nesugebėsi ne tik 

klestėti, bet ir gyvenimas tave kartas nuo karto baus. 

O kaip veikia klestėjimo energija, turtų energija? Koks jų veikimo principas? 

Jau kalbėjome apie tai, kad valdžios ir turtų energija nepriklauso mums. Ji mums 

suteikiama iš aukščiau, ir naudotis ja reikia ekologiškai, kad tai būtų naudinga 

visuomenei. Taip pat veikia ir klestėjimo energija. 

Grįžkime prie mūsų schemos ir svarbiausioje pirmojoje vietoje didelėmis 

raidėmis įrašykime Aukščiausiąją Išmintį, mūsų KŪRĖJĄ. Viena iš tų energijų, 

kuri kyla iš AUKŠČIAUSIOJO ir yra suteikiama mums, mūsų sielai (vadinasi, ir 

asmenybei) kaip KŪRĖJO dovana, kaip jo meilės išraiška – tai klestėjimo energija. 

Klestėjimas sanskrito kalba yra „lakšmė“. Tai moteriškoji energija ir tai aiškiai 

nurodyta senovės veikaluose. Todėl jeigu vyras nepagarbiai elgiasi su savo motina 

arba išnaudoja savo žmoną, dukteris, seseris, kartu jis naikina savo ryšį su klestėjimo 

energija.   

Pamėginkite prisiminti savo gyvenimą ir pastebėsite, kad jeigu įžeidėte moterį, 

jūsų versle ar kitoje veikloje atsirado spraga. O jei saugote ir globojate savo motiną, 

žmoną, seserį ar dukrą, klestėjimo energija kaip tik plūsta į jūsų gyvenimą. Šis 

principas galioja ir moterims. Jei ji griauna savo santykius su kitomis moterimis, 

poveikis bus toks pat. 

Pasaulėkūros ir subtiliojo kūno lygmenyje tai pagrindinė taisyklė. Noriu dar 

kartą atkreipti jūsų dėmesį – klestėjimo energija tai ne pinigai. Klestėjimo energija – 

tai sėkmės arba nesėkmės programa, kuri formuojama subtiliajame lygmenyje. Ją 

pritraukia arba atstumia tam tikri mūsų poelgiai.  

Norite jūs to ar ne, patinka jums tai ar ne, bet vyro sėkmė priklauso nuo to, 

kokie santykiai vyrauja jo šeimoje. O mūsų laimė gyvenimui einant į pabaigą 

vertinama ne materialiais turtais, kuriuos gali skaičiuotuvu apskaičiuoti gulėdamas 

mirties patale, tačiau su savimi į kapus jų nepasiimsi. Su savimi siela gali pasiimti tik 

išugdytus harmoningus santykius tarp žmonių, gerus aplinkinių jausmus apie tave, 

padarytus Visatos labui naudingus darbus, kurie didins sielos kūrybinį potencialą, 

išsivystymo lygį. Tik šių turtų mums prireiks pasibaigus žemiškajam keliui.  
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Taigi, kiek esi emociškai tvirtas, kiek pats globoji šalia esančias moteris, kiek 

tos moterys, su kuriomis tu vienaip ar kitaip turi reikalų, yra patenkintos tavimi, tiek į 

tavo gyvenimą ir pateks klestėjimo energijos. Iš pirmo žvilgsnio keistoka, tiesa? 

Atrodo – du tarpusavyje nesusiję dalykai, o jų ryšys toks stiprus... Patikėkite, savo 

gyvenime padariau daug klaidų, tačiau galiu jus 100 procentų patikinti, kad būtent 

taip ir yra. 

Atsiverskite šios knygos pirmąjį puslapį ir perskaitykite dedikaciją – 

mokykitės iš mano klaidų ir jų nekartokite. Ši frazė buvo įterpta ne knygos pabaigoje, 

o pačioje pradžioje.  

Todėl vos pasismailinęs pieštuką uždaviau sau klausimą ir apibrėžiau tikslą. 

Kokią mintį turi perteikti ši knygą? Kodėl aš ją rašau? Kas pirmiausia ją turi 

perskaityti? Atsakydamas į šiuos klausimus tvirtai galiu jums pasakyti, kad šį įvairių 

žinių ir pavyzdžių rinkinį nuolankiai skiriu mūsų Kūrėjui. Knyga – tai mano indėlis, 

galintis nors truputį padėti visuomenei, o per visuomenę ir mūsų Visatai. Mano 

ketinimai buvo ir yra kilnūs – perduoti kitiems savo patirtį, įgytą naudojantis šiomis 

žiniomis. Kitų šalutinių ketinimų aš neturiu. 

Nemanykite, kad mano gyvenimo tikslas skamba pernelyg pakiliai, o dar ir 

apima visą Visatą. Nieko neįprasto čia nėra. Tas, kuris kartu su manimi atkeliavo iki 

šios pastraipos, supras ką noriu pasakyti. Nors visatos masteliais mes esame mažyčiai 

vabaliukai, gal net mikrobai, vis dėlto esame jos gyventojai. Ir privalome galvoti ne 

apie tai, kad esame kažkokio miesto gyventojai ir juo rūpinamės, ar kad esame 

kažkokios bendrovės savininkai ir privalome siekti jos gerovės ir plėtros, ar kad 

mums rūpi tik mūsų šeima ar mūsų šalis ir niekas daugiau. Ne, mielieji. Mes esame 

visatos gyventojai ir turime rūpintis būtent ja. Kai kosmonautai pirmą kartą pakilo į 

kosmosą ir žiūrėjo į žemę iš viršaus, jie nematė jokių sienų. Jie matė šį gražų žalią 

rutulį ir kuo labiau tolo nuo jo, tuo tvirčiau įsitikino, kad žemė, palyginti su visata, ne 

tokia jau didelė. Ir vis dėlto, visi mes, eidami šiuo žemiškuoju keliu, turime suvokti 

savo atsakomybę už visatą. 

Taigi, išsiaiškinome du dalykus, pirma, apie klestėjimo energiją kaip apie iš 

aukščiau gautą dovaną už kokius nors gerus darbus, antra, kad tai yra moteriškoji 

energija ir jai pritraukti būtina tvirta atspara, susidaranti bendraujant su moteriškosios 

lyties asmenimis.  
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Šiuo atveju kyla labai įdomus klausimas: kam mums duota moteriškoji 

energija? Ji suteikia malonumą. Suprantate? Jeigu laikaisi minėtų įstatymų, 

klestėjimo energija suteikia galimybę mėgautis gyvenimu. 

Pabandykime nuodugniau išsiaiškinti, kas yra iš aukščiau duota energija. 

Atsakymas nėra sudėtingas, nes tai reiškia, kad apskritai ji visiems skiriama vienodai, 

kaip ir dangiškojo Tėvo meilė savo vaikams. Piešinėlyje parodyta, kad ši dieviškoji 

energija skiriama kiekvienam AŠ. 

 
6 pav. „Kūrėjo ryšys su visomis gyvomis būtybėmis“ 
Vadinasi, negalima prarasti jungties, kuria ta energija yra perduodama. Svarbu 

viskas: kaip mes elgiamės, ką galvojame, kaip kuriame savo mentalitetą. Tarkime, AŠ 

asmenybė pareiškia, kad energija yra jos ir ji norinti ja mėgautis, tvarkytis savo 

nuožiūra, per ją išnaudoti kitus ir sau pasiimti dar daugiau. Jei ugdome savyje tokį 

egoistinį supratimą, subtiliajame lygmenyje pradedame blokuoti tekančią į mus 

klestėjimo energiją. 

Pabrėžiu dar kartą – ta energija mums nepriklauso. Ji visiems dalinama 

po lygiai. Jeigu sąmonė egoistiška, prarandamas ryšys su šia energija. 

Olegas Gadeckis pateikia vieną vaizdų pavyzdį, puikiai atspindintį šią temą. 

Savo patirtimi pasidalino viena moteris, gana sėkmingai dirbanti krizių valdymo 

srityje – patarinėjanti sunkumų turinčioms įmonėms. 
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Savo darbe gelbėdama įmones, patekusias į bėdą, ji naudojosi šiuolaikinėmis 

technologijomis. Sudarinėjo veiksmų planus, ieškojo būdų mažinti išlaidas, patarinėjo 

keisti įmonės valdymo schemą ir taip toliau. Tačiau niekad nebandė pasinaudoti 

subtiliaisiais Visatos dėsniais. 

Kai išklausė paskaitą šia tema, suprato, kad verslo įmonių sėkmė ir nesėkmės 

yra fundamentalus pagrindas subtiliajame lygmenyje, tai yra kokia programa, tokios ir 

pačių vadovų vertybės. 

Tada ji nuodugniau išstudijavo visuminę psichologiją ir į savo darbą su 

turinčiomis sunkumų įmonėmis įtraukė naują priemonę. Gavusi eilinį vienos įmonės 

užsakymą, ji atideda į šalį anksčiau taikytus būdus ir iš karto bendraudama su įmonės 

direktoriumi ir pagrindiniais vadybininkais pradeda taikyti naują darbo metodą. 

Beje, skaitydami šią knygą galėjote pastebėti, kad nuolat stengiuosi pabrėžti, 

kaip žmogaus sąmonė susijusi su jo sėkmėmis bei nesėkmėmis ir problemomis 

visose srityse.   

Ta moteris įtikino direktorių, kad jis jai skirtų pakankamai laiko, nes ji norėtų 

padirbėti būtent su juo. Galiu pasakyti, kad sudėtinga įtikinti įmonės direktorių 

problemas pradėti spręsti būtent nuo jo, o ne taikant kažkokius techninius būdus. 

Žinau iš savo patirties. J 

Ji pradeda aiškintis, kokios mintys, vertybės, priežastys paskatino direktorių 

sukurti įmonę, kokius tikslus jis kėlė, kai įmonė sklandžiai įsiliejo į rinką, sėkmingai 

plėtėsi. Ji išsiaiškina ir suranda tiesioginę įmonės klestėjimo ir jos vadovo tuometinių 

vertybių priklausomybę. Suvokia, kad vadovas turėjo tam tikrą skaidrią idėją, 

kūrybinį pakilimą, jautė norą nuveikti ką nors gero ir reikalingo žmonėms, jautė 

energiją ir poreikį veikti. 

Ir tada ji užduoda kitą klausimą: „Kada atsirado problemų?“ Sužino, kad 

nesėkmės prasidėjo maždaug prieš pusmetį ar metus. Tad kokius uždavinius jis kelia 

savo pavaldiniams dabar? 

Atsakymas iš pradžių atrodo būdingas verslo įmonei – jos valdymo 

optimizacija, kaip kasmet, taip ir šiais metais tikimasi penkiolika ar dvidešimt 

procentų padidinti apyvartą ir gauti tiek pat didesnį pelną. Darbuotojai skatinami 

progresiniu atlyginimu, kuris priklausys nuo kitų metų pelno prieaugio. Tai reiškia, 

kad yra nustatytas tam tikras pagrindinis minimalus atlyginimas, kuris nesikeičia metų 

metus, tačiau atliekamų darbų normos grindžiamos pastarųjų metų pasiekimais. 

Paskatinimas, priedai priklauso nuo to, ar pavyks pasiekti dar daugiau. Direktorius 
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išvardino dar keletą nereikšmingų priemonių, skirtų skatinti darbuotojų atsidavimą 

įmonei. Įmonės vadovas įvardijo dar kelias nereikšmingas priemones, skirtas skatinti 

lojalumą įmonei. 

Paklaustas, kada pavaldiniams pradėti kelti tokie reikalavimai, direktorius 

paaiškino, kad toks nutarimas buvo priimtas prieš porą metų pagrindinių vadybininkų 

susirinkime. Beje, tie vadybininkai tokiai metodikai ne tik pritarė, jie buvo ir vieni iš 

jos iniciatorių. 

Tada ji paklausė to, apie ką šiuolaikiniame versle nekalbama, šiaip ar taip tai 

laikoma antraeiliu dalyku. Tačiau iš tikrųjų šis klausimas yra pagrindinis, būtų galima 

pasakyti, net lemiamas. Tad ji klausia, ar tame susirinkime prieš porą metų buvo 

kalbama apie ypatingą įmonės vaidmenį, apie tuos kilnius tikslus, kurie buvo keliami 

įmonei dar tik besikuriant. 

Susimąstęs vadovas prisimena, kad metinių ataskaitų ir kitų metų planų 

susirinkimai būdavo įrašinėjami įmonės metraščiui, galima peržiūrėti vaizdo įrašą. Tą 

įrašą jiedu peržiūrėjo ir padarė reikšmingą išvadą – jį kaip vadovą prieš porą metų ir 

dabar skatina visai kitos vertybės, ankstesnes pakeitė pinigai ir pelnas. Nebeliko 

aukštų tikslų, vien tik pelno siekimas. Savaime suprantama, tokiais tikslais 

vadovavosi ir įmonės administracija. Netrukus pradėjo keistis santykiai su 

bendradarbiais, partneriais – jie tapo formalesni, griežtesni, neteko ankstesnio 

gyvybingumo. Skatinimo priemonės buvo numatomos tik piniginės ir skaičiuojamos 

nuo gauto pelno. Optimizacijos būdų buvo ieškoma atsižvelgiant į pelno rodiklius ir 

taip toliau. Niekas nesiėmė jokių žingsnių, kad būtų gerinami santykiai kolektyve.  

Pelnas tikrai nėra prasta motyvavimo priemonė. Tačiau jis turi būti 

suvokiamas kaip tavo darbo įvertinimas, tikslas turi būti aukštesnis, jo paskirtis 

kilnesnė. Tačiau svarbiausia, kad tokį žalingą supratimą gimdo nuostata „VISKAS 

ČIA MANO, KAIP NORIU, TAIP IR TVARKAUSI“. Jau kalbėjome, kad problemų 

atsiranda, jei turtų ir klestėjimo energija neteikia naudos visuomenei. Jei žmogus 

vadovaujasi savanaudiška praturtėjimo idėja, jam nesvarbi kitų gerovė, situacija 

patenka į aklavietę.  

Specialistė ištyrė šitą lygmenį, kol kas neliesdama techninių metodų – 

optimizacijos, finansų, ekonomikos, buhalterijos ir pan. Ji pradėjo aiškinti vadovams, 

kad sėkmę lemia aukštos vertybės, pradėjo dirbti su vadovais – keisti jų sampratas, iš 

naujo formuluoti esminius įmonės siekius. Įmonė turi sau kelti skaidrius tikslus, 

pinigų darymas, išnaudotojiškų įpročių skatinimas nėra įmonės paskirtis. Įmonės 
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misija formuojama kitaip: dėl kokių idealų, dėl ko mes veikiame sociume? Pelnas turi 

savo vertę, tačiau tai tik darbo rodiklis, o ne misija.  

Ji pateikė jiems gerą pavyzdį iš automobilių imperijos magnato Henrio Fordo 

(Henry Ford) gyvenimo. Savo misiją jis suformulavo taip: „Kiekvienam 

amerikiečiui po pigų automobilį.“ Supratote? Jo tikslas buvo ne pinigai ir ne pelnas. 

Verslą ir reikia pradėti nuo tokios nuostatos! Netrukus jo turtai buvo pradėti skaičiuoti 

milijonais dolerių, bet tai buvo apdovanojimas už jo darbą. Jo tikslas buvo 

visuomenės gerovė, jis norėjo, kad kiekvienas džiaugtųsi jo darbo vaisiais. Tada ir 

atsirado garsusis jo konvejeris, labai atpiginęs automobilius. Reikia pažymėti, kad nei 

įmonės tiksluose, nei paskirtyje nebuvo kalbama apie jokią labdaringą akciją, apie 

poreikį ką nors atiduoti nemokamai, išdalinti. Verslas turi būtinai duoti pelną – kitaip 

jis bankrutuos, nukentės žmonės, kurie patikėjo jo savininku, atėjo į jo verslą ir liko 

tuščiomis kišenėmis. 

Beje, mes jau aptarėme, kad dalinimas veltui yra labai pavojingas, galintis 

turėti skaudžių pasekmių ir gaunančiajam, ir duodančiajam.  

Grįžkime prie pasakojimo apie įmonę. Labai svarbu suprasti, kad egoistinė 

nuostata, palyginti su darbu visuomenės labui, kitaip veikia subtiliajame lygmenyje.  

Mūsų uždavinys būti tos energijos laidininkais, nes ji iš tikrųjų nėra mūsų. 

Tarkime, statybininkas stato gyvenamąjį namą. Jo tikslas – kad kiekvienas 

turėtų sau virš galvos padorų stogą. Tai kilnus tikslas, už darbą jis gauna įvertinimą – 

pinigus.  Jų gali būti dar daugiau, jei jis nedirbs kaip egoistas. Jeigu jūsų mintys bus 

kitokios, ryšys su iš Kūrėjo gaunama energija bus nutrauktas. 

Tad vadovas su savo vadybininkais išklausė patarimų ir įsidėmėjo juos. Jie 

pakankamai atsakingai pradėjo taikyti įmonės paskirties sampratą, perdavė tai visiems 

darbuotojams, ir savo veiksmus nukreipė reikiama vaga. Ir ką jūs galvojate? Praėjo 

trys ar keturi mėnesiai, įmonės padėtis ėmė gerėti, sėkmė sugrįžo.  

Štai taip veikia sėkmės ir klestėjimo energija. Reikia pabrėžti, nebuvo imtasi 

jokių organizacinių, jokių techninių pakeitimų – tik buvo dirbama, kad vadovai 

pakeistų savo sampratą. 

Kai verslas pradeda duoti didžiulį pelną, visi verslininkai patiria kritinį 

momentą. Prasideda patikrinimas: ar tu pagal pašaukimą verslininkas ar tiesiog 

laikina sėkmė nukrito į tavo rankas. Jei žmogus bijo prarasti pinigus, stengiasi juos 

kur nors priglausti (kad nepradingtų, kad pačiam nereiktų dirbti ir procentą kokį iš jų 

gautų, galvos dėl to nesukdamas), nuostoliai neišvengiami. 
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Man pačiam tai gerai iki skausmo žinoma, nes teko patirti savo kailiu, todėl 

stengiuosi apie tai kalbėti labai išsamiai. 

Bet jeigu žmogus nepraradęs tos sampratos lėšas, kaip priemonę, investuoja į 

savo verslo plėtrą, į kūrybą, neprarasdamas to pirminio tikslo, įskaitant ir pilnatvės 

mentalitetą, pelnas tik augs. 

Labai geras japonų milijardieriaus Roberto Kijosakio (Robert  Kiyosaki), 

kurio knygos leidžiamos milijoniniais tiražais, patarimas norintiems turėti sėkmingą 

verslą – „TARNAUKITE VARTOTOJUI“. Ar norite praturtėti? TARNAUKITE 

VARTOTOJUI. Neišnaudokite jo, nespauskite iš jo paskutinių syvų, tarnaukite jam. 

Ką tai reiškia? Mes vėl grįžtame į tą skaidrią pradžią, prie Visatos dėsnių, prie kilnaus 

tikslo. 

Pateiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo: vos paskelbus nepriklausomybę aš, kaip 

ir daugelis kitų, pradėjome verslą. Žinote, dabar prisiminus net juokinga – beveik kas 

trečiame bute gyveno vyras – direktorius ir žmona – buhalterė. Visi lipdė įmones ir 

manė, kad jei jau įsteigs savo įmonėlę, pinigai jiems savaime pradės byrėti iš dangaus. 

Deja. Pamenu, kūrėsi kažkokios verslo grupės, asociacijos. Rinkdavosi naujai iškepti 

verslininkai, diskutuodavo, girdavosi savo pasiekimais. 

Ir viename tokiame susitikime girdžiu: „Žinote, vakar tokį puikų sandorį 

sudariau! Klientas net atsitokėti nespėjo, patvirtino visas man palankias sąlygas. 

Žodžiu, apsukau jį aplink pirštą kaip reikiant.“  Kitas  pašnekovas taip pat panašiu 

pasiekimu didžiuojasi. O aš sėdžiu tokioje draugijoje ir tyliai sau mąstau: „Nejaugi 

taip vykdomas verslas? O kas bus kitą kartą? Iš kur jis gaus klientų, jei visus 

apgaudinės?“ Žodžiu, nustojau vaikščioti į tokius susirinkimus. O 1997 metais buvo 

steigiama Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir mane išrinko prezidentu. Ši 

konfederacija iki šiol gyvuoja, plečiasi ir gina verslininkų interesus valdininkų 

kabinetuose. Man vadovaujant ji išsiplėtė iki 3000 bendrovių-narių ir įsteigė 50 biurų 

rajonuose, kuriuose dirbo etatiniai atstovai.  

O tie, kurie vaikščiojo į tokius pasisėdėjimus ir gyrėsi, kaip jie apgaudinėjo 

savo klientus, partnerius, bankrutavo. Girdite? Visi be išimties. 

Daugelis turbūt pamenate žymiąją 1998 metų rugpjūčio 19-osios valiutų krizę. 

Rublis per tris mėnesius nuvertėjo 200 procentų. O mes buvome išvežę daug prekių į 

Rusiją. Bijau pameluoti, bet tais laikais per metus mes išveždavome produkcijos 

maždaug už 250 milijonų dolerių. Daugelis klientų su mumis jau buvo atsiskaitę iki 

krizės, tačiau šiokių tokių skolininkų dar turėjome. Ir aš nerimavau, kaip jiems pavyks 
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atsiskaityti? Ir žinote, mūsų bendrovė buvo turbūt vienintelė, kuri dėl nuvertėjimo 

neprarado nė vieno rublio. Sudarydami sutartis visada stengėmės, kad nauda būtų 

abipusė, nes tokiu atveju tu auginiesi klientą. Tokį klientą, kuris norės dirbti tik su 

tavim. Šito aš griežtai reikalaudavau. 

Maža to, supratau, kad net ir tuos, kurie jau buvo su mumis atsiskaitę, užklupo 

krizė ir jų padėtis gali būti sudėtinga. Siųsdavau vadybininkus pas savo klientus už 

tūkstančių kilometrų į Tiumenę, Uchtą, Nadymą, Gorkį, Čeliabinską ir pan., kad jie 

įsitikintų, kaip jiems sekasi su mūsų pristatyta produkcija, ar pavyksta ją parduoti? 

Ir jei paaiškėdavo, kad klientams sekasi sunkiai, mes paimdavome iš jų 

produktus, grąžindavome pinigus ir perveždavome ten, kur tokie produktai jau 

būdavo išparduoti. O juk galėjome nieko nedaryti. Pinigai buvo gauti, o visa kita – ne 

mūsų reikalas. 

Tai štai, su kai kuriais iš jų ir dabar susitinkame ir malonių prisiminimų kyla ir 

man, ir jiems. Galbūt būtent ši pagalba kai kuriems padėjo išgyventi, išsikapstyti ir 

tapti tikrais stambiais verslininkais. Praėjusiais metais dalyvavau viename renginyje 

Tiumenėje – bendrovės „Sibintel“ 25 metų jubiliejuje. Kartu su jos savininku bei 

vadovu Volodia Ševčik prisiminėme tokius epizodus ir dar kartą įsitikinome, kad 

būtent šis padorumas bendraujant su kolegomis ir klientais mums padėjo išgyventi 

tais sudėtingais laikais. Mes su juo jau senai neturime bendrų reikalų, tačiau visada 

mielai ten važiuoju. Važiuoju dešimtis tūkstančių kilometrų, kad vėl įkvėpčiau šio 

pasitikėjimo kupino oro ir pabūčiau su sielos draugais. O jie savo ruožtu taip pat 

važiuoja pas mane. O tie „vienkartiniai“, siekiantys vienpusės naudos, jau seniai 

paliko verslą, o kai kurie jų – ir šį pasaulį. 

Dabar papasakosiu vieną sakmę. Vienas pirklys pamatė, kad jo medinė valtis 

visai nušiuro, seniai dervos neregėjo, greitai gali ir visai susibaigti. Ir pasamdė 

meistrą, kad valtį pataisytų: nuvalytų, išdervuotų ir perdažytų. Taip jie ir sutarė, ir dėl 

užmokesčio suderėjo. Meistras padarė, ką pažadėjęs, pasiėmė pinigus ir išėjo. 

Išgražinta valtis liko gulėti ant kranto. 

Tada buvo vasara, vaikai žaisdavo kieme. Ryte kaip tyčia tėvas išėjo su 

reikalais, o vaikai atsikėlę pamatė ant kranto atnaujintą, nudažytą valtį ir užsigeidė 

pasiirstyti. Grįžta tėvas namo, klausia žmonos, kur vaikai. Ta atsako, kad nubėgo su 

valtimi paplaukioti. Kas irstėsi, tas žino, valties dugne dažniausiai būna įtaisytos 

grotelės, kad kojos nemirktų vandeny netikėtai kliūstelėjus bangai per viršų. Tik tada 

tėvas prisiminė, kad po grotelėmis liko skylė, ir jis ketinęs samdytis dailidę dugnui 
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užtaisyti. Pagautas siaubo puolė prie upės, bet nieko jau neberado. Širdis nusirito į 

kulnus, kai suprato, kad greičiausiai bus įvykusi nelaimė. Bet netrukus tolumoje 

išvydo savo valtį, o joje gyvus ir sveikus savo vaikus, jau grįžtančius atgal. Kai jie 

prisiyrė prie kranto, tėvas pamatė, kad skylė užtaisyta, ir suprato, kam liko skolingas 

už savo vaikus. Čiupo pilną piniginę ir nulėkė pas meistrą – atsidėkoti. Meistras 

atidaro duris, o tėvas jau bruka jam gerą pluoštą banknotų ir dėkoja, kad tas išgelbėjo 

jo mažylius – užtaisė valties dugne skylę, nors apie ją nebuvo užsiminta nė žodžio ir 

atlygis nebuvo suderėtas. Bet meistras pinigų atsisakė, tardamas: „Atlikau savo darbą 

ir žinau, kokia jo vertė, dėkingas pasėmiau savo atlygį, daugiau man nieko nereikia. 

Taip, skylę pamačiau ir užtaisiau, nes moku ne vien dažyti, sugebu ir gedimus 

sutvarkyti. Taip pasielgti man liepė mano, kaip meistro, pareiga, ir pinigų daugiau 

nereikia.“ 

Toks požiūris į savo profesiją daug mums sako. Veikti kitų žmonių naudai – 

tai pilnatvės sąmonė. Tai supratimas, kad atlieki savo profesinę pareigą kieno nors 

naudai ir tada pinigai atsiranda savaime, kaip atlikto darbo įvertinimas ir kaip padėka. 

Be to, tokia padėka sukelia ir paties didžiausio pasitenkinimo, gydantį jausmą, bet ne 

žalojančio sielą pojūtį. O tos emocijos, kurias gimdo egoizmas ir šykštumas, šaltas 

išskaičiavimas, po truputį žlugdo ir naikina žmogų.  

Šykštus yra ne tas, kuris neturi pinigų. Šykštus tas, kurio sąmonė šykšti. Tai 

deficito sąmonė. Dosnus žmogus visur ir visada rūpinasi visų gyvų būtybių gerove ir 

tuo kuria gydomąją energiją. 

Dar vienas pavyzdys apie tai, kur dėti pinigus, kad jų neprarastumėte ir dar 

gautumėte naudos. Visi pamenate tokio tipo bendroves kaip „MMM“? Lietuvoje jų 

irgi buvo nemažai. Ir aš vis galvodavau, kaip jie taip sugeba – mokėti 10 procentų 

palūkanų per mėnesį. Galvodavau, na koks iš manęs verslininkas, nesugebu taip, kaip 

jie? Aš vis ariu kaip jautis, o mano pelnas siekia vos 20 procentų per metus, ir aš 

džiaugiuosi. O pas juos 120 procentųǃ Kodėl? Pasidaviau pagundai ir atidaviau 

nemenką pinigų sumą. Vieną mėnesį ateinu, man išmoka procentus. Kitą mėnesį 

ateinu – vėl. Galvoju, o kam man tuos procentus imti kiekvieną mėnesį? Juk taip 

greitai kaupiasi pinigai, o dar doleriais. Pradėjau procentų nebeimti, kad ir už juos 

būtų mokamos palūkanos. Vėliau įnešiau dar daugiau savo kruvinu prakaitu uždirbtų 

pinigų. Po kokių 2–3 mėnesių atėjau, o man sako – įmonė nemoki. Aš už galvos – ką 

padariau. Ir žinote, taip įkliuvęs buvau ne vieną, o du kartus. J  Štai taip veikia 

gundymas lengvu grobiu, be misijos ir kilnaus tikslo. 
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Ir žinote, galiu garantuoti, kad būtent toks nusiteikimas ir kilnūs tikslai, 

kuriuos sau keli, duoda puikių rezultatų. Pradėjęs savo verslą aš du metus dirbau be 

pagalbininko. Jolantos užduotis buvo įvairių dokumentų rengimas, ji sudarinėdavo 

medžiagų priėmimo ir perdavimo aktus, objektų schemas. O aš buvau bendrovės 

vadovas ir organizuodavau visą 3–4 brigadų darbą. Darbas buvo ne iš lengvųjų. 

Visiems objektams reikėdavo parūpinti medžiagų. Tačiau vos tik pradėdavai ką nors 

daryti, vis ko nors pritrūkdavo – deficitas tuo metu buvo juntamas visur. Aprūpinimas 

medžiagomis taip pat buvo mano darbas. 

Pradėjau ieškoti sau pagalbininko, kad būtų būtent iš tos srities (įvairaus 

skersmens ir slėgio dujotiekių statyba). Su Jolanta jau buvome susituokę, laukėme 

gimstant mūsų pirmosios dukters ir gyvenome vieno kambario bute bendrabutyje. Ir 

štai aš radau pagalbininką, o rajono taryba rado galimybę skirti du butus – vieną vieno 

kambario, o kitą keturių kambarių. Ir ką jūs manote? Keturių kambarių butą atidaviau 

savo pagalbininkui, o mes su Jolanta paėmėme vieno kambario. Jei gerai pamenu, net 

žmonai nesakiau, jog turėjome galimybę gauti keturių kambarių butą, kad jos 

nenuliūdinčiau.  

Manau, kad toks požiūris į savo darbuotojus taip pat turėjo teigiamos įtakos. Ir 

kai bendrovė plėtėsi, pasitikėjau kiekvienu savo pavaldiniu ir juo džiaugiausi. Dabar 

prisimenu tuos laikus ir širdyje gera. Vis dėlto tie sprendimai buvo teisingi ir man 

daug kuo padėjo. Visa komanda sugebėjo ištverti ne vieną krizę, ne vieną puolimą, 

nors valdžios noras ją sugriauti buvo milžiniškas. Demokratijos procesai Lietuvoje 

slypi giliai po kauke ir nuo to kenčia daugelis. Ne veltui daugiau kaip pusė milijono 

lietuvių išvyko iš šalies ir nenori grįžti. 

Dar vienas mažytis pavyzdys. 1994 metais važiavau į Švediją į „Volvo“ 

gamyklą, nes Lietuvoje tuo metu nebuvo jų atstovybės, o man reikėjo nusipirkti du 

vilkikus. Susitikome su pardavimo vadybininkais, papasakojau apie savo bendrovę, 

taip pat pasidomėjau trijų tonų „termosais“ ledams pervežti. Peržiūrėjome įvairius 

variantus ir mums pateikė pasiūlymą. Pasiūlyme buvo įrašyti du standartiniai vilkikai 

su miegamosiomis vietomis, bet jos buvo be patobulinimų. Tada paprašiau pateikti 

man pasiūlymą su pagerintomis kabinomis. Pats užaugau paprastų darbininkų 

šeimoje, todėl mano garbės reikalas buvo sukurti vairuotojams ypač geras darbo 

sąlygas. Mums pateikė pasiūlymą ir kaina buvo 38 tūkstančiais dolerių didesnė 

Tačiau pastebėjau, kad vadybininkų susidomėjimas manimi atslūgo. Pasirašiau 

pirkimo sutartį, kuri turėjo įsigalioti tik atlikus pirmąjį mokėjimą. 
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Grįžau namo ir po dviejų ar trijų dienų padariau pavedimą. Dar po savaitės 

man skambina iš gamyklos ir prašo priimti juos pas save Lietuvoje. Atvažiuoja du 

atstovai ir siūlo man išskirtines atstovavimo teises Lietuvoje. Aš „apšalau“. 

Nesupratau priežasties. Išvažiuodamas iš jų mačiau, kad jie man abejingi, o čia patys 

atvažiavo ir siūlosi. Man tapo įdomu ir jie paaiškino. 

Kai man pateikė standartinį pasiūlymą, viskas buvo lyg ir normalu, tačiau kai 

aš paprašiau pagerintos kabinos vairuotojui, jie pradėjo abejoti manimi, nes iš savo 

patirties žinojo, kad Rytų Europoje ir buvusioje Tarybų Sąjungoje savininkai 

nesirūpina savo vairuotojais ir perka tik standartinės komplektacijos gaminius, 

dažniausia net be miegamosios vietos. O jeigu jų paprašydavo pateikti pasiūlymą su 

pagerinta komplektacija, jiems tai būdavo signalas apie savotišką „pižoniškumą“ ir 

dažniausiai toks sandoris neįvykdavo. O čia jie pamatė kitokį požiūrį. Be to, ir pinigus 

gavo netrukus. Tai juos papirko ir jie pateikė savo pasiūlymą.  

Toks pavyzdys dar kartą įrodo, kad jei tikslas kilnus, pasiūlymai ir pinigai 

pradės pas jus plaukti savaime. Ir tokių nutikimų mano gyvenime buvo ne vienas, jei 

pamenate, taip man atsitiko ir statant cerkvę, kai netikėtai gavome pelningų 

užsakymų, sutarčių. 

O dabar vėl grįžkime prie mūsų temos. Svarbu žinoti, kaip pritraukti 

klestėjimo energiją ir kaip ji veikia. O jau kaip tomis žiniomis pasinaudosite – jūsų 

reikalas ir jūsų pasirinkimas. 

Tad jeigu jūs ketinate teikti pirmenybę asmeninei naudai, nekreipdami 

dėmesio į kilnius tikslius, ir būti godūs bei vadovautis taisykle, kad visi būdai yra 

geri, bet kokiu atveju ateis laikas, kai deficito mentalitetas pradės viską griauti – ne 

tik verslą, bet ir asmenybę. 

Pilnatvės mentalitetas – noriu duoti. 

Deficito mentalitetas – noriu tik imti. 

Ir būtent tas „tik imti“ šioje srityje yra itin pavojingas. 

O dabar, kad taptų aiškiau, grįžkime prie tos karmos schemos, kurią 

nagrinėjome pačioje pradžioje, ir pažvelkime į ją praktiškai. Jeigu jūsų tikslas yra tik 

nauda sau, tai norėdami patekti į šiuolaikinę rinką, jūs pradedate ieškoti galimybių, 

kad jūsų prekės taptų pigesnėmis. Tačiau „pigumas“ turi ribas. Pigiau savikainos 

pardavinėti niekas nesiims. Vieną ar du kartus, kaip reklaminę akciją, gal ir galima, 

tačiau nuolatos tikrai ne. Ir ką tada daro gamintojas? Jis pradeda žaisti su pigiomis 

sudėtinėmis dalimis, dažniausiai, su abejotina kokybe. Vėliau jis pradeda gudrauti su 
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svoriu, su kitais dalykais, kurie nedžiugina pirkėjo. Pavyzdžiui, gali pakuoti į pigią 

pakuotę, kuri kenkia sveikatai, apskritai, verslininkų-manipuliatorių rinkoje gausybė. 

Ir ką turime? Pelną jie gauna ŠIANDIEN. Bet vartotojas, gavęs nekokybišką 

prekę, ką pasakys? Teisingai – linkiu tau atsidurti mano vietoje. O dar tiksliau – keiks 

tokį verslininką iš visos širdies, siųs prakeikimą. O čia kaip tik YRA TAS, KURIS 

NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS. 

Pamenate šią frazę? Ir šis vartotojo palinkėjimas, prakeikimas subtiliajame lygmenyje 

griauna klestėjimo energiją. Ir kuo daugiau tokių reakcijų, tuo greičiau griovimo 

efektas įsiskverbia į verslą. Kitaip tariant, pradeda veikti priežasties ir pasekmės 

dėsnis. Prisimenate, apie tai rašiau pirmuosiuose puslapiuose. Ši knyga gali išmokyti, 

kaip nugyventi šią dieną, kad neprisišauktumėte problemų rytoj. 

Jei žmogui pardavėte kokybišką prekę, ką žmogus jaučia? Teisingai – 

dėkingumą! Vietoje keiksmų seka bus kita ir buitine kalba ji vadinama 

palaiminimu! Ir čia taip pat YRA TAS, KURIS NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ 

PATENKINA KIEKVIENO TROŠKIMUS J  Ir kiekvienas toks mentalinis impulsas 

stiprina bendrovės klestėjimo energiją. Štai apie ką kalbėjo Robertas Kijosaki (Robert 

Kiyosaki): jei norite praturtėti – TARNAUKITE VARTOTOJUIǃ 

Čia ir vėl turiu pavyzdį iš savo gyvenimo. Nusipirkome seną konservų 

kombinatą ir nutarėme toje teritorijoje taip pat įsteigti ledų gamybos įmonę. 

Pasikviečiau šių įmonių direktorius ir labai aiškiai ir principingai nurodžiau – mūsų 

produkcija turi būti pati kokybiškiausia rinkoje ir gaminama be konservantų. Žinote, 

kodėl taip pasakiau? Nes prieš tai lankiausi vienoje mūsų mieste veikiančioje 

gamyklėlėje ir mačiau, kaip gaminamas majonezas. Tai kažkoks siaubas – vanduo, 

milteliai, konservantai, cheminiai skonio stiprikliai, užsuko dangtelį ir pastatė 

parduotuvės vitrinoje kaip aukščiausios kokybės prekę. Nusprendžiau, kad aš taip 

nedarysiu. 

Vadovai pagamino gaminį, atnešė man ir išaiškino gamybos savikainą. 

Savaime suprantama ji buvo 40 procentų didesnė nei konkurentų. Klausimas – kaip 

parduoti tokią lyg ir analogišką produkciją, bet 40 procentų brangiau? Kaip įtikinti, 

kad mūsų gaminiai iš tiesų yra kitokie, geresni, kokybiškesni, nei tie, kurie siūlomi 

parduotuvių lentynose? 

Nusprendėme nepasiduoti, tačiau iki vartotojo kelias buvo ilgas. Jis truko 

kokius 3 metus. Tik tada vartotojai suprato, kad mūsų gaminiai geresni ir naudingesni 

sveikatai. Šiandien jau 15 metų šių bendrovių apyvarta auga po 15–20 procentus per 
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metus. Mes gavome tą palaiminimo impulsą iš vartotojo, aplenkėme savo 

konkurentus ir šiandien esame savo srities rinkos lyderiai. Laimėjome daugybę aukso 

medalių tarptautinėse parodose. Trijose mūsų gamyklose pagaminama apie 450 

įvairių produktų rūšių.  

Tai dar kartą patvirtina, kam reikalinga skaidri idėja, skaidri sąmonė. 

Pamėginkime kartu suformuluoti, kas yra skaidri idėja? Teisingai – tai kitų žmonių 

gerovė. 

Ką gi, patikrinkime kaip supratote pamoką. Ar viskas ir taip aišku, sukramtyta 

ir suvirškinta? J Šioje specialiai paliktoje tuščioje vietoje įrašykite, kaip supratote 

šią temą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net jeigu ir gaunate kokį nors pelną, tačiau jis atsiranda iš ne itin švaraus 

verslo, kas vyksta jūsų viduje?  Atsiranda baimė, nerimas – tai sielos signalas, kad 

kažką darote ne taip, pažeidžiate kažkokius dėsnius. Lyg ir kažką sukaupiate, bet 

viduje baimės ir nerimo jausmas tik didėja.  

Vienas labai turtingas žmogus kreipėsi į specialistą ir papasakojo, kad jis 

nuolat jaučia baimę, negelbėja nei apsauga su automatais, nei šarvuotas automobilis. 

Ta baimė sukėlė neurozę. Kai žmogui viskas kaupiasi viduje ir niekur neprasiveržia, 

išryškėja fobija ir ima graužti jį iš vidaus. Kad ir kiek jis stengsis ją užslopinti, baimė 

vis didės. Galiausiai jo širdis sudirš, jis atsikratys tų emocijų, verslas taps vis labiau 

išnaudotojiškas. Taip į kitą gyvenimą jis iškeliauja jau su elgetos karma, o dar dažniau 

jis patiria nelaimes ir šiame gyvenime.  

Toliau kalbėsime apie tuos pačius dalykus, tačiau aiškinsimės, kaip ugdomas 

pilnatvės mentalitetas. 
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Jei norite, kad į jūsų gyvenimą ateitų pilnatvė, pradėkite nuo savęs. Turite tapti 

dosnus, turite išmokti duoti, ir tai kalbama ne tik apie materialus dalykus. Kas yra 

dosnumas? Tai laiku pasakytas geras žodis, gebėjimas atidžiai išklausyti kitą. Taip, ir 

tai dosnumas. Dovanėlės, teikiamos kitiems, kad ir mažytės, tačiau jų daromas 

poveikis būna didesnis, nei galime įsivaizduoti. Kitaip tariant, labai svarbus nuoširdus 

nusiteikimas duoti, o ne imti – nuo to prasideda pilnatvės mentalitetas. 

Atidžiau įsižiūrėjus matyti labai įdomus dalykas. Yra žmonių, nepriklausomų 

nuo godumo, savanaudiškumo, pavydo, netikro prestižo, pinigų, jie laisvi elgtis kaip 

nori. Ir tai jiems duota savaime – jie dosnūs, atviri, gali išklausyti, gali bendrauti ir 

nesavanaudiškai pagelbėti, padaryti kam nors gerą darbą ir neprašyti už tai pinigų. Tai 

iš karto krinta į akis kaip dėsningumas – kai jie sulaukia pilnatvės, o tai vyksta 

subtiliajame lygmenyje, jie dosniai dalinasi šia nuotaika patvirtindami savo dosnumą.  

Jis yra visiškai priešingas deficito mentalitetui – žmogaus nuolatinei vidinei 

nuostatai, kad jam visi – artimieji ar verslo partneriai, valstybė ir t. t. – kažką skolingi. 

Kad būtų suprantamiau, sudarysime schemą. Pabandysime suklasifikuoti 

žmones pagal jų klestėjimo lygį. Kas yra svarbiausia dosnių ir šykščių žmonių 

sąmonėje?   

Dosnūs žmonės būna dviejų tipų. Pirmieji neturi ypatingų turtų, pinigai pas 

juos ateina tarsi savaime, po nedaug ir neviršija tam tikros sumos. Žinoma, iš dangaus 

jie nekrinta, tiesiog toks žmogus yra pageidautinas, jis uždirba nepersistengdamas, 

gyvena ramus ir atviras šiam pasauliui. 

Antrieji – didžiulių turtų savininkai (rusų kalboje žodis „богатство“ yra 

susijęs su Dievo vardu, „богатство“ – Dievo turtas). Pinigų energija yra dieviškos 

kilmės, tai mūsų KŪRĖJO energija. Jei nesimokome palaikyti santykių su savo 

KŪRĖJU per tyrą motyvaciją, per tarnavimą kitiems – turtų energija mūsų taip ir 

nepasieks. Kita vertus, jei ir pasieks, tai užuot teikusi džiaugsmą, sugriaus mūsų 

gyvenimą. 

Labai gerai šią mintį iliustruoja toliau pateiktas pavyzdys.  Vienas amerikietis 

išlošė loterijoje 160 milijonų dolerių. Tokiai „sėkmei“ (specialiai rašau kabutėse) jis, 

žinoma, nebuvo pasirengęs. Pirmiausia jis metė darbą, neva, kam plušėti, kai turi tiek 

pinigų. Vadinasi, jis dirbo tik dėl pinigų, bet juk darbas duotas ne vien užsidirbti, 

jame žmogus turi atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus, tarnauti visuomenei, savo 

darbu jis turi kitus padaryti laimingus. Kitas žingsnis: jis išsiskiria su žmona – kam ji 

reikalinga, jei gali nusipirkti kurią panorėjęs. Vadinasi, jis nesupranta santykių esmės 
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– santykiai duodami, kad juos plėtotume ir ugdytume. Po dvejų metų jis labai įdomiai 

pakliūva į akis. Vaizdo kameros prie bažnyčios užfiksavo, kaip jis traukia iš dėžutės 

aukoms 20 dolerių banknotą. To žmogaus gyvenimas ir likimas baigiasi, kai jis miršta 

perdozavęs narkotikų. Šis pavyzdys rodo, kas atsitinka, jei žmogus nepajėgia būti 

naudingas, tarnauti kitiems – jo pinigai neš tik nelaimes. Juk pinigai pirmiausia 

suteikiami kaip išbandymas, ir jeigu tu nesugebi priimti šio išbandymo, nieko kito tu 

negausi – tik problemų.   

Kiekvienas nieko nelaukdamas gali išbandyti save ir išsiaiškinti, ar yra 

vertas, kad į jo gyvenimą ateitų dideli turtai. Reikia atsakyti į klausimą: ar 

sugebėsiu tuos didelius turtus nukreipti draugystei stiprinti, ar jie padės rūpintis kitais, 

ar naudodamas juos suteiksiu kitiems laimės ir džiaugsmo? Ar sugebėsiu 

harmonizuoti santykius visuomenėje, šeimoje? (Dar geriau prisiminti, kaip jūs dabar 

elgiatės su tuo turtu, kurį dabar turite.) Jeigu jūsų atsakymas „taip“, galima svajoti 

apie daug pinigų. Jei supranti, kad negali kitų padaryti laimingų, didelių turtų reikia 

bijoti, nes jie greičiausiai sugriaus tavo gyvenimą ir atneš tik nelaimes.  

O svarbiausia nereikia visko matuoti tik vieno gyvenimo matais, nes siela 

amžina ir sielos turtai – tai pasekmės, sukeltos būtent to jūsų kapitalo... 

Kita mentalinio deficito problema, dvasinė tuštuma, yra pavydas, kuris 

sunaikina bet kokį tik užgimstantį laimės pojūtį. Tai atspindi pavyzdys apie auksinę 

žuvelę, kai pavydas ėste suėdą laimę. 

Mes sukurti tam, kad patys kurtume gėrį ir skleistume jį kitiems. Tai darydami 

turime jaustis laimingi. Bet atsitinka visiškai priešingai – išvydę kitų laimę, patys 

pasijuntame nelaimingi, regėdami kitų vargus – patys džiūgaujame. Tačiau tokia 

laimė netikra. Pažvelkime į gyvenimą protingu žvilgsniu. 

Iš tiesų visa, kas mums brangiausia gyvenime, gauname nemokamai: gyvybę, 

kūną, orą, saulę, vandenį, mūsų planetą. Be to, mums sukūrė gražią žemę, o mes 

apipilame ją asfaltu. Mes niekuo neįstengiame pasinaudoti: nei savo laime, nei kūnu, 

nei talentu – pasiryžtame jį užkasti ar į kažką išmainyti. Pradedame dairytis sau ko 

nors nepaprasto – perkame brangią lovą, bet ne miegą. Galime sau leisti nusipirkti 

maisto, bet ne apetitą. Įstengiame suderėti moterį – tik nenusipirksime žmogiškų 

santykių. Daug kas perkama – bet nieko tikro už pinigus negausime. Visa, kas tikra, 

mums duodama veltui, reikia tik  mokėti tuo naudotis.  Savanaudiškai bandome 

naudoti energiją, kuri mums nepriklauso, todėl ir liekame nubausti – iš pradžių 

pliaukšteli per užpakalį, paskui trinkteli per galvą pagal visą programą. 
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                       Skirtingų mentalitetų žmonių savybės  

 

 30 pav. “Žmonių savybės” 

Šykštūs žmonės (pirmoji kategorija) – tai tiesiog neturtingi, deficitinio 

mentaliteto žmonės, traukte traukiantys vargą. Jiems būdinga aukos nuostata – visus 

kaltinti, visi jiems ką nors skolingi, jie viskuo nepatenkinti, visiems pavydi.  

Antroji kategorija – šykštūs turtuoliai, greičiausiai susikūrę sau gerovę 

padedami galių, paveldėtų iš praeities. Tačiau dabar jie griauna savo ryšį su 

klestėjimo energija, galiausiai ir savo asmenybę. Tai yra tam tikra subtili karminė 

būklė, kuri iš pradžių yra nepastebima, tačiau subtiliajame lygmenyje kaupiasi kitokia 

energija. Šykštumas, egoizmas, noras išnaudoti kitus nuosekliai vidiniame lygmenyje 

tą būklę ardo. Galiausiai tai pasireiškia kaip finansinė griūtis, vėliau – ateina skurdo 

eilė. Todėl neapsigaukite dėl šykštuolių turtų, tai tik išorinis atributas. Jei turtas 

nenukreipiamas visuomenės labui, ilgainiui išdžiovina savo paties šaltinį ir sužlugdo 

asmenybę. 

Grįžkime prie mūsų schemos. Kodėl kategorijoje „dosnūs žmonės“ 

pirmajame variante yra dosnūs, bet ne turtingi žmonės. Viskas priklauso nuo jų pačių 

troškimų. Peržvelgus tokių žmonių gyvenimą, matyti, kad jie nesiveržia į prabangą. Jų 

karma rodo, kad jie gali turėti turtų, tačiau jie netrokšta trūks plyš valdyti didžiulių 

lobių.  

Galiausiai grįžkime į pačią pradžią, kur buvo kalbama apie krizių valdymo 

patarėją. Dirbdama tokį darbą, žinojo apie daugybės savo regiono vadovų gyvenimą – 

sovietiniais laikais daugelis iš jų buvo paprasti institutų inžinieriai, laborantai, 

konstruktoriai, projektuotojai. Padorūs žmonės, prireikus padėdavo giminaičiams, 

draugams, užsiiminėjo kokiais nors mokslais, mėgėjišku sportu, pinigais pasigirti 

negalėjo. Jie buvo dosnūs, kiek leido kišenė, nors ir sau galėjo šį tą leisti, gyveno kaip 

visi. Kai iširo sovietinė sistema, neliko ir tų institutų, laboratorijų. Tie inžinieriai liko 
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niekam nereikalingi, bet jie suprato, kad turi rūpintis savo šeimomis. Taigi, būrelis 

tokių inžinierių, vienas kitą pažįstančių per darbą, sportą ar kitą veiklą, pradeda 

verslą. Po kelerių metų kone visi jie tampa stambių įmonių, daugiausia privačių, 

direktoriais. Tai reiškia, kad sovietinės sistemos laikais labai praturtėti nebuvo 

leidžiama, todėl jie ir netroško. Bet pasikeitė padėtis, pasikeitė ir jų nuostatos. Jų 

dosnumas subtiliajame lygmenyje irgi tapo akivaizdus. 

Tačiau buvo ir kitos kategorijos inžinierių – šykštokų, kurie stengėsi tai šen, 

tai ten ką nors išsitarnauti, be to, ką galėdami tempė į namus. Griuvus sovietinei 

santvarkai jie iš paskutiniųjų, net nebegaudami atlyginimų (tuo metu tai buvo savaime 

suprantama), laikėsi įsikibę savo darbo vietų. Bet galiausiai jie liko niekam 

nebereikalingi. Mūsų schemoje jie patenka į šykščių žmonių kategoriją. Vargšės 

aukos be jokios ateities. 

Pamenu, kai kūriau savo bendrovę, buvo labai sudėtinga rasti gerų specialistų, 

norinčių dirbti privačioje įmonėje, nes tais laikais mus visus po senovei vadino 

spekuliantais. Specialistai laikėsi įsikibę savo vietų valstybės institucijose. Tačiau kai 

tapo aišku, kad kelio atgal į sovietinę sistemą nebus, užsidarė daugybė įstaigų. Į gatvę 

buvo išmesta labai daug išsilavinusių žmonių, visiškai nepasirengusių kitokiam 

gyvenimui. Reikėjo maitinti savo šeimas, o savarankiškumo įgūdžių visiškai nebuvo. 

Savo gyvenimo būdu visi jie buvo skurdžiai. Gaila buvo žiūrėti į juos – žmonės su 

trimis aukštaisiais išsilavinimais sutikdavo dirbti bet kokį darbą, jiems tiko ir 

pagalbinio darbininko, ir valytojo, ir bet koks kitas darbas. Jie tapo savo mentalinio 

deficito aukomis. 

Pamenate, knygos pradžioje sakiau, kad žinios turi tapti gyvenimo būdu. Tik 

tokiu atveju reikia jų siekti, nes priešingu atveju, tai tik tuščias laiko gaišimas joms 

gauti.  

Dar kartą prašau pažymėti, kas jums buvo svarbu šioje temoje, kaip pasikeitė 

jūsų nuomonė, ką sužinojote naujo? Nepatingėkite, parašykite, po to bus labai įdomu 

stebėti savo augimą, augimo etapus. Patikėkite, tai labai svarbus darbas.  
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O dabar atlikime vieną pratimą. Tik prašau nevertinkite protu, tiesiog kartokite 

paskui mane. Vėliau tai bus jūsų namų darbas. Pratimas labai lengvas – reikia 

įsidėmėti vieną frazę ir nuo jos pradėti kiekvieną naują dieną. Po to pasidalinsite savo 

įspūdžiais ir pasiektais rezultatais.  

Kartu vienodu tempu pakankamai ilgai kartosime vieną frazę. Būtinai ją 

kartokite tiek kartų, kiek ši frazė yra kartojama knygoje. Turite pasiekti tokį jausmą, 

kuris jums padėtų be vargo atkurti šį pojūtį kiekvieną rytą, kad kiekviena nauja diena 

visada prasidėtų nuo šios frazės.   

Tai bus savotiškas patikrinimas – ar esate dosnus, ar norite tuo dosnumu 

pasidalinti su visais. Pasitelkite į pagalbą savo giminaičių, artimųjų, po to visų kitų 

vaizdinius, kad jūsų protas galėtų įsitraukti ir padėtų daryti gerus darbus. Prisiminkite 

savo draugus, taip pat ir  priešus, ir visiems jiems linkėkite, linkėkite, linkėkite... 

Pastebėsite, kad kai kuriems iš pradžių bus sudėtinga, nes esame įpratę linkėti laimės 

sau, apie kitus dažniausiai negalvojame. 

Pasistenkite į šią frazę sudėti visus jausmus, būkite nuoširdūs, pamirškite apie 

tai, kad jums kažko trūksta. Nors tam laikui atsisakykite deficito mentaliteto, pereikite 

į dosnumo mentalitetą – duokite kitiems, linkėkite kitiems. 

Įsivaizduokite, kad jūs skleidžiate energiją kitiems. Geras žodis, geras darbas 

– lyg jūs kažką vaišintumėte iš visos širdies. Būtina kažką įsivaizduoti. Jei esate 

vienas, įsivaizduokite balsu, jei tokios galimybės neturite,  galite šnibždėti. Tačiau 

kada nors raskite galimybę išvykti kur nors į gamtą, kad garsiai išreikštumėte savo 

jausmus, nes garso magija pasižymi didžiule jėga. Linkėkite ne atmestinai, ne 

abstrakčiai, skirkite šią energiją žmonėms.   

Ši frazė labai paprasta –  

AŠ LINKIU VISIEMS LAIMĖS! 

Įkvėpkite oro, raskite kokį nors skaidrų šaltinį, esantį giliai jūsų 

asmenybėje, būtinai įsivaizduokite žmones, nebūkite šykštūs, tegul jų būna 

daugiau. Linkėkite visiems, nepamirškite ir priešų. J Pripildykite šią frazę 

savo tyrų užmojų ir savo sielos dosnumo. Atkreipkite dėmesį į daugtaškius, 
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kiekvienas jų yra ne šiaip sau. Kiekvieną frazę kartokite su nedidelėmis 

pauzėmis ir pabaigoje užbaikite džiaugsmingai (juk frazės pabaigoje 

šauktukas).    

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Užsimerkiame (ir aš taip pat) ir kartojame 4–5 minutes.  

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Kartokite energingiau, ryžtingiau. 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Tiesiog tarkite šiuos žodžius iš visos širdies.  

Pridėkite dar energijos. Kartokite nuoširdžiai. 
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AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Jauskite džiaugsmą, kurį teikia šie žodžiai, ištirpkite juose. 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Jeigu pavargote, vadinasi, kartojote šiuos žodžius nepakankamai nuoširdžiai.  

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 
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AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

 

Jeigu norite, kartokite, kiek jums patinka. Aš palauksiu.  

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

AŠ... LINKIU... VISIEMS... LAIMĖS! 

Palaipsniui baikite ir pabūkite šioje palaimos būsenoje, pabūkite tiek, kiek 

reikia, aš jūsų palauksiu... 

Tie, kurie sugrįžote, atsimerkite. Pabandysime panagrinėti jūsų įspūdžius. 

Papasakokite apie juos.   

Taip, mielieji, išdidumas, puikybė – sunkus jausmas, tačiau egoizmas, 

savanaudiškumas dar sunkesnis, ir prasimušti per juos, per savimeilę sudėtinga. Bet 

kai pavyksta, kai kurie pajunta susižavėjimą, įkvėpimą, laimę, džiaugsmą, pakilimą, 

palengvėjimą, pagerėja nuotaika, dingsta nuovargis.  

Visada bandykite atrasti tyrą mentalitetą, tarnaukite kitiems, apsivalykite bent 

tokiu būdu. Vos tik subtilusis kūnas pradės valytis, pradės vystytis pilnatvės 

mentalitetas – iš karto atsiras džiaugsmo jausmas.  Pastebėsite asmeninės situacijos 

pokyčius į gerą.  
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Užrašykite savo pojūčius šioje specialiai paliktoje tuščioje vietoje. Ką jutote, 

kai kartojote šią frazę?  

 

 

 

 

 

 

Prašau, rytoj, kai tik prabusite, pirmas dalykas, apie kurį turite pagalvoti, – ši 

frazė. Tiesiog kartokite ją kelias minutes, prisiminkite šiandien patirtus jausmus. 

Pradėkite naują dieną susijungdami su Aukščiausiąja energija. Jei šalia jūsų nieko 

nėra – kartokite šią frazę garsiai, jei gyvenate kartu su kitomis gyvomis būtybėmis, 

geriau... J taip, geriau atsargiau... J Tačiau jei kartu skaitote šią knygą, padarykite 

tai kartu, pajusite dar didesnę sinergiją – jau šiandien rezultatai jus nustebins. Tiksliai 

žinau, kad jau rytoj vakare namuose pasakosite įdomias istorijas. Užsirašykite jas. 

Kai atsikelsite, nusiprauskite po dušu, atsisėskite, susikoncentruokite ir 5–7 

minutes kartokite šią frazę, susijunkite su šia švaria Aukščiausiosios tiesos energija. 

Priimkite klestėjimo energiją, pasikraukite ja.  

Kitas žingsnis: visą dieną pažįstamiems ir nepažįstamiems žmonėms, kuriuos 

sutiksite, mintimis linkėkite laimės. Tegul ši nuotaika nepalieka jūsų visą dieną. Ir 

kitą dieną kartokite šią savo patirtį. Užrašykite ją šioje specialiai paliktoje vietoje, nes 

rytoj daugelio iš jūsų gyvenime kai kas pasikeis. 

Būtinai atlikite šį lengvą namų darbą. To reikia, kad geriau suvoktumėte toliau 

pateikiamą medžiagą.  

Prašau, pakelkite rankas, stipriai įkvėpkite, pasitempkite, suplokite ir 

pasakykite: „Aš teisingame kelyje“. Atidėkite knygą į šalį – jūsų laukiu rytoj, arba 

po keliu dienų čia, šiame šios knygos puslapyje. J 
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Labas  rytas,  vakaras,  naktis, arba diena! 

Man malonu sveikintis su jumis, sugrįžusiais ir atlikusiais namų darbą! 

Išnagrinėjome pagrindinius dalykus, aiškinomės, kaip kurti vyro ir moters santykius, 

kaip pritraukti klestėjimo energiją. Lyg ir visas pagrindines temas išnagrinėjome – 

laikas baigti mokymosi kursą. J Tačiau aš nenorėčiau prarasti ryšio su jumis, nes yra 

kažkas, kas peržengia vyro ir moters santykių ribas, pinigų, kuriuos mes turime ar 

kuriuos norime uždirbti, ribas. Egzistuoja tam tikri aukštesni gyvenimo principai, 

kitoks gyvenimo prasmės suvokimas.  

 

DĖL KO MES GYVENAME?  

 

Pabandysime panagrinėti ir šią temą. Aukščiausias likimo dėsnių tikslas – 

kas tai? KAM apskritai visas šis kelias, kuriuo einame?  Dėl kokio tikslo, dėl kokių 

aukštumų, ko mes siekiame, kam to reikia? Ne šiaip sau vakar jums daviau tokį namų 

darbą. Tiems, kurie jį atliko, bus daug paprasčiau suvokti šiandieninę labai svarbią 

temą.     

Sakykite, kas atliko namų darbą, kuris vakar buvo pateiktas nemokamai? J 

Papasakokite, kaip prabėgo jūsų diena, ką jautėte?  

Galite užrašyti šioje specialiai paliktoje vietoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai kurie ryte, išėję iš namų, pastebėjo, kad jie leidžiasi laiptais 

pasišokinėdami, lyg šokinėdami kaip vaikystėje (teko net apsidairyti – ar kas nors 



	   481	  

nemato, nes gali dar ką nors pagalvotiJ). Juk taip neįprasta ryte matyti laimingus 

žmones, einančius į darbą.  

Kai kurie apimti džiaugsmo suvokė, kad spalvos ir kvapai tapo ryškesni, 

gyvenimo kokybė tapo kitokia. Buvo galima pastebėti, kad į paskaitą atėjo kitokie 

žmonės, jų nuotaika buvo labai pakili.  

Kiti gera nuotaika pasikrovė jau namuose, išėjo iš buto, susitiko kaimynę – o 

toji, kaip suprantate, niekam iš ryto LAIMĖS NELINKĖJO. J Susiraukusi, net šiek 

tiek agresyviai nusiteikusi. Matant tokį vaizdelį, rytinė nuotaika lyg ir pradeda dingti. 

Tačiau, prisiminę namų užduotį, pagal kurią reikia visiems linkėti laimės ir su tokia 

nuostata gyventi visą dieną, vieni mintyse, o kiti garsiai palinkėjo kaimynei laimės ir 

nuskubėjo toliau. Kaimynė taip ir liko stovėti lyg amo netekusi. O gal net 

nusišypsojo. J 

Kiti atėjo į darbą, kuriame įkaitusi atmosfera, bet taip pat prisiminė namų 

užduotį ir mintyse visiems palinkėjo laimės. Kai kurie gavo dovanų. Kiti apsilankė 

parodoje, į kurią anksčiau niekas nebūtų privertęs nueiti, ir gavo daug teigiamų 

emocijų.  

Viena pratybų dalyvė papasakojo įdomų atsitikimą. Ryte po šitos tikrai iš 

pirmo žvilgsnio nesudėtingos meditacijos tramvajumi važiavo į susitikimą. Išlipusi 

stotelėje suprato, kad jai iš kišenės ištraukė telefoną. Rankinėje ji turėjo kitą, mat 

dabar visi įpratę nešiotis po kelis. Stengdamasi neprarasti susidarytos nuostatos ir 

geros nuotaikos, ji surenka prarasto telefono numerį. Ragelio niekas nekėlė, savaime 

suprantama, kad telefoną nudžiovė ne iš didelio noro paplepėti su jo šeimininke. J 

Praėjus kiek laiko, ji vėl paskambino, šįkart po ilgo tylėjimo jai atsiliepė. 

Pasisakiusi, kas tokia, ji paprašė to žmogaus, kurio rankose atsidūrė telefonas, jį 

grąžinti, jei reikia – ji netgi galinti ir šiek tiek sumokėti – nes ten jai būtini adresai ir 

telefonų numeriai. Ilgai nebuvo girdėti nė garso, paskui prakalbo vyriškis, pasakė, kad 

telefoną tiesiog grąžins. 

Jis atėjo po pusvalandžio į sutartą vietą, atsirado staiga nežinia iš kur. 

Prisistatė, atidavė telefoną. Žinoma, seminaro dalyvė, tebeveikiama rytinės 

meditacijos, paklausė, gal jis turįs kokių sunkumų, gal ji sugebėsianti jam padėti. Jis 

paklausė, ar ji turi laiko pokalbiui. Jai sutikus, abu užėjo į kavinę. Jis neatitraukė nuo 

jos akių beveik visą laiką, ji taip pat nenuleido žvilgsnio. Matė, kad jis kaip nesavame 

kailyje. Iš pradžių telefoną pavogė, paskui pats atnešė, dabar sėdi kavinėje ir kalbasi 

lyg niekuo dėtas. Tai nelabai panašu į kišenvagio elgesį. 
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Taip, mielieji mano, išorinis pasaulis atsiliepia į skleidžiamą dosnumo 

energiją. 

Daugelis pajuto energijos antplūdį, jie ėmė suvokti, kad ji neišsenkanti ir 

neturi pabaigos. Beveik visi seminaro dalyviai pripažino patys sau, kad per pratybas 

įgavo naujų potyrių. Kai kurie anksčiau darė panašius pratimus, bet praėjus mėnesiui, 

pusmečiui ryšys su ta energija imdavo silpnėti. Jie suprato, kad šią savotišką mantrą 

reikia kartoti dažniau, tada energija sugrįžta. Tačiau svarbiausia, kad kai kurie 

suprato, jog pradėjus laukti reakcijos iš išorinio pasaulio, nejučia prarandamas ir ryšys 

su energija. Tai vyksta todėl, kad šį ryšį pradedame nustatyti mainų pagrindu.    

Atsitinka štai kas – parodę kam nors dosnumą tikimės iš to asmens padėkos 

ir mintyse jau ne laimės linkime, o skaičiuojame, kada sulauksime tos padėkos. Ne, 

taip nieko nebus. Turime duoti, linkėti, negalvodami, kas ir kaip atsilieps, atsidėkos. 

Grįžtamasis ryšys ne mūsų reikalas,  nes apie tai sprendžiama aukštybėse. 

Iš tiesų privalome suvokti vieną labai paprastą dalyką: niekas mums 

nesuteikė teisės nei vertinti, nei reikalauti išorinio pasaulio padėkos. Mūsų pareiga – 

būti dosniais ir daryti tai nuoširdžiai, o kaip mums atsidėkos – tai MŪSŲ KŪRĖJO 

reikalas. Išorinis pasaulis neatsiliepia kaip tik todėl, kad dosnumas, linkėjimai būna 

nenuoširdūs. Viduje slypintis kirminėlis, nors ir nedidelis, bet graužia: štai palinkėsiu 

laimės ir man turės dangus atsilyginti. J 

Pagaliau pradedame giliai suvokti, kad nereikia laukti dėkingumo, visą laiką 

reikia savo dosnumu palaikyti ryšį su KŪRĖJO energija.  Tada ryšio neprarasite, 

nepriklausomai nuo to, kai į jus reaguos išorinis pasaulis. Svarbiausia – TAVO 

NUSITEIKIMAS PALAIKYTI RYŠĮ, visa kita ateina savaime.  

Papasakokite savo įspūdžius, pasidalinkite savo jausmais, įspūdžiais. 

Užrašykite tai šioje specialiai paliktoje vietoje. Mielieji, to jums reikia.   
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Mes jau įveikėme du ankstesnius lygius ir tolygiai pereiname prie gyvenimo 

suvokimo žvelgiant iš trečiojo lygio pozicijos. Jeigu atlikote visus namų darbus, kartu 

dalyvavote mokymuose, vadinasi, jūs galite priimti šią informaciją ir pasistengti, kad 

ji taptų jūsų gyvenimo būdu.   

Iš tikrųjų, gyvenimas – tai žaidimas, ir jeigu žaidžiama pagal pasaulėkūros 

taisykles, galima pasiekti DIDELIŲ laimėjimų.  

 

                     Aukščiausieji likimo dėsnių uždaviniai  
 

Dabar turime kartu išsiaiškinti, vis dėl to, kas gyvena šioje žemėje? Štai AŠ, 

kas tai? Šito teko klausti jau ne kartą ir įvairiais aspektais. Klausėme, kas miršta, 

baigęs savo žemiškąją kelionę, ir ar tikrai miršta. Jau aiškinomės, kad asmenybė yra 

siela, tačiau dar daug kas tęsiasi paskui ją.  

Kas yra asmenybė, kaip jos atskirus lygmenis veikia likimas, kaip mes patys 

turime elgtis skirtinguose asmenybės lygmenyse, kad išgrynintume savo gyvenimą ir 

išaukštintume asmenybę? Kad geriau įsivaizduotume bendrą asmenybės visuose 

lygmenyse vaizdą, pasinaudokime paskaitų medžiaga ir sukurkime tam tikrą schemą, 

kuri padės mums viską geriau suprasti. 

Pats žemiausias asmenybės lygmuo – jos fizinis kūnas. Išminčiai teigia, kad 

fizinis kūnas yra labiausiai paviršinės asmenybės apraiškos. Mums tik atrodo, kad visi 

materialiniai poreikiai: gerai rengtis, skaniai pavalgyti, o gal net ką nors suėsti J, dar 

namas, vasarnamis prie jūros, automobilis, „superinis“ buto remontas, brangenybės – 

tai pats aukščiausiai pasiekimas. NE. Iš tiesų tai patys žemiausi asmenybės poreikiai. 

Nesakome, kad tai blogis, jokiu būdu, ne. Išminčiai mums nori pasakyti, kad tai tėra 

paviršinės asmenybės apraiškos. Reikalas tas, kad mūsų šiuolaikiniame pasaulyje 

kūniškajame, fiziniame lygmenyje mes pirmiausia trokštame laimės sau, nes to 

trokšta ir to gviešiasi fizinis kūnas.  

Yra ir kur kas gilesnių dalykų. Jei mes išmoksime veikti gilesniuose savo 

būties lygmenyse, laimė bus matuojama jau kitais matais ir taps esminiu asmenybės 

augimo postūmiu. Mes neatmetame ir anos laimės, esančios žemesniame lygmenyje, 

tačiau turėkite galvoje, jos niekada nebus gana – kad ir kiek įsigytume niekniekių, kad 

ir auksinių, ir su deimantais, ir automobilių, ir namų, visad atsiras, kas turi jų daugiau 

ir akimirksniu tą laimę aptemdys. J 
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Štai ir šiandien jau galėjote pajusti, kaip skirtingai reaguoja išorinis pasaulis, 

kai linkėjote visiems laimės ir turėjote galimybę praskleisti tos paslapties kraštelį. Ir 

kai pabandėte gyventi ne vien kaip fizinis kūnas, nutiko įvairiausių įvykių, apie 

kuriuos pasakojote. Šiame pasaulyje neįprasti įvykiai už materialiojo pasaulio ir jo 

įstatymų ribų atrodo kaip stebuklas. 

Kur matyta, kad vagis pats atneštų prieš pusvalandį paties nušvilptą telefoną, 

o paskui apvogtoji jį lydėtų? J 

Taip, tai labai įdomi tema. Beje, ši tema įžvelgiama ir evangelijoje. Joje taip 

pat minimi visi trys lygmenys, kuriuos dabar aptariame, bet ne taip išsamiai, kaip 

„Šrimad Bhagavatam“ ir „Bhagavad Gita“. Evangelijoje pasakojama, kaip Jėzus ėjo 

vandeniu neskęsdamas, kaip kažką prikėlė iš numirusių, 40 dienų praleido dykumoje 

be vandens ir pan. Taip, šis gyvenimo žaidimas vyksta trečiajame lygmenyje – tai 

žaidimas už materialiojo pasaulio ribų. Tačiau jis vyksta iš tikrųjų ir tai mus įkvepia.  

Šiandien nuskambėjus visiškai paprastai frazei, pasakytai nuoširdžiai, iš 

visos ŠIRDIES, – kitaip ji neveiktų – galėjote patirti, kaip imate veikti jau ne 

materialiajame pasaulyje, už savo karmos ribų. 

 Suprantate, apie ką kalbu? Net karminiai reiškiniai tampa antraeiliai ir 

netenka galios. Juk karma lėmė, kad ji netektų savo mobiliojo telefono ir visų 

reikalingų adresų. Tačiau kadangi jos sąmonė pakilo į aukštesnį lygį, pradėjo veikti 

jau kiti, ne materialios tikrovės dėsniai. Evangelijoje tai vadinama stebuklu. Išminčiai, 

palikę mums sanskritu surašytas žinias kur kas anksčiau nei gimė Jėzus, teigė, kad 

nėra mūsų Visatoje jokių stebuklų, tik reikia išmanyti tuos dėsnius, ir viskas, kas 

vyksta su mumis, yra dėsninga. Jėzus taip pat nesistebėjo tuo, ką pats darė, nes žinojo, 

ką gali šis pasaulis. Tačiau mums atrodo, kad tai stebuklas. 

Iš tiesų tai tik „teatro“ veiksmas nusikelia į užkulisius, arba už materialiojo 

pasaulio ribų. Tai iš tikrųjų yra įrodyta ir mokslininkų. Daug jų, pripažindami tikras 

žinias, priimdami tą realybę, kuri iš tikrųjų egzistuoja, jau atsisakė savo ankstesnių 

mokslinių darbų, disertacijų. Pakilę į aukštesnį sąmonės lygį, jie yra pasirengę pakilti 

į tas aukštumas.    

Tos žinios, įdiegtos mūsų gyvenime, gali įveikti likimo, karmos dėsnių jėgą. 

Paminėjau tai prabėgomis dėl bendro supratimo, kad kiekvienas žinotų, jog 

yra tokios galimybės, kuriomis gali pasinaudoti kiekvienas.  

Paklauskite savęs, ką, kokias vertybes galite pasiimti su savimi pasibaigus 

šiam žemiškajam keliui? Ką mums rodo kitų, palikusių šį žemiškąjį pasaulį  patirtis?  
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Šis pagrindinis klausimas ir teisingas atsakymas reiškia mūsų tikruosius turtus, 

kuriuos turime sukaupti eidami šiuo žemiškuoju keliu. 

Dabar mokysimės suvokti, kaip vyksta tas augimas nuo žemiausiojo lygmens. 

Sudarysime schemą.  

Mūsų fizinis kūnas sudarytas iš pojūčių – laikomasi bendros nuostatos, kad 

yra penki pagrindiniai pojūčiai, tai yra, kūnas sąveikauja su išoriniu pasauliu per 

penkis kanalus, kurie priklauso žemiausiam asmenybės lygmeniui. Kokie tie kanalai? 

Žemiausiame, pažymėtame skaičiumi 1, lygmenyje (pradėsime pildyti iš 

apačios į viršų) išdėstyti pojūčiai: rega, klausa, lytėjimas, kvapas ir skonis. Kaip tik 

per šiuos jo organus kūnas sąveikauja su išoriniu pasauliu. Aukštesniame asmenybės 

lygmenyje, pažymėtame skaičiumi 2, yra protas, į jį kaip tam tikrą centrą sueina 

pojūčių kanalai.   

Protas – tai ypatinga subtili struktūra mūsų viduje, būtent protas mato 

vidinius vaizdinius, prisimena tam tikrus žodžius, įspūdžius. Protas veikia tik dviem 

režimais – arba priima, arba atmeta. Dar paprasčiau pasakius – veikia pagal „noriu! - 

nenoriu!“ principus (šauktukas čia neatsitiktinis – proto nuostata kaip tik tokia). 

 
31 pav. “Žemą lygį turinti asmenybės struktūra” 

Ką jis priima, ką jis atmeta? Protas yra laikomas pojūčių tarnu. Visada 

buvome įsitikinę, kad mus valdo protas. Mūsų nuomone, mes turime protą pakrauti 

kokia nors informacija, kad jis mums padėtų gyventi. Tačiau iš tikrųjų mes 

dažniausiai leidžiamės dar žemiau, nes mus valdo net ne protas, o pojūčiai perima 

vadeles į savo rankas. 

PROTAS YRA MŪSŲ POJŪČIŲ TARNAS, jis daro tai, kas patinka 

pojūčiams. 



	   486	  

Taigi, kai pojūčiams kas nors patinka, PROTAS sako „NORIU!” ir tai 

priima. Jei pojūčiams nepatinka, PROTAS sako „NENORIU!“ ir atmeta. 

Beje, nors PROTAS ir tarnauja pojūčiams, tačiau laimės jausmas proto 

lygmenyje yra kur kas aukščiau nei laimė, juntama tik pojūčių lygmenyje. Todėl 

mūsų užduotis kaip nors jį pažaboti ir valdyti.  

Kas yra laimė pojūčių lygmenyje? Viskas labai paprasta. Kad pajustume 

pasitenkinimą skoniu, reikia ką nors suvalgyti, kad galėtume mėgautis rega, turime 

pamatyti ką nors gražaus. Tačiau malonumo jausmas proto lygmenyje daug 

aukštesnis. Štai kaip tik dėl to mes užkimbame ant reklamos kabliuko. Pabandysiu 

papasakoti, kaip viskas vyksta. 

Pirmasis pavyzdys, kuris man labai patiko, – iš paskaitų. Į parduotuvę užėjęs 

žmogus atsiduria pieno produktų skyriuje. Visi žino, kad ten daugybė įvairiausių 

pieno pakelių, tad jis pradeda žiūrinėti, kuo jie vienas nuo kito skiriasi. Po teisybei, 

visas pienas vienodas, skiriasi tik patys pakeliai. Ir staiga vienas jų patraukia jo 

žvilgsnį. Paėmęs įdėmiai skaito, kas ten parašyta: „Šitas pienas surinktas iš karvių, 

ganomų pievose, kurios kadaise priklausė caro šeimai...“ Protui reikia kokios nors 

idėjos. Jūs tik pagalvokite – geriate pieną už dolerį ar pusantro, ir niekas jums 

nekliūva. Bet jei pienas surinktas iš karvių, besiganančių pievose, anksčiau 

priklausiusiose caro šeimai – vien tik už tokį patirtą pojūtį, kurį valdo protas, jūs 

pasiruošę sumokėti ir penkis dolerius, kad tik priartėtumėte prie caro šeimos. J Jei 

paskui dar ką nors prikursite nuo savęs, tai apskritai galite pasakoti, kad tam tikra 

prasme jau priklausote caro šeimai. J 

Štai kaip PROTAS mėgaujasi šiomis idėjomis. Jeigu pojūčiui pakanka 

maisto skonio, tai protui reikia istorijos. Todėl šiuolaikiniame pasaulyje darbuojasi 

didžiulė pardavimų, reklamos ir vadybos industrija, kurianti tokias istorijas. Ji uždirba 

daugiau nei maisto produktų gamintojas, nors tikrai nedalyvauja jokioje gamybinio 

proceso grandyje, tik suka galvą, kaip įvilioti vartotoją į savo tinklus. Žinoma, 

produkto savikaina dėl to tik auga.  

Suprantate, kas čia vyksta iš tikrųjų? Negana, kad esame kvailinami ir 

perkame kaip tik tą, o ne kitą produktą. Mes už tą kvailinimą savo noru dar ir 

sumokame papildomai, nes tas kvailinimo darbas taip pat kainuoja.  Gamintojai 

neriasi iš kailio, kaip įpainioti į savo tinklus vartotojo protą, pakabinti ji ant kabliuko, 

naudoja seksualinius motyvus. Kitaip reklama neveiks. Pasitenkinimas proto 

lygmenyje yra aukščiu, nei pasitenkinimas pojūčių lygmenyje, todėl ir esame 
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pasirengę už tai mokėti daugiau. Įsivaizduokite, kad mylitės su kokia nors ypatinga 

žvaigžde – liekna, gražia, puikiai apsirengusia, prie kurios kojų pusė pasaulio – ir 

staiga jūs tampate jos savininku. Protas pradeda tarnauti jausmams, kurie tiesiog 

džiūgauja.   

Tačiau uždingiam veidą ir šalia paguldykime du apnuogintus kūnus – 

ypatingos žvaigždės ir melžėjos iš Kliujevo kaimo. J Ir kas? Pasaka baigėsi, 

pasirodo, šiame fiziniame, seksualiniame, genitalijų lygmenyje viskas vienoda, beje, 

melžėja viską gali pateikti taip, ir net be jokių kaprizų, kad jūs pakilsite į dausas ir, 

beje, nemokamai. J Todėl kai protas pradeda tarnauti jausmams – О! Tai kainuoja 

daug daugiau. Štai kodėl veikia reklama. 

Reklaminiame plakate nepamatysi murzino traktorininko, siūlančio savo 

paties išaugintas daržoves. Ten stovi pusnuogė mergina, viena ranka laikanti vairą, 

kitoje – kokį nors produktą, gal net ragaujanti jį,  tai pirkėją sudomina ir intriguoja. O 

pati mergina žiūri į vairą, pirmą kartą jį mato, ir jos galvoje sukasi mintys – kaip juo 

pasinaudoti savo seksualiniame gyvenime, mat kitoks supratimas jai nebūdingas. J 

Tokios merginos uždavinys – visa, kas pakliūva į jos rankas, pritaikyti savo 

seksualiniame gyvenime.   

Dar kartą pakartosiu: reklamuotojai žino, kad žmogus didesnį malonumą 

patiria proto, o ne pojūčių lygmenyje. Kartais žmonės perka lyg ir niekuo 

neišsiskiriančius drabužius, tačiau moka už juos dukart daugiau, nei jų savikaina. UŽ 

KĄ? Tiek kainuoja garsaus gamintojo, į reklamą sukišusio daugiau nei į gamybą, 

etiketė. Jis padarė savo įmonę pripažinta ir atpažįstama. Jo drabužiais rengiasi 

kažkokie garsūs aktoriai – vadinasi, būtinai reikia jų ir man. Tačiau tas aktorius jais 

rengiasi ne šiaip sau – kad jis juos dėvėtų, jam dar ir primokama, nes jo vardas – taip 

pat prekių ženklas, kuriam pavydi paprastas žmogelis.  Štai mes ir mokame 

neįsivaizduojamus pinigus ne už prekę, o už etiketę. Mūsų protas nukreipiamas, 

sužadinamas ir viliojamas netikru prestižu, tariamu pasitenkinimu. Žmonės tiesiog 

gyvena tuo išoriniu žemuoju pasitenkinimu, savotišku įsivaizdavimu, kad ir jie tokie 

patys kaip tie aktoriai. Iš tikrųjų  protas užkibo ant kabliuko, ir paskui jis ėmė valdyti 

mus. 

Mums reikia padaryti išvadas. Kad pirkėjui pavyktų įbrukti kuo brangesnę 

prekę, kuriami įmantrūs prasimanymai. Jei mūsų gyvenimas sukasi vien tame 

lygmenyje (o jūs tai žinote, kad taip yra, net geriau nei aš), tai, mielieji mano, noriu 

priminti jums,  kad ir gyvūnai turi visus tuos pačius penkis regos, klausos, lytėjimo, 
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kvapo ir skonio pojūčius, taip pat gyvūnai turi ir protą. Ar tikrai ir mūsų gyvenimas 

vyksta tame pačiame lygmenyje? 

Jūs jau atleiskite man, bet tai gyvūno gyvenimas. Mes nuo jų niekuo 

nesiskiriame. DEJA, TAIP YRA.  

Štai dėl to šios temos pradžioje įsivedėme tokią sąvoką – žemiausia 

asmenybės plotmė – tai fizinis kūnas. Išminčiai mus moko – fizinis kūnas ir visi su 

juo susiję žaisliukai, kiek jie bekainuotų, yra pati paviršutinė asmenybės išraiška.  O 

mums šiame konkurenciniame ir pavydo pilname pasaulyje tai tapo pagrindiniu turtu, 

kuriuo mes taip rūpinamės. 

Panagrinėkime štai tokį pavyzdį. Naktis, motina miega ir staiga pravirko 

vaikas. 

Ką sako motinos protas? „Nenoriu! Noriu miegoti. Nenoriu keltis iš šilto 

patalo, mano pojūčiams tai nemalonu.“ Pojūčiai nori mėgautis sapnais, nenori nieko 

girdėti, o čia naktį reikalauja keltis. Turbūt visi gerai žino, kad dažniausia tokiais 

atvejais  žmona sako vyrui: „Atsikelk ir tu nors kartą“, arba „Šį kartą tavo eilė“. Tai 

geriausiu atveju, nes kartais pasakoma kur kas šiukščiau. J 

Taigi, protas pagauna šituos pojūčių siunčiamus ženklus. O dabar 

pasakykite: ar motina, gyvenanti šiame lygmenyje „noriu! – nenoriu!“, „patinka – 

nepatinka“, yra motina? Teisingas vidinis balsas mums sako – NE!  

Bet juk būtent tai skatina šiuolaikinis pasaulis, darydamas iš mūsų 

vartotojus. Mes jau ne žmonės, mes – vartotojai. Mes privalome vartoti vieną, o ne 

kitą prekę. Taip manipuliuojama mūsų protu: „Tas gerai, o anas blogai.“ O juk 

anksčiau ir anas buvo gerai, nes gamintojas buvo nupirkęs reklamą. Dabar kitas 

gamintojas sumokėjo daugiau, anas produktas pasidarė blogesnis, o šitas – geresnis. 

Arba šio produkto ir pakuotė kita, todėl jis geresnis. Mes tampame kaip galvijų banda. 

Ir dabar pasakykite, ar gali ji būti motina, jei gyvena štai šiame lygmenyje. Vidinis 

teisingumo jausmas šaukia – NE!“ 

Todėl motina ji tik tada, jei nė nesvarsto, ar nori atsikelti. Ji pašoka ir lekia 

prie vaiko nepaisydama to, kad labai nori miego. KAIP TIK ČIA PRASIDEDA 

ŽMOGUS. 

Vadinasi, jei mūsų būdas ir pasaulėžiūra nesivadovauja kilnesne nei proto 

plotmė vertybių sistema, mes maža kuo skiriamės nuo gyvūnų. Nesvarbu, kokius 

drabužius dėvime, kokiais automobiliais važinėjame, kokiuose namuose gyvename, – 
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tai tik pojūčių tenkinimas, tik vienu atveju šis pasitenkinimas bus subtilesnis ir 

išmanesnis, kitu atveju – paprastesnis. 

Kas yra aukščiau nei protas? Kas verčia motiną keltis ir bėgti pas vaiką? Kur 

prasideda žmogus?  Išminčiai šią struktūrą vadina „buddhi“ arba IŠMINTIMI.  

Kad būtų aišku, kaip atskirti protą ir išmintį, pateiksiu gerą pavyzdį. Rytą 

suskambus žadintuvui protas sako „dar noriu pamiegoti“, o išmintis – „laikas keltis“. 

Išmintis vadovaujasi atsakomybe, o protas – pojūčiais: „noriu – nenoriu“, „skanu – 

neskanu“. Protas nėra žinių šaltinis, jis tik tarpininkas ir pojūčių tarnas. Taip kaip 

televizorius, kuris mums rodo kino filmą, ar kompiuteris, kuris yra tarpininkas, o ne 

žinių šaltinis. 

Grįžtame prie mūsų schemos (31 pav.) ir įrašome joje skaičiumi 3  

IŠMINTĮ. 

 
32 pav. “Lygis, kur prasideda žmogus” 

Senoviniuose traktatuose pateikiami labai išsamūs aprašymai, kaip veikia 

išmintis. Kaip tik šiame lygmenyje prasideda laisvė, žemiau jokios laisvės nėra, nes 

tame lygmenyje žmonės gyvena kaip marionetės – kur timptelėjo, ten ir eina.  

Baisiausia, kai politikai ir valstybių vadovai pradeda manipuliuoti šiomis 

apatinėmis virvelėmis – ir Lietuvoje, ne išimtis ir Rusija. Pavyzdžiui, konfliktas 

Ukrainoje. Visa propaganda, priemonės, reklama, rinkimų kampanijos nukreiptos 

militarizmui skatinti, konfliktams kurstyti. Kadangi gyvenu Lietuvoje, žinau, kad 

aukščiausiosios valdžios politikai net nebandė kalbėti apie kokias nors galimybes 

sureguliuoti konfliktą, nepateikė jokių pasiūlymų. Jie tik skleidžia baimę visuomenėje 
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ir iš tos baimės darosi sau karjerą. Negražu, nepadoru, nekilnu, tačiau ką padarysi, jei 

žmonės užkimba už šio propagandos, reklamos kabliuko ir leidžiasi nuginami į 

žemiausią – gyvulių – lygį. Vadinasi, žmonės dar nepasirengę galvoti ir kovoti už 

savo teises, už teisę vadintis visaverčiu žmogumi. Įdomiausia stebėti inteligenciją. Jie 

kaip avių banda be savo IŠMINTINGOS nuomonės pasiduoda šiai propagandinei 

reklamai.   

Išminčiai būdingos trys energijos. Pirmoji – atminties energija. Mes 

sugebame prisiminti savo patirtį. Per atmintį mums suteikiama galimybė nekartoti 

klaidų. Išmintingas žmogus nekartoja klaidų. 

Antroji – analizės energija. Galime daryti išvadas, suprasti reikšmę. 

Trečioji – valios energija. Galime sukaupti valią ir nepasiduoti jausmams. 

Tad motina, kuri atsikelia ir bėga pas vaiką, prasideda nuo čia. Iš tikrųjų 

daugumas šioje knygoje duotų pavyzdžių buvo susiję su šiomis trimis energijomis 

šiame lygmenyje. Tad įtraukiame šias energijas į mūsų schemą. 

Tikiuosi, pamenate karminių situacijų analizę: neigiamos pamokos, teigiamos 

pamokos, suvokimo, poelgių  analizė ir pirmas žingsnis – priėmimas. Pamenate? 

Jausmai mums kalba: „Kaip šitaip galima? Jis mane įžeidė, kaip galiu tai 

priimti ir jam atleisti? Gyvenu jausmų pasaulyje kaip gyvulys.“ Pamenate istoriją apie 

žmogų, kuris pavogė iš moters telefoną? Jis gyvena jausmų pasaulyje, todėl 

nesupranta, kas jam darosi. „Pavogiau telefoną. Ji man skambina ir dėkoja. Už ką?“ 

Jis nesusigaudo, negali suprasti, nes pagal mūsų pateiktąją struktūrą  gyvena 

žemesniame – gyvulių – lygmenyje, valdomas gyvuliškų jausmų. O moteris elgiasi 

pagal kito lygmens taisykles, kitame vibracijos dažnyje, ji susijungė su visatos meilės 

energija, su ta energija meditavo nuo ryto, ir šia energija, to net nenorėdama, 

„užkabino“ vagišių. 

O DABAR DĖMESIO! Kodėl jį „užkabino“? Todėl kad jo viduje taip pat 

slypi išmintis, tik jis apie tai nežino. Jis nežino, kaip naudotis išmintimi. J Jis nežino 

tų vertybių, o čia tau, kad nori, – tyras moters poelgis. Tą dieną ji gyveno ta banga, 

toje išminties vibracijoje. Linkėjo visiems laimės ir tada pasipainiojo vagis. Jam taip 

pat atiteko truputėlis tos laimės ir tai jį patraukė. KŪRĖJAS duoda visiems po lygiai, 

bet ne visi vienodai tuo naudojasi. Tai palietė jo paties išmintį, apie kurią jis nė žinot 

nežinojo, todėl ir panoro išsiaiškinti, kas čia vyksta. J 
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„Pats pavogiau telefoną ir pats nešu tą vogtą telefoną, noriu jį nunešti ir 

atiduoti.“ Jam neaišku, kodėl atsirado tas noras. Štai kokius stebuklus daro mūsų 

išmintis, jei susijungia su Aukščiausiąja Išmintimi. 

Vadinasi, jeigu valdžia, užuot stiprinusi militarizmą, naudotųsi 

išmintingesniais, kilnesniais būdais, siųstų pasauliui išminties impulsus ir idėjas, tai ir 

valstybė, ir jos valdžia nušvistų toje militarizmo tamsoje. Ir ta šviesa nušviestų 

žmones.  

Ir vėl pavyzdys iš mano patirties. Kai ši knyga praktiškai jau buvo parašyta ir 

jos visa versija rusų kalba buvo publikuojama internete, o versija lietuvių kalba buvo 

keliama dalimis, nes aš, kiek gebėjau, tikrinau vertimą, kad neįsiveltų kokia nors 

grubi klaida, būtent tuo metu, 2016 m. vasario 1 d., Apeliacinis teismas paskelbė 

išteisinamąjį nuosprendį pagal kai kuriuos straipsnius, ir pagal vieną straipsnį skyrė 

piniginę baudą. Neįsivaizduojate, kas prasidėjo šalyje žemiausiame, gyvuliškajame 

lygmenyje – išminties juk daug nėra, o protas ir pojūčiai užprogramuoti propaganda. 

Ką čia bepridursi, juk tiek pastangų buvo skirta žmonėms programuoti. Ir ši 

propaganda tuos, kurie neturi išminties, veikia. Įsivaizduokite, dar gerokai iki teismo 

6000 kartų laikraščiuose ir 700 kartų per centrinės televizijos laidas buvo brukama, 

kad V. Uspaskich šunsnukis, banditas, rusų  šnipas, nusikaltėlis ir turi būti įkištas už 

grotų ketveriems metams. Nors byloje nieko nėra nei apie šnipą, nei apie kažkokius 

banditų darbelius, iš tikrųjų byloje nėra nė vieno popierėlio, kuris bent kaip galėtų 

mane susieti su nelegalia buhalterija. Nėra nė vieno liudytojo, kuris būtų liudijęs, jog 

aš daviau nurodymus atlikti kokius nors nelegalius veiksmus arba pats tokius 

veiksmus atlikau. O juk klausėsi mano pokalbių, išnarstė visą gyvenimą ir jokių 

operatyvinio tyrimo rezultatų byloje nėra. Pirmosios instancijos teisme per 

aštuonerius bylos nagrinėjimo metus apie neva nuslėptus milijonus apskritai nebuvo 

kalbama, tik vieną kartą iškvietė agentę-provokatorę-buhalterę, kuri pati, savo 

rankomis, prirašinėjo įvairiausių klastočių ir pati jas atidavė prokuratūrai. Tačiau 

pirmosios instancijos teismas net nesiteikė iškviesti kitų dviejų šalių – tų, iš kurių 

buvo gauti pinigai, ir tų, kuriems tie pinigai buvo sumokėti. Visus mano bandymus 

iškviesti į teismą galimus išgalvotų pinigų šaltinius prokuroras užprotestavo, o 

teismas palaikė prokurorą ir atmetė visus mano  prašymus. Tikriausiai suprantate, kad 

vykstant normaliam bylos nagrinėjimui tai yra privalomas elementas, nes pinigams 

patinka būti skaičiuojamiems, pinigai iš dangaus nekrenta, juolab, kad to reikalavau 

aš kaip kaltinamasis. Tačiau visi mano prašymai buvo atmesti. Spaudoje ir televizijoje 
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tik apie tuos nuslėptus pinigus ir buvo kalbama, tačiau nė vienam žurnalistui 

nepakako nei drąsos, nei sąžiningumo parašyti, kad V. Uspaskich prašymą pagrįstai, 

iš esmės išnagrinėti šių pinigų judėjimą, jų kilmę pirmos instancijos teismas nuolat 

atmesdavo. Ką čia ir kalbėti, tai buvo organizuotas susidorojimas valstybiniu 

lygmeniu, pasitelkiant visus galimus instrumentus. Šiam tikslui buvo pasitelkti visi 

„neva demokratinės Lietuvos valstybės“ žurnalistai.  

Ir staiga atsirado teisėjų, kurie sąžiningai atlieka savo darbą, išminties 

lygmenyje. Jie viską tinkamai išsiaiškino ir paskelbė tokį nuosprendį.  

Žemiausiame gyvuliškajame lygmenyje, ten, kur nėra išminties, kilo panika – 

kaip čia taip, tiek reklamos būta, tiek purvo išpilta ir viskas veltui, Uspaskich visą tai 

atlaikė, yra gyvas, nepakratė kojų, o svarbiausia kur dabar dėti tą visą purvą, kurį 

patys kaip geras fabrikas gamino visus 10 metų, juk jis lieka savame kieme. Kaip 

atsikratyti to purvo? Štai dabar visų žvilgsnis nukreiptas į Aukščiausiąjį Teismą, kad 

jis tą purvą paliktų V. Uspaskich. Kai teisme buvo paskelbta, kad V.	  Uspaskich nesės 

į kalėjimą, o kita nuosprendžio dalis dar buvo skelbiama, Prezidentė išdavė savo 

neapykantą, nepritarimą tokiam teismo sprendimui ir padarė pranešimą, praktiškai 

neakivaizdžiai ragindama Aukščiausiąjį Teismą peržiūrėti nuosprendį. Kitą dieną 

prezidentės patarėjas žiniasklaidoje stebėjosi tokiu švelniu nuosprendžiu. Nelaimingi 

buvo ir oponentai, tokie kaip berniukas liberalas Masiulis, kuris jau buvo nusiteikęs 

dalintis valdžią po rinkimų, o čia vėl Uspaskich išplaukė. Jis stebisi, kaip čia išeina, 

kad vienas teismas laisvę atima, o kitas – išteisina. Jo planuose toks  nuosprendis 

nebuvo numatytas. Jam tai skamba taip pat skaudžiai, jeigu viena dieną leistų, o jau 

kitą dieną uždraustų homoseksualizmą.  

O jau apie žurnalistų ir komentatorių šutvę nėra ir ką kalbėti, klegesio sukėlė 

visai šaliai. Ne mielieji, tai jūsų karma, tai priežasties ir pasekmės dėsnis. Dar 2008 

metais, aš kaip į vandenį žiūrėjau į šią netikrą inteligenciją ir valdžią, parašiau labai 

didžiulį straipsnį, kuris aktualus ir šiandien, prabėgus aštuoneriems metams. Jis labai 

plačiai nuvilnijo per visą šalį pavadinimu „Kiemas jūsų – jūsų ir šiukšlės“. Jame 

buvo teigiama, jog reikia mokytis kiemą tvarkyti patiems, o geriausia jo nešiukšlinti. 

Straipsnyje buvo paminėta visa šiandieninės valdžios viršūnėlė, kuri savo darbais 

viską išvogė ir atnešė savo šaliai didžiulių nuostolių, skaičiuojamų dešimtimis 

milijardų. Tačiau jie priėmė kitokį sprendimą, nusprendė nesitvarkyti savo kiemo, o 

savo purvą užpilti nauju. O jūs įsivaizduojate, kiek naujo purvo reikėjo prigaminti? Ir 
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man teko visa tai atlaikyti. Tik šie metodai, šios žinios, ryšys su Aukščiausiąja 

Išmintimi padėjo man apsiginti nuo šio melo, neteisybės.  

Dėkoju visiems tiems sąžiningiems teisėjams, kurie nepabijojo tos šutvės ir 

įvykdė savo pareigą sąžiningai ir neiškreipdami pasaulėkūros dėsnių. Lenkiu galvą 

prieš juos ir dėkoju Dievui už atsiųstą man pamoką, dėkoju ir tiems, kurie prisidėjo 

prie šios pamokos, tačiau žingsnį į priekį gali žengti tik tie, kurie šią pamoką priima 

išmintimi, kurie turi ryšį su Aukščiausiąja jėga. Tie, kurie priima šią pamoką 

žemiausiu aistros ir neišmanymo lygmeniu, neišvengiamai privalės ją išmokti ateityje, 

tik jau esant daug sudėtingesnėms aplinkybėms, nes grįžtamasis ryšys būna dešimt 

kartų sudėtingesnis, skausmingesnis.   Kai kuriems galbūt teks ją pakartoti dar šiame 

gyvenime, gali būti, kad už jų neteisingus poelgius bus nubausti arba jų vaikai, arba jų 

tėvai.  Taip sukurtas pasaulis.   

 Turbūt norėtumėte sužinoti, kas yra virš išminties? Sanskrito kalba tai 

vadinama  „achankara“  – NETIKRAS EGO. Tai mumyse esanti itin subtili struktūra. 

Būtent iš ten atkeliauja samprata „AŠ – KŪNAS“. Įrašykime tai į mūsų schemą 

skaičiumi 4. 

„Turiu imti, kad būčiau laimingas, privalau ką nors turėti.“ 

Sudėtinga medžiaga? Ką padarysi, tai trečiasis lygmuo, toliau bus lengviau ir 

aiškiau. 

Dar aukščiau esame mes. Sanskrito kalba – tai „dživa“, išvertus SIELA – 

ASMENYBĖ. Įrašykime tai į schemą ir pažymėkime skaičiumi 5.  

O kas aukščiau sielos? Kas žino? Žinoma, KŪRĖJAS, AUKŠČIAUSIOJI 

IŠMINTIS, AUKŠČIAUSIOJI TIESA, DANGIŠKASIS TĖVAS – tokius vardus mes 

vartojame šioje knygoje, tai dieviškoji tikrovė su besileidžiančiais energijos 

spinduliais, gebančiais prasiskverbti į visas sritis, kurias nagrinėjome. Įrašykime tai į 

schemą ir pažymėkime skaičiumi 6.  

Ši schema apibūdina visą asmenybės sandarą. 
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 33 pav. “Pilna asmenybės struktūra” 

Nagrinėdami šias temas nuolat kalbėjome, kad žmogus nėra kuri nors viena 

atskira dalelė, mes esame ASMENYBĖ, sudaryta iš tų penkių dalių ir amžinai susijusi 

su mūsų KŪRĖJU. Norėčiau atkreipti ypatingą jūsų dėmesį: jei norite nuodugniai 

dirbti su savo asmenybe ir gyvenimu, turite dirbti visuose lygmenyse. 

Tik dabar, šiame etape, jums turėtų būti visiškai aiškus ankstesnis mano 

teiginys, jog šių laikų psichologai nepaiso to, kad mes esame pasaulėkūros dalis, 

Visatos dalis, kad mūsų asmenybę sudaro skirtingi lygmenys su skirtingomis 

funkcijomis. Būtina suprasti, kad siekdami pokyčių tik viename kuriame lygmenyje 

nepasieksite visuminio asmenybės ugdymosi. Juo labiau, kad kiekvieną lygmenį 

vienaip ar kitaip paliečia visos mūsų gyvenimo sritys, todėl jeigu sukaupsime 

pastangas ir dirbsime tik viena kryptimi, tik viename  lygmenyje, apleisdami kitas 

sritis ir kitus lygmenis, galiausiai pažeisime asmenybės sandarą ir sumažinsime 

galimybes kitose srityse, mūsų asmenybė žlugs. Tada dar šiame gyvenime teks savo 

kailiu išbandyti priežasties ir pasekmės dėsnį ir pajusti jo skonį. Jei šitos pamokos 

nespėsime išmokti šiame gyvenime, nusinešime ją kaip karmą į naująjį gyvenimą. Tas 
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naujasis gyvenimas gali prasidėti nuo labai žemo sielos ugdymo lygmens, ir tai 

geriausiu atveju. Gali atsitikti ir taip, kad naujos galimybės jums gali ir nesuteikti. Į 

šią žemę jūs sugrįšite, bet niekas jums neleis joje augti, ilgam įstrigsite gyvulių 

lygmenyje.  Jums to reikia? 

Štai taip sutvarkyta mūsų Visata ir jos dėsniai. Tad kokios nors valstybės ar jų 

politikų, apsišaukėlių įstatymai jai tikrai negalioja. 

Kas pamenate, kokia šioje knygoje  buvo pateikiama praktika žemiausiems 

mūsų asmenybėms lygmenims kūnui ir protui – išvalyti? Teisingai, tai švaraus 

gyvenimo kultūra. Įrašykime ją į schemą.  Pamenate, apie ką kalbėjome? Apie tai, 

kad reikia ieškoti sąlyčio su švariomis energijomis – švarus maistas, teisingas dienos 

režimas, energetiniai pasivaikščiojimai, joga, kaip ir kada praustis, netgi kada keisti 

apatinius rūbus ir patalynę. J Visi tie puikūs būdai išvalo tik žemiausią lygmenį, 

išskyrus energetinius pasivaikščiojimus, kurie turi didesnį poveikį. Kad galėtume 

pasiekti daugiau ir judėti toliau, turime pasinaudodami jau įgytomis žiniomis pereiti 

visus tuos lygmenis. Bet peršokti iš karto į aukštesnį lygmenį nepavyks, kol 

nesutvarkytas gyvenimo būdas žemesniuose lygmenyse.  

Norint išvalyti subtilųjį asmenybės lygmenį, reikia jau kitų metodų. Kas 

pamenate, kokie metodai buvo pateikiami antrajam lygmeniui išvalyti? Teisingai, 

karminių situacijų analizė ir kaip jų sudėtinė dalis – tai atleidimas.  

Su kokiomis savybėmis dirbome? Teisingai, su žemiausiojo ir aukščiausiojo 

prado savybėmis.  Taip pat kalbėjome apie tai, kad jeigu mano gyvenime atsiranda 

kokia nors problema, tai man suteikiama mano pamoka. TAM, KIENO VALIA TU 

SUSIDŪREI SU PROBLEMA, PRIVALAI ŽEMAI LENKTIS IR UŽ JĄ 

DĖKOTI. Jis tavo MOKYTOJAS. Jis parūpino tai, ko tu pats savyje neįžiūrėjai. Jis 

nurodė tau tavo trūkumus, tavo problemas ir ankstesnes skolas arba padarytas klaidas, 

kurios griauna tavo asmenybę, tavo fizinį kūną per neigiamas emocijas ir energijas.  

Paskui aiškinomės, kaip mus veikia nuoskauda. Ji pradeda žlugdyti mus 

giluminiame asmenybės lygmenyje, ir onkologija – tai nuoskaudos apraiška.  

Atsiranda koks nors žmogus, situacija arba liga, kurie nors ir skaudžiai ir nemaloniai, 

bet pirštu parodo tau tavo problemas, siunčia signalą apie jas, o mes pykstame ant jo. 

Viskas dėl to, kad mes laikomės įsikibę to žemiausiojo pojūčių sluoksnio. Bet iš tiesų 

tave įspėjo ir parodė problemą, kurią dabar reikia spręsti. Mums tarsi sako: „Klausyk, 

tau pirmos stadijos vėžys.“ Kodėl tik „tarsi“? Todėl kad šis pasaulis taip sutvarkytas, 

jog tu dar gali rinktis. Jeigu išgirdai signalą, pamatęs tą raudoną šviesą tu pats turi 
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nuspręsti – sustoti ar važiuoti toliau. Tai tavo reikalas. Nes anksčiau dar ypač bukiems 

būdavo užkardos, dabar tik raudona šviesoforo šviesa. J.  

Todėl ir turime lenktis iki žemės tam žmogui, ligai, situacijai. Jie padeda 

išsilaisvinti nuo dalykų, kurie mus veikia labai nepalankiai. Nesvarbu, ar tas žmogus 

geras, ar blogas. Jis užsidirba savo karmą, pas jį ateis kitas ir jo problemas nurodys, o 

gal ir palaimą atneš už padarytą gėrį. Mokyti galima įvairiai: šiurkščiai, per prievartą, 

vadinasi, naudojantis žemiausiojo prado savybėmis,  už kurias paskui reiks atsakyti, 

arba galima pasitelkti aukščiausiojo prado savybes. Mokytojas, arba vadinamasis 

likimo mokytojas, pats pasirenka mokymo metodus ir atsako už savo veiksmus, nes 

bet kuris mokytojas tuo momentu turi didesnę galią nei mokinys. Bet kokia valdžia – 

tai energija, kuri mums nepriklauso. Ir jeigu žmogus gavo tokią energiją, jis privalo ja 

tinkamai pasinaudoti. Kaip ją naudos, tokią ir atsakomybę prisiims.  

Yra žmonių, kurie priėję gyvenimo kelio pabaigą turės nelengvai atsiskaityti. 

Tada tai padaryti bus daug sunkiau. Jau dabar tiksliai žinau: kai kurių mūsų valdžios 

atstovų ir jų pakalikų laukia toks likimas. Bet mes turime jiems dėkoti ir netgi 

apgailėti juos. Pasaulis taip sutvarkytas, kad mums suteiktas pamokas reikia 

pripažinti, priimti ir už jas atsidėkoti. Tai ir yra išminties apvalymo taisyklė. Mūsų 

išmintį sudaro tos vertybės, tos prado savybės, kurias diegiame savyje, tačiau geriau 

būtų jei ugdytume aukščiausiojo prado savybes ir atsikratytume žemiausiojo prado 

savybių.   

Ir motina savo priedermės sampratą atranda išmintyje. Pojūčiai jai kalba – 

nesikelk, bet ji vis tiek šoka iš lovos, nes kaip tik čia prasideda išmintingas žmogaus, 

asmenybė. Girdite, prasideda, čia tik pradžia, nes aukščiausia, išmintinga asmenybė – 

tai SIELA. Pareigos samprata turi būti susijusi su siela, su paties žmogaus ir kitų 

asmenybių gerove. Visos žmogaus aukščiausiojo prado savybės vienaip ar kitaip 

susijusios su siela ir yra jos energijos išraiška. Būtent šiame lygmenyje turime ugdyti 

meilę tėvynei, pilietinę pareigą, patriotizmą, o ne gyvulišką instinktą, nukreiptą tik į 

militarizmo eskalavimą.  

Norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris dabar šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame 

yra sukurta ir veikia įvairiausių pagundų industrija, yra labai svarbus. 

Dabar mūsų padėtis yra labai sudėtingaǃ  

Kodėl? Todėl kad šis organas – išmintis, per kurią mes įgyjame laisvę, patiria 

didžiulį spaudimą ir iš viršaus, ir iš apačios. Iš apačios išmintis yra spaudžiama 

pojūčių per protą; „aš noriu taip elgtis“, „tai mano pageidavimas“. Iš viršaus spaudžia 
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netikras ego: „mano laimė svarbesnė nei visa kita.“ Netikras ego sako: „kam tau 

keltis, tegul tavo kūnas pailsi“, „tavo laimė svarbesnė, negalvok apie kitką, turi 

rūpintis savimi.“  

O DABAR TIESIOG ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE SVARBIĄ 

INFORMACIJĄ. 

Išmintis turi veikti pagal Visatos dėsnius ir būti neatsiejama nuo sielos, ir tik 

tada ji teisingai atsakys. Stebuklai, kuriuos šiandien dauguma patyrė po vakarykščių 

praktinių mokymų, ir yra sielos ir išminties apraiška viename lygmenyje ir su vienodu 

energijos vibracijos dažniu. Pamenate, ką sakė telefoną pavogęs žmogus?  

„Nesuprantu, kas mane veda. Aš patyręs vagis, ir elgiuosi nepaaiškinamai, pats 

pavogiau, pats nešu ir atiduodu. Kas man atsitiko?“ Tai ir yra aukščiausias asmenybės 

lygmuo, kuriame susijungusios ima veikti išmintis ir siela, o priežasties ir pasekmės 

dėsnis liaujasi veikęs.  

Dabar prisiminkite, kaip mes bandėme suvokti išminties ir sielos tarpusavio 

sąveiką? TEISINGAI, taikydami pratimą „AŠ LINKIU VISIEMS LAIMĖS!“ Iš 

pirmo žvilgsnio, čia nėra logikos – kaip galiu linkėti laimės tam, kuris mane apvogė? 

Bet štai įvyko stebuklas, todėl vagis ir sutriko, nes nebeveikė priežasties ir pasekmės 

dėsnis, kai po vagystės atsiranda pasekmė – bausmė. Bet čia viskas vyko kitaip. 

Tą pratimą tyčia prašiau padaryti kaip namų užduotį, kad šiandien būtų 

lengviau įveikti trečiojo lygmens medžiagą. Ar buvo sudėtinga kartoti tuos žodžius 

visiškai nuoširdžiai? Iš tikrųjų nesudėtinga, o pasiektas tikras stebuklas. Tačiau 

poveikis juntamas tik tada, jei to linkima iš visos širdies. O kas gali paaiškinti, kodėl 

tai veikia? Kodėl šis pratimas priskiriamas šiam lygiui?  

Įdėmiai pažiūrėkime į schemą... Teisingai, siela susieta su KŪRĖJU. Jei linkiu 

visiems laimės, įvyksta labai svarbus dalykas. Kadangi visos gyvos būtybės susijusios 

su KŪRĖJU amžinais meilės ryšiais, iš karto atsiranda Aukščiausiosios energijos 

impulsas, arba, kaip jau įpratome vadinti šioje knygoje, mūsų KŪRĖJO impulsas! 

Tada energija ima srautu tekėti į mūsų ir mūsų aplinkinių gyvenimą, ir kaip tik į šį 

srautą pateko mūsų nevykėlis vagišius. Kaip tik tai ir pajutote vakar, kai atlikome 

meditaciją „AŠ LINKIU VISIEMS LAIMĖS!“ Kai kas iki pat šiol jaučiasi tarsi 

gaubiamas šio jausmo, nors praėjo jau para. Taip yra todėl, kad ta nuostata visų gyvų 

būtybių atžvilgiu iš karto siunčia impulsą, ir iš viršaus ima tekėti energijos srautas. 
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Žinoma, pirmiausia energija pasklinda mumyse, paskui išorėje ji pasireiškia 

kaip tie stebuklai, kuriuos jūs pamatėte ir paskui papasakojote čia kaip namų užduotį. 

Jie įvyko, nors to neturėjo atsitikti. 

Yra du pasaulėtvarkos dėsniai. Vienas iš jų – tai priežasties ir pasekmės, 

mūsų jau gerai išmoktas, – ką užsidirbai, tą ir gausi. Už gerus darbus gausi gera, už 

blogus – bloga. Bet yra kur kas aukštesnis dėsnis – tai meilės dėsnis, arba MEILĖS IR 

MALONĖS dėsnis, evangelijoje jis vadinamas TEISINGUMO dėsniu. Prisiminkime 

Jėzų, kuris kaip tik tai ir norėjo pranešti pasauliui: jei ima veikti MEILĖS ir 

MALONĖS dėsnis, arba pagal evangeliją –  TEISINGUMO dėsnis, tai Senasis 

testamentas nebeturi galios, nebeturi galios taisyklė „akis už akį“, arba priežasties 

ir pasekmės dėsnis. Esama aukštesnių tikrovės dėsnių. Jei pradedi gyventi 

vadovaudamasis šia nuostata, šiame lygmenyje, šioje energijoje, IŠMINTIES, 

SIELOS IR KŪRĖJO dermėje, linkėdamas visiems laimės, liaunasi veikti dėsnis, 

pagal kurį jūsų likimą lemia karma. Pradeda veikti tas AUKŠČIAUSIAS MEILĖS ir 

MALONĖS dėsnis. Palaipsniui pasitraukia karmos dėsnis, tiesiog pradeda 

nebeveikti. Tai paaiškina tuos stebuklus, kuriuos patyrėte vakar, o šiandien 

pasidalinote su mumis.  

Jei kas nors šitos namų užduoties neatliko, turbūt atkreipė dėmesį, kad šitie 

dalykai remiasi šiuo pratimu, tad grįžęs būtinai viską atliks iki galo. O tie, kurie atliko 

šį namų darbą, patyrė du stebuklus. Pirmasis stebuklas – jūsų nuotaika. Ar mūsų 

pasaulyje, pilname konkurencijos, pavydo, keršto, šioje aplinkoje džiaugsmo jausmas 

gali neišblėsti visą dieną? Jūs kada nors tai patyrėte? Tai neįmanoma, tačiau šis 

jausmas tikrai jūsų neapleido. Ir antra – tai jūsų stebuklai, kurių šiame materialiame 

pasaulyje nebūna.   

Seminare nutiko vienas įdomus atvejis. Per praktinius mokymus, kai bandėme 

atsiverti KŪRĖJUI ir jo padedami spręsti savo problemas, taip pat ir sveikatos, viena 

moteris atsistojo, pažiūrėjo nustebusiu žvilgsniu ir paprašė mikrofono. Visi pagalvojo, 

kad kažkas atsitiko, o ji pasakė: „Žinote, jau septyneri metai man skauda stuburą. 

Skausmas kartais toks, kad net neįmanoma kentėti. Atlikau šią meditaciją ir skausmas 

liovėsi. Kas man atsitiko?“  

Jai likimo buvo paruošta stuburo problema, septynerius metus ji kankinosi su 

ja, ir vos per tris minutes trukusią meditaciją, per kurią ji kreipėsi į KŪRĖJĄ, 

skausmas dingo, karmos dėsnis liovėsi veikęs. Kursų pabaigoje ji pasakė, kad visas 

tas penkias dienas, kol vyko seminaras, jai nė karto neskaudėjo stuburo.  
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Taigi, jei pradedame gyventi pagal šias aukščiausias taisykles, tai yra 

lygmenyje „AŠ – SIELA“, jeigu neprarandame ryšio su mūsų KŪRĖJU – mūsų sielos 

KŪRĖJU, karmos dėsnis nebeveikia. 

Pasakykite sąžiningai sau ir man: dabar, kai įsisavinote visą šią medžiagą, 

pastebėjote, kad jūsų gyvenimas ėmė keistis? Pastebėjote, kad tos problemos, kurios 

taip buvo įgrisusios šiame pasaulyje, po truputį atsitraukia ir jums atsiveria Tikrovė, 

Tiesa – Esmė, kuri anksčiu buvo neprieinama? Pajutote, kad pradėjote jausti daugiau 

laisvės, kad vis dažniau jus apima džiaugsmo jausmas? Vadinasi, jūs savo vidumi 

pajutote, kad esate ne vienas šiame pasaulyje, yra TAS, kuris jus moko, myli ir saugo.     

Pabandykite mintimis perduoti man šią informaciją, o kam nepavyks – 

perduokite paštu.J Prašau, įrašykite čia savo rezultatus! Ačiū! 

 

 

 

 

 

 

 

Dar kartą atkreipiu jūsų dėmesį: jei norite gyventi visavertį gyvenimą, būtina 

dirbti kompleksiškai, visuose lygmenyse, tai yra jeigu jūs bandote visus mylėti 

SIELOS lygmenyje (33 pav. skaičius 5), tačiau kartu norite visus suvalgyti kaip 

kotletus žemiausiame pojūčių lygmenyje (skaičius 1), norite  spęsti spąstus kitiems, 

jaučiate nuoskaudą, pyktį, pavydą, konkurenciją, ugdote netikrą prestižą, norą būti 

populiariu arba jaučiate keršto pojūtį, MEILĖS ir MALONĖS dėsnis nepradės veikti, 

nes aistros ir neišmanymo energija,  esanti pirmajame lygmenyje, blokuoja 

subtilesnius asmenybės lygius, ir SIELOS ir KŪRĖJO lygmuo bus neprieinamas. Tai 

bus tik ILIUZIJA,  neišmanymo, arba tamsumo, ir aistros  energija.  

Mano užduotis šioje knygoje – pateikti medžiagą paprasta ir glausta forma, o 

tikslas – pateikti visuminę sistemą.  Šiandien nejaučiame šių informacijos šaltinių 

trūkumo, tačiau visos šios žinios yra išbarstytos atskirose knygose, straipsniuose, 

paskaitų medžiagoje. Man neteko skaityti nė vienos knygos, kur visos šios sritys ir 

poveikis joms būtų aprašytos vienoje vietoje ir pateiktos kaip visuminė sistema.  

Dabar jums nereikės rinkinėti po gabaliuką ir analizuoti. Šioje knygoje viską 

pateikiau vienoje vietoje, perleidau per savo asmeninę patirtį, sukramčiau ir įdėjau į 
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burną, jums tereikia tik praryti. J  Tačiau didžiausio poveikio pasieksite, jei rysite 

nuo pirmos eilutės – suvoksite visą sistemą, o jau vėliau galėsite grįžti prie tų temų, 

kurias norite geriau suvokti ir įtvirtinti.  

Svarbiausia – jei nuo pat pradžių bandysite suvokti visą sistemą kaip visumą, 

jūsų organizmas pats jums pasakys, į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį. Kai matote 

visuminę sistemą, atsiveria visas jūsų gyvenimo kelias ir tada galite išsikelti sau tikslą 

– numatyti paskirties punktą.  

Pagalvokite! Įsisavinę šias žinias, matysite kelią, kuriuo eisite, teliks tik 

pasirinkti paskirties punktą. 

Pateiksiu dar vieną gerą pavyzdį, sakyčiau, net ypatingą, parodantį, kas 

atsitinka, jei dirbi ne su visumine sistema. Viename šeiminiame bendrabutyje gyveno 

moteris, kuri penktadieniais pasninkaudavo ir valydavo savo organizmą pagal 

Hovardo Hėjaus (Howard Hay) sistemą. Jeigu kažkas nežino šios sistemos, priminsiu, 

tai sistema, kai angliavandenius ir baltymus reikia valgyti atskirai. Jos aukšto 

kaimynai tą dieną stengdavosi neiti į virtuvę. J Kodėl?  Ši moteris skirtinguose 

puoduose gamino skirtingus produktus ir užimdavo visą viryklę taip, kad ne tik 

kitiems, bet ir jai pačiai vietos nelikdavo. Tačiau tai buvo dar tik pusė bėdos. Kad 

nepervirtų maisto ir nepanaikintų visų brangių jame esančių vitaminų, ji visą laiką 

maišė ir ragavo. Kai ragaudavo, apsidegindavo ir šūktelėdavo ne itin malonius 

žodelius. Todėl virtuvėje vyravo tokia neapykantos nuotaika, kad niekam nekildavo 

noras būti šalia.  Apie ką šis pavyzdys? Apie tai, kad jeigu valysite savo organizmą – 

žarnyną, skrandį, inkstus ar dar kažką, tačiau teršite jausmus, protą ir išmintį, jau 

nekalbame apie sielą, ne tik savo, bet ir kitų, kitaip tariant, neugdysite vertybių,  jokio 

poveikio nebus, tik pakenksite sau.   

Jūs jau žinote, kad subtiliojo kūno jėga daug stipresnė nei fizinio kūno. Jeigu 

sekmadienį nuėjote į bažnyčią, o grįždami namo paspyrėte gulintį ant jūsų kelio šunį 

ar katę, kuri nespėjo pasitraukti iš jūsų kelio,  pasakysiu, net patarsiu: neikite į 

bažnyčią – nepadės. Turi veikti visi sistemos lygiai.  

O dabar atsakykite į klausimą, dėl ko reikia pereiti į trečiąjį lygmenį? 

Parašykite savo nuomonę, nes mums lieka dar viena tema, ir knyga eis į pabaigą, bet 

nepasibaigs... J 
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Pasakysiu dar vieną labai svarbų dalyką: kai norime atskleisti savo paskirtį, 

turime įgyti visų šių vertybių ir gyventi visavertį gyvenimą – tai sielos poreikis. Mes 

turime tokį vidinį impulsą pažinti patys save. Bet yra dar vienas labai svarbus faktas, 

kurį reikia žinoti: kai pradedame skatinti savo dvasinę prigimtį, atnešame maksimalią 

naudą artimiesiems ir aplinkiniams, galime savo švaria energija apvalyti jų gyvenimą.  

Prieš tęsiant mūsų kelionę, papasakosiu vieną Aleksandro Makedoniečio 

gyvenimo epizodą. Kai Makedonietis laimėjo paskutinį savo mūšį, tai yra pasiekė 

visa, ką buvo numatęs, užkariavo viską, apie ką svajojo, po jo kojomis atsidūrė du 

trečdaliai pasaulio, jis užsisklendė savo žygio palapinėje ir nesirodė iš jos kelias 

dienas. Karo vadai labai sunerimo, tačiau nepakviesti į vidų ilgai nedrįso eiti. Vis 

dėlto po kelių dienų užeiti ryžosi. Viduje pamatė gulintį Aleksandrą – išblyškusį, 

neatpažįstamą. Į jų klausimą, gal jam reikia pagalbos, jis atsakė: „Dabar, kai laimėjau, 

supratau, kad iš tikrųjų pralaimėjau. Supratau tai tik dabar, nes anksčiau buvau kelyje 

ir turėjau tikslą. Dabar nebeturiu, kur eiti, nebeturiu ką užkariauti.“  Paskui žengė dar 

vieną žingsnį – surašė testamentą.  Jis mirė nesulaukęs trisdešimt trejų – taip ir 

nepajėgęs peržengti tos dieviškosios trisdešimt trejų metų ribos. Per paskutinę kelionę 

jį nešė miesto gatvėmis. Rankos laisvai kadaravo iš šonų. Kaip tik tai ir buvo 

nurodyta testamente. Visi turėjo matyti – negalėjau nusinešti su savimi į anapusinį 

pasaulį nieko, ką sukaupiau šiame materialiajame pasaulyje. 

Štai kodėl turime pakilti aukščiau materiališkumo – turime siekti to SIELOS 

ir KŪRĖJO tarpusavio ryšio.  Aleksandro Makedoniečio pavyzdys rodo, kad visa kita 

neturi prasmės. Negalima teigti, kad nereikalingi jokie daiktai, bet jie reikalingi ne 

kaupti, o tik tiek, kiek reikia, kad galėtume praeiti savo žemiškąjį kelią, visa kita tik 

godumas, pavydas, netikras prestižas. Jei tau duota daugiau, reikia tai naudoti visų 

gerovei – tai reiškia, kad aukštybėse tavimi pasitiki ir štai taip suteikia galimybę 

ugdyti savo sielos kūrybinį potencialą. Žinoma, niekas nesako, kad milijonierius 

būtinai privalo visiems išdalinti, ką turi. Tikrai NE. Kalbama apie tai, kad jo valdomi 

turtai turi teikti gerovę ir harmoniją kitiems. Priminsiu: valdžia, turtai, pinigai, net 
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įvairūs talentai – tai energija, kuri nėra mūsų nuosavybė, ji duodama iš aukščiau kaip 

išbandymas, kaip pamoka, kaip galimybė ugdyti sielos kūrybinį potencialą. Kas šitos 

pamokos neišmoksta, neatlaiko šio išbandymo, paskui susilaukia sunkių karmos 

pasekmių. 

Kalbėdami apie tai prisiminėme Aleno Delono, garsaus, pripažinto, turtingo 

aktoriaus, dėl kurio eina iš proto pusė pasaulio moterų, žodžius, kuriuos jis pasakė 

sėdėdamas prieš filmavimo kameras: „Gyvenime aš turėjau viską, ir tebeturiu, bet vis 

dažniau mane aplanko mintis apie savižudybę, nes gyvenimą praleidau be aukštesnių 

tikslų. Aš turiu viską, bet to lobio, kurį galėčiau pasiimti su savimi, neįsigijau, 

nesukaupiau.“ 

Šitas pavyzdys rodo, kad kuo labiau tapatinamės su žemiausiu materialiniu 

lygmeniu, kuo daugiau ten nuveikiame, nesusimąstydami apie aukštesnes vertybes, 

tuo labiau prarandame save kaip asmenybę. Tuo didesnė atsiras praraja tarp šitų lygių, 

tarp materialiųjų turtų ir turtų subtiliajame lygmenyje, kurių mes atėjome į šį pasaulį – 

pasiimti su savimi ir kopti rojaus laiptais aukštyn. Tuo dažniau lankys mintys apie 

beprasmiškai pragyventą gyvenimą. Turtas, kurio mes atėjome į šį pasaulį, – tai 

SIELOS KŪRYBINIO POTENCIALO UGDYMAS, SĄMONĖS, VIBRACIJOS 

DAŽNIO, SANTYKIŲ UGDYMAS. Šie turtai uždirbami tarnaujant visuomenei, 

mintimis ir veiksmais atliekant naudingus darbus visuomenės ir visatos labui.  

Gaila, kad šiais laikais vertybės visiškai pasikeitė. Dabar užuot mylėję 

žmones ir naudojęsi daiktais, kaip tai buvo anksčiau, mes mylime daiktus ir 

naudojamės žmonėmis. Todėl linkėkite kitiems laimės ir patys nepamirškite jos 

skleisti per savo pilnatvės mentalitetą. 

Šota Rustavelis yra pasakęs nuostabią frazę: „Viskas, ką ėmei sau, – 

prarasta amžinai, viską, ką atidavei kitiems, gavai visiems laikams.“ Tai ir yra 

nesavanaudiška sielos veikla. Teisingausia nuostata yra mokėti imti, kartu 

neprarandant savo vertybių, ir mokėti duoti, kad tai pasitarnautų kitiems. Tai taikytina 

visoms gyvenimo sritims. Jei esi verslininkas, įdėk į jį savo sielą, ir verslas klestės. Jei 

plėtojate šeiminius santykius,  darykite tai kaip siela, ne imkite iš kito, bet duokite 

jam, tada jūsų antroji pusė šalia pasijus laiminga ir dalinsis ta laime su jumis. Jeigu 

jūs menininkas – su meile dovanokite, dovanokite, dovanokite savo meną žmonėms. 

BET nesinaudokite menu, nemanipuliuokite juo, nuviliodami žmones nuo tiesos. 
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Nuostata „AŠ – SIELA“ yra be galo svarbi. Tai suvokus darosi lengviau 

perprasti, kaip veikti vadovaujantis širdimi šiuolaikiniame pasaulyje. Iš tiesų užtenka 

tiksliai žinoti, kad „AŠ ESU SIELA“, ir niekas kitas. 

Išminčiai mokslo veikaluose aprašo nuostabius pratimus, vadinamus karma-

joga. Priminsiu, kad išvertus iš sanskrito kalbos „joga“ reiškia ryšį, jungtį. Kai 

žmonės sako, kad užsiima joga (jei tai tikroji joga), reiškia, kad jie atkuria, stiprina 

ryšį su Aukščiausiąja Išmintimi, sielos ryšį su kūnu, su išmintimi,  atveria savo „AŠ“ 

aukštąsias  energijas. Karma sanskrito kalba reiškia veiksmą. Vadinasi, karma-joga 

reiškia KURTI RYŠĮ, apsijungti per veiksmą. 

Daugelis baiminasi užsiimti dvasine praktika, tarsi jie imtų kliudyti įprastam 

gyvenimo būdui. Noriu jus nudžiuginti: tikras dvasinis gyvenimas – tai nei 

išsižadėjimas, nei atsiskyrėlio gyvenimas, priešingai, tai aktyvi veikla visuose 

asmenybės lygiuose ir visose gyvenimo srityse. Dvasiniai pratimai skatina ne šalintis, 

o aktyviai veikti šiame žemiškajame gyvenime, nes joga ir yra Aukščiausiosios 

Išminties ryšys su šiuo gyvenimu. Ir priešingai, jei kas atsiriboja nuo kasdienių 

reikalų teigdami, kad jie pašventė save dvasiniam tobulėjimui, išeina į vienuolyną ir, 

neva, per dienas meldžiasi, praktikuoja asketizmą, kartais net labai griežtomis 

formomis, iš tiesų tik ieško vienatvės ir ugdo savyje egoistinę nuostatą, kad jo ryšys 

su Dievu priklauso tik jam pačiam, jis tiesiog savinasi šį ryšį. NE ir dar kartą NE. Mes 

negalime savintis dieviškosios meilės, bet privalome ja dalintis. Jeigu kas nors ir 

išeina į vienuolyną, nereiškia, kad jis turi užsisklęsti, šalintis visų. Ne, jis turi dar 

aktyviau melstis ir skleisti Aukščiausiosios Išminties žinias žmonėms iš šventos 

vietos, šiuo atveju, iš vienuolyno, tai yra jis jokiu būdu negali atitrūkti nuo sociumo, 

jis privalo aktyviai veikti jame. 

Jeigu kažkas jums pataria ko nors atsisakyti ar, dar blogiau, aiškina, kad kuri 

nors religija geresnė ar prastesnė nei kita, tokius patarėjus vykite lauk ar bėkite kuo 

toliau nuo jų. Aš, priešingai, kviečiu jus imtis aktyvios veiklos visose jūsų gyvenimo 

srityse ir visur skleisti gėrį.  

Būdamas religingas, pastatęs dvi cerkves, giliau susipažinęs su vidiniu cerkvės 

gyvenimu, aš ne tik nesustiprinau savo tikėjimo, atvirkščiai, pasitraukiau nuo jo.  

Likau ištikimas Dievui ir su jo meile, kaip galiu, einu šio gyvenimo keliu. Mane 

atstūmė tas kažkoks tuščias, kažkoks sužaistas ritualinis melas, labiau tinkantis 

masėms valdyti, bet ne ryšiui su Aukščiausiuoju stiprinti. Yra ten ir tikrų Dievo tarnų, 

deja, tokių – mažuma.  
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Religijos, atmetančios kitas religijas ir save iškeliančios aukščiau jų, išsyk 

yra įtartinos, nes KŪRĖJAS YRA VIENAS IR NEDALOMAS, AUKŠČIAUSIOJI 

TIESA – ESMĖ YRA VIENA! Ir nekenčia kompromisų. 

Kaip paaiškinti, kad KŪRĖJAS vienas, o religijų daug, ir kuri iš jų tikroji? 

Gal pas KŪRĖJĄ  veda daugybė skirtingų kelių? Jeigu mes bandome eiti dvasiniu 

keliu, tačiau neužjaučiame šalia esančių žmonių, mūsų dvasinis kelias yra pasmerktas. 

Tokie dvasiniai metodai ugdys egoizmą, puikybę ir chaosą.  

Juokas ima matant, kaip nutaisę kankinių veidus kaip tikri aktoriai į 

bažnyčią tarsi į partijos komitetą virtinėmis traukia valdžios atstovai, nuo kurių 

valdymo kenčia liaudis ir visa šalis. O galvoje žemiausiame gyvuliškajame lygmenyje 

vienintelis rūpestis – kaip kuo daugiau užsigrobti, kuo ilgiau išsilaikyti valdžioje, savo 

užimamoje kėdėje. Tai tas pats, kaip einant į bažnyčią spardyti sau po kojomis 

besipainiojančius šunis ar kates, kurstyti nesantaiką, statyti kalėjimus, pūdyti juose 

kitaip manančius ir didžiuotis savo aukšta padėtimi, o po to eiti pasimelsti į bažnyčią. 

NE, mielieji, taip nebūna, tai ne Tiesa. Valdžia Dievo namus pavertė namais su 

kryžiumi ant stogo, kuriuose įsikūrė partijos skyriai. 

Sąžiningai sakant, nepastebėjau, kad mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė 

siektų finansinės naudos, ir tai pliusas. BET!  

Froidas (Sigmund Freud) mus mokė, kaip pasitenkinti, kaip tenkintis 

seksualinėmis ir kitomis energijomis. O kitas psichoanalitikas Adleris (Alfred Adler), 

nesutikdamas su savo kolegos nuomone, pareiškė, kad yra aukštesnis pasitenkinimas 

nei seksas – tai pasitenkinimas valdžia. Iš tikrųjų, yra puikių pavyzdžių, kuomet kai 

kurie žmonės, pajutę valdžios skonį, praranda susidomėjimą šeima, seksu. Jiems 

reikia valdžios! Valdžia vilioja! Samprata „Aš – kontroliuojantis“, pats tas pojūtis, 

kad galiu manipuliuoti kitais, valdyti kitus, daryti jiems įtaką – tai juos linksmina, 

kelia susižavėjimą, ekstazę. Dabar suprantame, kad tai jų vidinės  problemos, tai 

asmenybę griaunantis egoizmas, puikybė, veidmainiškumas. Bet taip jie griauna 

ištisas tautas ir neša  savyje daug skausmo.  

Kitų džiaugsmas juos labai neramina, o kančios – džiugina. Pamenu, 

pranešėjas Europos parlamente Robkaj, kalbėjęs mano neliečiamybės panaikinimo 

klausimu, po savo melagingo pranešimo priėjo prie Donskio ir Landsbergio, kuris 

aktyviai rūpinosi mano EP nario imuniteto panaikinimu ir net specialiai tapo teisės 

komiteto nariu. Nors jie buvo skirtingose frakcijose, tačiau buvo aiškiai matyti, kaip 

daromos kiaulystės suartina šiuos žmones. Pastovėjo, pakikeno, paspaudė vienas 
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kitam rankas ir laimingi išsiskirstė.  Tai toks nedidelis, bet labai vaizdus pavyzdys, 

kai žmonės mėgaujasi kiaulystėmis, valdžia. Tai todėl, kad jie nė žinoti nežino apie 

laimę kitoje srityje, apie tai, kaip daryti gerus paprastus darbus ir jausti dėl jų 

malonumą. 

Labai norisi, kad šalies vadovams taptų aiški vienos labai žinomos alegorijos 
reikšmė ir jie apjungtų žmones, o ne juos skaidytų. Kartą išminčius parodė mokiniams 
švarų popieriaus lapą, jo centre buvo juodas taškas, ir paklausė: „Ką matote?“ Pirmas 
mokinys: „Tašką“. Antras: „Juodą tašką“. Trečias: „Nedidelį tašką“. Tada išminčius 
pasakė: „Jūs visi pamatėte tiktai nedidelį tašką ir niekas nepastebėjo balto didelio 
lapo!“ 
 Taip ir valdžia, teisėjai, prokurorai mato vieną kokį nors tašką, paslydusį 

žmogų ir bando dar jam įspirti, o gal ir mirtinai suspardyti. Tačiau jų akys  nemato to 

žmogaus gerų darbų.  

Valdžia, kurios tikslas yra kurstyti nesantaiką, o ne siekti taikos, valdžia, kuri 

naudojama kerštui, kitų žmonių laisvių užvaldymui, žmogaus kaip asmenybės 

žlugdymui, turi griaunamąją jėgą, skleidžia pyktį ir nelaimes. Jeigu žmogus, dar ir 

turintis valdžią, linki blogio kitiems, tikėtina, jis yra nelaimingas. Laimingi žmonės 

gyvena kitoje realybėje.  

O jei bažnyčia tokius dalykus skatina, imi suvokti, kam reikia įvairiausių 

religijų. Teisingai, to reikia, kad skirtingais keliais būtų galima eiti į valdžią, o ne į 

Dievą. Į Dievą kelias tėra vienas – per gerus darbus, per nuolankumą ir tarnystę jam, 

per visuomenę, kurioje gyveni. Tikėti reikia ne į Dievą, tikėti reikia Dievu ir su tuo 

tikėjimu ir JO meile keliauti per gyvenimą, nešti tą meilę žmonėms, daryti gerus 

darbus ir daryti žmones laimingus. 

Į bažnyčią turi eiti nešinas gerų darbų rezultatais – kaip aukomis 

Aukščiausiajam – ir prašyti palaiminti tolesnius gerus darbus. GIRDITE – GERUS 

DARBUS, bet šiukštu ne kaulyti sau šiltų kėdžių ir turtų. 

Beje, aš pats drąsiai užsuku į visokius Dievo namus – ir į pravoslavų cerkvę 

ar  katalikų bažnyčią, ir į musulmonų mečetę ar budistų pagodą, ir kitus. Visuose 

matau tą patį Dievą, nes Dievas yra vienas. Ir prašau jo, kad palaimintų geriems 

darbams. 

Visos religijos priklauso Dievui, tačiau Dievas nepriklauso nė vienai! 

Tas, kuris mėgaujasi  kontroliuodamas, 999 atvejais iš 1000 baigia liūdnai – 

tampa sena susisukusia būtybe. Mėgavimasis valdžia ar turtais palaipsniui baigiasi, ir 
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jis ne tik kad nieko nebevaldo, jis nebesugeba tinkamai valdyti ir savo paties 

gyvenimo, tampa niekam nereikalingas. O tas, kuris laiku supranta, kad tai ne tas 

kelias, kuriuo turėtų eiti žmogus, pradeda ieškoti alternatyvos ir gyventi ekologiškai 

bei sveikai.  

Norisi pacituoti kelis protingus posakius, galbūt pridėti ką nors nuo savęs ir, 

žinoma, pateikti Konkordijos Antarovos užrašų ištraukas, kurios pateko į knygą „Du 

gyvenimai“.  

„Tikras vadovas turi pats suprasti (remdamasis savo paties patirtimi), kur yra 

jo tautos gėrio šaltinis. Vadovas turi prisitaikyti ir pradėti mąstyti bei priimti tautos 

gyvenimą savo elgesiu susiliedamas su ja, skirdamas jai dėmesio ir būdamas jai 

mielaširdingas.“ 

Pavyzdys būtų labai paprastas. Kai atsiranda mokytojas, likimo mokytojas, 

vienu atveju jis elgiasi agresyviai ir trenkia jums per veidą, o kitu atveju – spiria į 

minkštąją. Tai štai, spyris į minkštąją suaugusiam žmogui gali būti efektyvesnis nei 

pliaukštelėjiams per veidą. Nes, kaip bebūtų keista, kai likimo mokytojas spiria į 

sėdimąją, jis suduoda smūgį mentalinei savigarbai, skatina iškoti išeities ir, geriausiu 

atveju, kyla noras „atkeršyti“ protingu būdu, o tai provokuoja diskusiją, kurioje laimi 

argumentai. 

Tačiau kai tą pačią pamoką gauni „per veidą“, kyla agresija, konfliktas, ir 

daugeliu atveju pamoka lieka nesuprasta, nes sprendimo paieška vykdoma kita 

kryptimi. Štai šį metodą privalo žinoti tie, kurių rankose valdžia. Jie turi ieškoti 

efektyvesnio mokymo būdo, „bausmės“, kuri būtų naudinga valstybei, ir neužsimti 

savo asmeninių ambicių tenkinimu. 

Reikia suprasti bendrojo kinkinio dėsnį. Du arkliai viename kinkinyje gali 

pajudinti iš vietos 15 tonų. O kiekviena jų atskirai – tik 3 tonas.  Įsikinkykite į darbus 

ne mažiau kaip po du – rezultatas bus daug efektyvesnis. Trigubai susuktą siūlą labai 

sunku nutraukti. O kai vadovas pakinko visą savo liaudį gerų darbų labui, 

neskirstydamas tos liaudies į savus ir svetimus, rezultatas pranoksta lūkesčius. 

Įdėmiai apsižvalgykite. Kodėl visuomenė pasidalijusi, suskaldyta, kodėl kyla ryškus 

vienų protestas prieš kitus? Kodėl tam tikra visuomenės dalis atsiskiria nuo jos? 

Kodėl tik vienetai eina maloniai šypsodamiesi savo artimui? Kodėl mums nerūpi 

bendra šalies būklė? Kodėl kyla noras tik nubausti savo konkurentą, oponentą, o ne 

diskutuoti su juo, ir matyti tik iškreiptą savo gyvenimo prasmę? Kodėl geriausias 

dalykas, kurį galime padaryti, tai atsiriboti nuo jo? Ne, draugai! Tokia sistema – tai 
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muilo burbulas. Tokiu būdu jūsų asmenybė negali susilieti su bendra Visatos energija. 

Kol nebus šio ryšio, nepatirsite tikrosios laimės. O šį ryšį audžia pats žmogus, tačiau 

tik tomis širdies ir sąmonės dalimis, kuriose nesiautėja aistros, nesveika konkurencija 

ir pavydas, nėra abejingumo ir karaliauja džiaugsmas.  

 Kai prasideda vidinis žmogaus širdies atsivėrimas, jo norai tampa nebe 

grubūs ir jų sumažėja. Žmogus įgyja gebėjimą pripažinti kito žmogaus svarbą ir kito 

žmogaus gyvenimo vertę. Tada jis galvoja jau apie savo lygybę su aplinkiniais ir kelių 

tampa vis mažiau. Galiausiai, žmogus anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip pasiekia 

kryžkelę, kurioje susikerta trys keliai: laimės troškimas, džiaugsmo troškimas, 

žinių troškimas. Patys savaime visi šie keliai yra tamsūs. Juos apšviečia tik tavyje 

esanti Šviesa. 

Nesvarbu ar tu motina, ar už Tėvynę gyvybę aukojantis didvyris, ar mylimos 

gimtinės politiką kuriantis veikėjas, ar tautos vadas, gydytojas ar virėjas, siuvėjas ar 

dailininkas – visa tai neturi reikšmės. Svarbus tik pasiaukojančios širdies poelgio 

rezultatas, tik tai patenka į amžiną žmogaus talpyklą. Ir kelio gale viskas, ką žmogus 

darė, viskas, ką jis išnešė iš kovos ir užuojautos kitiems gaisro, susilieja į vieningą 

Laimę – Žinias – Išmintį, būtent tuo  maitinasi amžinasis „Aš“.  

Nėra galimybės pereiti iš vienos vidinio tobulumo būsenos į kitą, aukštesnę, 

tol, kol žmogus neįveikė ir nepalaimino visų jo viduje egzistavusių užtvarų. 

Niekada neklausykite apkalbų, savo džiaugsmo ir gerumo jėga stenkitės 

nutraukti skundus tų, kurie jums piktai kalba apie savo šalį ir jos žmones, jei tu 

vadovas – apie tavo tautą ir atskirą jos narį. Įsisąmoninkite, kad jūs, palaikydamas ar 

leisdamas savo akivaizdoje plėtoti tokias neigiamas kalbas, padedate kaltinančiųjų 

lūpomis savo akivaizdoje naikinti savo šalį. 

Nuodėmingas ne tik tas, kuris savo smerkiančiu žodžiu trukdo savo šalies 

sveikam, ekologiškam vystymuisi, bet ir tas, kuris nesugeba nutraukti tokio pokalbio 

gijos ir visa savo meile įlieti ramybės į prisitaikėlio chameleono širdį. 

Stenkitės nepanaudoti nė lašelio žiaurumo savo šalies gyvenime, mokykitės jį 

atpažinti. 

Jei matote, kad muša bejėgį vaiką, ir neužstojate jo, jūsų nuodėmė prieš 

gyvenimą ir prieš Dievą yra tokia pat didelė kaip to žiauraus žmogaus, kurio ranka 

mušė vaiką. 

Jei esate vadovas, viršininkas, šeimininkas ir girdite žiaurų žodį, kuris kaip 

kardas skaudžiai kerta žmogui, net jei tas skriaudžiamas žmogus yra jūsų oponentas, 
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ir nesugebate jo apginti, prieš gyvenimą ir Dievą esate ne menkiau kaltas nei 

piktžodžiautojas. Ir ateityje atsiimsite tai, kas jums priklauso – suveiks priežasties ir 

pasekmės dėsnis. 

Jei dalyvaujate ten, kur skerdžiami keturkojai ar kankinami bejėgiai padarai, 

bet neprotestuojate ir neginate nelaimingų bežadžių būtybių, esate kaltas net labiau 

nei jų kankintojai. 

Neišmanymas, abejingumas, žiaurumas, pavydas, kerštas – tai pagrindinės 

nesąmoningo žmogaus vertybės. Deja, daugelio vadovų galvose tokių minčių 

knibždėte knibžda. Herbertas Velsas manė, kad pasaulis turi būti labiau išsivystęs, 

stengėsi jį pakeisti ir todėl mirė būdamas piktas ir nusivylęs šiuo pasauliu. O pasaulis 

iš tiesų unikalus ir jo keisti nereikia. Reikia tiesiog gyventi pagal Visatos dėsnius ir 

pasauliui nekenkti. Kiek galėdami stenkitės savo gerais darbais jį sutaurinti, bet 

nekeiskite jo. 

Manau, kad tiems, kurie perskaitė iki šios vietos ir pakėlė savo sąmonės lygį į 

aukštesnį, dabar bus įdomu sužinoti, kaip teisingai veikti laikantis Visatos dėsnių. 

Viskas labai paprasta. Mes jau daug išsiaiškinome, liko keletas niuansų. 

Karma-joga reiškia, kad jūs savo veiklą kaip nuoširdžią dovaną, auką 

skiriate Aukščiausiajai Išminčiai, mūsų KŪRĖJUI.  

ĮSIKLAUSYKITE! Viskas, ką jūs darote, jūsų darbai, dovanos, žodis,  

mintis yra skiriama Aukščiausiajam, ir jūs gyvenate su ta nuostata ir nuotaika.  

Ką tai reiškia? Pabandysime išsiaiškinti. Mes žinome, kad iš KŪRĖJO 

ateina meilės energija, mes nuolatos jaučiame jo rūpinimąsi, mes visą laiką 

naudojamės tuo, ką jis mums duoda: orą, vandenį, saulę, žemę, gėles, gyvenimą – ir 

visa tai nemokamai. Iš Aukščiausiojo,  bet tik ne iš valdžios, nors tie ir norėtų viską 

skirstyti patys, mat vandenis, jūras, žemes po truputį jau užvaldė, tik tvarkosi su jomis 

itin kvailai ir neraštingai. Ką norisi padaryti už šias dovanas? Aišku, kad norisi  

atsidėkoti Aukščiausiam už jas. Padaryti kažką gero, dosnaus. Juk taip? Todėl bet 

kokia mūsų veikla turi būti panaši į aukojimą. Juk visi mūsų talentai – tai dieviškoji  

energija. Ji mums nepriklauso, kaip mes linkę kartais galvoti. Mums tai duota, tiesiog 

reikia tai lavinti ir grąžinti. Jei veikiame kitų labui, yra laikoma, kad grąžiname tai 

KŪRĖJUI. 

Siūlau jums dabar atlikti vieną praktinę užduotį šia tema.  
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Atsisėskite patogiai… atsipalaiduokite, pasėdėkite tokia poza… 

pailsėkite… Jūs jau žinote, kaip tai padaryti, ir aš nesikartosiu. Pajuskite 

dabarties jėgą... ir važiuojame... J  

Iš pradžių mintimis įsivaizduokite, kad jums suteikiami įvairūs talentai, 

turtai, dovanos...  

Ištiesiate rankas į priekį, delnais į viršų ir viską, kas jums duodama, 

imate sau, imate sau, sau, sau...  Pradedate visa tai kažkur dėlioti, slėpti nuo 

kitų, kaišioti į kažkokias tamsias vieteles. Prekiaujate suteiktu talentu, didinate 

kainą, kovojate už savo autorių teises..., vaikščiojate po teismus, aptarinėjate 

visa tai su advokatais ir t. t...    

Ką jaučiate viduje? Prisiminkite šio mentaliteto būseną...  

O dabar išsilaisvinkite iš ankstesniojo jausmo ir vėl mintyse 

įsivaizduokite, kad jums suteikiami įvairūs talentai, gebėjimai ir galimybės… 

Pakelkite rankas į viršų, delnus pasukite taip, kad jie būtų atgręžti į 

Aukščiausiąjį Šaltinį, atverkite juos, ir dabar į šiuos delnus priimkite talentus, 

kurie sklinda iš visatos šaltinio, prisiminkite visas šias savo savybes ir 

priimkite jas į savo delnus... 

Priimkite… priimkite… viską, kas jums duodama… 

O dabar darykite rankų judesius link savęs, imkite sau tuos talentus … 

Priimkite… priimkite… priimkite su dėkingumu... įvairias dovanas, 

talentus, gebėjimus... Dar labiau atsiverkite šiam Dieviškajam meilės srautui, 

kuris teikia jums savo meilę... teikia su kaupu... Priimkite ją su dėkingumu... į 

šias atviras rankas... Ir visi šie talentai tampa jūsų, galite jais naudotis...  

Dabar pradėkite prisiminti ir įsivaizduoti visus savo gimines, 

pažįstamus, visus tuos, kam reikia pagalbos. Ištieskite rankas priešais save 

delnais į viršų...  

Ir pradėkite dalinti gautąsias dovanas... Mintyse dalinkite šias dovanas 

jiems visiems...  

Negailėkite, dalinkite, dalinkite, dalinkite... Įsivaizduokite juos mintyse 

ir dalinkite... dalinkite... Įsivaizduokite juos ir žiūrėkite jiems į akis, siūlykite, 

dalinkite šias dovanas...  

Viską, ką priėmėte – dalinkite. Darykite tai iš visos širdies. Kad šis 

palaimos spindulys iš širdies eitų tiesiai kitiems...  

Dalinkite... dalinkite... dalinkite...  
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Tačiau nepamirškite priimti dovanų, kurios jums siunčiamos iš 

aukštybių... Priimkite ir dalinkite... dalinkite...  

Kad poveikis būtų geresnis, atsistokite ir dalinkite stovėdami. Darykite 

tai tiek, kiek norėsite. Priimkite ir dalinkite... dalinkite... dalinkite...  

Aš jūsų palauksiu…  

Tie, kurie grįžote pas mus, aptarkime jūsų įspūdžius. 

Daugelis pastebėjo, kad tai galima daryti iki begalybės. Kiek beišdalintumėte, 

tai nesibaigia, visada ateina dar, pasipildo. 

Daugelis mintyse susitikote su savo artimaisiais ir pažįstamais, pajutote jų 

šilumą. 

Kai kurie pajutote, kaip atsiveria širdis. Ir tai buvo gilus jausmas. 

Labai daug kas pastebi, kad pirmą kartą gyvenime dalindami jie pajuto 

malonumą. 

Daugelis pajuto vienybės jausmą. 

O dabar jūs patys pradedate pastebėti, kad visuomenė tampa kitokia. Juk tiesa, 

sutinkate? 

Ir dabar tik akimirkai prisiminkite tą jausmą, kai gavote šias dovanas iš 

aukščiau ir jas ėmėte tik sau, slėpėte, prekiavote jomis, – fu, kaip nesinori to 

prisiminti. Tiesa? Viskas, bėgame nuo šio prisiminimo, bėgame nuo šio mentaliteto.   

Mūsų likimas mums duotas kaip geriausias būdas tarnauti kitiems, Visatai. 

Kažkas iš mūsų verslininkas, kažkas gydytojas ar politikas. Visa tai lemtis, likimas. 

Reikia tai su dėkingumu priimti ir iš visos širdies atiduoti. 

Įrašykite čia, specialiai paliktoje tuščioje vietoje, savo įspūdžius, pajuskite 

juos. 
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Namų darbo tema taip pat bus „Karma-joga“. Kaip ją atlikti – suprasite iš 

pavyzdžių, kuriuos dabar pateiksiu. Vienai močiutei, kuri lankė mūsų seminarus, 

reikėjo savaitgalį – kaip tik po to seminaro, per kurį uždavė namų darbą – sukasti 

lysvę savo darže. Šitai septyniasdešimtmetei moteriškei skaudėjo sąnarius. Ir štai ji 

užeina į sandėliuką, žiūri į visus tuos kastuvus bei grėblius ir galvoja: „Varge, varge, 

kas dabar bus su mano vargšais sąnariais!“ Bet niekur nedingsi. Pasidūsaudama ji 

išrenka kastuvą, eina lysvės link ir staiga ji prisimena namų darbą. Per paskaitą 

pasakojo, kad reikia viską daryti taip, tarsi tai būtų auka, dovana Aukščiausiajam. 

„Įdomu, – galvoja ji, – visą gyvenimą dariau įvairiausius dalykus: dirbau tarybų 

valdžiai, vergavau kvailiui vyrui, lenkiau nugarą vaikų ir anūkų labui, o Dievo garbei 

dar niekada nedirbau.“ Ir taip ją sudomino ši mintis – kad gyvenimas jau į pabaigą, o 

paties svarbiausio ji galbūt ir nedarė – kažkas ten pas ją viršuje, trečiajame asmenybės 

lygmenyje, persijungė. Pažiūrėjo ji į kastuvą ir pagalvojo: „Dabar kasiu Dievo garbei, 

tai bus mano auka Jam.“ 

Ir tokių minčių vedama ji pradėjo kasti. Atsipeikėjo tik po pusvalandžio, kai 

suprato, kad užmiršusi savo sąnarius, ji juda tokiu greičiu, kad tik dulkės rūksta. 

Moteriškė liovėsi kasusi ir pradėjo galvoti: jos ligoti sąnariai, o čia toks greitis. 

Pažiūrėjo atgal ir iš nuostabos net atsisėdo ant lysvės – jai iš paskos driekiasi suarta 

juosta, besitęsianti horizonto link, kaip filme „Stachanoviečiai“. J 

Kai ji visa tai pasakojo, iš jos nustebusio žvilgsnio buvo matyti, kad ji iki šiol 

(o praėjo jau visa para) negali atsigauti ir suprasti, kas įvyko. Štai ką reiškia daryti 

darbą Dievo garbei, įjungus trečiąjį lygmenį. 

O kas nutiko iš tiesų? O nutiko tai, kad pradėjus veikti aukštesniame sąmonės 

lygyje, į jūsų gyvenimą ateina aukščiausios energijos, netenka galios materialūs 

dėsniai ir kitų energijų varomas kūnas pradeda veikti kitaip. 

Iš tiesų, jeigu pamąstytume giliau, nieko čia nėra sudėtingo, bet patys tam 

priešinamės, nenorime net galvoti apie tokias galimybes, atstumiame jas nuo savęs. Ir 

aš ne išimtis. Tik dabar tai supratau – kai pradėjau nagrinėti, praktikuoti ir įžvelgti 

atsiveriančias galimybes. O juk kiek padariau klaidų. Ir šiandien reikia laiko jas 

ištaisyti ir pradėti naudotis tomis galimybėmis. Bet dabar aiškiai suprantu, kad bet 



	   512	  

kokiame amžiuje būtina stengtis ir laiką naudoti maksimaliai tiems dalykams, 

darbams, kuriuos mums duoda Aukščiausias! Tik tada tai padės šiame gyvenime ir 

atneš mažiau karminių pamokų. 

Prieš pereidami prie kitų pavyzdžių, kad geriau suprastume sąvoka „auka 

Dievui“, įsivaizduokime tokį dalyką. Dabar pat prisiminkite kokį nors žmogų, kuris 

jus labai myli... ir pagalvokite, kokio jausmo vedini darysite kokį nors darbą jam... 

Tiesiog pamąstykite, kaip jausitės, kai darysite jam kažką gero... Tokia yra KARMA-

JOGOS esmė – dovana Aukščiausiajam Absoliutui, kuris kiekvienam teikia meilę. 

Dar vienas iš pirmo žvilgsnio nesudėtingas, be labai pamokantis pavyzdys. 

Jauna studentų šeima gavo bendrabutyje kambarį ir pasikvietė draugus į 

vakarėlį. Kad kambarys atrodytų nors kiek padoriau, nusprendė prieš ateinant 

svečiams perklijuoti tapetus. Tapetai buvo su piešiniu, todėl klijuojant gabalus reikėjo 

atitaikyti detales; tai šiek tiek apsunkino darbus, bet atrodė, kad jie suspės užbaigti. 

Tačiau viename kampe darbas ėmė strigti, tapetai lipo prie rankų, galvos ir nugaros, 

grindų, bet tik ne prie sienos, piešinys išsikraipė. Manau, ne vienam tokie reikalai yra 

gerai žinomi. J Jiedu ėmė irzti, laiko liko mažai, dar reikėjo nusiprausti ir 

susitvarkyti. Ji stovėjo ant kopėtėlių, o jis tepė popierius klijais ir kėlė jai. Netikėtai ji 

prisiminė šitą namų užduotį – bet kokį darbą reikia atlikti kaip auką Aukščiausiajam. 

Ir ji nebegalvoja apie nieką kita, nei apie svečius, nei apie save, nei apie vyrą, tik 

mąstė apie tai, jog šis darbas dėl paties Aukščiausiojo. Ir su tokiomis mintimis ima 

eilinę tapetų juostą ir beveik nežiūrėdama prispaudžia ją prie sienos, piešiniai – kaip 

čia buvę. Ji taip ir sustingo nustebusi, o vyras apačioje džiūgavo, kad pagaliau jiems 

tai pavyko. O ji net nulipti nebeturi jėgų, galvoje sumaištis. 

Štai dar vienas pavyzdys, kaip įsijungia trečiasis lygmuo, SIELOS ir 

KŪRĖJO ryšio lygmuo.  

Konservatorijos studentė labai jaudinosi prieš egzaminą. Jai reikės groti 

sudėtingą kūrinį, ji jaudinasi, rankos dreba. Virpėdama ji prieina prie auditorijos durų 

ir staiga pajunta, kaip nerimas praeina, širdis ima plakti lygiau – ji prisiminė šitą 

paskaitą ir auką Dievui. Tveriasi tos minties, paliepia sau – „Grosiu Dievui!” Taip 

nusiteikusi įeina į auditoriją, sveikinasi nežiūrėdama į egzaminuotojus, nepersistengia 

nusilenkdama ir sėdasi prie fortepijono. Egzaminuotojai susižvalgo – gal mergaitei 

reikia pagalbos, bet ji jau pradėjo groti. Ji suprato – niekas kitas, tik KŪRĖJAS davė 

jai talentą, ir ji turi tai atiduoti, padauginti ir grąžinti Jam – Aukščiausiajam. Kai ji 

baigė, salėje gal tris minutes truko tyla. Egzaminuotojai, nepaprastai muzikalūs 
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žmonės, jie sugeba atskirti muziką nuo natų. Skambėjo tikra muzika, ir tas įspūdis 

nepaleido jų, laikė prikaustęs. 

Tad Aukščiausiųjų energijų, sklindančių mums iš KŪRĖJO, nestabdo jokie 

materialiojo pasaulio apribojimai, tačiau tai įvyksta tik tada, kai žmogus įgyja trečiojo 

lygmens kvalifikaciją. Kitaip tariant, sulig kiekvienu šios knygos puslapiu 

skaitančiojo sąmonės lygis turi augti, ir tai neabejotinai įvyks, jei bus laikomasi 

duodamų patarimų. Todėl prašau atlikti šią namų užduotį – pragyvenkite visą dieną su 

tokia nuotaika, bet kurį savo veiksmą atlikite kaip aukojimą, dovaną. Ar plaunate 

grindis ar indus, ar dirbate savo darbe, ar sveikinatės su kuo nors – darykite tai kaip 

aukojimą Aukščiausiajam. O rytoj patikrinsime, kaip įsisavinote šią medžiagą ir kaip 

jums pavyko šis namų darbas. 

Siūlau kuriam laikui atidėti knygą į šalį. Suvokite šią medžiagą, 

pasipraktikuokite, pasinaudokite šia galimybe. Pajuskite, kaip tai veikia, pažiūrėkite, 

kokios galimybės atsiveria. Pasinerkite į šį nuostabų pasaulį. Tik darykite tai 

negalvodami apie mainus su Dievu.  

 

Namų darbas !!! J  

 
Džiaugiuosi galėdamas šiandien jus pasveikinti šiame etape, šiame puslapyje, 

ir jausti jūsų nusiteikimą. Esu tikras, kad kiekvienas iš jūsų, kuris įkopė į šias žinių 

aukštumas, dabar jaučia energijos, palaimos ir laimės antplūdį. Neapsimestinę, 

materialią, laikiną laimę, o tikrą, gilią, tokią, kuri švelniai glosto širdį ir šildo sielą. Ir 

jūs jaučiate, kad esate ne vienas šiame pasaulyje, kad jus myli ne tik artimieji, 

giminės. Jus myli ir KŪRĖJAS savo Aukščiausiąja meile. Ir tam nereikia nieko 

ypatingo daryti, reikia tiesiog to norėti. Reikia atsiverti, mokėti priimti, pamatyti, 

išgirsti siunčiamus signalus, kreipiančius mus mūsų paskirties keliu. Ši knyga yra 

būtent apie tai – ji padeda jums išgirsti šiuos signalus, juos atpažinti ir suprasti, DĖL 

KO jie jums siunčiami. 

Šiandien bus paskutinė tema, mes visi kartu ir kiekvienas atskirai 

pamėginsime rasti tai, dėl ko nuėjome kelią nuo pirmojo šios knygos puslapio iki šios 

šventos akimirkos. Kokia mūsų paskirtis šiame žemiškajame kelyje? Kokią pamoką 

mes turime išmokti šiame gyvenime ir kam to reikia?  
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 Bet pirmiausia išnagrinėkime namų darbą. Vakar kalbėjome labai įdomia ir 

svarbia tema, ir jūs gavote namų darbą – bet kokį darbą reikia daryti kaip dovaną, 

kaip auką Aukščiausiajam. Tas, kuris taip darė, be abejonės įsitikino, kad jam į 

pagalbą iš karto ateidavo energija, padėjusi suprasti kaip elgtis vienoje ar kitoje 

situacijoje. 

Vienas seminaro dalyvis papasakojo, kad projektavimo biuras, kuriame jis 

dirba moksliniu darbuotoju, gavo ilgalaikį užsakymą suprojektuoti sudėtingą 

inžinerinį mazgą, ir tris mėnesius jie su kolegomis negalėjo rasti sprendimo. Ir štai po 

trijų dienų reikia atiduoti baigtą projektą, visas biuras panikuoja, niekaip nepavyksta 

sugalvoti sprendimo. Ir vienas darbuotojas, tiesiog šiaip, be jokių pašalinių minčių, 

klausia to darbuotojo, kuris lankėsi seminare: „Kur tu ten  kas  vakarą vaikštai?“ „Į 

paskaitas“, – atsako šis ir papasakoja kolegoms apie vakarykštę paskaitą. Visi 

pasijuokia ir vienas pasiūlo: „O gal įdomumo dėlei pabandome? Juk prarasti nėra ko.“ 

Jie sustojo aplink stalą, minutę ar dvi pameditavo apie tai, kad šį užsakymą jie vykdo 

kaip auką Aukščiausiajam, tada susėdo prie stalo ir susitarė pernelyg nesigilindami 

siūlyti viską, kas šaus į galvą. Kiekvienas pradėjo dėstyti savo idėjas, net ir 

absurdiškiausias. „Ir ką manote? – sako mūsų seminaro dalyvis, – sprendimą radome 

per dvidešimt minučių“. Tai tikra istorija ir visi jos dalyviai yra tikri ir gyvi. 

Todėl kam sukti galvą tris mėnesius, kai tai galima padaryti per 20 minučių. 

Bet daryti tai reikia kitokios sąmonės būsenos ir aukoti darbą Aukščiausiajam. Per 20 

minučių galima gauti trijų mėnesių algą. Mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad 

šiame pasaulyje nereikia nieko išradinėti. Viskas jau išrasta ir guli Visatos 

bibliotekoje, reikia tik paimti iš ten. O visų svarbiausia – norėti paimti. 

Kita seminaro dalyvė papasakojo savo istoriją. Jos šešerių metų sūnus nuo 

dvejų metų puldavo į isteriją. Kad ko nors pasiektų, jis tiesiog krisdavo ant grindų ir 

klykdavo. Ir štai išvakarėse jis paprašė mamos padėti jam apsirengti ir nuvesti pas 

draugą. Mama tuo metu neturėjo laiko ir berniukas, kaip visada, puolė klykti. Ši 

moteris buvo išklausiusi daugybę įvairiausių paskaitų, seminarų, perskaičiusi kalną 

knygų, tačiau niekada nesivadovavo patarimais, o dabar nusprendė atlikti išvakarėse 

užduotą namų darbą. Ji atsistojo greta sūnaus ir pradėjo mintyse medituoti: „Aš 

perleidžiu savo sūnaus auklėjimą Tau, mūsų Aukščiausiasis.“ Ir meditavo taip 

įsijautusi minutę ar dvi. Po šios trumpos meditacijos ji nuėjo į kambarį pas savo 

mamą, sūnaus močiutę, ir paklausė, kodėl berniukas taip veržiasi pas draugą? Močiutė 

papasakojo, kad tas draugas buvo užėjęs, jie susipyko ir sūnus jį nuskriaudė. Mama 
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grįžo pas sūnų, kuris stebėtinai greitai nusiramino, atsisėdo greta ir pradėjo kalbėti, 

klausinėti. Berniukas mamą suprato ir po šio įvykio isterijos priepuoliai baigėsi. Ji 

pasakojo tai su ašaromis akyse ir vis kartojo: „KETVERIUS METUS, KETVERIUS 

METUS aš nieko negalėjau padaryti, o čia kaip ranka nuėmė.“ Ji tai priėmė kaip 

naujo gyvenimo etapo pradžią. 

Kiti, suprasdami, kad reikia daryti namų darbus, bandė bet kokį darbą pradėti 

kreipimusi į Aukščiausiąjį ir susidurdavo su vidiniu pasipriešinimu. Jie ilgai negalėjo 

suprasti, kur čia šuo pakastas. Bet vėliau suprato, kad kažkur viduje slypi nuoskauda. 

Ji  velkasi nuo senų laikų, galbūt jie jau gimė su šiuo jausmu. Ir supratę tai, jie pradėjo 

nuo nuolankumo, nuo susitaikymo, ir tada vidinis pasipriešinimas sumažėjo. Viena 

dalyvė, mėgindama nugalėti šį vidinį pasipriešinimą, nusprendė kaip auką 

Aukščiausiajam padaryti mankštą. Padariusi mankštą ji išėjo į lauką, pajuto vidinį 

pasitenkinimą ir suprato, kad įvyko lūžis. 

Kai kurie sakė: „Taip, mes matome, kad tai padeda. Suprantame, kad 

KŪRĖJO pagalba mums reikalinga. Bet kam Jam visa tai? Kam jam reikia padėti 

mums? Juk Jis viską turi, kodėl Jis padeda mums?“ Ir patys pradėdavo galvoti, kad 

mes – tai siela, o Aukščiausiasis – tai mūsų sielos tėvas ir Jis myli mus beribe, 

neišsenkančia tėviška meile. 

Štai ką  papasakojo seminaro dalyviai, kurie vos vieną dieną taikė šį metodą. 

Gyveno, dirbo, tvarkė kažkokius buitinius reikalus, turėjo pomėgių, sportavo – visa 

tai jie darė kaip auką Aukščiausiajam.  

O jūs turite savo pastebėjimų, savo patirčių? Ar kuris nors iš jūsų pastebėjo, 

kaip harmonizavosi jo pasaulis? Ar mintys susidėliojo į vietas? Ar apėmė ramybė? 

Atsirado vienybės jausmas, susitaikymas? 

Ir tie, kurių išorinė erdvė harmonizavosi, pakelkite rankas, įkvėpkite, tada 

ištieskite rankas į priekį ir pagalvokite apie Aukščiausiąjį. O dabar, iškvėpdami, lėtai 

įrašykite tai šioje specialiai jums paliktoje vietoje ir pasidalinkite šia informacija su 

visais. 
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 VISUMINĖ ASMENYBĖ IR JOS CHARAKTERISTIKA 

 

O dabar su gera ir džiaugsminga nuotaika pradėsime nagrinėti šiandieninę 

temą.   

Iš pradžių aptarsime VISUMINĖS ASMENYBĖS sampratą, išsiaiškinsime, 

kas tai yra. 

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad visuminės, arba harmoningos, 

asmenybės paslaptimi, jos mįsle domisi visi psichologai. Jos ieškojimui ir tyrinėjimui 

skiria kone visą savo gyvenimą žmonės, nuoširdžiai tarnaujantys kuriai nors dvasinei 

tradicijai. Galima sakyti, kad visi žmonės, bent kiek besidomintys savojo AŠ esme, 

ieško visuminės asmenybės savyje.  

Kas yra VISUMINĖ ASMENYBĖ? 

Visuminės asmenybės nedrasko prieštaravimai, jai būdinga vidinė ramybė ir 

harmonija. Visuminės asmenybės nekankina tamsiosios žemiausios jėgos, savo esme 

panašios į šakalus, – nuoskauda, įniršis, pyktis, pavydas, irzlumas, depresija ir pan. 

Visuminė asmenybė – tai visuma ir gausa, ji pripildyta meilės, dosnumo, 

teigiamos energijos, teigiamų emocijų, kuriomis norisi pasidalinti su kitais. Jei vis 

dėlto žemosios emocijos veikia taip, kad norisi atsakyti tuo pačiu ar dar baisiau, tai 

jau ne visuminė asmenybė. 

Tad dabar pasinaudodami paskutine jūsų atlikta namų darbų užduotimi, jūsų 

patirtimi, išnagrinėsime VISUMINĖS ASMENYBĖS temą. 

Panagrinėsime ypač seną mantrą. Mantra labai neįprasta: OM PURNAM 

ADAH PURNAM. Beje, tai tik mantros pradžia, tęsinys bus vėliau. Išvertus iš 

sanskrito kalbos tai skambėtų taip: Pilnatvė ir harmonija sklinda iš Aukščiausiosios 
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Visumos. Jei norime pasiekti harmonijos, o svarbiausia turėti nuolat tekančią 

energiją, svarbu tai žinoti, suvokti ir tuo vadovautis.  

Aš sakiau, kad visuminė asmenybė – tai tokia asmenybė,  kurios nedrasko 

prieštaraviai, jai būdinga pilnatvė ir harmonija, o šioje senojoje mantroje išminčius 

teigia, kad jos pilnatvė ir darna ateina iš Aukščiausios Visumos, iš KŪRĖJO. Kaip jau 

minėjau, labai svarbu vadovautis namų darbų patirtimi. Tie, kurie atliko karma-jogos 

pratimus, pajuto, kad vidinio pasaulio ir  išorinės erdvės harmonija atsiranda  tarsi 

savaime. Ir dabar žinome, kad harmonija ir pilnatvė ateina iš Aukščiausiojo Prado. 

Vadinasi, kaip apie tai anksčiau ir kalbėjome, jeigu mūsų sąmonė yra atvira 

pilnatvės ir harmonijos ryšiui, šis ryšys harmonizuoja  ir vidinį, ir išorinį mūsų 

pasaulį. 

Prieš tęsdamas šią temą  papasakosiu vieną labai seniai įvykusį atsitikimą 

apie du didžius šventuosius. 

Vienas keliautojas ieškodamas tiesos aplankė įvairiausius miestus ir kaimus. 

Kartą traukė per mišką ir gerokai praalkęs nutarė  kur nors prisėsti ir užkąsti. Staiga 

suprato, kad alkis dingo ir pajuto neįprastą lengvumą. Jam ėmė aiškėti, kad vyksta 

kažkas nepaprasta: neliko jokių kūno problemų – jokių skausmų, nuovargio, alkio, 

neliko jokių nuoskaudų, kurios mus vargina, erzina ir yra amžina našta. Jis pajuto 

nusiraminimą, visišką vidinę harmoniją.  

Jis išėjo iš miško ir pamatė ežerą. Atsistojęs ant ežero kranto pamatė 

netoliese iš vandens kyšantį akmenį, o ant jo saulės atokaitoje besišildančią varlę. 

Šalia jos šildėsi susirangiusi gyvatė, kuri šiaip jau minta varlėmis. Štai toks 

paveikslas, toks natiurmortas: guli vienas šalia kito „avis ir vilkas“ ir šildosi saulutėje. 

Vaizdas neįtikėtinas, tačiau jam galutinai tapo aišku, kad atsidūrė nepaprastoje 

vietoje, kad netoliese turėtų būti didis šventasis. Mat tokios asmenybės, kurioms 

būdingas atviras Dieviškasis dvasios suvokimas, tvirtas ryšys su Aukščiausiuoju 

Pradu, pačios skleidžia harmoniją aplinkui.  

Ėmęs ieškoti jis netrukus suranda didį šventąjį Govindapadą, įžvelgia jame 

savo dvasinį mokytoją, tampa jo mokiniu, o galiausiai ir pats tampa šventuoju Šinkara 

Čara.  

Ši istorija patvirtina mūsų neseną patirtį, kad atsiradus ryšiui su 

Aukščiausiuoju Pradu, atsiranda ir vidinė, ir išorinė dermė. Tad ir daržas sukasamas, 

ir tapetai išklijuojami, ir projektavimo darbų klausimai išsprendžiami, ir dar daug kas 

įvykdoma – svarbu, kad būtų harmonija su Aukščiausiąja Išmintimi.  
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Įprastai mūsų dabartiniam gyvenimui būdingos vidinių prieštaravimų 

draskomos, į nesutarimus linkusios, nedarnios asmenybės, išvargintos ir vidinių, ir 

išorinių emocinių problemų. 

Žinau, kad imsite šitą mantrą kartoti vis dažniau dėl vienos paprastos 

priežasties –ji padeda užmegzti ryšį su Aukščiausiuoju ir lengvina jums gyvenimą. Jei 

kam nors iš pradžių nesiseks, stenkitės tai darydami negalvoti apie mainus – aš tau, tu 

man. Negalvokite apie didingus projektus ar įspūdingą uždarbį, ar kaip akimirksniu 

tapti milijonieriumi. Gal vėliau ir tapsite tokiu, bet dabar medituodami apie tai 

negalvokite, o tyrai iš širdies mąstykite apie tai, kad tą auką skiriate JAM, 

Aukščiausiajam, o koks rezultatas bus – tai jau ne jūsų reikalas. Jums šioje praktikoje 

turi rūpėti tik viena – žinoti: visa, ką darote, darote Aukščiausiajam. Girdite? 

Viską skiriate Aukščiausiajam: savo žinias, sugebėjimus, poelgius, mintis. Pabrėžiu – 

ne turtus, ne pinigus, naudokitės jais patys, bet taip, kad jie neštų gėrį ne tik jums, bet 

ir kitiems. Aš kalbu apie jūsų talentus, poelgius, mintis, žinias – visa tai skirkite 

Aukščiausiajam! 

Taigi, kartokite nuolatos, nepamirškite ir žinokite – OM PURNAM ADAH 

PURNAM – pilnatvė ir harmonija sklinda iš Aukščiausiosios Visumos. Privalome 

suprasti, kad žinios, pateiktos senuosiuose sanskrito raštuose, yra lengvai pritaikomos. 

Jei pradedame ne tik tyrinėti dvasinį mokslą, bet jį taikyti savo gyvenime, pasekmes 

pajuntame netrukus, prasideda stebuklai, atsiveria kitokia, nauja gyvenimo realybė. 

Apie tai dar viena istorija.  

Ji prieš keletą metų jau buvo panaudota mano straipsnyje apie globalią 

politiką, kuris gana plačiai nuskambėjo. Šią istoriją gana pamokomai pritaikiau 

pasaulinės politikos kontekstui ir vieną veikėją, profesorių, pakeičiau Vokietijos 

kanclere Angela Merkel, kuri suvokusi, priėmusi ir pripažinusi pamoką sugebėjo 

išsikovoti savo rinkėjų pasitikėjimą ir meilę. Ji  tapo įtakingiausia moterimi politike 

ne tik savo šalyje, bet ir visame pasaulyje. Tai  reali istorija, kurios pabaigoje 

atpažinsite pagrindinį herojų.  

Taigi, universitete profesorius paklausė savo studentų:  

– Ar viskas, kas egzistuoja, sukurta Dievo? 

Vienas studentas drąsiai atsakė:  

– Taip, viskas. 

– Dievas viską sukūrė? – pakartojo profesorius.  

–Taip, pone, – vėl atsakė studentas. 
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Tada profesorius paklausė: 

 – Jei Dievas sukūrė viską, tai sukūrė ir blogį, mat jis egzistuoja. Pagal 

prielaidą, kad mūsų darbai apibūdina mus pačius, Dievas yra blogis? 

Studentas nerado, ką atsakyti. Profesorius labai didžiavosi savimi ir pasigyrė 

studentams, kad ir vėl įrodė – Dievo buvimas yra ne kas kita, kaip mitas. 

Tada pakėlė ranką kitas studentas ir paprašė: 

– Profesoriau, ar galiu jūsų paklausti? 

– Taip, aišku, kad galite, klauskite.  

– Profesoriau, ar egzistuoja šaltis? 

– Keistas klausimas, žinoma, egzistuoja. Argi jums niekad nebuvo šalta? 

Kiti studentai ėmė juoktis iš jaunuolio klausimo, bet šis, nekreipdamas 

dėmesio į juos, tęsė savo kalbą.  

– Pone, iš tiesų šaltis neegzistuoja. Pagal fizikos dėsnius, tai, ką mes 

vadiname šalčiu, tėra tik šilumos nebuvimas. Galima ištirti, ar žmogui (ar daiktui) 

būdinga energija, tik tada, jei jis skleidžia šilumą. Visiškas energijos nebuvimas – jei 

temperatūra pasiekia  -460 laipsnių pagal Farenheitą. Materija tampa inertiška ir 

negali reaguoti esant tokiai temperatūrai. Vadinasi, šaltis neegzistuoja, bet yra sukurta 

sąvoka apibūdinti tai, ką jaučiame, jei nėra šilumos. 

Stojo tyla. Paskui studentas vėl prakalbo: 

– Profesoriau, ar egzistuoja tamsa? 

– Žinoma, egzistuoja, – atsakė profesorius, bet jau nebe taip tvirtai. 

– Ir vėl jūs neteisus, pone. Tamsa taip pat neegzistuoja. Iš tikrųjų tai tik 

šviesos nebuvimas. Galima tyrinėti šviesą, bet tamsos – ne, nėra tokių prietaisų. Pagal 

Niutono metodus galime išskaidyti baltą šviesą į daugybę spalvų, ištirti kiekvienos 

spalvos bangos ilgį, bet tamsos negalime išmatuoti. Paprastas šviesos spindulys gali 

įsiskverbti į tamsią erdvę ir ją apšviesti. Ar galima apskaičiuoti, kiek erdvėje liko 

tamsos? Mes galime išmatuoti tik šviesos kiekį erdvėje, o tamsos – ne. Tamsa yra 

sąvoka, kurią vartoja žmogus apibūdinti, kas vyksta, jei nėra šviesos. 

Galiausiai jaunuolis paklausė profesoriaus: 

– Pone, ar egzistuoja blogis? 

Šįkart profesorius atsakė nebe taip pasitikinčiai: 

– Kaip jau ir sakiau, mes jį matome kasdien: žmonės žiaurūs vienas kitam, 

pasaulyje klesti prievarta ir nusikaltimai. Tie pavyzdžiai yra ne kas kita, kaip blogio 

apraiškos. 
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Tačiau studentas paprieštaravo: 

– Pone, blogio nėra. Blogis tėra tik meilės nebuvimas, kaip šviesos ar 

šilumos nebuvimas. Blogis – tai tamsa ir šaltis.Tai žmogaus sukurtas žodis Dievo 

nebuvimui apibrėžti. Dievas nesukūrė blogio. Blogis – tai Dieviškosios meilės 

nebuvimas, kaip šilumos ir šviesos nebuvimas. Blogis – tai tamsa ir šaltis.  

Toliau studentas kalbėjo jau ne profesoriui. Jis pakėlė rankas ir žvilgsnį 

aukštyn ir garsiai pasakė, kreipdamasis į erdvę, į publiką, į Visatą, tarsi norėdamas 

ištrinti profesoriaus žodžius, kad erdvėje nebeliktų to nemokšiškumo, to iš 

profesoriaus lūpų nuskambėjusio teiginio. 

– DIEVAS YRA! JIS EGZISTUOJA! IR AŠ JAUČIU JO MEILĘ! 

Profesorius tylėdamas atsisėdo. 

Tas studentas buvo anuomet dar jaunas Albertas Einšteinas. Kaip žinoma, jis 

davė pradžią kvantinei fizikai ir daugeliui kitų dalykų. Ir pats Dievą atrado per 

mokslą. Ką mums tai sako?  Tai, kad Aukščiausiasis Pradas yra įrodytas mokslo, 

pačių šviesiausių protų, tokių kaip A. Einšteinas. 

Yra žinoma, kad Einšteinas galėjo egzistuoti susidvejinusios asmenybės 

būsenoje, ta jo būsena turėjo rodytis keista daugeliui, nes tada jis atrodė, švelniai 

tariant, ne visai sveikas. Tačiau kaip tik tokia būsena suteikė jam galimybę daryti 

atradimus, kurie jam ateidavo į galvą dėl labai glaudaus ryšio su Visata, jam 

tereikdavo tik juos užrašyti. Bet šiais laikais milijonams protingų pasaulio 

mokslininkų dar toli iki šio didžio žmogaus paliktų teorijų ir atradimų. 

Įdomu tai, kad Styvas Džobsas jaunystėje vartojo narkotikus, kad atsikratytų 

stereotipų, ribojančių jo minčių laisvę.  

Dar keletas pavyzdžių iš Einšteino ir kitų šio pasaulio genijų gyvenimo. Gal 

šie pavyzdžiai suteiks nors kiek drąsos kai kuriems, neleis jiems nuleisti rankų. Jei 

dabar kas nors ir nesiseka, vėliau būtinai pavyks. Reikia tik noro ir siekio. 

Einšteinas pradėjo kalbėti tik būdamas ketverių metukų. Mokytojai laikė jį 

protiškai atsilikusiu.  

Mendelejevas iš chemijos turėjo trejetą. Tačiau šių laikų mokslininkai, net 

Nobelio premijos laureatai, nesukūrė nė tūkstantosios dalies to, ką mums paliko 

Mendelejevas. Mokytojai iš chemijos jam rašė trejetus, bet patys chemijoje nepadarė 

jokių atradimų. 
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Disnėjus buvo atleistas iš laikraščio redakcijos – jam prikišo idėjų trūkumą. 

Tačiau jis sukūrė unikalų stebuklų pasaulį, kuris traukia visus šios Žemės gyventojus, 

nuo seno iki mažo.Jis gavo net 26 „Oskaro“ statulėles. 

Prisiminkite tai, kai jums atrodys, kad viskas nesiseka. Viskam savas 

laikas, išmuš ir jūsų valanda. 

Kai kurie šio pasaulio stipriausieji, laikantys savo šalių vairą, menkystos ir 

stokojantys proto, geba sukurti tik ažiotažą, nervingą aplinką, skleidžia baimę 

žmonėms, žlugdo kitaip mąstančių ir pažangių žmonių idėjas, girdamiesi ir riesdami 

nosį skleidžia nemokšiškumą šioje Visatoje, nuodija gyvenimą ištisoms kartoms. 

Gaila, bet tik istorija demaskuoja jų nemokšiškumą ir klastą. Šiandien drąsiai galima 

pavardėmis išvardyti tokius  mūsų tėvynainius, atnešančius į ši pasaulį chaosą.    

Ir tik karma juos nuleidžia ant žemiausio rojaus laiptų laptelio – į gyvuliškąjį 

pasaulį, kur jiems teks iš naujo nueiti savo ilgą kelią  ir išpirkti savo piktadarystes. 

Tačiau iš ten ne kiekvienam pavyksta ištrūkti, kai kurių sielos ten ir lieka, nusileidžia 

dar žemiau – iki sliekų ir mėšlavabalių lygio.  

Iš tikrųjų yra taip – kiekvienas turi sumokėti už savo veiksmus, jei dar šiame 

gyvenime nepradeda eiti teisingu pasaulėkūros, mūsų visatos, dėsnių keliu. 

Mes nukrypome nuo temos, bet kartais yra naudinga nepamiršti tikrovės, 

kurioje gyvename. Nematyti to, kas vyksta šalia, gyventi tik komforto zonoje yra 

viliojantis dalykas, bet tai netikras kelias, vedantis į aklavietę. Privalome mokytis 

gyventi realybėje ir net diskomforto zonoje, privalome valdyti save, kelti savo 

sąmonės lygį, nes tik tada ugdomas kūrybinis sielos potencialas. Juk būtent to mes čia 

atėjome.  

Kokioje aplinkoje begyventume, bet disharmoniją ir probleminį egzistavimą 

jaučiame tik tada, kai neturime aukščiausio ryšio – sielos ir Aukščiausiojo. Kai tokio 

ryšio nėra, atsiranda tamsa, šaltis, pyktis, pasireiškiantys įvairiomis problemomis, 

kurios  mums ima varginti, – įsivyrauja disharmonija ir apima depresija.  

Kai egzistuoja pozityvi Aukščiausioji realybė, iš žemiausiųjų klodų nieko 

nebelieka. Dabar ir jūs sutiksite, kad visos mūsų problemos – tai įrodymas to, kad 

mums trūksta kažko rimto. 

Dar kartą žvilgtelėkite į ankstesnės temos paveikslėlį (28 pav.). Jame labai 

aiškiai matyti, kad asmenybę sudaro skirtingi lygmenys. Tačiau jeigu nėra 

aukščiausio ryšio, mūsų struktūroje prasideda konfliktas, atsiranda priešprieša.    
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Kiekvienas iš mūsų turime daugybę norų, mums reikia tūkstančių daiktų tuo 

pačiu metu. Norime ilsėtis ir kartu uždirbti pinigų. Norim bendrauti su ta mergina, bet 

ne pro šalį būtų pabendrauti ir su kita.  Norime žiūrėti šį kino filmą, tačiau per kitą 

kanalą rodo futbolą, knieti ir jį tuo pačiu metu žiūrėti, be to, norisi miego ir būtų visai 

neblogai pakramsnoti dešros... Kaip su visu tuo susitvarkyti?  Ir tokia konfliktinė 

situacija tik norų lygmenyje.    

Apie protą apskritai geriau nekalbėti, nes jeigu jausmuose yra tik dabartis, tai 

prote dar ir praeitis sėdi. Tarkime, prieš trejus ar ketverius metus kažkas mums kažko 

nedavė, nepadarė iki galo, nesilaikė žodžio, turėjo duoti, bet nedavė – o man to 

reikėjo. Aš iki šiol noriu tai gauti, todėl tas noras nusėdo kažkur paširdžiuose ir 

gadina mano savijautą. O kas yra išmintis? Išmintis apskritai susipainiojo. Išmintį iš 

viršaus spaudžia netikras ego, iš apačios – iškrypęs protas su įaudrintais šiandieninio 

gyvenimo jausmais. Išmintis pradeda šlubuoti ir veikti pagal principą – reikia AR 

nereikia, pareiga AR ne pareiga, atsiranda „AR“, prasideda sumaištis. Mes apskritai 

šiais laikais nebežinome, kas yra pareiga.  Manome, kad tai tokia nuobodi sąvoka, 

kurią geriau būtų atmesti. Užkišdami ir ušteršdami išmintį atitolstame nuo 

pasaulėkūros tiesos. 

Dar vienas dalykas. Jei žvilgtelėsime į šiuolaikinę „dvasinę“ psichologinę 

rinką, kurioje apstu knygų, susidursime su daugybe gyvenimo sampratų. O tai yra ne 

kas kita, kaip vertybių sistema. Visa tą informaciją mes sugeriame ir šiandien net 

knygos nebepadeda išsiaiškinti, kas teisinga, o kas – ne. Visos mūsų būties problemos 

atsiranda todėl, kad neturime aukščiausios jungties SIELA – KŪRĖJAS taško. 

Tada pradedame kaltinti Dievą, kad jis yra blogio šaltinis. Tai netiesa, 

DIEVAS YRA MEILĖS ŠALTINIS. Blogį sugalvojome mes patys, nes nenorime 

pakilti iki to atramos taško SIELA – KŪRĖJAS.  

Kai neturime dvasinio atramos taško, darome išvadą, kad Dievo nėra. Tada 

žmogaus pečius užgula našta, jis pats privalo viską spręsti, neturi iš kur laukti 

pagalbos ir pamažu ima žlugdyti save kaip asmenybę, ardyti savo sveikatą ir tinkamai 

neišnaudoja jam suteiktų galimybių. 

Pabandykite įsivaizduoti tokią beprotybę – jūs atsisakote savo tėvų. Ne 

tiesiog išeinate gyventi atskirai, jūs jų atsisakote. Kas atsitiks? Jeigu jūs ne robotas, o 

normalus žmogus, paskui visą gyvenimą jausite diskomfortą. O kas yra diskomfortas?  

Apie tai jau kalbėjome. Tas nepatogumas – tai emocijos, kurios ima veikti 
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distruktyviai ir graužti vieną ar kitą vidaus organą ar sistemą. Pamenate? Kiekviena 

emocija turi savo auką, savo organą (žr. gunų ir emocijų lentelę 280 psl.). 

Dabar panagrinėkime labai panašią situaciją, tik tėvų atsisakote ne jūs, o 

jūsų pažįstami. Ką pajusite? Neis iš galvos mintis, kaip galima buvo taip pasielgti, 

kaip galima išsižadėti tėvų – tai apskritai yra nesuvokiama ir nepateisinama. Ta mintis 

persekios ir gniuždys, galiausiai ji jus įveiks, liausitės su tais pažįstamais bendravę, 

nes tai, ką jie padarė, žmogui yra nepriimtina.  

Galiu jus nudžiuginti – tokia jūsų moralinė nuostata išduoda, kad jums 

būdingas ryšys SIELA – KŪRĖJAS, jau turite jį arba netrukus pasieksite.  

Dabar tik įsivaizduokite, kad jaunystėje išsižadėjote tėvų. Kaip būtų 

susiklostęs jūsų gyvenimas? Tikriausia būtų buvę nelengva. Čia netiks pavyzdys, kai 

likimas išskiria su tėvais dėl kokių nors kitų nelaimingų priežasčių. Tokiu atveju 

buvęs ryšys širdyse yra išsaugomas visiems laikams.  

Dabar, kad būtų dar aiškiau,  įsivaizduokite, kad su tėvais išsiskyrėte būdami 

dar kūdikiai. Kas tada jums būtų nutikę? 

Jei siela, asmenybė praranda ryšį su KŪRĖJU, savo dangiškuoju Tėvu, 

atsitinka tas pats – asmenybė sužlunga.  

Papasakosiu dar vieną istoriją. 

Kartą žmogus atėjo pas kirpėją, jiedu įsišnekėjo apie šį bei tą, galiausiai apie 

Dievą. 

Kirpėjas tarė: 

– Galite kalbėti man ką norite, netikiu, kad Dievas yra. 

Klientas paklausė: 

– Kodėl? 

– Ir taip aišku, užtenka išeiti į gatvę ir pamatysi, kad Dievo nėra. Jei jis būtų, 

kodėl tiek ligonių? Kodėl tiek beglobių vaikų? Jei jis iš tiesų egzistuotų, nebūtų nei 

kančių, nei skausmo. Sunku įsivaizduoti mylintį Dievą, kuris leidžia, kad visa tai 

vyktų. 

Klientas susimąstė, bet nutarė verčiau patylėti, nesivelti į ginčą. 

Kai kirpėjas baigė darbą, klientas išėjo. Gatvėje išvydo apžėlusį, nesiskutusį, 

jau senai nekirptą žmogų. Regis, tas nesikirpo jau visą amžinybę ir atrodė labai 

nevalyvas.  

Tada klientas sugrįžo, atidarė kirpyklos duris ir tarė: 

– Žinote, pasakysiu jums štai ką – kirpėjų pasaulyje nėra. 
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– Kaip tai gali būti? – nustebo kirpėjas. – O kaipgi aš? 

– Ne, – šūktelėjo klientas, – kirpėjų nėra, kitaip nebūtų apžėlusių ir 

nesiskutusių žmonių, kaip štai anas, einantis dabar gatve. 

– Na, mielas pone, kirpėjai čia niekuo dėti, tokie lankytojai patys pas mane 

neina. 

– Tas ir yra, – pritarė lankytojas. – Ir aš tą patį sakau. Dievas yra, tik žmonės 

jo neieško. Neina pas jį. Štai todėl pasaulyje tiek kančių ir skausmo. 

 

                          Karminės kančios 

 

Išminčiai aprašo tris karminių kančių tipus. 

Pirmasis tipas – kokios nors fizinio kūno ir proto ligos, emocijos. 

Išmintingi žmonės sako, kad tokias kančias sukėlė konkreti karminė priežastis – tai 

vadinama prieraišumu žemiausiame lygmenyje. Akivaizdu, jei priklausote nuo 

tabako, alkoholio ar ko nors panašaus, laikui bėgant bus niokojamas jūsų fizinis 

kūnas, nervų, emocinė sistemos. Jeigu neatsikratote įpročio rytais ilgai nesikelti iš 

lovos, taip pat griaunama sveikata, mažėja energijos. Vadinasi, prieraišumas prie 

asmeninių įnorių, protas, kaitinamas emocijų, gundo žmogų pataikauti pojūčiams ir 

gyventi pagal jų reikalavimus, bet ne taip teisingai, kaip turėtų gyventi asmenybė 

pagal Visatos dėsnius. Jeigu esate prisirišęs prie kokio nors objekto, kokio nors 

žmogaus, o kitam jaučiate antipatiją, tas prieraišumo – antipatijos derinys 

neišvengiamai ardys visą organizmo sistemą.  

Pabandykime tai išsiaiškinti pasinaudodami paprastais pavyzdžiais. 

Tarkime, šeimoje vienas iš sutuoktinių gyvena asmeninių prieraišumų lygmenyje. 

Vyras eina žvejoti kada užsimanęs, ką jau kalbėti apie rūkymą, alkoholį, tinginystę ar 

pomėgį paūžti. Jo artimieji neišvengiamai kenčia. 

Tos pačios problemos ir versle. Jei žmogus negali atsisakyti savo pomėgių, 

jis  manipuliuoja kitais žmonėmis, nepaiso jų nuomonės, juos išnaudoja, be to, 

prisideda pirmiau minėti įpročiai, prasideda finansinės problemos. Tas karminis faktas 

prieraišumo forma sukuria problemas proto ir kūno lygmenyje. 

Antrasis tipas – kančios, kurias sukelia kitos gyvos būtybės. Šitų kančių 

priežastis – puikybė. Tereikia tik susimąstyti, ir viskas tampa akivaizdu. Jei mes 

laikome save už ką nors aukštesniais, visad atsiras kitas, kuris laikys save aukštesniu 

už mus. Karmos atžvilgiu taip ir įvyksta – mes vertiname ką nors neigiamai, ir pagal 
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likimo dėsnį tas neigiamas vertinimas grįžta atgal, mums sukelia kančias kitos 

būtybės arba ligos. Kitaip tariant, mes plakame patys save: užsimojome ir sudavėme 

kažkam kitam, bet smūgis kiek uždelsęs, tačiau vis stiprėdamas atskrieja jau iš kitos 

pusės mums. Tarsi vaikas, įkišęs ranką tarp durų, tempia duris į save ir prispaustą 

ranką jam dar labiau skauda. Taip atsitinka neišvengiamai ir visada. Jei išsisuksime 

vieną kartą, smūgis būtinai kris dar skaudesnis, dar klastingesnis, kad kitą kartą jau 

nebandytum jo išvengti. Atpildas ateina VISADA. 

Mano gyvenimo pavyzdžiai labai gerai tai įrodo. Jeigu versle aš dar kažkokiu 

būdu ilgiau laikiausi kilnių tikslų, tai politika, kaip jau minėjau anksčiau, –žaidimas 

be taisyklių. Kiekvienas čia žaidžia taip, kaip sugeba. Žinoma, reikia įvertinti ir 

startinį kapitalą. Ne, dabar aš ne apie pinigus kalbu. Beje, man vieną ar dvi kadencijas 

teko pabūti turtingiausio Seimo nario kailyje.  Dėl to dažnai būdavau neįtraukiamas į 

bendrąją statistiką, nes mano duomenys iškreipdavo galutinį kokių nors tyrimų 

rezultatą. Nekalbu jau apie tai, kiek piktų ir pavydžių akių buvo aplink, iš visos širdies 

norėjusių man „gero“. J Dabar kalbu apie kitokį kapitalą, politikoje tai vadinama 

suminiu įvykių ir faktų, galinčių tave nešti ant sėkmės bangos palankia vėjo kryptimi, 

arba, atvirkščiai, į priešingą pusę, skaičiumi. 

Į viską atsižvelgiama: ir kur tu gimei, ir kas tavo tėvai, kas tavo giminė, ir su 

kuo tu mokeisi, ir kokiuose svarbiuose šaliai įvykiuose dalyvavai, ar atsidūrei 

reikiamu laiku reikiamoje vietoje, ar spėjai greičiau nei kiti „persidažyti“, kažką 

perdaryti ar paminti savo principus vardan netiesos. Labai daug įvykių ir faktų gali 

nunešti tave viena ar kita kryptimi. Atrodytų, viską darai kaip kiti, tačiau vienų 

rezultatas vienoks, kitų – kitoks. Šis kapitalas politikoje veikia stipriau nei pinigai.  

Todėl jeigu šio kapitalo neturi, o aš jo beveik neturėjau, priešingai, jis buvo labiau 

minusinis: gimiau Rusijoje, jokių studentiškų ar giminystės ryšių Lietuvoje neturėjau, 

be to, revoliucinės žmonių nuotaikos, paaštrėjęs nacionalizmo jausmas ir pan.  Tai yra 

norėdamas pasiekti to paties rezultato, turėjau išeikvoti ne mažiau kaip dešimt kartų 

daugiau energijos, ir tai negalėjau būti tikras, kad gausiu tokį patį rezultatą, kaip tie, 

kurių kapitalas su pliuso ženklu. 

Tarkime, toks faktas: kad tapčiau ministru, mažiausia, ką turėjau padaryti, tai 

sukurti partiją, būti jos vadovu. Partija turėjo laimėti rinkimus, nes nuo to priklauso, 

kokia bus suformuota nauja vyriausybė. Kai kuriems, pavyzdžiui, 2012–2016 metų 

kadencijoje, ministrų postai tiesiog iš dangaus nukrito. Žinoma, iš esmės yra 
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neteisinga, kai ministrais tampa tie, kurių rinkėjai net akyse nematė, todėl jų 

atsakomybė visiškai kitokia.  

Tačiau nieko nepadarysi, mūsų šalies aukščiausioji valdžia iškreipė šias 

demokratinėse šalyse egzistuojančias taisykles. Iškreipė konstituciją, todėl iš šalies 

bėga žmonės.  Mažiausias Europoje darbo užmokestis, pensijos, socialinės garantijos, 

nepagarba asmenybei, menkos perspektyvos jaunimui, visiškai išbalansuota laisvos 

ekonomikos rinka ir investicine aplinka, nes valstybės vadovai ir žemiau valdymo 

piramidėje esantys atstovai – tai daugybė prisitaikėlių, diletantų, neturinčių nė 

menkiausio supratimo apie ekonomiką ir rinkos priežasties ir pasekmės dėsnius. 

Todėl kenčia ištisos kartos. Tą patį galima pasakyti ne tik apie Lietuvą. Posovietinėje 

erdvėje tokie reiškiniai vos ne norma. Nepavydžiu tiems valdžios atstovams: jei jie 

nesusimąstys šiame gyvenime, tai paskui save šią karmą temps dar labai ilgai. 

Beje, paskaičiuota, kad tokie išbandymai valdžia ir turtais suteikiami 

kiekvienam tam tikrame sielos augimo etape, ir kaip tuo pasinaudosime, kaip 

išmoksime šią pamoką, priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų.  

Kalbant apie mano pamoką, aš, be jokios abejonės, taip pat nuolat įpildavau 

žibalo į ugnį. Maždaug viduryje savo politinės karjeros tapau agresyvesnis. Neslėpsiu, 

atsirado kažkokių asmeninių interesų, egoizmo,  nepateisinamo karjerizmo, noro bet 

kokiais būdais siekti tikslo – pradėjau alkūnėmis skintis kelią tikslui pasiekti.    

Trumpiau tariant, tas kilnus, idėjinis nusiteikimas, su kuriuo ėjau į politiką ir 

vėliau kūriau partiją, siekis padaryti šalį laimingesnę, turtingesnę, patrauklesnę, 

kažkokiu būdu nepastebimai pasitraukė į antrą planą. Ne, jis niekur nedingo, ir 

politinės karjeros viduryje to idealizmo taip pat buvo, jo yra ir dabar ir tikrai jis ne 

paskutinėje vietoje, bet tikrai ir ne pirmoje.   

Kai politikai patenka į šį žaidimą be taisyklių, o dar ir tokius rimtus veidus 

nutaiso, lyg nuo jų ten kažkas priklausytų, o ypač – žmonių gyvenimas, labai greitai 

jie tampa zombiais, nesuvokiančiais, kas vyksta realiame gyvenime. Gyvena kažkokį 

savo gyvenimą, augindami vis storesnę odą ir ypatingos kastos imunitetą. Aš, matyt, 

tam tikrą laiką priešinausi, buvau vedamas kilnios idėjos ir saugomas iš aukštybių.  

Tačiau galiausiai visa tai peraugo į cinizmą, kai vis mažiau dėmesio skiri kitų 

skausmui, tiesiog prie to pripranti kaip chirurgas. Kažkur dingo tikroji užuojauta. 

Pamenu, kai per pirmąją 2000–2004 metų kadenciją sąžiningai kiekvieną savaitę 

priimdavau šimtus savo apygardos žmonių, net iš visos šalies atvažiuodavo žmonių į 

priėmimą.  Visiems stengiausi padėti, ir daugelis juto šią pagalbą. Tuo metu ėjau 
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ekonomikos komiteto pirmininko pareigas ir joms skyriau labai daug jėgų, net 

samdžiau už savo pinigus ekspertus ir rengėme tam tikras programas. Techniniai 

darbuotojai priprato prie manęs ir su atvira širdimi man padėdavo.  

O vėliau visa tai kažkur išėjo. Ir galiausiai atėjo momentas, kai suveikė 

priežasties ir pasekmės dėsnis. Ir nors skausmingai, grubiai atėjo mano pamokos, nes, 

tikėtina, ilgai bandė prasiskverbti iki manęs šie  mokytojai – vykdytojai, tačiau esu 

dėkingas jiems ir džiaugiuosi, kad šis dėsnis suveikė šiame gyvenime, ir savo klaidas 

galiu ištaisyti dabar, o ne tempti paskui save neišmoktų pamokų karmą.    

Šiandien esu morališkai ir psichologiškai pasirengęs priimti bet kokią lemtį – 

tai mane džiugina ir balansuoja, pakylėja aukščiau tų problemų, kurios užgriuvo 

mane. Jos man nebeatrodo tokios esminėmis, kaip galvojau iš pradžių. Pasvėriau 

visus už ir prieš, pasipriešinimo lygį, betikslį laiko eikvojimą. Ir net idealizmas grįžo į 

pirmąjį planą, svarbiausia, gautos pamokos leido sąmonei pakilti į aukštesnį lygį. Lyg 

ir būtų galima grįžti į aktyvią politiką, pritaikyti savo patirtį šios šalies gerovei.  

Kaip bebūtų keista, bet aš pats atsisakiau partijos pirmininko pareigų. Žinote, 

nebetraukia tas žaidimas be taisyklių, tuščias laiko gaišimas, sukeliants destrukciją, 

disharmoniją. Iš tikrųjų norisi būti naudingu žmonėms, norisi realizuoti savo 

potencialą visuomenės, šalies ir mūsų Visatos gerovei.  

Tai supratau dabar, kai taikau šias žinias, analizuoju savo gyvenimą. Ne, aš 

negrįžtu mintimis į praeitį, manęs neužvaldo gailesčio emocijos („jeigu tada būčiau 

padaręs kitaip, viskas dabar būtų kitaip“). Ne, apie tai aš negalvoju, tai tuščias laiko 

gaišimas. Reikia eiti pirmyn, nekreipiant dėmesio į dirgiklius. Kaip ir versle – 

nereikia ieškoti praradimų, tai gali privesti tik prie bankroto, reikia uždirbti naują 

pelną. Taip ir gyvenime – reikia ieškoti kitų kelių, kurie teiktų realią naudą 

visuomenei ir šaliai. 

Jeigu nusprendžiau eiti sielos ugdymo keliu, nereikia kvaršinti sau galvos, 

kodėl nepasirinkau anksčiau šio kelio. Nereikia eikvoti likusio laiko tokiam 

aiškinimuisi. Reikia eiti pirmyn ir džiaugtis, kad toks suvokimas atėjo šiame 

gyvenime, ir net suvoki, kad klaidos savaime taip pat moko. Vidinis apsauginis įgytos 

patirties mechanizmas automatiškai įsijungia ir įspėja tave. Suveikia savitas 

imunitetas – to ar kito daryti negalima.  Jei anksčiau ne vieną kartą įlipai į balą ir 

prisėmei aulinius vandens, tai dabar negalvodamas apeini ją.  

Reikia pasakyti, kad kurdamas verslą, turėjau daugybę kilnių idėjų. Tačiau 

dabar, analizuodamas praeities įvykius naujų užsiėmimų fone, pradedu pastebėti, kad 
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vėliau visais atvejais į pirmąjį planą iškildavo pelnas. Ir būtent nuo to momento 

verslas imdavo strigti. Šiandien į verslą žiūriu kitomis akimis – vadovaudamasis 

visiškai kitokia patirtimi, kurioje vyrauja profesionalizmas, rinkos suvokimas, 

intuicija ir  kilnus tikslas.  

Trečiasis kančių tipas – visai Žemei būdingi kentėjimai. Jie atsiranda todėl, 

kad iš visuomeninio gyvenimo dingsta Sielos ryšys su Dievu. Kai tokių atvejų labai 

padaugėja, vis daugiau žmonių šioje planetoje atitrūksta nuo Aukščiausiosios 

Išminties ir gyvena neigiamoje aplinkoje bei siunčia neigiamą energiją. Juos 

pakeisdama per ekonomiką, per daiktiškumą ima sparčiai plėstis neekologiška 

žmogaus veikla. Mes matome tai kasdien viso pasaulio mastu. Planetą pulte užpuolė 

stichinės nelaimės, kataklizmai, išsiveržia ugnikalniai, užplūsta nežinomos ligos, 

įsiplieskia karai, baugina terorizmo aktai. 

Visa tai apibendrinant siūlau grįžti prie mantros OM PURNAM ADAH 

PURNAM – PILNATVĖ IR HARMONIJA SKLINDA IŠ AUKŠČIAUSIOS 

VISUMOS.  

Jei pranyksta tas ryšys, atsiranda visų trijų tipų karminės problemos. Reikia 

gerai apgalvoti, ką privalome daryti, kaip tuos sunkumus įveikti. Pabandykime kartu 

apsvarstyti, koks žodis priešingas žodžiui „prieraišumas“? Galima rasti keletą 

atitikmenų, bet sanskrito kalboje tai būtų asketizmas, arba jausmų kontrolė. Ir iš 

karto įrašome tai į schemą (33 pav.). 

Pagalvokite, kas yra gydomosios, arba sveikatingumo, programos, 

suteikiančios rezultatų sveikatos lygmenyje? Asketizmas, pareiga, atsakomybė? Tai 

jausmų kontrolė, kai jūs imate laikytis dietos, ribojate savo norus, kūnas sveiksta, 

atsiranda harmonija. Tai reiškia, kad bet kokioje srityje nuostata „aš noriu“ keičiama 

kokiomis nors moralinėmis nuostatomis ir žmogus jomis vadovaujasi. 

Pasakysiu daugiau: kalbant apie fizinį kūną reikia pabrėžti, kad jis yra 

įrankis, duodamas mums dvasios kūrybinėms galioms stiprinti, sielos kvalifikacijai 

kelti, darbams visuomenės, Visatos gerovei atlikti. Todėl privalome su juo elgtis 

ekologiškai, turime jį tausoti, rūpintis jo būkle, veikla ir sveikata. Mes atsakome už jį 

– turime laikytis švaraus gyvenimo reikalavimų, laiku keltis, praustis, įkrauti 

organizmą energija ir pan. Tokią pačią pareigą turime ir savo vidiniam pasauliui, 

subtiliajam kūnui – privalome rūpintis juo ir stengtis harmonizuoti jo veiklą.  

Kas yra puikybė? Jei šeimoje laikomasi nuostatos „aš noriu, tu man 

privalai tą ar kitą“, neišvengiami sunkumai ir nesutarimai. Šiai nuostatai galima 
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priešpastatyti dosnumą ir tarnystę kitiems, kito asmens rėmimą, jo gynimą, 

globojimą, pilnatvės mentaliteto savyje įtvirtinimą.  Jeigu mūsų nuostatos pasikeis šia 

linkme, užuot sulaukę priešiškumo iš kitų būtybių, atsidursime sau palankioje 

aplinkoje, išsyk net gerai nesuvokę, kaip tai atsitiko. 

Pavyzdys apie telefono vagį labai tiko. Jis kaip tik ir yra ta priešiškai 

nusiteikusi – apvogusi – gyva būtybė. Ir ką tas vagis sako paskui? „Jūs gal hipnozę 

įvaldžiusi? Pats aštuonerius metus praleidau kolonijoje, telefonus vagiu visą 

gyvenimą. Visada juos atjungiu iš karto, tuo labiau neatsakau į juos pasiekusius 

skambučius. O dabar tarsi kokia jėga iš vidaus mane privertė atsiliepti. Kodėl?“ Labai 

svarbu tai suprasti.  

Jei gyvenate nusiteikęs tarnauti kitiems ir dėl kitų, jei trokštate kitiems 

laimės ir patys ją kuriate, ši nuostata pradeda keisti ir kitus. 

Ir kitų požiūris į jus pradeda keistis, nes subtiliajame lygmenyje pokyčiai 

vyksta neišvengiamai. Žmonės patys nesuvokia, kodėl taip atsitinka. Štai kodėl mes 

vis dažniau girdime sakant: „Pasaulį pradėk keisti nuo savęs.“ 

Pernelyg didelis visuomenės prieraišumas prie materializmo – ką galima 

jam priešpastatyti? Jam galima priešpastatyti dvasinį pažinimą, gamtos dėsnių 

pažinimą. 

Kad būtų paprasčiau suvokti, šią informaciją pateiksime kaip schemą. 

 

                              Karminių kančių tipai  

 
34 pav. “Karminis poveikis” 

Taigi, reikia gerai suprasti šiuos tris šiuolaikiniam neigiamam pasauliui 

priešpastatomus teigiamus visuminės asmenybės principus. Reikia ne laukti, kol 
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atsiras problemų, ir po to jas spręsti, – tai vadinamoji reaktyvinė mąstymo reakcija – o 

tik teisingai gyventi. Jei teisingai gyvenate pagal šiuos tris principus, tai ir yra jūsų 

socialinis indėlis į visuomenę. 

Tai ne šiaip vyksta be jūsų įsikišimo, tai JŪSŲ socialinis indėlis. Dvasinių 

žinių ir aukščiausiosios prigimties savybių skleidimas savo gyvenimo būdo pavyzdžiu 

turi didžiausio poveikio perduodant tokias žinias. O jeigu jūs žinias perduodate kaip 

dovaną-auką KŪRĖJUI, jūsų gyvenime įsivyrauja harmonija, gyvenimas tampa 

visuminis. Harmonija ir visuma įsivyrauja ir jus supančioje aplinkoje.    

Kiekvienas toks švyturėlis, žiburėlis, šviesos spindulys, nušvitęs 

visuomenėje, padės ją tobulinti, kad ji keltųsi iš pagundų ir daiktiškumo.  

Neseniai  į rankas pateko paskelbtas Rusijos gamtos mokslų akademijos 

akademiko Anatolijaus Akimovo (beje, oficialus mokslas jo ilgai nepripažino) 

pranešimas. Šiame pranešime yra daug įdomaus. Daugumas šiuolaikinių fizikų, 

nagrinėjančių branduolio, atomo klausimus, yra įsitikinę, kad egzistuoja Aukščiausioji 

Išmintis, nes kai kurių reiškinių neįmanoma ištirti laboratoriniais metodais. Fizikos 

mokslas negali jų paaiškinti, nes reiškinius valdo kažkokios kitos galios. Tokie 

reiškiniai tiesiog priešpastatomi šiuolaikinės fizikos dėsniams, daugumai mokslo 

darbų, už kuriuos buvo teikiamos premijos, ordinai, medaliai ir mokslo laipsniai. 

Sąžiningi mokslininkai atvirai kalba apie tai, kad jau visiškai paneigtos Darvino 

dogmos apie ląsteles, iš kurių sudarytas mūsų kūnas. Dabar jau įrodyta, kad ląstelė 

per savo veiklą tiesiogiai sąveikauja su išoriniu pasauliu. Įrodyta, kad ląstelė 

nepriklauso nuo genų, kaip tvirtino Darvinas, kuriuo vadovaudamiesi iki šiol dirba 

daugiau nei 90 procentų pasaulio universitetų. Ląstelė turi savo visiškai atskirą 

atominę infrastruktūrą, kaip ir žmogus, ir ji sąveikauja su išoriniu pasauliu.  

Tuo labiau neverta kalbėti apie mokslininkų pasiekimus, aiškinantis 

išminties ar sielos reiškinius. Kol kas šis mokslas atitinka embriono būklę. 

Tačiau mus verčia gyventi besąlygiškai vadovaujantis fizikos dėsniais, kurie 

anaiptol netobuli, palyginti su Visatos dėsniais. Reikia gyventi pagal pasaulėkūros, 

Visatos dėsnius, tada nesuksime galvos dėl mistikos ir keistybių. Mes galvosime apie 

savo KŪRĖJO daromus stebuklus – apie JO sukurtą nuostabų pasaulį. 

Akademiko Akimovo nuomone, niekada nebuvo pasaulietinio mokslo, tai 

paskutinių dviejų šimtmečių prasimanymas. Tie prasimanymai, anot jo, kurie dabar 

vadinami mokslu, yra kuriami daryti pinigus. Mokslas tapo perdėm materialistiškas, 

nepripažįstantis Visatos dėsnių ir neigiantis Aukščiausiąją Išmintį.  Akademikas teigė, 
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kad net Niutonas (kuris, beje, gana klydo, aiškindamas visatos ypatybes ir sandarą, ir 

tvirtino, kad visata sudaryta tik iš fizikinių objektų), turėjęs teologinį išsilavinimą, 

dažnai sakė: „mechanikkos dėsnius aš išvedu iš Dievo įstatymų.“ Niutonas suprato, 

kad čia esama Aukščiausiosios Išminties,  jis kalbėjo apie tai, kaip nagrinėja dėsnius, 

kylančius iš Aukščiausiojo Prado. 

Bet šiuolaikinis pasaulis atsirinko didžiųjų mokslininkų paliktas žinias, 

pripažino jų fizikos dėsnius, o Aukščiausiąjį Pradą, apie kurį kalbėjo mokslininkas, 

atmetė. Taip jie iškreipė pasaulį ir visuomenę privertė tapti priklausoma nuo pagundų 

ir materializmo. 

Visiškai apkurtęs Bethovenas parašė amžinai gyvuosiančius kūrinius. Tai 

tegalima paaiškinti tik vienu – jis rašė, puikiai suvokdamas ir būdamas harmonijoje 

tokiame lygmenyje, kuriame pasaulis suvokiamas ne pojūčiais (ne klausa, ne rega), o 

energijos vibracijos dažniais. Kiekviena nata turi savo vibracijos dažnį, kuris šiandien 

lengvai išmatuojamas. Būtent šį vibracijos dažnį jis, lyg vertėjas, perteikdavo 

natomis. Tą muziką jis girdėjo siela veikiamas subtiliojo kūno vibracijos dažnio.  

Kaip žinote, jo muzika gana nerimastinga, maištinga, dėl to galima spėti, 

kad jau tuo metu iš  Visatos  sklido pavojaus signalai. Žmonijai jis perteikė tokį 

vibracijos lauką, tokį toną, kurį jis išgirdo subtiliajame savo sielos lygmenyje. 

Aukščiausiasis per kompozitorių perdavė pavojaus signalą, kad susimąstytume apie 

savo planetos padėtį.   

Nagrinėdami šiuos Visatos dėsnius, mes bandome perprasti trečiojo 

tūkstantmečio specialistų-psichologų psichologijos principus. Jie atsisakė šiuolaikinės 

nevisuminės asmenybės ugdymo  psichologijos, atsisakė lengvo uždarbio, sąžiningai 

pripažino, kad šiuolaikinė psichologija, naudodamasi madingiausiais metodais ir 

technikomis, padaro daugybę klaidų. Pirmajame etape pastebimi tam tikri pozityvūs 

klientų rezultatai, tačiau galiausiai visiškai sugriaunama vidinė visuminė žmogaus 

struktūra. Vesdami savo klientus materializmo ir praturtėjimo keliu, tokie specialistai 

griauna žmogaus prigimtį ir visiškai sunaikina asmenybę.   

Todėl esu įsitikinęs, kad tie, kurie dabar su manimi priėjo iki šio knygos 

puslapio, pratęs savo kelią ir įsilies į trečiojo tūkstantmečio Visatos darbštuolių eiles. 

Nebūtina tapti profesionaliu specialistu, svarbu tapti visuomenės švyturėliu, žiburėliu, 

šviesos spinduliu, ir savo pavyzdžiu ir gyvenimo būdu taurinti mūsų planetą, kartu ir 

visatą.  



	   532	  

Labai svarbu veikti ekologiška, tai yra visuminiu būdu visose gyvybiškai 

svarbiose srityse, kad mūsų veiksmai nedrumstų aplinkinių gyvenimo, kad atsirastų 

suvokimas, kaip atsiranda harmonija ir visuma šeimoje, sveikatos srityje, 

visuomenėje, darbe ir pan.    

Mes vis artėjame prie svarbiausio klausimo – mūsų paskirties šiame 

žemiškajame kelyje. Jau gana gerai susipažinome su mūsų asmenybės struktūra, 

pradedant nuo žemiausiojo lygmens iki ryšio su Aukščiausiuoju. Paprasčiau tariant, 

mūsų paskirtis gyvenime remiasi dviem mūsų struktūros lygmenimis ir jai keliami du 

nuoseklūs uždaviniai.  

Pirmoji užduotis atsiranda, kai žmogus yra pirmajame mūsų struktūros 

lygmenyje (31 pav.) – fiziniame, pojūčių, lygmenyje. Reikia suprasti, kokia mūsų 

paskirtis šiame lygmenyje, kokia žmogaus prigimtis ir kaip ji įgyvendinama šiame 

žemiškajame kelyje fiziniame lygmenyje. Iš tikrųjų tai yra šventa pareiga sau ir 

KŪRĖJUI. Labai svarbu suvokti savo prigimtį, savo paskirtį ir ją įgyvendinti.  Tikra 

laimė galima tik įgyvendinant savo tikrąją paskirtį. Jei žmogus veikia už savo 

prigimties, kuri jam skirta, ribų, jis niekada nebus laimingas. Vadinasi, tai prieštarauja 

tikrovės dėsniams ir veikia prieš paskirtį, suteiktą Aukščiausiosios Išminties. 

Jeigu jis bando keisti savo paskirtį, kyla konfliktinė situacija. Pasikartosiu: 

pirmiausia labai svarbu suvokti savo prigimtį (vyro ar moters kūną)  ir ją įgyvendinti 

– tai ne kas kita, kaip gyventi laikantis darnos su Aukščiausiąja valia. Laimė aplanko 

būtent tada, kai viskas suderinta ir vyrauja harmonija.  

Taigi, realūs epizodai iš Olego Gadeckio seminarų. 

Pasibaigus seminarui trisdešimtmetė mergina su mama priėjo prie lektoriaus ir 

verkdama papasakojo savo istoriją. Ji mokėsi konservatorijoje (ir iš tiesų – jos balsas 

skambėjo neįprastai), laimėjo kelis tarptautinius konkursus, profesoriai negailėjo jai 

žinių, nes įžvelgė talentą. Prasidėjo „perestroika“, laikai buvo sunkūs, šeimai trūko 

pinigų ir merginai teko mesti mokslus trečiame kurse. Ji baigė buhalterių kursus ir po 

kiek laiko, pasinaudojusi pažintimis įsidarbino banke. Ir ši mergina ašarodama 

pasakoja: „Jau 10 metų dirbu banke, alga didelė, automobilis geras, butas. Bet kuo 

toliau, tuo mažiau noriu gyventi. Ką man daryti?“ 

Tai – istorija žmogaus, kuris pasipriešino savo paskirčiai, pasidavė deficito 

mentalitetui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad stengiuosi ne savyje atrasti harmoniją, ne 

suprasti savo prigimtį, bet bandau prisitaikyti prie išorinio pasaulio. Reikia pinigų – 
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eisiu ten, nesvarbu, kad prigimtis priešinai. Svarbiausia – prisitaikyti, užtaisyti 

šiandieninę spragą. Tai ir yra deficito mentalitetas. 

Pilnatvės mentalitetas reiškia – mes žinome, kas slypi mumyse. Tai gamta ir 

visa jos pilnatvė, mūsų talentų turtai. Jei juos atskleisime, pilnatvė atsiskleis mumyse. 

Ir toji pilnatvė tikrai nereikš madų vaikymosi. 

Pamenate Majakovskio eilėraštį apie profesijos pasirinkimą? Jame aiškiai 

pasireiškia deficito mentalitetas. „Noriu aš lakūnu būt – prašom tik pamokyt“, „Noriu 

aš konduktoriumi būt – prašom tik pamokyt“, „Staliaus darbas įdomus, bet renkuos 

kitokį, man geriau statyt namus – prašom tik pamokyt“. Kitaip tariant, darysiu tai, ko 

reikia šaliai... Užsiimsiu tuo, ko reikia rinkai...  

O kur dingo AŠ kaip asmenybė? Kaip asmenybės manęs nėra. TSRS 

universitetuose retai dėstė psichologiją, tai kenksmingas mokslas. Visi turi sukti 

varžtelius. Reikia naikinti žmogų kaip asmenybę. Reikia iš asmenybės daryti 

tarnybinį šunį, kuris klusniai vykdytų komandas ir žinotų savo vietą. Dresuoti, kad 

klausytų iš baimės ir visą laiką žvilgčiotų į šeimininką.  

Deja, tarybinio funkcionieriaus įgūdžiai tvirtai įsišaknijo, ir šiandien tokių 

„tarnybinių šunų“, pradedant smulkiais valdininkais ir baigiant prokurorais, teisėjais, 

ministrais, premjeru, skirtingų kadencijų Seimo pirmininkais, tokiais politikais kaip 

Kirkilas, Bernatonis, Masiulis ir panašiais į juos, prezidentas turi daug. Jie vizgina 

uodega ir inkščia unisonu su šeimininku neturėdami savo nuomonės ir taip griauna ir 

naikina demokratiją, pažeidžia žmogaus teises ir pačią šalį kaip respubliką. Iš esmės 

šiandieninė padėtis labai primena tą tarybinę, nes aiškiai matomas sovietinės 

komunistinės mokyklos mentalitetas. Ir jei šiandien Lietuvos prezidentui būtų suteikta 

daugiau galių, diktatūra taptų neišvengiama. Tačiau, ačiū Dievui, mes esame Europos 

Sąjungos nariai, todėl diktatui yra sunkiau reikštis atvira forma. 

Grįžkime prie mūsų pavyzdžio. Lektorius pasakė merginai: „Visi girdėjote, visi 

suprantate, su kuo tai susiję. Jūs priešinotės KŪRĖJO valiai, priešinotės sau. Talentas 

– tai Dieviškoji energija.“ Kiekviename iš mūsų slypi koks nors aukštesniųjų jėgų 

siųstas talentas. Kažkas yra talentinga mama, kažkas – talentinga dainininkė, kažkas – 

talentingas verslininkas, talentingas vadovas arba talentingas futbolininkas. Labai 

svarbu atrasti patį save. TALENTO NEVALIA PALAIDOTI. LYGIAI KAIP 

NEVALIA IMTIS NE SAVO DARBO. Bet būtina žinoti, ir mes jau tai nagrinėjome, 

kokios energijos pagrindu tai daryti, įgyvendinti. Visame kame dvasia turi būti 

nešama satvos energijos pagrindu.  Pirmiau minėtoje situacijoje, žinoma, nereikia 
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mesti darbo banke, nes galima likti be pragyvenimo šaltinio. Kas padaryta, tas 

padaryta. Dabar lieka bandyti, kiek tai įmanoma, taisyti padėtį. Reikia bandyti ieškoti 

galimybių realizuoti tai, kas duota iš aukščiau. Nes kitaip visą laiką slėgs vidinis 

kaltės jausmas. Reikia rasti alternatyvų būdą realizuoti savo gyvenimiškąją paskirtį: 

mokyti vaikus, teikti privačias pamokas, kažkur koncertuoti, užsiimti tuo kaip 

pomėgiu. Žinoma, puiku, kai profesija siejasi su savęs realizavimu, bet visai nebūtina 

paversti talentą pinigų kalve. Žodžiu, būtinai reikia rasti būdų įgyvendinti savo 

paskirtį. 

Taigi, pirmoji mūsų paskirties užduotis yra susijusi su mūsų kūnu, kitaip tariant 

– su jo fizine ir psichine prigimtimi, kai mes ne prisitaikome, o gyvename 

harmonijoje su savo vidiniu pasauliu, santarvėje su savo prigimtimi, einame ten, kur 

kviečia vidinis širdies balsas, ir atsiduodame impulsui iš aukščiau. Tačiau kažkuriuo 

metu, eidami šiuo teisingu savirealizacijos keliu, atsitrenksime į sieną ir mūsų 

galimybės tampa ribotos – taip nutiks, kai kokioje nors veikloje (nesvarbu ar tai 

pomėgis, ar profesinė veikla) dings judėjimas pirmyn, t. y. jei nepajudėsime toliau, 

gali prasidėti sąstingis, apimti neviltis ar net depresija. Ir būtent tokiu metu 

Aukščiausioji Išmintis siunčia signalą, skatinantį judėti toliau, ir tai bus kvietimas 

ugdyti sielą. 

Tačiau būtina suprasti, kad toks signalas gaunamas tik tada, jei jūs 

pasirenkate Visatos dėsnius atitinkantį gyvenimo būdą nuo pat pirmojo savo 

asmenybės lygio (31 pav.), t. y. jei aukščiausiojo prado savybes naudojate visose 

srityse.  

O ne taip „darysiu mankštą, bet miegosiu iki dešimtos“ J, arba „nevalgysiu 

mėsos, bet gersiu“ J, arba „dabar mylėsiu žmones, bet valgysiu gyvulių lavonų 

mėsą“ J, arba „kartą per savaitę eisiu į bažnyčią, bet šią savaitę gyvensiu 

vadovaudamasis žemiausiojo prado savybėmis“ arba „mano kunas moteriškas, o aš 

dirbu vyriškus darbus“ ir t. t. Ne, mielieji, gyvendami taip, jokio signalo nesulauksite. 

J Kokios pagundos bebūtų, negalima užsiimti ne savo reikalais ir gyventi su 

žemiausiojo prado savybėmis, jausmais, pavydu, konkurencija, netikru prestižu... 

Signalas ateina tik tuo atveju, jeigu jūs gyvenate savo prigimties ir paskirties 

harmonijoje. 

Jau pasakojau, kaip kilniai nusiteikęs pradėjau verslą, kokio teigiamo 

entuziazmo vedinas ėjau į politiką. Laikui bėgant nepastebimai vertybės pasikeitė ne į 

gerąją pusę. Tačiau prasidėjo ir kitas etapas. Ir jis prasidėjo, bent jau aš taip manau, 
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dėl dviejų priežasčių. Pirma, kai tu pasieki tam tikras lubas ir nebematai galimybių 

realizuoti save šiose srityse, ir tos sritys pasitraukia į antrą planą, o tu eini ten, kur 

šaukia širdis. Į pirmąsias gretas įžengia dvasinis tobulėjimas ir aš labai džiaugiuosi, 

kad materializmas manyje praranda pagrindinį vaidmenį. Vos tik sąmonės lygis 

pakilo, neišmanymo energija ir įvairiausios aistros iš karto užleido vietą palaimos 

energijai. Tau tampa prieinamas visiškai kitoks laimės pojūtis –jis gilesnis, tobulesnis, 

pradedi aiškiau suprasti savo paskirtį. 

Ir kita priežastis – turėjau išmokti jums jau žinomas sudėtingas gyvenimo 

pamokas, susijusias su problemomis, ligomis. Paprasčiau tariant, turėjau ieškoti būdų 

išgyventi tokioje situacijoje, ir tai mane paskatino domėtis tokiomis žiniomis. Todėl 

mano atveju šį signalą aš gavau,  pirma, pasiekęs profesinės veiklos lubas, ir,  antra,  

patyręs rimtų išbandymų. Aš jau pasakojau apie savo planus – įsteigti kompleksinių 

paslaugų centrą žmonėms, norintiems pereiti prie ekologiško, sveiko gyvenimo būdo 

visose gyvenimo srityse. Aš pats pasitraukiau iš partijos pirmininko pareigų ir, 

tikriausiai, netrukus paliksiu ir pačią partiją. Mane visiškai užvaldė noras ugdyti 

dvasinį potencialą, plėtoti savyje aukščiausiojo prado savybes. Be to, būtent tokia 

veikla man suteikė laimės kitoje plotmėje, ir galiu jus patikinti, kad ji neprilygsta 

jokiems materialiems turtams.  

Pirmiausia mes realizuojame savo fizinę ir psichinę prigimtį, atskleidžiame ją. 

Tačiau šis kelias turi būti nesavanaudiškas. Mes daug apie tai kalbėjome, nesinori 

kartotis. Jei esate verslininkas, apie ką derėtų galvoti? Apie misiją. Apie tai, dėl ko 

tai darote. Pinigai – tai priemonė, o paskirtis – tai ir yra misija. Savo verslu kažką 

duodate kitiems. Perduodate tą energiją, bet darote tai nesavanaudiškai. Tada atsiveria 

ryšio su Aukščiausiuoju Absoliutu kanalas. O jei būsite nusiteikęs tik išnaudoti kitus, 

sužlugdysite savo talentus, nes talentai – tai ne mūsų energija. Juos reikia ugdyti 

nesavanaudiškai ir perduoti kitiems su satvos energija.  

Apibendrindamas tai, ką sakiau, norėčiau prisiminti Motinos Teresės žodžius, 

kuriuos galima kartoti kaip mantrą. Jie padės geriau suprasti gyvenimo prasmę ir 

paskirtį. 

„Žmonės dažnai būna kvaili ir užsispyrę, egocentriški ir nelogiški. Bet vis vien 

jiems atleisk.  

Jei būsi geras, žmonės kaltins tuo, kad po gerumo kauke slepi 

savanaudiškumą. Vis vien išlik geru. 
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Jei pasieksi sėkmės, tave apsups veidmainiški draugai ir tikri priešai. Bet vis 

vien siek sėkmės. 

Jei esi doras ir tiesus, žmonės apgaudinės tave. Vis vien išlik doras ir tiesus. 

Tai, ką kūrei visą gyvenimą, kažkas sugriaus per vieną naktį. Vis vien statyk. 

Jei esi ramus ir laimingas, tau pavydės. Vis vien išlik laimingas. 

Tuos gerus darbus, kuriuos darai šiandien, žmonės rytoj pamirš. Vis vien 

daryk gera. 

Atiduok pasauliui patį geriausia iš to, ką turi, ir pasaulis paprašys dar. Tačiau 

tu vis vien atiduok, ką turi geriausio. 

Mielas drauge, galų gale, tai ką tu darai, to reikia ne žmonėms. To reikia 

tik tau ir Dievui.“ 

Ir ateina momentas, kai pasigirsta tas sielos šauksmas, Visatos šauksmas, 

Aukščiausiosios Jėgos – KŪRĖJO šauksmas arba kvietimas ugdyti tą meilės energiją, 

kuri snaudžia mumyse. Kvietimas ugdyti kūrybinį sielos potencialą ir, pirmiausia, 

„saitus“ – SIELOS ir KŪRĖJO ryšį, bei meilės energiją. 

Išminčiai šį mokslą vadina BHAKTI-JOGA (bhakti – tai meilė, joga – jūs jau 

žinote, kad tai ryšys). Todėl išvertus tai reiškia meilės ryšį, meilės kanalo atvėrimą. Ir 

mūsų širdyse atsiveria gilieji meilės klodai.  

Būtent todėl Motinos Teresės tekstas baigiasi žodžiais „to reikia tik tau ir 

Dievui“. Nes normaliam žmogui, gyvenančiam pagal Visatos dėsnius, vienintelis 

būdas pasikrauti gyvybiškai svarbia energija yra daryti gerus darbus.  

Labai daug klausimų kyla dėl intuicijos. Yra du intuicijos tipai: intuicija, 

susijusi su žemiausiuoju pradu, kylanti iš netikro ego, ir intuicija, kylanti iš 

Aukščiausiojo Šaltinio – KŪRĖJO. Kad jums nereikėtų kiekvieną kartą grįžti atgal, 

asmenybės struktūros schemą aš pateiksiu čia, kad galėtumėte kartas nuo karto 

užmesti į ją akį. J 
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          35 pav. “Asmenybės struktūra pagal lygį” 

Anekdotų meistras Jurijus Nikulinas yra sukūręs anekdotą apie žemiausiojo 

prado  nuojautą, kuri kyla iš netikro ego. 

Pas vieną žmogų atsirado daug pinigų ir jis sugalvojo jų padvigubinti, niekur 

neinvestuodamas. Nusprendė išmėginti laimę kazino. Žmogus pasitaikė gana 

išmintingas, mokantis apskaičiuoti variantus ir pasitikintis savo intuicija. Ir štai jis 

pirmą kartą gyvenime eina į kazino, atidžiai apžiūri aplinką, išnagrinėja visus ėjimus. 

Netikėtai išgirsta vidinį balsą: „Statyk ant juodos, laimėsi“. Intuicija jo niekada 

neapgaudavo. Jis jaučia pasisekimo bangą ir pastato ne mažą sumą. Ruletė sukasi. Iš 

pradžių greitai, paskui vis lėčiau. Žmogus negali atitraukti akių nuo ruletės, nuo 

besisukančios rodyklės, ir štai ji sustoja... ant r a u d o n o s spalvos. Toliau žmogus 

mato, kaip krupjė surenka žetonus, skelbia kažkieno laimėjimą. Žmogų išmuša 

prakaitas – jis pralošė didelę sumą. Po kurio laiko jis atsipeikėja, bando suprasti, kas 

įvyko. Prie stalo ne jis vienas toks: žaidžia ir poros, ir kompanijos, ir laimi taip pat ne 

visi. Jų intuicija, tikėtina, taip pat veikia ir jie tarpusavyje ginčijasi – „juk sakiau – 
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statyk ant raudonos“, „juk nujaučiau, o tu jau trečią kartą manęs neklausai“. Žodžiu, 

visi turi intuiciją. J 

Mūsų žaidėjas pamažu nurimsta ir staiga girdi – vidinis balsas, o gal ir ne 

balsas, bet toks jausmas kilo, kad girdi balsą: „Statyk ant juodos, dabar laimėsi“. Taip, 

galvoja jis, praėjusį kartą nepaklausiau savo vidinio balso ir nepastačiau visko, todėl 

pralošiau. Jis stato visą sumą, ruletė sukasi. Turbūt įsivaizduojate, kaip atidžiai jis 

viską stebi šį kartą – juk pastatė viską. Jis mato ir bando nuspėti inercijos jėgą ir tą 

juodą zoną, kur rodyklė sustos. Ir štai rodyklė jau pateko į juodąją zoną, ruletė tuoj 

tuoj sustos, tačiau inercija dar verčia lėtai-lėtai ją suktis... tai trunka visą amžinybę. 

Rodyklė pasislenka ir... peršoka į raudoną zoną. Atsigaudamas po trumpo sąmonės 

užtemimo ir pradėdamas suvokti, kad tai, kas nutiko, yra tiesa, jis mato, kad yra 

atsisagstęs, susivėlęs, suprakaitavęs, viduryje gatvės rėkiantis savo viduje – rėkiantis 

savo vidiniam balsui, keikiantis jį visais įmanomais žodžiais. Ir staiga savo viduje jis 

girdi silpną, atsiprašinėjantį balselį: „Na, iš kur aš galėjau žinoti?!“ LJ 

Ši istorija – apie žemiausią intuiciją. Netikro ego pasakinėjimą (iš tiesų tai 

mūsų norų balsas) visada diktuoja sava puikybė. Ji pasakinėja tai, ką žmogus nori 

išgirsti, kuo pats save įtikinėja – tai ir yra netikras ego, netikras prestižas. Jei norite 

nugalėti šį žemiausių jausmų kanalą, turite stengtis gyvenime vadovautis ne netikru 

ego, o išmintimi ir jos savybėmis. Žiūrėkite schemą – atmintis, analizė, valia, švaraus 

gyvenimo kultūra. 

O dabar panagrinėkime aukščiausiosios intuicijos kanalą. Jis vadinamas labai 

paprastai – SĄŽINĖ. Kas ta sąžinė? Tai mumyse skambantis Aukščiausiosios 

Išminties balsas, kuris perduoda žinias – žinią. Są-žinė (su žinia). Kai vadiname 

žmogų neturinčiu sąžinės (nesąžiningu), tai nereiškia, kad jis blogas ar niekšas. Tai 

reiškia, kad tai – neišprusęs žmogus. Žmogus, nežinantis Visatos dėsnių. 

Turime gyventi vadovaudamiesi Visatos dėsniais ir jaustis dalelyte 

Aukščiausiojo, neprarasti ryšio su Juo. Ir jei esame atviri šiam ryšio kanalui ir 

pasitikime Juo, jei dovanojame Jam savo meilę, savo gerus darbus, mūsų veiksmai bet 

kokioje gyvenimo situacijoje bus teisingi. O jei gyvensime tamas (neišmanymo) ir 

radžas (aistros) lygyje, ryšio su aukščiausia intuicija kanalas bus užblokuotas. Jis 

niekur nedings, bet bus užblokuotas. Ir tada sužinoti savo paskirtį bus labai sudėtinga. 

Schemoje matysite, kaip išsidėsčiusios šios energijos. 

Yra tokių žmonių (mes juos vadiname išmintingais), kurie niekur nesimokė, 

neturi išsilavinimo, tačiau nesąmoningai jaučia, kas yra teisinga, o kas – ne. Jei 
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stebėtume juos, pamatytume, kad šie žmonės yra dievobaimingi. Jie vadovaujasi są-

žine! Jie padeda kitiems, yra dosnūs, geri, atviros širdies – šis kanalas veikia!  

Ir dabar, šios knygos pabaigoje, pasakysiu vieną būdą, kuris padeda patikrinti, 

ar verta atlikti tam tikrą veiksmą, ar ne. Mes dažnai atsiduriame tokioje situacijoje, 

kai reikia priimti sprendimą: ką vesti, kur taisyti dantis, kokį automobilį pirkti, 

važiuoti šiandien ar palaukti rytojaus ir t. t. Mes priversti nuolat priimti sprendimus. 

Taikydami šį būdą jūs galėsite sprendimus priimti nedarydami klaidų.  

Kažkas jau susikaupė, patogiau įsitaisė. J Nesivarginkite, mes 

nemedituosime.J 

Kai norite priimti kokį nors sprendimą, turite kelias alternatyvas. Įsivaizduojate 

šį sprendimą, mintyse imate jį į delnus, lėtai pakeliate ir laikote virš galvos. Būkite 

atidūs, įsiklausykite į save. Jei pasirinktą variantą sunku pakelti, jį tenka nuolat 

prilaikyti, o viduje kyla nesmagus jausmas (jūs pajusite tai), tada mintyse imate 

alternatyvų sprendimą. Nesistenkite perprasti šios technikos – teisinga ar neteisinga. 

Tiesiog priimkite sprendimą visiškai pasitikėdami Aukščiausiąja Išmintimi. Pakelkite 

ir parodykite JAI antrąjį sprendimo variantą, ir jei matysite, kad šis sprendimas 

lengvai kyla į Aukščiausiąjį (turite pajusti lengvumą), tada jums siūlau rinktis būtent 

jį. Nesuklysite. J 

Šis iš pirmo žvilgsnio paprastas būdas puikiai atskleidžia jūsų veiksmus – ar 

turite ryšį su Aukščiausiąja Išmintimi, ar bandote rasti ryšį su ja. Arba dar, kaip jau 

įprasta, būdamas miške susilaužote koją. Mobiliojo telefono ryšio nėra ir gydytojui 

paskambinti negalite. Tai sukelia chaosą, problemų, juntate šaltį, tamsą ir jumyse vis 

didėja prieraišumas prie materializmo, pavydo, neišmanymo ir pykčio. 

Patariu: IEŠKOKITE ŠIO RYŠIO SU AUKŠČIAUSIĄJA IŠMINTIMI, IR JĮ 

RASITE. 

Gyvenime atsiras harmonija ir viskas susitvarkys. Net tada, kai išorės 

problemos belsis į duris, jūsų vidinė visuma dėl to tik stiprės. O problemos, juk 

suprantate, niekur nedings iš jūsų gyvenimo. Taip jau pasaulis sutvarkytas. Jos bus 

jums siunčiamos, kad jus mokytų. Jei turėsite šį ryšį su Aukščiausiuoju Absoliutu, per 

šį mokymą jūsų visuma taps tvirtesnė. 

Apibendrindamas norėčiau pasakyti – reikia pradėti gyventi ekologiškai, 

išlaikant visumą, naudoti visus gyvenimo švaros būdus, pradėti gyventi pagal 

pasaulėkūros dėsnius ir aukščiausiojo prado savybes, TADA dings blokai, atsivers šie 
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kanalai ir jūs išgirsite savo sielos kvietimą, Visatos ir mūsų KŪRĖJO Aukščiausiosios 

Jėgos balsą, kuris jums nurodys aukščiausiąją paskirtį šiame žemiškajame kelyje. 

O dabar pereikime prie jūsų. Knygą pradėjau aš ir būtų nesąžininga, jei ją pats ir 

pabaigčiau. Baigti šį kursą iš esmės turite jūs patys, o aš, kaip visada, tik šiek tiek 

pagelbėsiu.  

Noriu jūsų paklausti: sakykite, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas? Kokie jausmai, 

norai kilo skaitant šią knygą, susipažįstant su Visatos dėsniais? Papasakokite apie 

savo pokyčius. 

Kai kuriuos aplankė harmonijos pojūtis, pusiausvyra bendraujant su draugais ir 

namiškiais. Jūs stengiatės ramiai išklausyti savo artimuosius, gerbiate juos kaip 

asmenybes. Kažkur dingo jūsų įprastas pyktis, grubumas, atsirado noras keistis.  

Kiti sako, kad pamatė kitą gyvenimo pusę, tarsi pradėjo naują gyvenimo etapą. 

Atsirado kažkas nepatirto, bet tokio artimo, tarsi pats to nesuvokdamas, ko ieškai, 

seniai to laukei. Atsirado jausmas, kad kažkas šiame pasaulyje egzistuoja šalia mūsų, 

tačiau anksčiau nepavykdavo prisiliesti prie šios paslapties, o dabar ji praskleidė šydą 

ir pasirodė, kad tai visai ne paslaptis, o visiems prieinama išmintis. 

Svarbu suprasti: nereikia reikalauti, kad pasikeistų kiti, reikia keistis pačiam, ir 

didžiai savo nuostabai pamatysite, kaip pasikeis tie, kuriuos visą gyvenimą norėjote 

pakeisti. Šis supratimas suteikia energijos, jėgos, pasitikėjimo, dovanoja skrydžio 

jausmą. 

Kai kurios moterys tik dabar suprato, kad jos yra moterys. Kad, pasirodo, šalia 

yra vyrų, ir kad moterų ir vyrų funkcijos gyvenime skiriasi. Ir Mėnuliui nereikia imtis 

Saulės darbų – „geriau prastai išvirti barščius, negu gerai įkalti vinį“, geriau būti 

naktinio dangaus šeimininke ir karaliauti tarp žvaigždžių, nei dieną prakaituoti 

danguje. Kai kuriems kilo noras sukurti šeimą. Dar kitiems – pakartoti santuokos 

įžadus su savo vyru ir pradėti viską iš naujo.  

Kažkas pradėjo labiau pasitikėti gyvenimu, kažkam tapo lengviau bendrauti su 

žmonėmis ir spręsti problemas. Kitiems pirmiausia pavyko užmegzti ryšį, tačiau 

pamažu jis ėmė blankti, devalvuotis ir netgi trūkinėti. Ir dabar jie suprato, kad reikia 

prisiminti žinias, priminti savo asmenybei, kad greta KŪRĖJO yra ramiau, patikimiau 

ir visi klausimai išsprendžiami greičiau.  

Beveik visi pripažino, kad pajuto tarsi vidun įkrito grūdelis, iš kurio pradeda 

augti daigas, ir suprato, kad jį reikia globoti, juo rūpintis, laistyti, kad jis nenuvystų ir 

toliau augtų. 
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Kažkas jau dabar sako, kad pasikeitė jo ateitis. Ji dar neatėjo, o jau pasikeitė. J 

Leisiu sau šioje vietoje įtepti dzen pasakėčią. 

Ankstyvą pavasarį sraigė labai lėtai šliaužia vyšnios kamienu. Jos klausia:  

– Sraige, kur tu šliauži? 

– Šliaužiu vyšnių. 

– Bet ten nėra vyšnių! 

Sraigė toliau šliaužia ir atkerta:  

– Kol nušliaušiu, jos ten atsiras. 

Jei jūsų tikslas irgi toks, nemeskite kelio ir tikėkite ateitimi. 

Kinijoje auga bambukų rūšis, kuri išdygsta tik po devynerių metų. Ir visus tuos 

devynerius metus reikia kiekvieną rytą laistyti žemę, į kurią pasėtas grūdas. Bet kai 

daigelis prasikala, jis iš karto paauga septynis metrus. Žinojimas, kad jis užaugs, ir 

tikėjimas rezultatu suteikia jėgų valstiečiams rūpintis grūdu, suteikia jiems kantrybės 

kelyje į tikslą. Jei gyvenime vadovaujamės tokiais principais, rezultato tikrai 

sulauksime. 

Na štai, mieli draugai, paplokite sau ir kitiems. Aš džiaugiuosi už tuos, kurie 

turėjo kantrybės sulaukti šio momento, o tai reiškia – ir aš tuo tikiu – kad kiekvienas 

jūsų (vieni daugiau, kiti mažiau) taps šviesuliuku visuomenėje, tikrų visatos žinių ir 

dėsnių, kurie dovanoja palaimą ir laimę, palydovu.  

Kviečiu jus išgirsti Aukščiausiosios Išminties balsą. Ji kreipiasi į jus: 

„Gyvendami kiekvieną dieną gerkite į save visą graudulį, su kuriuo susiduriate, 

ir džiaugsmingai perduokite jį man. Nesiskirkite su manimi dirbdami bet kokį 

kasdienį darbą ir bendraudami su žmonėmis. Gyvenkite ir veikite širdyje ir prote 

turėdami mano energiją, ir mano meilė neleis jums liautis tikėti, kad visa  jūsų 

gyvenimo žemėje jėga ir energija bei visa jų prasmė slypi tuose darbuose, kuriuos 

darote visuomenės ir mūsų Visatos gerovei. Nepaliaukite semtis ryžto ir visada 

pasitikrinkite, ar įžvelgėte sielą tame žmoguje, kurį sutikote? Ar jį susitikę atpažinote 

savo pareigą šiam žmogui? Ar stengėtės padėti jam į  jo gyvenimą įnešti ramybės? 

Mažiausia, ką galite padaryti mūsų Visatos naudai, tai atleisti nuoskaudas, ir jeigu 

tenka atsisveikinti su žmogumi, palikite jo širdyje palaimą ir ramybę. 

 Tik tas, su kuriuo atsisveikinate palikdami jo širdyje ramybę, sukels mažiau 

žalos ir bus naudingesnis Visatai, kurioje gyvenate jūs. Eikite ramūs, mieli draugai, 

neškite džiaugsmą visiems žmonėms, visus darbus, kurie pasitaikys jūsų kelyje, 

atlikite nesavanaudiškai,  dovanokite ramybę ir poilsį, darbą ir džiaugsmą visoms 
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gyvoms būtybėms. Neškite jėgą savyje ir stenkitės įtikinti žmones, kad ašaros ne tik 

nepalengvina gedėjimo, bet dar labiau juos surakina aklumo ir prietarų gniaužtais, 

trukdo matyti aiškiai, nes ašarotos akys aiškiai matyti negali. O tiems, dėl kurių yra 

verkiama, ašaros trukdo išsilaisvinti, varžo jų gyvenimą, kad ir kokios būklės jie tuo 

metu būtų.“ 

Visi tie, kurie rankose laiko šią knygą, dabar pat iškelkite rankas aukštyn, 

įkvėpkite, ištieskite jas prieš save ir mintyse perduokite savo norą vienas kitam. 

Palinkėkite vienas kitam džiaugsmo ir sėkmės šių žinių pritaikymo kelyje – jūs visi 

dabar pažįstate vienas kitą ir net tapote artimi.  

Nuo savęs noriu pridėti – linkiu jums judėti šia kryptimi, dirbti su savimi, kelti 

savo sąmonės lygį, gydyti savo sielą ir kūną. Kaip sakė Motina Teresė, darykite gerus 

darbus ir jums bus atlyginta. To jums pirmiausia reikia, kad galėtumėte pasipildyti 

gyvybiškai svarbios energijos, kad galėtumėte sutaurinti ir kūrybiškai ugdyti savo 

sielą. Tikiu, kad tai nėra mūsų išsiskyrimo akimirka, kad mes vienaip ar kitaip dar 

susitiksime. Tai neišvengiama, juk mes einame tuo pačiu keliu, esame tame pačiame 

vibracijos dažnyje, o pakeleiviai juk visada susitinka. 

Juolab kad vienas iš mano gyvenimo tikslų yra įsteigti centrą, kuris teiks 

kompleksines paslaugas, norintiems pereiti prie ekologiško, visais atžvilgiais sveiko 

gyvenimo būdo visose srityse, suprasti Visatos dėsnius ir taikyti juos savo gyvenime. 

Kad man pasisekė įgyvendinti savo paskirtį manysiu tada, kai įgysiu pasaulėkūros 

žinių ir jas perkelsiu į savo gyvenimą ir charakterį. 

Taip pat tikiuosi, kad centro veikla sulauks palankių atsiliepimų, ir žmonės iš 

tiesų taps šviesesni, bus sugriautos tos užtvaros, kurias, pasak Antarovos, tarp savęs ir 

Dievo pastato siaurų pažiūrų religiniai fanatikai ar ieškotojai, svajojantys patekti į 

naują gėrio, palaimos ir meilės karalystę, tačiau pasiliekantys senajame savo aistrų 

kevale, valdomi pavydo, keršto, godumo ir netikro prestižo. 

Žmogus sukurtas taip, kad negali gyventi vien savimeilės nuodais. Žmogui 

reikia turėti galimybę mylėti kažką, ne tik save, kad išlaisvintų organizme vietos ir 

išsivalytų nuo egoistinių minčių. Kitaip žmogus užtrokš nuo savimeilės, baimės, 

savęs garbinimo, savivertės, egoizmo, puikybės nuodų. 

„Labiausiai nusidėjęs yra tas, kuris nuodėmę, o ne sielą ir dievo dalelę 

nusidėjėlyje mato.“ Visavertis Visatos gyventojas yra tik tas, kuris išmoko matyti 

Dievą kiekviename žmoguje ir įžvelgti jį savo kasdienybėje. Jei visa tai suprasime ir 

taikysime savo gyvenime, padėsime skleisti šias mintis visuomenėje, pasaulis 
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neišvengiamai taps geresnis, labiau mielaširdingas, harmoningesnis ir ekologiškesnis. 

Žmonės turi tapti laimingesni ir to nebus įmanoma nepastebėti – ir jeigu aš turėsiu 

galimybę prisidėti prie to,  man tai bus geriausia padėka. 

Žinodamas mūsų visuomenėje gajų tipinį požiūrį į mokytoją ir mokinį, 

stengiausi žinias pateikti patraukliai, kad skaitydami šią knygą susimąstytumėte „tai 

kuris iš mudviejų yra mokinys, o kuris – mokytojas?“ Stengiausi ištrinti tą ribą ir ne 

tik mokyti jus, bet ir mokytis iš jūsų. Viso proceso metu stengiausi kiekvienam iš jūsų 

suteikti galimybę atsiskleisti, įsigilinti į save, pagauti save galvojant, kad pirmą kartą 

gyvenime pavyko pajusti emociją, kone pačiupinėti ją ir pradėti ją valdyti. Tai 

tikriausia labai brangiai kainuoja, jei aš – penkiasdešimt šešerių vyras – iki šiol 

mokausi ir stebiuosi, kokias galimybes atveria šių Visatos dėsnių žinojimas.  

Viena vertus, buvimas mokiniu ir yra judėjimas pirmyn, vidinė jaunystė, kuriai 

širdyje nėra stabdžių, o tik potraukis naujovėms, kai atrodo, jog viskas įmanoma. Kita 

vertus, būnant mokiniu ateina susitaikymas, atsikratoma į galvą per visą gyvenimą 

įkaltų stereotipų, sutramdoma puikybė, pripažįstama ir priimama konkreti situacija. 

Kartu su šiais jausmais apima palengvėjimas; emocijos, kurios tavyje rūdijo daugelį 

metų, išnyksta. Kaip dainuojama toje dainoje: „už tai galima viską atiduoti.“ Prie šių 

žodžių turbūt nebėra ką pridurti. 

Visuminis žinojimas, kompleksinio savo energijos valdymo supratimas, kuriuos 

tu paveldėjai ateidamas į šį pasaulį, teisingas energijos paskirstymas ir neišsenkančios 

jos galimybės – tai didis mokslas, kuriuo būtina užkrėsti kitus. Taikydamas tai, ką 

pasiekei per savo praktiką, pradedi suprasti, kad šis stebuklas visai ne stebuklas – 

tiesiog taip veikia Visatos dėsniai ir jie yra vienodi visiems. Teisingai su visomis 

svarbiausiomis gyvenimo sritimis suderintas žmogaus darbas, kai dėmesys skiriamas 

visų savo veiksmų ekologijai, duoda vaisių.   

Visą tai pajutau savo gyvenime ir, tikiuosi, man tai daug kur bus naudinga. Nors 

ir suprantu, kad prarasti dalykai grįžta sunkiai ir juos ištaisyti reikia nemažų pastangų, 

matau, kad ir šioje srityje gimė viltis. Aš tiksliai žinau, kad su tokiomis žiniomis 

galima ne tik gyventi ilgiau ir tas gyvenimas bus ekologiškesnis ir patogesnis, bet ir 

numatyti priežasties ir pasekmės dėsnio rezultatus. Aš tiksliai žinau, kad niekada 

nenorėčiau grįžti prie ankstesnio gyvenimo ir darysiu viską, kad taip nenutiktų. 

Vienintelis dalykas, kurį galėčiau pridurti, yra tai, kad apie Dievą esu geresnės 

nuomonės nei asketai, ir manau, kad Jam nereikia mūsų kančių ir fanatiško asketizmo. 

Jis nori, kad grįžtų toji meile, kuria Jis myli mus. Jam neįdomios žmonių abejonės dėl 
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Dievo egzistavimo. Tu tiki į Dievą – na ir kas? Visa tai gerai, bet kas iš to? Kas 

toliau? Toliau gyveni kaip gyvenęs. Ne, draugai, Jam svarbu, kad mes tikėtume ne į 

Jį, Jam svarbu, kad mes tikėtume Juo ir Jo meilės lydimi eitume gyvenimu keliu ir tą 

meilę dalintume. 

Santykiai su Aukščiausiuoju ir paskirtis yra absoliučiai susiję. Manau, nėra 

prasmės pradėti eiti šiuo keliu nepradėjus tikėti KŪRĖJU ir JĮ mylėti, neradus JO. 

Neužmezgę ryšio su JUO, nepradėję JUO tikėti ir JĮ mylėti, ne tik nepasieksite 

rezultato, bet ir nesužinosite savo paskirties.  

Kvieskite Dievą į savo gyvenimą. Kvieskite taip, kaip vaikas kviečia savo 

motiną. Motina vaikui – aukščiausioji neišsenkanti energija. Žiūrėkite, kaip jaučiasi 

vaikai. Jie nebijo, kad baigsis pinigai, nebus ko apsirengti ar rytoj nebus ko valgyti. 

Kodėl? Todėl, kad jam maistas ir motinos meilė yra neatsiejami dalykai. Mama – tai 

maistas, skanus maistas, patiektas laiku. Mama – tai sveikata, jo kūnas, jo švara, 

drabužiai, prabudimas ir užmigimas laiku. Vaikas net neskiria šių dalykų, nes visa tai 

– mama. Ji visada žino, kai vaikui gera. Mama – tai jo protas, elgesys, mama – jo 

laimė. Reikia tikėti ir eiti savo gyvenimo keliu kartu su mūsų Kūrėju taip, kaip eina 

vaikas su mama. Vaikui mama – Dievas. Prisiminkite, kaip mažylis ją šaukia: 

МАААМААА! Ir jeigu ji neprieina, vaikas pradeda kviesti garsiau: МАААААМАА, 

МААМ, МАААААМАА! Štai taip kvieskite Dievą ir būsite išgirsti. 

Viena žinau – tikiu Dievu, o ne į Dievą, ir su šiuo tikėjimu einu per gyvenimą. 

Šio mokslo studijavimas dar labiau stiprina manyje šį tikėjimą, padeda pažinti visatos 

dėsnius ir palengvina mano dalią. 

Būtent už tai aš, kaip mokinys, esu dėkingas savo tėvams, visiems savo 

pedagogams, meistrams, savo vaikams ir žmonai, kurie įkvėpė mane eiti šiuo Vedų 

civilizacijos (kurios žinios surašytos traktatuose sanksrito kalba) keliu. Lenkiuosi 

didiesiems praeities išminčiams, kurie paliko šias žinias žmonijos labui.  

Čia perskaitėte daugybę istorijų ir beveik visos jos – iš jūsų gyvenimo, jos tikrai 

nebuvo tyčia išgalvotos. Bet pabaigai, norėdamas įtvirtinti šias žinias, papasakosiu dar 

vieną. 

Žinote, vaikams pasakoja istorijas tam, kad jie užmigtų, o suaugusiems – 

kad jie prabustų.  

Perskaitę šią knygą visi tapsite šiek tiek kitokie, o jeigu dar ir pradėsite taikyti 

šias žinias ir paversite jas savo gyvenimo būdu, švytėsite kaip elektros lemputė. Ir 
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daugelis tai pastebės – jūsų draugai, kaimynai, kolegos, bet bus ir ne itin 

pageidaujama asmenybė, kuri ne tik pastebės, bet ir žiūrės į jus kreivu žvilgsniu. 

Praeis kažkiek laiko ir ta asmenybė pasibels į jūsų duris. Jūs pasitiksite ją ant 

savo namo ar buto durų slenksčio ir pasakysite: ne, ne, ne, neužeik pas mane, bet po 

kurio laiko pradėsite abejoti ir įsileisite ją vidun. Ji užeis į svetainę, apžiūrės jūsų 

drabužinę, tada užsuks į virtuvę, užmes akį į šaldytuvą, ant viryklės stovinčius puodus 

ir keptuves, jūsų barą, kvies jus prie stalo, prašys patiekti ankstesnio maisto, įpilti 

vyno, bandys grąžinti jus atgal į ankstesnį chaosą ir rūką. Kas ta asmenybė? Tai jūsų 

senasis gyvenimas, senasis mąstymas, senosios problemos. Visa tai bandys pas jus 

grįžti. Bet šį kartą turite laikytis tvirtai – ačiū, nereikia, aš ten nebenoriu, dabar turiu 

tai, kas tikra, amžina. Ir atminkite tai, ką perskaitėte šioje knygoje. Net jei tikslingai 

taikysite tik 10 procentų to, kas čia išdėstyta, jūsų laukia sėkmė. Tačiau geriausio 

rezultato pasieksite, jei gyvensite vadovaudamiesi Visatos dėsniais ir nenukrypsite 

nuo jų. Stebuklus regėsite kiekvieną dieną! 

Būtina ugdyti naujus įpročius ir kiekvieną sekundę vadovautis jais. O kad būtų 

lengviau, atskleisiu dar vieną paslaptį – kiekvieną kartą užduokite sau vieną ir tą patį 

klausimą „kas čia svarbiausia?“ O dar svarbiau: paklauskite savęs ir patys 

atsakykite – ką pasiimsite, ką pajėgsite pasiimti su savimi pasibaigus šiam 

žemiškajam keliui? 

Kalbant apie mano patirtį, senajam gyvenimui sugebėjau pasakyti „NE“ ir toliau 

keliavau savo keliu. O šiandien esu su jumis ir džiaugiuosi savo pasirinkimu. Pirmą 

kartą patyriau tikrą laimę, gyvenimo pilnatvę, ryšį ir palaikymą iš Aukščiau. Supratau, 

kad mes ne vieni. Supratau, kad mus globoja, mus moko ir nori mums gero. Mus 

rengia svarbesniems darbams naujajame amžiuje. Mums pagreitina ėjimą keliu į tikrą, 

amžiną, dvasinį pasaulį, iš kurio niekada negrįžtama, nes AŠ – SIELA, ir pagrindinis 

mano tikslas – būti laimingu, grįžti pas savo dvasinį Tėvą ir būti šalia. Grįžti iš šios 

materializmo mokyklos į aukščiausiosios palaimos dvasinį pasaulį. Nes mes baigėme 

mokymus, išlaikėme egzaminą ir to nusipelnėme. Atsisakyti šios asmenybės iš 

praeities, atsispirti jai sugebėsite tik tuo atveju, jei savo gyvenime pradėsite taikyti 

šias žinias, tobulinsite, gilinsitės ir įtvirtinsite šias žinias praktikoje.  

Ir dar vienas Maharadžos pamokymas, kuriuo jis pasidalino vienoje 

konferencijoje. Gyveno kartą ūkininkas ir jis jautė, kad viskas, ką daro, yra ne jam. 

Jam nusibodo tas jausmas, kuris nepalikdavo jo ramybėje nuo pusryčių iki pietų, nuo 

pietų iki vakarienės. Laikas nuobodžiai ir beprasmiškai tęsėsi ir jis metė savo darbus. 
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Jam norėjosi kažko naujo. Kartą vakare jis paėmė akmenį, plaktuką ir pradėjo kalti tą 

akmenį. Ir tik vakarėjant suprato, ką nori padaryti. Iš šio akmens jis iškalė drambliuko 

figūrėlę ir pagalvojo, kaip greitai ir nepastebimai pralėkė laikas dirbant šį darbą, ir jis 

visai nepavargo. Žmogus pagalvojo – štai mano paskirtis, aš noriu tapti skulptoriumi. 

Po kiek laiko jis nukalė daugybę skirtingų figūrėlių, jos buvo tarsi gyvos, jas gerai 

pirko, netgi nusidriekdavo eilė, žmonės jas užsisakydavo iš anksto. O jis dirbo ir 

džiaugėsi, nepastebėdamas laiko tėkmės ir gyvendamas apimtas laimės. Po kurio 

laiko apie tai sužinojo tos šalies valdovas ir atvyko aplankyti skulptoriaus. Jis 

apžiūrėjo darbus. Į valdovą žvelgė daugybė akių – figūrėlės buvo tarsi gyvos. Ir tada 

valdovas tarė: „atiduosiu tau pusę karalystės, tik išmokyk mane daryti tokius pat 

gražius drambliukus“. Skulptorius atsakė: „man nereikia tavo karalystės, pasilik ją 

sau, mokyti tave galiu be jokio užmokesčio. Viskas labai paprasta: paimk akmenį ir 

atsikratyk visko, ko nereikia, palik tik tai, ko reikia, kad gautųsi drambliukas... Kad 

galėtum gaminti tokius drambliukus, karalystės nereikia.“ 

Taip ir jūs – perpraskite savo polinkius, nuspręskite, kur jus kviečia širdis? 

Išsirinkite sau ką nors tikro, amžino, neprisiriškite prie materializmo, nes tai nėra 

amžina. Raskite savo drambliuką ir eikite tikslo link, link išaukštinto, tikro, amžino – 

ir rezultato neteks laukti ilgai. Nuo jūsų sklis šiluma, šviesa, kurios su dėkingumu 

sieks žmonės. Tapkite tuo, į ką galima atsiremti. Šiame gyvenime yra dvi viena kitai 

priešingos jėgos – ego jėga ir meilės jėga. Tegu jumyse auga meilės jėga ir mes 

žinome – ji didėja tada, kai ja dalinamės. Rašydamas šią knygą savyje jaučiau šią 

meilę ir dabar jaučiu ją sklindančią iš jūsų... J 

Didis indų mąstytojas Bhaktivinoda Thakur žmogaus didumą apibrėžė taip: jis 

nustatomas ne pagal tai, ką dabar žmogus daro ar turi arba kokią vietą visuomenėje 

užima, bet pagal tai, kokį tikslą jis sau kelia.  

Kokiame lygyje jūs dabar bebūtumėte – ar valgote tai, kas leistina ar ne, geriate 

ar negeriate, baratės ar nesibarate šeimoje, teisingai dirbate ar ne, laiku keliatės ar ne 

– nusibrėžkite sau tikslą ir numatykite kelis žingsnius pirmyn. Tegu tai bus menki 

žingsneliai, bet jei juos žengsite tinkama linkme, būsite vertas didžiausios pagarbos. 

Kad būtų lengviau sudaryti savo augimo grafiką ir apibrėžti pirmuosius žingsnelius, 

šioje knygoje yra skyrius „Švaraus gyvenimo kultūra“, kuriame pateikiami 

klausimai, apibrėžiantys jūsų gyvenimo ratą. Koks jis? Ar galima juo važiuoti? O gal 

jis toks kampuotas ir kreivas, kad jo negalima tvirtinti prie vežimo ir jį būtina skubiai 

remontuoti? Naudokite šį būdą, ten rasite mano interneto svetainės adresą – rašykite, 
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nebijokite, padėsiu jums sudaryti judėjimo pirmyn planą. Nes jeigu atsidūrėte čia, 

šiame puslapyje, tai reiškia, kad pajudėjote teisinga kryptimi.  

Jei žmogus purvinas, bet jau stovi duše, jam lemta tapti švariu. Tai reiškia, kad 

nuo tapimo švariu jį skiria vos akimirka. Nepergyvenkite, jei pastebėjote didelį 

skirtumą tarp savęs, tos būsenos, kurioje dabar esate, ir šioje knygoje pateiktos 

informacijos. Tuo labiau nekreipkite dėmesio į savo amžių. Tuo užsiimti niekada 

nevėlu, ir tuo užsiimti visada būtina, net jei gyventi šiame pasaulyje jums liko vos 

viena diena. Skirkite ją šioms žinioms – ir rojaus laiptais palypėsite bent laipteliu 

aukščiau. O tai reiškia, kad vėl grįžus į žemę, jums neteks visko pradėti nuo pradžių ir 

trypčioti vietoje – jūsų augimas bus labiau reikšmingas ir harmoningas. 

Tie, kurie prieštarauja Visatos dėsniams, savo sielą pasmerkia kančioms šio 

žemiškojo kelio pabaigoje, o sugrįžę į žemę turės pradėti nuo žemiausios pakopos, 

kad išmoktų tas pamokas, kurių nesugebėjo išmokti praėjusį kartą. Tiesiog 

užsibrėžkite tikslą, sudarykite savo asmeninę programą ir vadovaudamiesi ja judėkite 

pirmyn.  

Sėkmės jums, ugdykite sąmonę savo širdyje, kad ji matytų mūsų mylimos ir 

mums brangios Visatos gyvenimą platesniu spektru. 

Šventovė ne ten, kur žėri lempos, šventovė yra žmogaus širdyje.  Kur 

žmogus beateitų, jis gali matyti tik tai, kas išaugo jo širdyje. 

Mes baigėme pirmąjį švietimo etapą ir jums, kaip į viršukalnę kopiančiam 

alpinistui, norėsis kopti vis aukščiau. Kaip alpinistai, kuriems „už kalnus geriau būti 

gali tik kalnai, į kuriuos jie dar nebuvo įkopę“, taip ir jūs (aš tuo tikiu) ieškosite vis 

naujų viršukalnių šioje srityje. Kažkas dabar laiko šią knygą ir galvoja: ją skaitė 

skirtingi žmonės, kažkur, kažkokioje šalyje, kažkokiame mieste, bute ar automobilyje, 

o gal metro ar autobuse, galbūt sėdėdami, stovėdami ar net gulėdami. Mes buvome 

kartu šioje knygoje, šioje Visatos erdvėje. Jūs daug ko išmokote. Ir prieš užversdami 

paskutinį puslapį pajuskite šį Dieviškąjį Vadovavimą, kuris vedė jus šiuo etapu per šį 

pasaulį. Nenoriu atsisveikinti. Linkiu, kad kartkartėmis sugrįžtumėte prie šios knygos 

– praktinių mokymų, kad mes su jumis susitiktume vėl, kad kartu eitume šiuo savo 

asmenybės potencialo realizavimo keliu. Linkiu jums sėkmės šioje nuostabioje 

kelionėje, kuri vadinama vienu trumpu žodžiu – GYVENIMAS. 

Štai su šiuo jausmu įkvėpkite giliau, užlenkite šio paskutinio lapo kamputį, kad 

grįžtumėte vėl, ir vėl,  ir užverskite knygą, kurią mes rašėme kartu.  

 



	   548	  

Su didžiausia pagarba jūsų draugas Viktoras Uspaskich 

 

p.s. 
Baigęs rašyti šią knygą išvažiavau į psichologijos mokyklos sesiją ir supratau, 

kad būtina toliau eiti šiuo keliu, gilinti žinias ir perduoti jas kitiems. Ši knyga 

daugeliui gali tapti paskata semtis tokių žinių. Todėl mes dar susitiksime. O impulsu 

gilintis į žinias ir paskata kartu su jumis judėti pirmyn bus jūsų pasakojimai apie 

patirtus išgyvenimus, klausimai, atsiliepimai ir palinkėjimai. Ir, be abejonės, naujos 

svarbios temos ir įdomios istorijos... 

Jau šiandien, nors knyga dar neišleista, ji dalimis pateikiama mano svetainėje, 

kurią aplanko dešimtys tūkstančių žmonių ir siunčia atsiliepimus, džiaugiasi naujomis 

patirtimis. Vadinasi, mes kartu eisime šiuo keliu. 

	  
	  
	  
 
 
	  






