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Mirtis. Milijardus kartų patirta. Bauginanti ir nenugalima. 
NEIŠVENGIAMA. Kokia ji, iš arti? Ar, tai visa ko 

pabaiga, ar tik takelio pradžia? 

Sužinokite. Sužinokite ir nustokite bijoti. 
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Autoriaus žodis 

Iš karto noriu perspėti: šioje knygoje nerasite gražių pasakų, nepajausite jokių mano pastangų 

įtikti skaitytojui. Man nesvarbu, kuo jūs tikite, kiek Dievų turite, kam meldžiatės ir ką keikiate. 

Svarbiausia tiesa. Neapipinta fantazijomis, religinėmis dogmomis bei filosofiniais išvedžiojimais. 

Kaip jūs šias žinias panaudosite – tai jūsų asmeninis reikalas. Neturiu tikslo įtikinti, tačiau jaučiu 

pareigą papasakoti tai, ką privalo žinoti kiekvienas žmogus. Papasakoti tai, kas visais laikais 

buvo slepiama, arba neprieinama eiliniam žmogui. Saugokitės - ši informacija gali sugriauti jūsų 

pasaulėžiūrą! 

 

Nuobodokas, tačiau privalomas įvadas: apie Dievą 

Esu, ko gero, vienas iš kelių milijardų, bandžiusių ir bandančių atsakyti į klausimą: ar yra Dievas? 

Jei yra – kas jis, koks jis? Nors žmogaus smegenų struktūra jau keliasdešimt tūkstančių metų 

nesikeičia, vis dėlto mokslo pasiekimai ir mūsų civilizacijos išmintis į reiškinius, vadinamus 

Dievu, leidžia pažvelgti kiek kitokiu aspektu, nei buvo žvelgiama prieš šimtus metų. Pirmiausia: 

ar jis yra? Jei atsakysiu tiesiai “taip”, arba “ne”, tai iš esmės ir liksiu netsakęs į šį klausimą. Kas 

tikėjo – tikės ir toliau, kas netikėjo – taip pat nepraregės.  Pirmiausia, prisiminkime, ką Dievu 

laikė mūsų protėviai. Ugnis, perkūnas, saulė – tai buvo tie gamtos objektai, reiškiniai, kurie 

labiausiai stebino žmones, kuriuos buvo sunku ar neįmanoma valdyti ir kurie suteikdavo daug 

džiaugsmo, tačiau tiek pat ir skausmo. Prie jų belieka tik prisitaikyti ir juos gerbti, gal tada jie 

teiks daugiau gėrio, nei nelaimių. Žodžiu, tai  galingos ir nepaaiškinamos jėgos, realiai 

įtakojančios gyvenimą. Kažkas joms, šioms nepaaiškinamoms jėgoms, sugalvojo bendrinį 

pavadinimą – Dievas, Dievybė, Dievai. Ėjo metai, mokslas vystėsi, žmonija sugebėjo  paaiškinti 

šiuos, iki šiol  sunkiai suprantamus reiškinius, netgi atspėti jų poveikį ir atsiradimo priežastis. Jau 

buvo galima prognozuoti, kada vyks saulės užtemimas, kada didžiausia žaibo tikimybė. Ugnis 

buvo suvaldyta, sugalvota begalė būdų, kaip ją įžiebti, kaip saugoti ir kaip panaudoti. Nors, karts 

nuo karto gaisrai ir nusiaubia žmonių namus ar  miškus, tačiau jau niekas nebepasakys, kad 

ugnis yra paslaptingasis, visagalis Dievas. Tas pats likimas ištiko ir kitus gamtos reiškinius, 

kuriuos mokslas sugebėjo pakankamai ištirti. Tačiau paslaptis, neaiškumas,  žmonių gyvenime 

nedingo: jų atsirado dar daugiau. Kaip sakoma, kuo daugiau žinai, tuo labiau įsitikini, kad žinai 

labai mažai. Nepaaiškinamų reiškinių era tęsėsi ir toliau, žmonės ir toliau juos priskirdavo 

Dievui, o, kad nebūtų liūdna ir būtų paprasčiau, aiškiau, buvo sukurta dešimtys, šimtai Dievų: 

gyvulių, žmogaus, ar netgi jų hibridų pavidalu.  Šie Dievai darydavo ir daro stebuklus – mums 

nesuvokiamus reiškinius. Dievai gydo žmones, apšviečia juos arba naikina, baudžia. Kaip ir 

senovėje, žmonės bando pažinti savo Dievus, įtikti jiems, suvokti tarpusavio žaidimo taisykles. 

Pasaulyje yra šimtai religijų, kiekviena iš jų bando paaiškinti Dievo buvimą, propaguoja taisykles, 

apibrėžiančias santykius su Visagaliu ir su visuomene. Nesunku išmąstyti, kad kada nors 

oficialusis mokslas paaiškins visus vykstančius ar įvykusius “stebuklus” ir Dievų – asmenybių 

autoritetas bus pakirstas negrįžtamai.  Kaip jau atsitiko su Perkūnu, Saule ir  daugeliu kasdienių 

gamtos objektų, bei reiškinių. Tai tik laiko klausimas. Argi tada dings ir Dievas, nuslops tikėjimas 

juo? Ne, niekada. Tai neįmanoma. Nes, pažindami Pasaulį, atsidursime ties naujų paslapčių 

slenksčiais. Tai tarsi horizontas: kiek į jį beartėtum,  jis visada išlaiko tą pačią pagarbią ir 
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nekintančią tarpusavio distanciją. Taigi, sugalvosime naujus Dievų pavidalus. Gal jau tai bus 

nebe žmonių pavidalai, gal būt Dievu mes pavadinsime Visatą arba, tiesiog, mūsų Nežinojimą, o 

gal Viltį?  Ir žmonės toliau turės savo Dievą.  Ir taip bus amžinai, kol Visatoje egzistuos nors 

viena protinga būtybė. Taigi, o pats klausimas “ar yra Dievas” vis dėlto dar neatsakytas. 

Atsakau: taip, jis yra! Yra begalė paslapčių, kurių mes nesuvokiame ir dar ilgai nesuvoksime. 

Pasaulyje tikrai daug stebuklingų reiškinių, kurių mechanizmas mus nesuprantamas. Meilė, 

džiaugsmas, viltis – jie daro tikrus stebūklus, nors, be abejo, kada nors – po šimtų, tūkstančių 

metų gal mes atrasime formules jiems paaiškinti. Tačiau, kaip jau minėjau, bus kitų, stebuklingų 

ir nepaaiškinamų dalykų. Todėl drąsiai  sakykime sau ir kitiems – DIEVAS BUVO, YRA IR BUS 

AMŽINAI. Jis yra mūsų progreso variklis, norėdami paaiškinti jį, Dievą,  tobulinsime pažinimo 

būdus, semsimės vis naujų žinių ir tobulėsim. Tačiau paslaptis ir stebuklas visada bus mūsų 

gyvenimo sudedamoji dalis. O kaip gi kitaip?  

 

 

 

Rimtai ir be fantazij ų: ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas?  

 

 

Kas ištvėrė truputį nuobodoką pirmąją dalį apie Dievo egzistavimą, gali pradėti džiaugtis: 

artėjame prie daug įdomesnių pasakojimų. Ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas? Šiame 

rašinėlyje jūs rasite atsakymą, tačiau iš pradžių aš norėčiau kažkiek pakoreguoti pačią klausimo 

formuluotę ir paklausti: kodėl mus domina, kas bus po mirties? Mums norisi žinoti tiesą, nes 

mes bijome nežinomybės. Jei pirmą kartą leidžiamės į tamsų rūsį, mus kankina baimė, mūsų 

mintys kuria pačius tragiškiausius scenarijus, galų gale, mūsų instinktai liepia mums saugotis. 

Ko? Nežinomybės. Uždegę šviesą mes pamatome, kad rūsy nieko baisaus nėra ir tik mūsų 

fantazija mus rietė į baimės ragą. O, jei ką pavojingo ir pastebime, mes žinome, kaip elgtis, kad 

mums būtų geriau. Taigi, mums reikia įžiebti aiškumą ir apie pomirtinį gyvenimą.  

Darykime prielaidą, kad pomirtinis gyvenimas neegzistuoja ir, kad mums mirus, viskas baigiasi, 

arba, kaip sakoma, įvyksta Pasaulio pabaiga. Nebelieka jokių jausmų, sąmonės, minčių, jau 

nekalbant apie fizinį kūną. Pagalvokite, ar mes niekada nesame atsidūrę panašioje būsenoje? Ar 

esate nors kartą miegoję, tarsi užmušti, be sapnų ir laiko nuovokos? Žinoma, kad esate. Tiesiog 

prigulėte ir ryte atsikėlėte. Jokių sapnų, jokių prisiminimų ar skausmo, laiko pojūčio. Ar baisu 

buvo miegoti? Nei kiek, nes jums buvo tas pats: nei baisu, nei smagu, nei gera, nei bloga. Jūs, 

paprasčiausia, buvote „atsijungęs“. Darykime prielaidą, kad, kai jūs mirsite, jūs lygiai taip pat 

„atsijungsite“ ir jūsų absoliučiai nejaudins  visa aplinka ir jūsų pačių būsena. Tačiau, kodėl 

miegoti einame su malonumu, o mirti baisiausiai bijome?  Manau, todėl, kad eidami miegoti 

žinome, kad ryt atsibusime ir toliau galėsime sąmoningai egzistuoti. Gi, kai pagalvojame apie 

mirtį ir net nesuvokiame, kas bus po to, mus pradeda krėsti baimė. Baimė, nes nežinome, ar vėl 

galėsime tapti SĄMONINGAIS. Kodėl mes taip trokštame būti sąmoningais? Tikriausia todėl, kad 
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mūsų genuose slypinčioje informacijoje užkoduoti įsakymai: užauk, subręsk, dauginkis, tobulėkǃ 

Jei mūsų Kūrėjas būtų nusprendęs, kad pati optimaliausia mūsų egzistencijos forma yra amžinas 

gyvenimas čia, Žemėje, savo fiziniuose  kūnuose, tai mes ir gyventume amžinai. Tačiau, mūsų 

genuose taip pat yra įsakymas ir numirti. Kodėl?  Kad mes, žmonija, kaip rūšis, tobulėtume. 

Mūsų gyvenimo metu įvykusios „teigiamos“ mutacijos turi būti perduotos mūsų palikuonims, 

kurie, atitinkamai, savo mutacijas perduos savo vaikams ir taip toliau ir be galo. Taigi, mūsų 

fiziniai kūnai tobulės ir tobulės.  

O kas gi atsitiks su mūsų mintimis, jausmais, emocijomis? Su mūsų patirtimi: kasdiene ir 

dvasine? Mūsų žiniomis, išvadomis, idėjomis? Jų nebeliks? Palaukite, tačiau tai prieštarauja 

elementariausiems gamtos dėsniams, o tuo pačiu – energijos tvermės dėsniui! Mokslo įrodyta, 

kad elementariausias minties žybtelėjimas yra tam tikro dažnio elektromagnetinės bangos, 

žodžiu, energija. Energija nėra niekas – ji materiali, bei suvokiama, aprašoma formulėmis bei 

išmatuojama. Žinoma, yra mūsų, žmonių, pojučiams nesuvokiamų dažnių, tačiau tai, kad mes to 

nematome, nereiškia, kad to nėra. Tai, kaipgi su mūsų tomis mintelėmis ir emocijomis?  

Pasirodo, kad emocijos, jausmai, taip pat turi savo egzistavimo terpę. Tai vadinamasis  

„dvasinis“ pasaulis. Dar kitaip – astralinis. Žmogus turi aiškų ryšį su šiuo pasauliu ir tą ryšį 

palaiko per savo astralą – dvasinį kūną, dvasią. Astralas be fizinio kūno egzistuoti gali be 

ypatingų problemų, gi mūsų fizinis kūnas be astralo, be dvasios  – niekaip.  

Žmogus visą gyvenima tobulėja, bando prisitaikyti prie esamų sąlygų, žodžiu, stengiasi išlikti. 

Kaupia patirtį, informaciją. Dalį šio lobio perduoda savo palikuonims, tačiau tai tik maža dalelė 

to gero, ką jis sukaupė per savo gyvenimą. Kodėl žmonės negali gyventi amžinai ir nuolat 

tobulėti? Fizinis pasaulis labai sudėtingas, žmogaus gyvybei palaikyti reikia labai daug resursų ir 

jo fizinis kūnas  be galo trapus – ar Saulė karščiau pašvies, ar žemė labiau sudrebės – jau, žiūrėk, 

ir išmirė ištisos valstybės, tautos. Mums gyventi savo fiziniuose kūnuose yra duotas optimalus 

laikas – kad galėtume atlikti visas savo instinktines pareigas ir įgautume kažko naujo, 

tobulesnio, bet įgautume tiek, kiek esame pajėgūs. Juk į litrinį indą nesupilsi trijų litrų? Kai mūsų 

„indas prisipildo“ patirties, tobulėjimo, žinių, jis – indas, tampa nebereikalingu. Maždaug tada ir 

įvyksta fizinė mirtis, aišku, šiuo atveju nekalbu apie nelaimingus atsitikimus, smurtinius 

nužudymus ir kitus panašius nenatūralios mirties atvejus. Taigi, po fizinio kūno mirties, visą ryšį 

su mūsų sukaupta informacija ir kitu gėriu, perima astralinis kūnas, kuris, kaip ir viskas šiame 

pasaulyje, taip pat ne amžinas. Sunku būtų patikėti, kad visas mūsų gyvenimo darbas buvo 

skirtas vien tam, kad astralas dar kelias ar keliolika dienų galėtų džiaugtis tuo mūsų sukauptu 

turtu. Esmė tame, kad astralinis kūnas pats savaime normaliomis sąlygomis taip pat negali ilgai 

gyventi, taigi, miršta ir jis. Tik ne informacija. Ji yra, ji lieka amžiams ir įsilieja į begalinį 

informacijos okeaną. Kaip sako tikintieji – mirusysis grįžta ten, iš kur atkeliavo, pas Dievą. Mes 

negalime pasakyti, kaip jaučiasi tas gabalėlis mūsų sukauptos informacijos, patirties ir 

išgyvenimų, tačiau faktas tas, kad pati svarbiausia mūsų dalis išlieka ir ji yra nesunaikinama – 

nemirtinga. Pasakius paprasčiau – mes egzistuojame toliau, po mirties. O tai jau 

nemirtingumas. Mums, emociškai ir fiziškai stipriai prisirišus prie fizinio kūno, sunku, beveik 

neįmanoma suvokti, koks gali būti gyvenimas be kūno, be kasdienių emocijų – džiaugsmo ir 

liūdesio, be fizinės veiklos, be miego ir valgymo, be mylimo žmogaus apsikabinimų ir bučinių. 

 Todėl mes manome, kad bet koks, kitoks gyvenimas yra nepilnavertis, jei tai iš vis galima 

pavadinti gyvenimu. Tačiau stebėkite save: jūsų mintys, jūsų fantazija sukuria neįtikėtinus 
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vaizdus, situacijas. Jūs galite panirti į giliausią vandenyną, akimirksniu atsidurti nežinomoje 

planetoje, keliauti kosmosu, maudytis ugnies jūrose – žvaigždėse. Fantazuoti malonu, nes jūsų 

kelionėms, jūsų žygiams netrukdo fizinis kūnas, kuris, jei atsidurtų jūsų fantazijų pasaulyje, žūtų 

jau po kelių akimirkų. Reiškia, jūs jau turite šiokią tokią patirtį, gyvenant be fizinio kūno ir ta 

patirtis ne tokia jau blogaǃ Visi žinome, kad pasaulyje nėra nieko pastovaus, viskas egzistuoja 

nuolatiniame kitime, sunaikinime ir atsinaujinime. Nieko keisto, kad mūsų egzistavimas įgaus 

kitokią, mums neįprastą formą. Svarbiausia, to nereikia bijoti, nes tai neišvengiama. Mirtis 

aplankys mus visus, tad pasitikime ją ŽINODAMI IR BE BAIMĖS.  

 

O dabar apie... Pragarą!  

 

 

Pirmiausia išsiaiškinkime, ką mes vadiname Pagaru. Kas tai per vieta, o jei tiksliau – būsena? 

Pragarą, kad ir trumpam,  galime pajusti dar gyvendami čia, žemėje ir būdami gyvi. Tikriausia ne 

vienas iš mūsų yra kentęs didelį fizinį skausmą arba pajutęs dvasinę kančią. Iš karto sakau – 

tame, „pomirtiniame“ Pragare fizinio skausmo nėra, nes jis, mirus fiziniam kūnui, pasireikšti 

nebegali, tačiau visi sutiks, kad dvasinės kančios gali būti daug baisesnės už fizinį skausmą ir, iš 

tikrųjų, jos gali pavirsti į tikrai „pragariškas“ kančias. 

Kaipgi po fizinio kūno mirties išlieka mūsų kančios? Didelis emocialumas, baimė bei beribis 

prisirišimas prie kažko žemiško, gali sukurti pragariškas emocines kančias, tačiau iš karto po 

mirties žmogus dažniausia papuola, galima sakyti, į skaistyklą, o tai reiškia, kad tos kančios 

anksčiau ar vėliau baigsis. Juk retas žmogus miršta ramiai ir suvokdamas visas jį laukiančias 

peripetijas. Gi daug pavojingiau yra neįprastai, liguistai didelis emocijų, minčių, sutrikimas, kurį 

sau „susikuria“ savižudžiai,  psichiniai ligoniai ar savo minčių bei nevaldomų  emocijų nustekenti 

individai.  Sunku įsivaizduoti, kokios emocinės audros siaučia tokio žmogaus galvoje!  Psichiškai 

ir fiziškai sveikas žmogus, savo mintis, emocijas , norus bei užgaidas suvaldo gana lengvai. 

Žinoma, karts nuo karto mes tenkiname ir savo „paikus“ norus, pasiduodame į galvą netikėtai 

šovusiai  minčiai, tačiau tai yra normalu – mūsų kūnas su dvasia „bendradarbiauja“, arba, 

galima sakyti, yra harmonijoje. Gi, pavyzdžiui, žudytis nusprendusio žmogaus viduje yra 

neišpasakyta betvarkė, harmonija čia net nekvepia. Žmogų užvaldo emocijų karalius – astralas. 

Emocijos stiprėja tiesiog geometrine progresija, savimi užtemdydamos bet kokį sveiko proto 

blyksnį ar aukštesniųjų kūnų apsireiškimo proveržį.  Žmogus žudosi. Kas vyksta toliau? Visos 

žmogaus priešmirtinės emocijos, nuoskaudos bei pyktis išlieka, tik prie to dar prisideda didelė 

baimė ir nesuvokimas to, kas iš tikrųjų įvyko. Tokią būseną drąsiai galime vadinti Pragaru. 

Žmogus nebeturi fizinio kūno, tačiau pats to nesuvokia, nesupranta. Jis nežino, ką turėtų daryti: 

atgal kelio nėra, „toliau“ keliauti jis negali ir nenori, nes jo astralas turi pakankamai jį 

maitinančios energijos – emocijų, jam nėra jokių problemų likti čia, tarpinėje stotelėje. Kaip 

fizinis kūnas ginasi nuo jį naikinančių reiškinių – karščio, šalčio, audinių pažeidimo, taip ir 

astralinis kūnas, egzistuojantis jau be fizinio kūno, stengiasi išlikti toks, koks yra, „nenumirti“ ir 

neiškeliauti „toliau“. Ir tai atlikti jis turi pakankamai energijos, kaip jau minėjau, emocijų.  Tokius 

„užstrigusius“ astralus žmonės nuo senų senovės vadina neramiomis dvasiomis, dūšiomis. 
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Išsireiškus paprasčiau, tokios dvasios – „nei puodas, nei gegutė“. Žodžiu, jos egzistuoja 

astraliniame lygmenyje, tačiau visa savo esybe trokšta grįžti ir gyventi į materialų pasaulį. 

Ilgainiui šios dvaselės randa būdų pasimaitinti čia, pas mus, iš emociškai nestabilių individų ir 

taip gali egzistuoti neribotą laiką. Įsivaizduokite moters įsčiose „užstrigusį“ kelių mėnesių kūdikį, 

kuris nebegali toliau augti ir vystytis  ir amžinai pasilieka  vienodame išsivystymo lygyje. Tokia 

patampa ir ta nerami dvasia. Jokio progreso ir, be abejo, jokio grįžimo atgal į materialų pasaulį. 

Tai ir yra pats tikriausias Pragaras.  

 

Apie velnius: kokie jie, nelabieji? 

 

 

Milijonai žmonių pasaulyje bijo jo, Velnio. Nors, kartais giliai giliai viduje gimsta nedrąsus noras 

jį susitikti: juk jis gali apipilti turtais, tereikia jam prisiekti ištikimybę, na, dar užrašyti savo 

dūšelę... Ech, kai jau reiks dvaselę aukoti, gal ką ir sugalvosiu, o dabar būtų gerai smagiai ir 

turtingai pagyventi... Taip, Velnias rimta persona: juk mūsų pasakose tai toks etatinis 

personažas, kaip vilkas – pilkas ar zuikis – puikis. Bet paklauskime savęs: ar ir dabar, suaugę bei 

subrendę, vis dar norime tikėti pasakomis, ar, pagaliau, išdrįsime stoti į akistatą su tiesa?  

Taigi, gal vieną kartą baikime su tomis pasakomis. Iš karto pasakau: Velnias – tai mūsų vidinė 

būsena, kurios įtakojami atitinkamai ir elgiamės: kenčiame ir , pamiršę sveiką protą, skęstame 

nekontroliuojamame emocijų liūne.  Išskirtiniais atvejais, jis, nelabasis, gali prislinkti ir iš šalies. 

Kiekvienas žmogus savo prigimtimi yra egoistas ir nuolat, visą gyvenimą stengiasi patenkinti 

savo vidinį Ego. Ir tai yra gerai, nes mes nesąmonigai ir sąmoningai  nuolat siekiame būti 

laimingais, o tai įmanoma tik tada, kai žmoguje įsivyrauja harmonija, kai jis sutaria su savo 

mintimis, kūnu ir protu. Žmogaus Ego, jei dar nėra iškreiptas ar sugadintas, siekia, kad žmogus 

jaustųsi komfortiškai.  

Jei mes mylime savo vaikus ir jais rūpinamės, tai dažniausia mes tai darome ne todėl, kad jie 

kažkokios Dieviškos būtybės, o todėl, kad mes patys  gerai jaustis galime tik tada, kai gerai 

jaučiasi vaikai, kai jų skruostai  trykšta sveikata ir džiaugsmu. Tokios „sveikos“ vaikų būsenos iš 

tikrųjų mes siekiame dėl saves, dėl savo vidinės, dvasinės ramybės. Galima drąsiai teigti, kad 

viską, kas gera, teigiama, mes darome tik dėl savęs. Nes, jei šalia kas nors verks ir liūdės, mums 

bus jo gaila, mums skaudės širdį ir tai jau nemažas vidinę harmoniją trikdantis veiksnys.  Taigi, 

viskas gerai, kol mūsų Ego sveikas ir neiškreiptas. Kaip dresiruotas liūtas, jis tūno narve, atlieka 

nuostabius triukus, džiugina mus, tačiau paleistas į laisvę ir nekontroliuojamas jis gali pridaryti 

daug bėdų. Ego – astralo brolis. Dažniausia žmogaus vidus sutrinka, kai pradeda kamuoti 

pavydas, kai trokštama nepelnyto dėmesio ir neužtarnautos garbės, per daug didelio turto. 

Žmogus, iki šiol pakankamai laimingai gyvenęs ir pamatęs, kad jo kaimynas įsigijo didesnį būstą, 

pradėjo valgyti retesnius patiekalus, dažnai pasiduoda savo astralo pasiųstai minčiai, kad jis 

privalo rengtis dar geriau, gyventi dar didesniame būste ir t.t. Astralas, mintantis vien emocijų 

energija ir pamatęs, kad žmogus jam pradeda nuolaidžiauti, kuria vis naujus ir naujus 

„gyvenimo pagerėjimo“ planus ir tam nėra nei krašto, nei pabaigos. Žmogus, kaip visuma, 
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papuola į savo vidinio kūno – astralo, vergiją. Žmogui į galvą nuolat siunčiamos „genialios“ 

praturtėjimo idėjos, žmogus pradeda jausti didelį potraukį savo emocijų tenkinimui, jis gali 

pradėti gerti, vartoti narkotikus, verstis per galvą dėl pinigų ir garbės. Šiuo momentu, galima 

teigti, velnias pasibeldžia į vartus ir tie vartai jam atidaryti. Kad suprastumėte teisingai – į 

svečius neatkeliauja jokia nauja būtybė, mes patys ją sukuriame ir palaikome energetiškai. Kaip 

jau sakiau, astralas – velnias neturi stabdžių, jo noras tenkinti emocijas bei pačius žemiausius 

instinktus, nuolat didėja, žmogus vis labiau pančiojamas ir vis labiau priklausomas nuo velnio – 

savo pačio,  įgeidžių. Apie vidinę harmoniją belieka tik gražūs prisiminimai. Nesvarbu, kas 

iššaukia astralo – velnio dominavimą, tačiau tvirtai galima teigti, kad žmogus pajėgus tai 

sukontroliuoti, kol dar jo psichika nėra smarkiai pažeista. Baisiausia velnio pasireiškimo būsena, 

kai žmoguje atjungiamas elementarus mąstymas, kai kūną valdo vien emocijos ir norai. Tokius 

žmones nuo senų senovės vadindavo velnio apsėstaisiais. Velnias žmogų gali apsėsti ir kitaip, iš 

šalies. Jautrios psichikos žmonės dažnai mėgsta atlikinėti spiritizmo seansus, adatų pagalba 

šauktis dvasias  ir šių „žaidimų“ metu gali atverti savo energetinius kanalus, kuriais mielai 

pasinaudoja arba nelaimingos dvasios (apie jas rašiau praėjusioje dalyje apie Pragarą) arba 

kitose, mums nesuvokiamose dimencijose egzistuojančios būtybės. Jei dvasias dar galima 

sutvardyti, tai su kitų dimensijų būtybėmis daug sudėtingiau, nes mes negalime taip paprastai 

sužinoti jų kilmės ir egzistavimo bei elgesio mechanizmų. Todėl geriausia prevencija – 

nedalyvauti jokiuose „dvasių iššaukimo“ ritualuose ir nebandyti, dar gyvam esant, papulti į 

„aną“ pasaulį. Viskam savas laikas. Žinoma, iš esmės mums, kaip visaapinančioms būtybėms, 

egzistuojančioms nekintamoje ir amžinoje Sieloje (apie dvasių ir sielų skirtumus skaitykite 

sekančiame straipsnyje) joks velnias nebaisus ir, galų gale, kad ir apsėsti, mes kada nors 

išsivaduosime, tačiau tai gali būti ilgas ir skausmingas, tuo pačiu – visai nereikalingas kelias.  

Kaip supratote – Velnias yra arba mūsų pačių kūrinys, arba „į svečius“ pačių pasikviesta 

nežinoma būtybė, kuriai, dažniausia, naujas „būstas“ visai patinka ir ji neskuba jį apleisti. Tačiau 

harmonijoje sus savimi ir aplinka gyvenantis žmogus gali būti absoliučiai ramus: jis velnio 

nesusikurs ir į svečius nepasikvies. Tai gręsia tik visapusiškai sutrikusioms asmenybėms. Nors, 

kaip jau minėjau – jokio velnio, jokios svetimos būtybės sukurti pančiai nėra amžini ir vieną 

dieną jie nutrūks.   

 

Pagrindinė terminija, arba: kaip sudarytas Žmogus  

 

Gerbiamas skaitytojau, tikriausia jau pradėjote blaškytis mano vartojamų terminų įvairovėje. 

Siela, dvasia, astralas... Kas gi jie, kuo jie skiriasi vienas nuo kito? Isiaiškinkime. 

Fizinis žmogaus  kūnas = Materialus kūnas  = Fizinis kūnas. 

Fizinis žmogaus kūnas – tai Žmogaus, kaip visaapimančios būtybės, projekcija materialiame 

pasaulyje. Mes dažniausia kalbame apie projekciją planetoje Žemė. Tuo pačiu fizinis žmogaus 

kūnas yra įrankis, kurio pagalba Žmogus reiškiasi materialiame pasaulyje. Mirus žmogaus 

fiziniam kūnui, Žmogus materialiame pasaulyje gali pasireikšti labai ribotai, ir tai dažniausia 
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būna nukrypimas nuo normos. Todėl galime teigti, kad mirus fiziniam kūnui, mums suvokiama 

Žmogaus projekcija Žemėje dingsta.  

 

Dvasinis kūnas = Astralas =  Astralinis kūnas  = Emocinis kūnas = Dvasia = Vėlė  = Dūšia 

Dvasinis kūnas – Žmogaus projekcija astraliniame – dvasiniame  pasaulyje. Materialus, astralinis 

ir kiti pasauliai –  egzistuoja skirtingose erdvėse, todėl mes, turėdami fizinį kūną, kuris 

egzistuoja tik trijose dimensijose – ilgyje,  plotyje ir aukštyje, sunkiai suvokiame savo kūnus, 

egzistuojančius kitose kitų erdvių dimensijose. Mirus fiziniam kūnui, mes išsilaisviname iš tų 

trijų dimensijų įtakos ir save pradedame suvokti jau kitoje erdvėje su kitomis dimensijomis. 

Astralas per fizinį žmogaus kūną pasireiškia Emocijomis. Mūsų elementarios emocijos: 

džiaugsmas, pyktis ir t.t. – Astralo projekcija materialiame pasaulyje per žmogaus fizinį kūną. 

Padrikos, tarsi „savaime atsirandančios“ mintys – tai pat Astralo išraiška fiziniame pasaulyje. 

 

Mentalinis kūnas = Mentalas  

Žmogaus projekcija erdvėje su dar daugiau dimensijų. Šį kūną dar sunkiau suvokti, nei atralinį. 

Jis taip pat gali pasireikšti materialiame pasaulyje per žmogaus fizinį kūną. Išmintis, intuicija  - 

Mentalinio kūno projekcija materialiame pasaulyje. Intuicija – tai trumpam atsiveriantis 

mentalinio pasaulio spindulys materialiame pasaulyje. Harmoningai gyvenantys žmonės, o taip 

pat visi gyvūnai gali nuolat naudotis intuicija, kuri yra daug tobulesnė už pačią stipriausią  

logiką. Reikia pabrėžti, kad Žmogus turi savo projekcijas visose mums žinomose ir nežinomose 

erdvėse su pačiomis neįtikimiausiomis dimensijomis. Žinoma, kad šiose erdvėse egzistuojantys 

kūnai reiškiasi ir mūsų materiame pasaulyje, tačiau realiai nebeįmanoma nustatyti, koks kūnas 

ir kaip reiškiasi. Talentai, telepatija, taip vadinami „stebūklai“ – tai mūsų aukštesniųjų kūnų 

apraiška materialiame pasaulyje. Tam, kad Žmogaus kūnai galėtų reikštis materialiame 

pasaulyje per žmogaus fizinį kūną – žmogus turi turėti labai švarius ir išlavintus kanalus, 

junginačius visus jo kūnus į vieną visumą – ŽMOGŲ.  

 

Siela = Dievas = Absoliutas = Viskas  

Kad paaiškinti šiuos terminus, paimsiu, gal kiek primityvų sulyginimą, tačiau manau, kad jo 

pagalba bus lengviau viską suprasti.  Imkime medį. Sakykime, kad kiekvienas medžio lapelis – 

žmogus materiame pasaulyje. Kiekvienas „lapas – žmogus“ mano, kad jis yra atskira būtybė nes 

jis visa savo esybe yra susitapatinęs su lapu. Kai prasideda šalnos – pradeda kristi lapai. 

„Žmogus – lapas“ miršta. Ir tik tada jis suvokia, kad jis visai ne lapas, o medis, su šakomis ir 

šaknimis. Praeis daug metų, kai medis išvirs, ir Žmogus suvoks, kad jis visai ne medis, o miškas, 

kuriame  augo medis. Po to jis suvoks, kad jis yra kartu ir žemė ir vanduo, tai yra – visa planeta. 

Po to jis suvoks, kad jis ne tik planeta, bet ir visa Saulės sistema, o po to – kad jis galaktika, o 

vėliau – kad jis galaktikų sankaupa.  Ir taip bus be galo, kol Žmogus nesusivoks savyje, kad iš 

tikrųjų Jis yra visur, visame kame ir visada. Visa ši visuma,  ir yra Siela, kurią mes dar galime 

vadinti Dievu, Absoliutu ir dar įvairesniais pavadinimais. Iš tikrųjų Sielą reiktų vadinti 
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ŽMOGUMI, tačiau kol kas dar truputį atskirkime šiuos terminus, nes taip mums bus lengviau 

susivokti. Galima puikiai suprasti visas religijas, susivokimui naudojančias atskirus personažus – 

Dievą Tėvą, Jėzų Kristų, Mahometą, Krišną ir t.t. Šių personažų pagalba eilinis žmogus lengviau 

suvokia jam perteikiamas tiesas, tačiau šie personažai naudingi tik tol, kol žmonės nepradės 

savęs tapatinti su jais, nepriskirs jų egzistavimo prie tam tikro gyvenimio atskaitos taško. 

Aukščiau paminėti vardai – tik įrankiai, kurių pagalbą žmogus turi susivokti savyje. Jokiu būdu 

negalima pradėti garbinti įrankio – tai, mažų mažiausia, kvaila. Deja, didžioji žmonijos dalis 

nukrypusi nuo realaus pasaulio vaizdo, garbina ir aukština įrankį, o ne pačią reiškinio esmę. 

Todėl materialiame ir astraliniuose pasauliuose mums skirta iškęsti nemažai kančių. O kaip gi 

kitaip? Neteisingi žingsniai kelionės pradžioje mus nuolat tolins nuo kelionės tikslo. Kad grįžti į 

teisingą takelį, žingsniuoti teks ilgai ir atkakliai. Ir svarbiausia – teisingai.  

 

Svarbiausioji dalis: atmintinė Mirusi ąjam  

 

 

Atmintinė Mirusiąjam? Gal man, autoriui jau laikas pradėti gydytis ir baigti su šiomis 

rašliavomis? Kaip gi galima patarinėti mirusiąjam žmogui? Juk tai, mažų mažiausia – kvaila. 

Kvaila? Kažkada taip maniau ir aš...  

Žinau, kad ne vienam skaitytojui kils visai pagrįstas klausimas: iš kur visa tai žinau? 

Nesigilindamas į smulkmenas pasakysiu, kad tai, mažiausia, 25 metų kauptos informacijos, 

realios patirties ir smegenų darbo išdava. Sudominau? Taip, turėčiau sudominti, nes tai, ką 

parašysiu yra labai svarbu. Svarbesnių dalykų šioje žemėje mums, turintiems fizinius kūnus, ko 

gero, nėra. Todėl pradėkime palengva.  

Įsivaizduokite tokią situaciją: jus vairuojate automobilį, skubate į priekį, nes už jūsų lūžinėja 

asfaltas, atverdamas bedugnes, žodžiu, kelias tik vienas ir atgal pasukti negalite. Ir štai, jūs 

privažiuojate akligatvį, kuriame stovi tuščias malūnsparnis. Jūs greitai iššokate iš automobilio, 

nes suvokiate, kad jis jums absoliučiai nebenaudingas ir tarsi vėjas įlekiate į malūnsparnio 

kabiną, kur prieš jūsų akis atsiveria pilnas svirtelių ir mygtukų pultas. Deja, gyvenime nesate 

valdęs jokio skraidymo aparato ir neturite jokio supratimo, ką paspausti, kokią svirtelę 

patraukti, kad pakiltumėte į orą. Jūs beveik spąstuose – kelio atgal nėra, į priekį skristi 

nesugebate, todėl jums belieka tūnoti kabinoje ir tikėtis kažkokios stebuklingos pagalbos iš 

šalies arba, vykusių ir nevykusių bandymų keliu pabandyti pačiam perprasti mašiną.  

Štai toks pasakiškas siužetas. Būtų juokinga, jei nebūtų labai rimta. Atėjus mirčiai žmogus 

atsiduria labai panašioje situacijoje, aišku, be mašinų ir malūnsparnių, tačiau jo išgąstis ir 

nežinojimas beveik tokie patys. O baimė  gal dar 100 kartų didesnė. Kaip jau minėjau 

ankstesniuose rašinėliuose , atėjus fizinio kūno mirčiai, astralinis kūnas pilnai nutraukią ryšį su 

fiziniu kūnu ir žmogus susivokia  astraliniame lygmenyje, astraliniame pasaulyje, kuriame 

egzistuoja tam tikra tvarka ir taisyklės. Pirmiausia – baimė ir didelis emocijų srautas maitina šio 

pasaulio gyventojus – įvairiais būdais čia užsilikusias dvasias. Mirusiąjam nebetrukdo fizinis 
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kūnas, todėl jis „visa galva“ pasineria į naująjį gyvenimą. O čia viskas nauja ir labai baisu. 

Mirusįjį emocijos ir prisiminimai dar riša su fiziniu pasauliu, jis dar gali suvokti žemiškus vaizdus 

ir garsus, tačiau pats jau nebeturi jokios įtakos ir užmegzti kontaktą su gyvaisias jau, praktiškai, 

nebeįmanoma. Taigi, įsivaizduokite situaciją: jums ką tik nustojo viską skaudėti, jūsų 

nebekankina jokios fizinės negalios, tačiau jums labai baisu, nes galite matyti savo fizinį kūną ir 

aplink jį šokinėjančius artimuosius. Kai kuriais atvejais jūs nieko nematote ir „atgaunate 

sąmonę“ po daug ilgesnio laiko, ir fizinio pasaulio jūs nebematote. Bet, pakalbėkime apie 

pirmąjį atvejį, nes, iš principo, jūsų pojūčiai ir elgsena tokie patys, perspektyvos – taip pat. Na, 

jūs, ko gero šoke, dar nesusivokėte, jūs tiesiog akimirksniu prisimenate panašias baisias - 

tragiškas situacijas, apie kurias jūs kažkada girdėjote, stebėjote ar netgi buvote papuolęs į jas, 

tačiau likote gyvas. Tikrai žinoma, kad žmogaus (dar fiziniame kūne), papuolusio į ekstremalią 

situaciją, smegenys, protas veikia tiesiog žaibiškai. Pavyzdžiui, skęstantis žmogus prisimena 

dešimtis atvejų apie nuskendusius pažįstamus ir nepažįstamus žmones, prisimena visus 

išsigelbėjimo būdus (jei juos kada nors girdėjo ir matė) ir iškarto bando juos pritaikyti. Taip daug 

žmonių išvengia ankstyvos mirties, nes gyvybei išsaugoti buvo mobilizuotos visos įmanomos 

vidinės pajėgos. Taigi, žmogaus – astralo “galvoje“ (tokio organo, kaip galva, nebėra, bet taip 

lengviau išsireikšti) šmėsteli išsigelbėjimo elgsenos modelis. Šmėksteli, jei jis tą modelį turi. O 

jeigu ne? Pamiršti astralas negali, nes, atsikračius fizinio kūno, nebėra, kas trukdo atminčiai ir 

ten, astraliniame pasaulyje žmogus prisimena viską iki pačių smulkmenų nuo pat savo gimimo. 

Žodžiu, per labai trumpą laiką žmogus – astralas „perkrato“ savo „atsiminimus“ ir pamato, kad 

nieko reikalingo jis, iš tikrųjų, gyvendamas žemėje ir neišmoko, nesužinojo! Dabar jam belieka 

du keliai – gauti paramą, žinių, iš fizinio pasaulio, arba po truputį bandyti kapstytis pačiam. Apie 

paramą dabar nešnekėsime, tuo labiau, kad didžioji žmonių dalis apie tokius dalykus absoliučiai 

nieko neišmano. Todėl palikime dvaselę kapstytis pačiai. Jei trumpai ir konkrečiai, tai dvasia – 

astralas šiame astraliniame lygmenyje pasiliks iki tol, kol nenusiramins ir  nesusivoks kas įvyko, 

nustos bijoti aplinkos ir dvasiškai bei emociškai „atsijungs‘ nuo fizinio pasaulio, savo artimųjų ir 

visų paliktų reikalų – reikaliukų. Kai tik tai atsitiks, astralinis kūnas taip pat numirs, jei tiksliau, 

žmogus paliks astralą ir keliaus toliau. Apie kelionę „toliau“ dabar taip pat nešnekėsime, nes 

pats pavojingiausias ir baisiausias yra astralinis pasaulis. Na, taip kategoriškai teigti,  kad jis 

„pavojingiausias‘, negalima, nes, iš esmės, pačiam žmogui jis negali padaryti jokios įtakos, bet, 

jei žmogus susitapatins su astralu ir nuspręs, kad jis čia, astraliniame pasaulyje,  jaučiasi tarsi 

namuose, tai tada jo lauks nemažai kančių, gal ir džiaugsmų, panašiai, kaip fiziniame pasaulyje, 

tik čia nebus fizinio kūno. Tačiau ar to mes siekėme, kad pasilikti emocijų valdomame 

pasaulyje? Žinoma, kad ne, todėl mes privalome keliauti toliau. Iš karto galiu visus nuraminti – 

daugiau jokių kančių ir baimių. Jei jau susivokėte, kas atsitiko, kas esate, toliau viskas eis tarsi 

sviestu patepta. Tarp kitko, astraliniame lygmenyje yra ir mūsų, taip vadinamas „Pragaras“ ir 

„Skaistykla“. Čia ir tik čia galite „sutikti“ velnią ar kokią kitą pabaisą, viskas priklausys nuo jūsų 

tikėjimo,  fantazijos ar netikėjimo (įsivaizduokite jus puolantį kalno dydžio ateistą su Lenino 

galva ir plakatu „Religija  - opiumas liaudžiai“!) Juokai juokais, tačiau astraliniame pasaulyje 

įmanoma pamatyti tai, ką matydavote pačiuose baisiausiuose naktiniuose košmaruose.  

Taigi, jūs susivokėte, kad esate miręs. Jūs nusiraminote. Jūs suvokėte, kad jus puolančios 

pabaisos yra tik jūsų fantazijos vaisius. Nebetrokštate grįžti atgal, į žemę, nebetrokštate 

apkabinti artimųjų, vaikų ir anūkų. Jūs ramus, tačiau pilnas ryžto eiti į priekį. Neužmezgėte jokio 
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ryšio nei su jokiu kitu astralu. Jūs dvasiškai stiprus, emociškai ramus. Tada pirmyn, į geresnę 

būtį, geresnį gyvenimą, pilnatvę ir laimę! 

 

Dabar kreipiuosi į jus, gyvuosius . Ar esate įsitikinę, kad išmušus paskutinei valandai, sugebėsite 

išlikti ramūs ir emociškai stabilūs? Ar žinosite tai, ką būtinai turite žinoti? Ne, tokie jūs tikrai 

nesate, aš taip pat. Mirtis tai tokia, švelniai pasakius, nekasdienė patirtis, todėl jai abejingų nėra 

ir nebus. Tačiau svarbiausia yra žinoti. Žinoti, kaip elgtis, ką daryti ir kas bus. Taigi, kartą 

perskaitę žemiau pateiktą trumpą atmintinę, jūs sau padarysite neįkainuojamą paslaugą, kurios 

neįmanoma nusipirkti už jokius pasaulio turtus ir kuri jums, beje, nekainuos nei sudilusio 

skatiko . Štai ji, ATMINTINĖ MIRUSIĄJAM:  

1. Jūs numirėte. Tai natūralu, tai nekintantis gamtos dėsnis. Nemirtingų šioje žemėje nėra, 
nebuvo ir nebus. Grįšti atgal neįmanoma.  

2. Jūs palikote žemę, visus savo reikalus, artimuosius, draugus ir pažįstamus. Jūs 
nebeturite jokių įsipareigojimų. Turtas, pažadai, aistros – nebereiškia absoliučiai nieko. 
Jie nebeegzistuoja. 

3. Jūs gimstate iš naujo, žengiate į naują gyvenimą ir suprantama, kad jums baisu, nes 
nežinote, kas jūsų laukia. 

4. Aplink jus kylantys baisūs vaizdiniai yra tik jūsų įaudrintos fantazijos vaisius. Jei jūs 
nusiraminsite – jie pradings, jei jūs jiems nusišypsosite, jie jums taip pat nusišypsos.  

5. Jums negali atsitikti nieko blogo, nes  Siela nemirtinga ir amžina. Jūs į ją artėjate, tam 
tereikia tik nusiraminti ir nieko nebijoti. 

6. Nebijokite, nieko nebijokite, nusiraminkite ir pabandykite įžvelgtį jus raminančią šviesą. 
7. Jei kurį laiką neįžvelgiate raminančios šviesos, nepanikuokite, anksčiau ar vėliau  ji tikrai 

jus susiras.  
8. Patikėkite, kad ir čia, kur jūs papuolėte, egzistruoja tvarka ir harmonija, todėl tiesiog 

NEĮMANOMA, kad jums atsitiktų kažkas blogo ir baisaus. 
9. VISKAS BUS LABAI GERAI, LAIMĖ JAU ČIA PAT. 

 

Gal ši atmintinė atrodys labai paprasta, tačiau visi svarbiausi dalykai akcentuoti: nebijok, 

nusiramink, eik į šviesą. Tibetiečių „Mirusiųjų knygoje“, iš principo, išdėstyti tie patys 

nurodymai, tik ten yra patarimai gyviesiems: ką šnekėti šalia mirusiojo kūno, tikintis, kad šalia 

bus ir mirusiojo dvasia, kuri išgirs tuos patarimus ir sužinos, kaip jai elgtis. O aš manau, kad 

geriau visas taisykles žinoti pačiam ir, iškilus būtinybei, prisiminti pačiam, o  neatsiduoti gyvųjų 

malonei, kurie, jums mirus, tikriausia puls į ašaras ar iš džiaugsmo, dėl jūsų palikto turto, kels 

taures. Bet kokiu atveju jie jums nepadės, todėl pasikliaukime savimi.  

Kuklumas tikrai nebus mano mirties priežastis, todėl galiu drąsiai tvirtinti, kad jūs šiandien 

perskaitėte patį svarbiausią dalyką savo gyvenime. Ši „Atmintinė Mirusiąjam“ jau „įrašyta“ į 

jūsų egzistencijos programą ir, išmušus jūsų paskutinei valandai, jums nebegresia nieko blogo. 

Pragarai, velniai, pabaisos, kančios – ne jums. Tegul šiais dalykėlias „džiaugiasi“ nieko 

nežinantieji, o JŪS JAU ŽINOTE!  
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Nedidelis patarimas: perskaitykite šį straipsnelį savo mylimiems artimiesiems, seneliams ir 

ligoniams, išsigandusiems ir nežinantiems. Juk visi nori būti laimingi, kad ir po mirties, o juk tai 

nieko nekainuoja, tik reikia ŽINOTI IR NEBIJOTI...   

 

 

Ar sutiksime po mirties savo artimuosius?  Juk taip norisi... 

 

 

Dar vienas dalykas, kuris galėtų mus nuraminti ir sumažinti mirties baimę – tai garantija, kad po 

mirties mes vėl sutiksime savo artimus, mylimus žmones. Taigi, ar po mirties mes susitiksime su 

jais? Be ilgų „vartymų“ ir išvedžiojimų, galima šimtu procentų teigti, kad TAIP. Ir dar daugiau – 

mūsų mirę mylimi žmonės visada su mumis, galima sakyti, jie niekur neiškeliavo, tik mes, 

turėdami fizinius kūnus, nesugebame matyti jų egzistencijos. Tačiau dar gyvi būdami galime 

juos pajausti, nors tai būna ne dažnai.  

Kaip jau pasakojau ankstesnėse dalyse, žmogus, palikęs kūną, apsistoja atraliniame – 

dvasiniame pasaulyje, kurį, jei viskas tvarkoje ir jis žino, kaip elgtis, greit palieka ir toliau artėja į 

Sielą, arba, galima sakyti, eina į tikrąjį AŠ.  Mums, turintiems fizinius kūnus, lengviausia 

kontaktuoti su astraliniu – dvasiniu pasauliu. Kaip jau teigiau, geriau to nedaryti, tačiau 

gyvenime būną tokių dienų, kai tas kontaktas nepavojingas, netgi būtinas. Ir tos dienos ateina 

tada, kai miršta mūsų mylimi žmonės. Iš pradžių jie apsistoja astraliniame pasaulyje ir  mus 

jaučia (girdi, mato). Jei tik taip galima išsireikšti, nes astralas tokių organų, kaip ausys ir akys 

neturi. Tačiau yra kitoks pasaulio „matymas“, pajautimas, suvokimas. Astralas – dvasia kurį laiką 

„laikosi“ šalia mūsų, nes naujasis pasaulis jam neįprastas, o su senuoju – fiziniu, dar jungiasi per 

emocijas. Tai yra liūdesys, baimė, prisirišimas prie kažko brangaus žemėje, neatlikti darbai, 

noras sugrįžti ir dar daugybė kitokių emocijų, kurios be galo stipriomis grandinėmis dvasią laiko 

materialiame pasaulyje. Tačiau dvasia natūraliai nepritaikyta normaliam egzistavimui žemėje, 

todėl jai reikia padėti keliauti toliau. Mes, gyvieji, iškart po artimo žmogaus mirties, galime jam 

padėti. Ką reiktų daryti ir ko ne? Pirmiausia, nors tai ir labai sunku,  svarbu smarkiai ir emocingai 

nesielvartauti. Ramybė, susikaupimas, netgi kokia nors monotoniška malda, padeda dvasiai 

nusiraminti ir suvokti savo padėtį. Kas dar labiau nori padėti dvasiai, gali jai šnekėti, ramiai 

pasakoti, kas jai atsitiko ir duoti patarimus, kaip „ten“ elgtis. Juos reiktų kartoti garsiai ir po kelis 

kartus. Tuos patarimus anksčiau ir dabar duoda kunigai per maldas ir giesmes. Giesmės yra 

gerai, nes jų šaižus skambesys geriau „girdimas“ dvasioms, nei tykus šnibždėjimas. Jei 

pastebėjote, katalikų giesmėse tie patys žodžiai, eilutės, netgi stulpeliai kartojami po kelis 

kartus ir tai tikrai ne be reikalo. Kuo daugiau, įkyriau ir „aštriau“ giedosite, tuo daugiau šansų, 

kad dvasia suvoks tai, ką jūs norite pasakyti. Anot tibetiečių, patarimus reiktų duoti, pasilenkus 

prie mirusiojo galvos, nes manoma, kad astralas – dvasia dar gali turėti ryšį su mirusiojo galva ir 

jai lengviau „išgirsti“ ten sakomus žodžius. Tačiau taip yra tik labai neilgą laiką po žmogaus 

mirties, vėliau dvasia gali „pakeisti“ vietą ir būti bet kur, bet yra didelė tikimybė, kad ji bus ten, 

kur jos artimieji. Taigi, šiuo liūdnu pomirtiniu laikotarpiu mūsų mirusieji artimieji dar būna, 
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palyginus, visai šalia mūsų, o jei tiksliau – astralinį – dvasių pasaulį mes dar kažkaip galime 

suvokti, prasiskverbti į jį ir, vienu ar kitu būdu, įmanoma kontaktuoti su mirusiuoju. Toliau, kai 

žmogus palieka savo astralinį kūną ir susitapatina su kitu, aukštesniu pasauliu, mums, 

turintiems fizinius kūnus, pasidaro daug sunkiau suvokti jų egzistavimą, nors, nepriklausomai 

nuo mūsų suvokimo, mūsų artimieji ir toliau egzistuoja. Ir kuo didesnė ramybė ir suvokimas 

aplanko mirusįjį, tuo labiau jis „tolsta“ nuo mūsų. Galima sakyti, kad jis atsiduria tokiose 

dimensijose, kurių mes tiesiog fiziškai negalime suvokti, nes tam trukdo mūsų fizinis ir dvasinis 

kūnai. Mirusysis mus, gyvuosius,  gali suvokti lengvai, tik klausimas, ar jis turi tokį poreikį, nes jis 

jau nugalėjo bet kokį prisirišimą prie fizinio pasaulio ir mes jam nerūpime. Nerūpime, nes 

mirusysis aiškiai suvokia, kad mums neatsitiks nieko bloga, o mirtis  - tai tik slenkstis, kurį 

peržengę mes atsidursime daug geresniuose pasauliuose. Taigi, kai mes mirsime ir pilnai 

„atsirišime“ nuo fizinio, o po to ir dvasinio – astralinio pasaulio, mes, galų gale, atsidursime 

kartu su savo artimaisiais. Sunku suvokti, kokio lygio bendravimas vyksta tarp artimųju ir kokias 

egzistavimo formas jie yra įgavę, tai sužinosime tik tada, kai ten nukeliausime. Faktas tik tame, 

kad „Ten“ daug daug tobulesnė egzistencija, atitinkamai, žmonėms „Ten“ neapsakomai geriau, 

nei čia, žemėje, savo lengvai pažeidžiamuose ir senstančiuose fiziniuose kūnuose.  

Tikiuosi, kad dabar, gerbiamieji, jus kankins dar mažesnė baimė, nes jūs ŽINOTE dar daugiau. Ir 

žinote labai smagų dalyką: jūs visada esate ir būsite kartu su savo mylimaisiais!  

 

Apie laiko sąvoką ir iš TEN gaunamą informacij ą  

 

 

Nežinau, kaip čia švelniau pasakius, kad nesugriauti visos mūsų žmonijos pasaulėžiūros 

fundamentų, tačiau iš tikrųjų ...laiko nėra! Tai mūsų suvokimo patogumui išgalvota sąvoka, 

padedanti lengviau paaiškinti pasaulį, jo egzistavimą ir kaitą. Nėra nei praeities, nei ateities, yra 

tik tai, kas yra dabar, ir tai yra amžina (štai, ir aš naudojuosi tokia patogia ir gerai suprantama 

laiko sąvoka). Tai, kas buvo prieš sekundę – to JAU nėra, tai kas bus po akimirkos – to DAR nėra.  

Yra tik čia ir dabar. Laiko egzistavimo iliuziją mums kuria mūsų prisiminimai ir lūkesčiai. Mes 

mename jau įvykusį veiksmą, todėl mums atrodo, kad yra kažkokia sugraduota skalė, kurios 

pagalba galima nusakyti įvykusio veiksmo laiko koordinates. Taip pat mums mūsų lūkesčiai (to, 

kas bus) mintyse leidžia šią skalę nubrėžti ir į priekį – į ateitį. Tai tik mūsų, žmonių, susigalvotas 

dalykas, kurio pagalba mums lengviau suvokti kitas erdves, bei dimensijas. Iš tikrųjų, viskas, kas 

vyko, vyksta ir vyks – egzistuoja dabar, vienoje vietoje, viename taške, kuris yra išskirstytas 

atskirų erdvių su joms būdingomis dimensijomis. ŽMOGUS, ši visaapimantė būtybė, turi 

projekcijas visose erdvėse, kokias tik įmanoma įsivaizduoti. ŽMOGAUS tarperdviniais kanalais 

nuolat cirkuliuoja informacija apie VISKĄ, todėl egzistuoja galimybė mums, susitapatinusiems su 

materialiu kūnu – su ŽMOGAUS  projekcija materialiame pasaulyje, gauti ir suvokti informaciją, 

kurios trijų dimensijų  - pločio, ilgio ir aukščio, apibrėštoje erdvėje, išgauti neįmanoma. Šią 

informaciją gauname dėka to, kad esame visaapimanti būtybė ir mūsų tarperdviniai kanalai 

pakankamai švarūs. Tačiau visa kam yra tam tikros ribos. Mes, tapatindami save su mūsų 
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fiziniais kūnais, galime suvokti tik tą informaciją, kurią šie kūnai gali atlaikyti, tame tarpe, kurią 

gali apdoroti ir suvokti mūsų smegenys.  

Žinių iš „ten“ gauname nuolat, tačiau, ribojami savo fizinių kūnų, jas panaudojame be galo 

ribotai. Tai yra normalu ir dėl to labai pergyventi tikrai nereikėtų, nors tobulėjimui vietos yra 

visada.  Žmogaus fizinis kūnas yra nuostabus kūrinys, jo pagalba galime gauti daug daugiau 

naudingos informacijos tačiau, kaip ir kiekvieną įrankį (fizinis kūnas yra ŽMOGAUS įrankis 

materialiame pasaulyje) reikia gerai prižiūrėti, rūpintis juo ir be reikalo negadinti. Deja, mūsų 

civilizacijos principai tokie, kad, kaip tik atvirkščiai – mes priversti nuolat gadinti savo kūnus. 

Besaikis vartojimas, besaikis elgesys su viskuo, kas mus supa – naikina mūsų kūnus, arba 

užteršia juos taip, kad mes nebegalime suvokti jokios mus supančios informacijos. Mūsų 

tobulumo viršūnė  – pataikavimas astralinio pasaulio kūnui, jo geismų ir įnorių tenkinimas. 

Astralas – antras, labiausiai mums suvokiamas mūsų kūnas po fizinio žmogaus kūno. Jis 

laisvesnis, mažiau ribojamas, todėl jam prieinama daugiau informacijos, kuria, jis „dalinasi“ su 

mūsų fiziniais kūnais. Iš tikrųjų kartais labai sunku atskirti, kurios žinios į mūsų galvas atkeliauja 

iš astralo, mentalo ar kitų kūnų. Kad supaprastintį šį dalyką, žmogus nusprendė tai pavadinti 

„žinia iš Anapus“, „Dievo žodžiu“ ir panašiai. Astralas, kaip ir žmogaus fizinis kūnas, gali 

„sunegaluoti“ ir gali mums siųsti iškreiptą, ar net iš proto varančią informaciją. „Demonų 

apsėstieji“  – astralų, dvasių aukos. Gali būti du „apsėdimo“ atvejai: konkretaus žmogaus 

astralas negaluoja ir „krečia“ nesąmones, arba, jis negaluoja ir į žmogaus fizinį kūną įsileidžia 

(leidžia užmegzti ryšį) kitus astralus, kurie, be abejo, taip pat nėra sveiki. Normalus astralas 

suvokia savo egzistenciją ir savo vietą. Astralai ligoniai – taip vadinamos, „paklydusios vėlės“, 

savižudžių dvasios, nesusivokusių žmonių dvasios, dažnai ieško būdų, kaip vėl egzistuoti 

materialiame pasaulyje. Todėl jie ieško silpnų asmenybių, kurias įmanoma pajugti savo tikslams 

– įgauti šiokį tokį fizinį kūną ir per jį reikštis materialiame pasaulyje.  

Noriu pasakyti, kad ŽMOGAUS kūnai sutvarkyti taip, jog gautų tik tiek informacijos, kiek 

reikalinga tapatinant save einamu momentu su tam tikru kūnu. Tačiau, kaip jau minėjau, mes, 

materialiame pasaulyje gyvenantys žmonės, turime galimybę gauti ir panaudoti daug kartų 

daugiau informacijos, tačiau, naikindami savo kūną, savo dvasią, atsisakydami harmoningo ir 

saikingo, sveiku protu grįsto gyvenimo, patys kertame kanalus, kuriais mums siunčiama 

naudinga informacija. Sunegalavusio astralo siunčiamos pasakos – tai tikrai nėra tai, ko mes 

nusipelnėme.  

Ir vis dėlto reikia pripažinti, kad mūsų gyvenimas Žemėje tobulėja, bei gerėja. Mūsų civilizacijos 

ligas mes matome dėka to, kad esame tobulesni, sveikesni ir labiau mąstantys. Paradoksas, 

tačiau taip jau yra: kuo mes protingesni, tuo daugiau kvailysčių matome savo poelgiuose. 

Tik vieną yra tikra: kad tobulėtume ir toliau, mums reikia žinių. ŽINOJIMAS PANAIKINA BET 

KOKIAS BAIMES IR YRA MŪSŲ LAIMĖS PAGRINDAS.  

 

Gyvenimo tikslas ir prasmė  
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Tiek daug sužinojome, galbūt jau esame pasiruošę atsakyti į vieną svarbiausių žmoniją 

kankinančių klausimų: kokia gi, vis dėlto, mūsų gyvenimo prasmė? Koks gyvenimo tikslas?  

Atsakymas į šį klausimą labai paprastas, tik, pirmiausia, turime susitarti dėl vieno dalyko: bus du 

paaiškinimai skirtingoms žmonių grupėms, nors finalinis atsakymas bus tas pats, tik „priėjimai“ 

prie jo skirtingi.Vienas paaiškinimas palies žmones, kurie susitapatinę su šiuo, fiziniu pasauliu ir 

jiems atrodo, kad čia, žemėje yra vienintelis ir nepakartojamas gyvenimas, o po mirties jie 

ištirpsta nebūtyje. Antras paaiškinimas skirtas tiems, kurie suvokia, kad žmogus egzistuoja 

amžinai ir jo gyvenimas šioje žemėje, tik maža atkarpėlė amžiname gyvenimo kelyje.  

Taigi, iš pradžių atsakysiu žmonėms, susitapatinusiems su savo kūnu. Iš principo mes savo fizine 

sudėtimi niekuo nesiskiriame nuo kitų gyvųjų organizmų, kurie, ko gero, nekankina savęs tokiais 

paikais klausimais, kaip gyvenimo prasmė ir tikslai. Gamta taip sutvarkė, kad eilinis žemės 

padaras turėtų instinktus, kurie padėtų tam padarui kuo ilgiau išlikti gyvam, susilaukti 

palikuonių ir jiems perduoti savo patirtį. Po to kūnas susensta ir miršta. Padaro misija žemėje 

baigta. Lygiai tą patį gamta davė ir žmogui, tik jam krestelėjo truputį daugiau smegenų, taigi, 

žmonės pradėjo daugiau mąstyti ir natūralu, kad jiems parsdėjo kilti esminiai būties klausimai. 

Mes galime mąstyti ir spėlioti kiek tik norime, tačiau yra taip, kaip yra, ir mūsų tikslai, bei siekiai 

neturi įtakos mūsų esminiams instinktams, kurie, kaip ir eiliniam žvėreliui, liepia mums gyventi, 

veistis ir perdavinėti palikuonims patirtį. Ir mąstančiam, ir visiškai bukam ar psichiškai 

nesveikam žmogui duotas toks pats kūnas ir jis tą kūną gali naudoti tik pagal gamtos nustatytą 

paskirtį. O tam, kad mąstantis žmogus jaustų didesnį vidinį komfortą, jis susikuria tikslus: 

kilnius, gražius ir teikiančius vidinę ramybę. Žmogaus, netgi žmonijos tikslai ir gyvenimo 

prasmės suvokimas labai priklauso nuo to, kokia civilizacijos kultūra, visuotinis požiūris į tam 

tikrus dalykus ir netgi nuo vyraujančios religijos. Galima trumpai ir aiškiai konstatuoti: 

GYVENIMO TIKSLAS IR PRASMĖ YRA TOKIA, KOKIĄ SUSIGALVOJA PATS ŽMOGUS. Čia nebėra, nei 

ką pridėti, nei atimti. Ką įsikalame į galvą, tuo ir tikime, to ir siekiame. Taigi, čia galime dėti 

tašką.  

O dabar paaiškinimas žmonėms, kurie suvokia, kad žmogus egzistuoja amžinai ir įvairiose 

formose, bei dimencijose, visaapimančiame vandenyne, kuris dar vadinamas Siela ar Dievu. Bet 

kokiu atveju, tikime mes ar ne, žinome ar ne, amžina nekintanti Siela egzistuoja. Ir egzistuos. 

Žmogaus fizinis kūnas – tai tik nedidelė Sielos išraiška, projekcija, fiziniame pasaulyje. Taip pat 

Siela turi projekcijas visuose mums žinomuose ir nežinomuose pasauliuose bei dimencijose. Kad 

būtų lengviau suprasti, paimkime paprastą palyginimą. Vanduo. Sakykime, kad vanduo yra 

Siela. Paliekime vandenį ir pažiūrėkime, kas su juo darysis. Ten, kur bus šalta, jis sušals ir 

atrodys tarsi ledo gabalėlis, kur bus karšta – jis garuos ir bus panašus į rūką. Įbėgęs į duobutę, jis 

įgys duobutės formą, kitoje duobutėje – kitos duobutės. Papuolęs į sriubą, jis bus pasūdytas, 

taps sūriu, o arbatoje  - saldžiu. O juk visais atvejais tai tas pats vanduo ir, kada nors, jis vėl 

sueis, sutekės į vieną vandenyną ir jo sudėtis bus nepakitusi, kad ir kiek transformacijų jis būtų 

iškentęs. Taigi – mūsų fiziniai ir dvasiniai, netgi mentaliniai bei kiti suvokiami kūnai – tik Sielos 

išraiškos „duobutėse“ ir mes esame tokie, kokią formą įgauna dalelė Sielos. Ir čia, kaip 

supratote, ieškoti kažkokios gyvenimo prasmės nebelieka jokios prasmės :). Tiesiog gyvenkime, 

juk esame nesunaikinami ir amžimi. Transformuokimės visokiais pavidalais įvairiuose 

pasauliuose ir gyvenkime. O, kol esame čia, žemėje, susigalvoti gyvenimo tikslus ir prasmę gal ir 

nepakenktų. Nes tam, kad nuolat artėtume į Sielą, kad patirtumę kuo mažiau transformacijų, 
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mes turime būti harmoningi. Harmonija pasiekiama, susikūrus ir pritaikius tam tikras taisykles, 

arba, galima sakyti, žinant jas, nes visa informacija mums duota, tik ne visi sugebame ją 

perskaityti. Taigi, bet kokiu atveju, ar mes save tapatinsime tik su fiziniu kūnu, ar žvelgsime 

giliau, GYVENIMO TIKSLAS IR PRASMĖ  - TAI MŪSŲ PAČIŲ SUSITARIMAS SU SAVIMI. Netgi 

artėjimas į Sielą nėra tikslas, nes, anksčiau ar vėliau mes susivoksime, kaip jos dalis, ar net visa 

Siela.   

 

Laimės receptas – Žinojimas ir Saikas  

 

Tikriausia pastebėjote, kad pati laimė netrenkia tarsi žaibas lietingą dieną, na, o jei jau kažkas 

panašaus įvyksta, tai būna tik trumpalaikė laimės būsena. Kas gi ta, „tikroji laimė“?  

Nežadinsiu jūsų jausmų savo fantazija, o iš kart pasakysiu, kad laimė yra tada, kai jūs, bet kur ir 

bet kada esate ramūs ir suvokiantys, kas IŠ TIKRŲJŲ vyksta jumyse ir aplink jus. Ramus ir tikras  

žinojimas suteikia neįtikėtiną vidinę ramybę, kurios pagalba jūs gaunate tik teigiamas emocijas, 

teisingą informaciją ir gyvenate sveikos dvasios ir tikrų minčių, teikiančių jums malonumą ir 

džiaugsmą, pasaulyje. Apie fizinį kūną šiuo atveju nekalbu, nes laimingi gali būti ir berankiai, ir 

bekojai, tik tam reikalingas suvokimas, žinojimas. Tada jūs mylite viską ir visus. Meilė – tai tikras 

realybės suvokimas. O realybė tokia, kad jūs, žmogus – būtybė, egzistuojate Sieloje, o Siela 

persmelkia jus. Tas pats vyksta su viskuo – gyvuoju ir negyvuoju pasauliu. Šalia jūsų namo 

augantis medis yra tos pačios, kaip ir jūsų, Sielos projekcija materialiame pasaulyje, tik jo fizinė 

forma kiek kitokia. Kai jūs pradedate savęs netapatinti su savo, iš esmės, menku, kūnu, kai jūs 

suvokiate, kad ir medis, ir šuo, ir akmuo – iš esmės esate vienas Organizmas, viena Būtybė, jūs 

tampate laimingu, iš tikrųjų laimingu. Vėl pasinaudosiu paprastu  palyginimu. Saulė – ugnies 

vandenynas, nuo kurio paviršiau nuolat atitrūksta begalė ugnies liežuvių. Jei toks “liežuvis” 

galėtų samprotauti, galbūt jis pamanytų, kad yra atskira būtybė kitų, panašių būtybių 

draugijoje. Mūsų paminėtas “liežuvėlis” stebėtų aplink save banguojantį ugnies vandenyną ir 

stebėtųsi: kokia gi gamtos įvairovė, kiek skirtingų dydžių ir spalvų “liežuvėlių” egzistuoja aplink 

jį, nepakartojamą ir vienintelį! Tačiau mes, iš šalies stebėdami mūsų herojų, kuo puikiausiai 

suvokiame, kad ji, ta “vienintelė ir nepakartojama” ugnies dalelė yra visos Saulės sudedamoji 

dalis. Milijardai tokių ugnies liežuvėlių sudaro  bendrą ugnies vandenyną, Saulę, ir vienos  - kitos 

ugnelės mirtis niekaip neįtakoja bendros Saulės būsenos, nes iškart gimsta begalės naujų ugnies 

liežuvių.  Kažkur giliai giliai, Saulės branduolyje, visi ugnies liežuvėliai susilieja į vieną daiktą ir 

jie, kartu, sudaro Saulę, ...gimdančią tuos pačius ugnies liežuvius!  Nuo jos paviršiaus 

atitrūkstantys liežuvėliai yra tos Saulės dalis, todėl kitas, aplink tave plyksinčias ugneles, galima 

suvokti, kaip tavo sudėtinę dalį, kaip bendrą kūną. Kai ateina toks suvokimas – dingsta visos 

baimės. Tu suvoki, kad, jei ir užgesi, tu vistiek panirsi į šį didelį ugnies vandenyną, o per kitus 

blyksinčius ugnies liežuvėlius, egzistuosi toliau ir amžinai.  

Kai tu, dairydamasis aplink, stebi mišką, upę, paukščius ir žmones, kai tu suvoki, kad JIE yra TU, 

o TU esi JIE, tu juos pamilsti iš visos širdies. Argi galima nemylėti savęs? Kad ir kaip mums 

skaudėtų ranką, koją, mes juk jų nenusipjauname, o tausojame, gydome, siekiame, kad šie 
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organai pasveiktų. Jų gera sveikata – tavo ramybės ir vidinio komforto garantas. Todėl, kaip 

galima nemylėti visų ir visko aplinkui? Juk tai tu!  

Deja, tai  reikia ne tik žinoti, tai reikia SUVOKTI, suvokti visa savo esybe. Mumyse nėra mygtuko, 

kurio pagalba galėtume „įjungti“ ar „išjungti“ suvokimą, todėl yra žinomos tam tikros gyvenimo 

taisyklės, kurių pagalba jūs tapsite laimingais dar šioje žemėje. Tai du, iš pažiūros, paprasti 

dalykai: SAIKAS ir ŽINOJIMAS. Tikėjimas mums nereikalingas, jei mes ŽINOME. Na, jei 

neusugebame ko nors sužinoti, išsiaiškinti, tada galima ir tikėti. Tik, ar tai nėra klaidingas kelias? 

Pačioje kelio pradžioje, patikėjus kuo nors klaidingu, toliau žengsime dar klaidingesniu takeliu ir 

, galų gale, nukrypsime į fantazijų pasaulį, per šimtus varstų nutolusį nuo realybės. Gal , vis 

dėlto, rinkimės ŽINOJIMO, o ne TIKĖJIMO kelią? Šiais laikais civilizuotam žmogui prieinamas 

neįtikėtinas informacijos vandenynas. Knygos, televizija, o ypač internetas, gali suteikti 

neįtikėtino žinojimo, tam gaištant mažiausia laiko. Žinoma, kiekvienas žmogus savyje turi būti 

susikūręs „sveiko proto“ filtravimo sistemą, kad sugebėtų atsirinkti teisingą informaciją ir 

nepradėtų tikėti nesąmonėmis. Iš kur mes žinome, ar mūsų informacijos „filtravimo sistema“ 

veikia teisingai? Nežinome. Tačiau, gyvenant HARMONINGĄ gyvenimą, atsiranda labai didelė 

tikimybė, kad jūs einate teisingu žinojimo keliu. Jei jūsų asmeniniame gyvenime, jūsų šeimoje, 

santykiuose su bendradarbiais, bei draugais, viskas gerai, viskas, iš principo, „teisinga“, tai, 

patikėkite, kad ir su jūsų smegenimis viskas gerai. O jei smegenys „sveikos“, tikrai būtų 

neįtikėtinas dalykas, jei jos jums pateiktų klaidingus sprendimus. O tam, kad jūsų gyvenime 

vyrautų harmonija, jums reikia išsiugdyti SAIKO jausmą. Toks paprastas žodis „saikas“, o tiek 

daug jis gali! Pažiūrėkite – dažniausia visos jūsų nelaimės prasideda tada, kai jūs prarandate 

saiko jausmą. Visame kame: valgyme, miege, darbe, pramogose, sekse. Taurelė degtinės 

vyresnio amžiaus žmogui yra labai sveika: alkoholis skystina kraują, žadina apetitą, suaktyvina 

skrandžio veiklą. Dvi taurelės – apsvaigina ir po truputį mažina jūsų „sveiko proto“ šansus. 

Vaikams gerti negalima nei lašelio, nes ir mažiausias alkoholio kiekis labai sparčiai naikina vaiko 

nervines ląsteles.  Matote, šiuo atveju jūsų ŽINOJIMAS ir SAIKAS gali jus išgelbėti nuo daugelio 

ligų, o vaikams -  išlikti sveikiems ir nepriklausomiems nuo alkoholio. Tai tik menkas pavyzdėlis, 

tačiau gyvenime visur ir visada reiktų naudotis ŽINOJIMU ir SAIKU.  

Daug laiko skiriantys darbui, mažai laiko skiriantys darbui, pasinėrę į kokią nors religiją, tikėjimą 

arba netikintys niekuo – tai žmonės, neturintys saiko jausmo, kurie niekada netaps laimingi. Na, 

nebent, po mirties. Daug pasaulio išminčių yra pastebėję, kad pats naudingiausias gyvenimo 

kelias –  SAIKINGASIS VIDURIO kelias. Jūs einate siauru gyvenimo keliu, kur kiekvienas 

nukrypimas į kairę, ar dešinę, jums smogia iš visų jėgų, jūs nukrentate nuo šio takelio, į duobę, 

iš kurios ne taip lengva išsikapstyti. Per daug esate atsidavęs Dievui, tikėjimui, bažnyčiai? 

Užmirštate savo kasdienes pareigas, jūsų vaikai badauja, tačiau jūs raminatės tuo, kad jūsų 

kelias tai „tikrasis dieviškasis“ kelias? O štai jūs, absoliučiai nepripažįstate jokių dievybių ir 

kitokių pasakų, jūs gyvenate čia ir dabar, po mirties jūs išnyksite, todėl visomis išgalėmis 

kabinatės į pasaulio džiaugsmus, kalate pinigėlį, puotaujate, keičiate sekso partnerius ir 

manote, kad jums reikia atsiriekti pačią didžiausią šio gyvenimo  - pyrago, riekę? Aukščiau 

minėtas tikintysis, i r  jūs, bedievis – materialistas, esate lygiai vienodi ir iš esmės vienas nuo 

kito niekuo nesiskiriate. Jūs abu gyvenate savo minčių sukurtuose gyvenimuose, kurie labai toli 

nuo realybės ir, galų gale, kada nors ši realybė sugriaus visas jūsų fantazijas, o jums bus labai 

sunku, nes nesuvoksite, „už ką mane Dievas baudžia“ arba „ ir ko gi man taip nesiseka“. Jūs abu 

einate gyvenimo taku, tik vienas iš jūsų kairėje pusėje, o kitas dešinėje. Abu krentate į tokias 
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pačias duobes, nors ir skirtingose pusėse, tačiau abudu niekaip nesugebate užlipti ant tiesaus 

vidurio takelio. Tikintysis ir toliau tiki pasakomis, gi materialistas jomis netiki išvis. O juk visi 

žinome, kad kiekviena pasaka yra gyvenimo išminties ir fantazijos kokteilis. Tik reikia sugebėti 

atskirti pelus nuo grūdų. O tam reikalingas ŽINOJIMAS ir SAIKAS, kurio pagalba mes tampame 

harmoningomis asmenybėmis. Vidinė harmonija – tai neišpasakyta Laimė. Ir nesvarbu, kur jūs 

esate, su kuo save tapatinate – su fiziniu kūnų, ar su Dievu, laimingas būsite visada, jei tik 

jumyse vyraus ir jus sups absoliuti harmonija, kuri pasiekiama ŽINOJIMU ir mokėjimu gyvenime, 

egzistavime taikyti sveiką SAIKĄ. 

 

Angelas sargas: kas jis?  

 

Noriu skaitytoją supažindinti  su pačiais įdomiausiais, paslaptingiausiais gyvenimo reiškiniais. Šį 

kartą pakalbėkime apie Angelą sargą. Primenu: jei norite pasakų,  yra daug geresnių grožinės 

literatūros kūrinių.   

Angelo sargo egzistavimas minimas nuo pat senų senovės. Nemažai žmonių ir šiais laikais 

drąsiai ir su įsitikinimu teigia, kad jie jautė, gal net matė savo Angelą sargą. Ar ši būtybė yra 

mūsų fantazijos vaisius? Ar egzistuoja kiekvieno žmogaus Angelas sargas, padedantis 

sunkiausiomis gyvenimo situacijomis, rodantis išeitį ir vedantis teisingu keliu?  

Pirmiausia, turime prisiminti, kad Žmogus labai sudėtingas organizmas – kūrinys, kurį pilnumoje 

mums labai sunku suvokti. Žinoma, tik tol, kol tapatiname save su savo fiziniais kūnais, o 

suvokimas apie mūsų dvasią – astralą, labai menkas ir nenuoseklus. Kritišku gyvenimo atveju, 

kai mes iš visos širdies trokštame pagalbos, kai mūsų mintys koncentruotos tik tam tikra viena 

kryptimi, kai nuoširdžiai trokštame pasiekti kokį nors tikslą, mes galime pajusti savo mentalinio 

ar net aukštesniųjų kūnų įtaką mums, tapatinantiems save su fiziniu kūnu. Kaip jau anksčiau 

sakiau, laikas neegzistuoja: nėra nei praeities, nei ateities. Visa informacija apie viską egzistuoja 

dabar. Kad būtų galima lengviau suvokti, vis dėlto įveskime laiko sąvoką. Viskas, kas buvo, yra ir 

dar bus – viskas egzistuoja dabar ir iš principo šią informaciją  įmanoma gauti, o dalį jos – netgi 

suvokti. Taigi, tam tikru kritišku mūsų gyvenimo atveju, kai mes esame be galo koncentruoti 

(sąmoningai, ar ne), arba, kai esame smarkiai sukrėsti (tai tolygu sąmoningai koncentracijai), 

mūsų kanalais, jungiančiais visas žmogaus dalis į vieną visumą, galime gauti sprendimą, pagalbą, 

žodžiu, „teisingą“ elgsenos modelį.  Žmogui viskas staiga pasidaro labai aišku. Čia jau bet kokia 

logika ar mokslas bejėgiai: mes trumpam suvokiame ateitį (iš tikrųjų – tai dabartį, nes praeitis 

neegzistuoja). Sąmoningai ar nesąmoningai suvokę mus laukiantį likimą, taip pat sąmoningai 

arba instinktyviai reaguojame į mus laukiančią situaciją ir taip išsigelbėjame, randame adekvatų 

situacijai sprendimą, palengviname savo likimą ir t.t. Štai tokiu atveju mes sakome: mums 

padėjo Angelas sargas. Nes kito paaiškinimo nėra, žmogaus protas nepajėgus suvokti įvykusio 

reiškinio esmės, todėl visą tai mums belieka pavadinti stebuklingu Angelo sargo įsikišimu. 

Labai gaila, kad beveik visos religijos šį reiškinį personifikuoja. Kitaip pasakius, Angelas sargas 

apibūdinamas, kaip viena būtybė, o jo išgelbėtas žmogus – kita. Iš tikrųjų šis Angelas sargas yra 

mūsų dalis, jis yra mumyse, o mes – jame. Tik, kaip jau aiškinau, jis suvokiamas tik tikrai mūsų 
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kūnams ar dvasiai ekstremalių  situacijų atvejais. Be abejo, kad gauti Angelo pagalbą, po 

automobilio ratais lįsti nebūtina.   Kuo švaresnis žmogus, tuo daugiau šansų „gauti“ Angelo 

sargo pagalbą. Paaiškinsiu, ką vadinu „švariu žmogumi“. Tai harmonijoje su savimi ir aplinka 

gyvenantis žmogus, laisvas nuo klaidingų įsitikinimų, tikėjimų ir religijų, turintis sveiką pasaulio 

suvokimą. Tuo pačiu – sveikas dvasiškai, o atitinkamai – ir mentališkai. Fizinė negalia didelės 

įtakos neturi. Minčių kontrolė ir vidinė ramybė yra patys svarbiausiasi dalykai, padedantys 

pasiekti harmoniją su savimi ir aplinka.   

Išvada viena: kuo mes labiau valdome save, savo mintis, kuo geriau susitvarkome savo 

gyvenimą, buitį, darbą – tuo daugiau šansų gyventi pilnavertį harmoningą gyvenimą, tuo pačiu 

– dažniau „konsultuotis“ su mūsų viena nuostabiausių sudėtinių dalių – mūsų Angelu sargu. 

 

Apie tikrąją Meilę 

 

Žmonija tūkstančius metų bando apibūdinti Meilę. Ir vis neapibūdina. Arba piešia ją kardinaliai 

skirtingai. Kodėl? Kodėl mes žinome, kad sniegas yra šaltas, o ugnis karšta?  Todėl, kad galime 

pajusti ugnies karšį ir ledo šaltį. Pajusti fiziškai, su visomis iš to kylančiomis emocijomis bei 

jausmais. Tad, kodėl mums sunku apibūdinti Meilę? Gal todėl, kad mes nesame prie jos 

prisilietę? 

Išsiaiškinkime, ką mes norime vadinti Meile. Ja dažniausia vadiname dviejų asmenų glaudžius, 

aistringus, pilnus atsidavimo ir supratimo tarpusavio santykius, kurių pasekoje mylintys žmonės 

nuolat patiria neeilines, nekasdienes teigiamas emocijes, fizinių kūnų, dvasių bei mentalinių 

kūnų suartėjimą, susiliejimą.  Taip pat Meile vadiname pilną, bekompromisinį atsidavimą savo 

vaikui, o vaiko - mamai. Dėl mylimo žmogaus mes pasiryžę paaukoti net savo gyvybes. Ar tai 

Meilė? Taip, tai dalis, maža dalis tikrosios Meilės. Tačiau ne visi žmonės atranda ir tą mažąją 

Meilės dalelę, tad, kaip gi apibūdinti tikrąją, visaapimančiąją Meilę? 

Retas šio pasaulio gyventojas gali pasigirti, juntąs meilę visiems ir viskam, o jei jau kas  junta –  

nesigirs tikrai. Ir išvis: ar įmanoma mylėti Viską, net savo skriaudikus? Įmanoma. 

Kaip tai vyksta? 

Harmonijoje su savimi ir aplinka gyvenantis žmogus tampa nuostabiai švariu organizmu, 

turinčiu labai stiprų ir aiškų ryšį su visomis savo, Žmogaus dalimis, egzistuojančiomis skirtingose 

erdvėse. Žinoma, kol turime fizinius kūnus, pilno savęs suvokimo Žmoguje, kaip visaapimančioje 

būtybėje, išgauti negalime. Tačiau, net ir susivokdami tik fiziniuose kūnuose, turime beveik 

neišsenkamą galimybę tobulėti. Taigi, žmogus turintis stiprų ir jam aiškų ryšį su kitais savo 

kūnais, egzistuojančiais kitose erdvėse, atitinkamai gauna ir labai daug jam suvokiamos 

informacijos apie Viską. Tuo pačiu žmogus pradeda suvokti, kad Jis ir yra tas Viskas. Žmogų 

supantys medžiai, žolė, netgi kitą fizinį kūną nešiojantis žmogus – yra Jo Paties materiali išraiška 

per kitus kūnus. Vabalas, planeta, kosmosas, žuvis – visa tai yra visaapinančios būtybės, kurią 

mes vadiname Žmogumi, projekcijos šiame materialiame pasaulyje, arba kitaip pasakius – 

mums suvokiamoje erdvėje, dalys. Taip pat ir dvasiniame, mentaliniame bei kitose erdvėse bei 
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lygmenyse yra tik Mūsų – Mano – Žmogaus projekcijos, kurios visos kartu, visose erdvėse ir 

sudaro pačią nuostabiausią visaapimančią būtybę – Žmogų.  

Taigi, kai švarus žmogus suvokia, kas jis yra iš tikrųjų, kai jam pasidaro aišku, kad net į akis 

spjaunantis kaimynas, iš tikrųjų, yra jo paties, Žmogaus, projekcija materialiame pasaulyje, jis 

nustoja pykti ir į viską žvelgia visai kitomis akimis: akimis, pilnomis meilės ir supratimo SAU, o 

tuo pačiu – viskam ir visiems. Šioje būsenoje žmogus turi be galo aiškų ryšį su kitomis savo 

dalimis, esančiomis įvairiose erdvėse bei lygmenyse ir šis ryšys yra realus. Šis absoliutus 

realybės suvokimas  žmogaus fiziniam kūnui, dvasiai, bei protui suteikia nei su niekuo 

nesulyginamą pasitenkinimą. Ši būsena primena  tam tikrą žmogaus pomirtinės būsenos stadiją: 

kai jis, žmogus,  jau susivokė savyje, kai jau paliko netgi savo dvasinį kūną ir su nepakartojamu 

malonumu pradeda suvokti ir tapatintis su savo kitose erdvėse egzistuojančiais kūnais, arba, 

kitaip sakant – artėja į Sielą, link Dievo.  

Žodžiais tokia būsena neapsakoma, arba, jei tiksliau,  galime apibūdinti tik milijoninę tos 

nuostabios būsenos, pojūčių, dalį. Būsenos,  kurią patiria Viską mylintis žmogus. Taip, meilė 

vienam asmeniui , net iš tolo neprilygsta tikrąjai, didžiąjai Meilei, tačiau ir ji, mažoji Meilė yra 

sveikintinas ir siektinas dalykas. Juk, kad išmoktume skaityti, iš pradžių turėjome pažinti mažą 

raidelę „a“... 

 

Apie Likimą ir Karmą: paprastai 

 

Likimas: egzistuoja ar ne? Galime jį koreguoti, ar viskas jau sudėliota nekintama eilės tvarka? 

Kaip yra iš tikrųjų?  

Aiškumą šiuo klausimu nuolat griauna ir jaukia po visą pasaulį sklindančios įvairios  „amžinosios 

tiesos“, bei kitokios niekuo nepagrįstos dogmos. Tačiau blaiviai pažvelgę į bet kokį gyvenime 

įvykusį reiškinį, aiškiai matome, kad bet koks reiškinys, yra Priežastį turinti Pasekmė. Kartais 

sunku atpažinti tikrąsias reiškinio priežastis, todėl apie Likimą esame prikūrę nemažai pasakų. 

Dauguma su manimi nesutiks ir pateiks begalę pavyzdžių, kai žmonės, tarsi neprikausomai nuo 

jų valios ar pastangų, papuola į įvairais gyvenimo situacijas, kaip netikėtai, lyg burtų lazdelei 

mostelėjus, pakinta jų gyvenimai.  

Deja,  viskas, absoliučiai viskas, kas mums nutinka – turi realią, daugiau ar mažiau suvokiamą, 

apčiuopiamą, priežastį. Jei mums trina batas, reiškia, nusipirkome nelabai kokybišką avalynę.  O 

ją pirkome, nes taupome pinigus. Taupome, nes mažai uždirbame. Mažai uždirbame, nes 

dirbame sau nemielą darbą. Tokį darbą dirbame, nes bijome pokyčių. Pokyčių bijome, nes 

esame neryžtingi. Neryžtingi -  nes taip išauklėjo mama... Ir taip be galo.  Pasikartosiu: viskas, 

absoliučiai viskas turi priežastį. Žinoma, nusipirkus blogą batą, iš pradžių sunku suvokti tai, kad 

mamos auklėjimas turi kažkokį ryšį su nuospauda ant jūsų mažojo pirštelio. Tokiu atveju, kaip 

įprasta eiliniam žmogui, visas savo nesėkmes lengviausia suversti likimui, Dievui, velniui ar dar 

kam nors: viskas priklauso nuo žmogaus fantazijos ir žinių.   
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Be abejo,  žmogaus smegenys nėra visagalis kompiuteris, bet kokią gyvenimo situaciją gebantis 

išanalizuoti  iki pat žinduolių Žemėje atsiradimo pradžios. Tačiau išeitis yra: tai – intuicija ir 

sveikas protas. Harmonijoje su savimi ir aplinka gyvenančiam žmogui nėra būtina tokia gili 

analizė: toks žmogus, pasijungęs sveiką protą bei intuiciją,  tarsi savaime priima “teisingus” 

sprendimus.  Žmogus, galima sakyti, valdo savo likimą, nors iš tikrųjų jis sukuria tokias 

priežastis, kurių pagrindu atsiranda jam labai palankios ir priimtinos pasekmės. Tai – joks 

stebūklas: kokios priežastys – tokios ir pasekmės , arba, išsireiškūs liaudiškai: kaip pasiklosi, taip 

ir išsimiegosi. Taigi, švada paprasta: Likimas, koks jis bebūtų, yra mūsų gyvenimo būdo, elgesio, 

minčių ir veiksmų, išdava.  

O dabar trumpai apie Karmą. Šio reiškinio paaiškinimui pasinaudosiu alegorija (metafora?).  

Įsivaizduokime, kad mes automobiliu turime nuvykti iš taško A į tašką B. Ką mes darome? 

Pilame kurą, parenkame kokybišką tepalą, renkamės mums priimtiniausią kelią ir atsargiai, 

pagal tam tikras taisykles, judame šiuo keliu. Jei kelias labai tolimas, keičiame padangas, 

tepalus, ilsimės, kad neprarastume koncentracijos. Galų gale, jei mūsų neapvilia nei 

automobilio techninė dalis, nei mūsų sugebėjimas vairuoti, jei nepadarėme avarijos, 

neatsidūrėme ligoninėje ar autoservise,  mes pasiekiame tašką B. 

Noriu pasakyti, kad jei viską savo gyvenime darysime teisingai, į savo “tašką B” tikrai papulsime. 

Bet koks “gedimas”, nekokybiškas “tepalo keitimas”, “blogas kuras” ar neteisingas  kelio 

pasirinkimas – stabdys mūsų kelionę ir, ištaisę savo klaidą, kelionę pradėsime nuo tos vietos, 

kur buvome sustoję.  

Mes, žmonės, nebandome pažinti gamtos dėsnių, dažnai nesuvokiame, ką darome, į pasaulį 

žvelgiame pro kreivą veidrodį, tačiau norime būti laimingais čia, žemėje, o po mirties – atsidurti 

“Dievo pašonėje”, norime tapti nepriklausomais nuo Karmos dėsnių. Norai tikrai geri, tačiau, kol 

klysime – tol ir klupsime ir jokie dėsniai, tuo pačiu ir Karmos, neišnyks.   

Gyvenkime harmonijoje su savimi ir aplinka, turėkime sveiką Saiką, nuolat semkimės žinių, 

tobulėkime dvasiškai bei mentališkai, siekime tikros Laimės ir Meilės – Karmos dėsniai taps 

mūsų sąjungininkais, bet koks “blogas” dėsnių poveikis tarsi  išnyks savaime. Tada galėsime 

ištarti: esu nepriklausomas nuo Karmos.  

 

Pabaigos žodis  

 

Kodėl verkia tik gimęs kūdikis? Todėl, kad jis paliko jam įprastą ir santykinai jaukią, bei saugią 

aplinką. Giminas – tai kelias į nežinią. Tačiau čia, naująjame kūdikio pasaulyje nepalyginamai 

daugiau galimybių. Teisingai vedamas gyvenimo keliu, kūdikis virsta subrendusiu žmogumi, 

pajaučia pilnatvę ir žemiškąją laimę. Vieną dieną ateina laikas naujam virsmui – giminui dar 

tobulesniame pasaulyje. Štai šį reiškinį mes, žmonės, ir vadiname Mirtimi. Ar dėl to verta 

sielvartauti?... 

 


